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O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos
(Marcos 10.45)

Atividades da Paroquia
Horários dos cultos:
Culto Infantil - Todo 2° e 4° domingo, às 10h30.
Cultos em português - Todos os domingos às 10h30.
Cultos em alemão - 1° e 3° domingo - às 9h.
Cultos com Santa Ceia - 3° domingo.
Benção dos Aniversariantes - último domingo do mês.
Cultos Família - 5° domingo do mês, com
almoço comunitario.
Estudo Bíblico:
No Amparo Feminino - Toda 5a feira, às 10h15.
Na Martin Luther - Toda 2a e 4a sexta-feira do
mês, às 18h30.
Aconselhamento Pastoral: Pa. Christine Drini
Tel: 2232-8548 /christine.drini@luteranos.com.br
Almoço Comunitário: Após o culto do
5º domingo do mês.
Coral Martin Luther: Recesso até 28 fevereriro.
Ensaios nas terças-feiras, das 19 às 20:45h
Grupo de Encontro, Reflexão e Fé (ex Frauenhilfe/
Seniorenskreis): nas terceiras 4as feiras do mês,
das 14h às 16h.
Ensino Confirmatório: Pedimos aos pais ou
responsáveis que tiverem filhos com idade a
partir de 12 anos, que procurem a paróquia
para inscrevê-los através do Tel. 2232-8548 ou
pelo e-mail: centrorio@luteranos.com.br.
Montagsgruppe- Trabalhos Artísticos:
Toda 2a feira, a partir das 13h.
Concertos/Recitais: Entrada Franca.
Veja programação na página "concertos" no site
www.luteranos.com.br/centrorio e na agenda
da Revista Viva Música.

O

Família:
célula de
vida e fé
A palavra “família” tem muitas conotações boas: lar, amparo, amizade, lazer, consolo,... .Mas como somos muito vinculados à família e nem sempre tudo corre bem, também
sofremos muito com a mesma.
A família é a celula menor da sociedade
e daí protegida pelo estado. É alí onde nós passamos os costumes e os valores, aonde se aprende
como viver nesse mundo, o que é bom e mal. É
o lugar onde nós aprendemos o que é amor e
aonde nós aprendemos os padrões da nossa vida.
Mas a família hoje em dia passa a ser também
muito ameaçada. E querendo ou não nós escutamos muito sobre divórcio: Os casais brigam, responsabilidade é uma coisa difícil para assumir, a
família se disfaz. Isto é muito triste e poe em
risco muita coisa na nossa sociedade.
A família também é o lugar onde se passa a fé. Se os pais vivem a fé no dia a dia, a criança
vai perceber que a confiança nesse Deus realmente é uma ajuda na vida. Ele aprende a respeitar os outros, ajudar os outros, resolver conflitos
e se sentir bem juntos. Se os pais oram com os
filhos, eles terão a oportunidade de experimentar como é bom colocar as coisas boas e as preocupações do dia diante de Deus para poder dormir tranquilo. Se os pais levam a criança para

igreja, ela terá a possibilidade de conhecer uma
comunidade, vivenciar comunhão ou pelo menos sentir que aqui é um lugar para se sentir bem,
aqui um ajuda ao outro.
Martin Lutero reconhecia a importância
da família no contexto da fé. Ele escreveu o catecismo menor para as famílias. Ele queria que as
coisas básicas da fé se ensinassem nas famílias: os
dez mandamentos, o credo apostólico, o pai-nosso, o batismo e a santa-ceia. Ele até propôs colocar
esses textos em cartazes para pendurar nas salas
das casas para os pais usarem e ensinarem às crianças.
Na nossa comunidade nós queremos levar o trabalho com famílias a sério, também.
O culto infantil está tocando para frente. Este mês
o ensino confirmatório começará. Cada quinto
domingo do mês teremos um Culto de Família
com uma liturgia um pouco diferente. E várias
vezes por ano temos passeios com as famílias:
Vamos num parque ou numa área de lazer para
fazer uma pequena meditação, fazer um piquenique e brincar com as crianças. As últimas vezes foi
uma coisa bem legal! Convidamos as famílias e
todos que querem se juntar a esses eventos!

A sua pastora Christine Drini

Duas perdas, muito pesar.
Bazar de Páscoa da
Montagsgruppe
PARÓQUIA MARTIN LUTHER
R. Carlos Sampaio, 251 -Centro
Domingo, 25 de março de 9 às13h

SOCIEDADE GERMÂNIA
Rua Antenor Rangel, 210 - Gávea
6a feira, 30 de março de 10 às 17h
Sábado, 31 de março de 10 às 17h
Delícias gastronômicas na 6a feira:
almoço Landhaus, café, chá, sanduíches e tortas

Com imenso pesar informamos que nestes dois últimos meses os cristãos, a Igreja Luterana
e particularmente o Sínodo Sudeste perderam dois de seus pastores.
No dia 18.02.2012, faleceu em Petrópolis -RJ, aos 44 anos, de embolia pulmonar, a Pastora Carin Inês Rahmeier. Deixou enlutados o marido, Pastor Elton, e as
filhas Bruna e Letícia. Seu corpo foi transladado para a cidade de Imigrantes-RS, e
sepultado no dia 20.02. O Culto em memória da Pastora Carin será realizado na
Paróquia de Petrópolis, no próximo dia 25 de março, às 10h.
No dia 01.03.2012, faleceu em São Paulo, aos 65 anos, o Pastor Milton Schwantes,
que há algum tempo tentava superar um câncer. O Pastor Milton era doutor em
teologia e um reconhecido biblísta por muitas da várias igrejas cristãs. O seu sepultamento, na cidade de São Paulo, reuniu inúmeras lideranças destas várias igrejas, que
destacaram a sua importância para o cristianismo e ecumenismo nacional.
A Pa. Christine destacou o reconhecimento pela Igreja Evangélica Alemã (EKD) da
importância do Pastor Milton, que era presença importante e destacada no Kirchentag
(Dia da Igreja), com a reunião de inúmeras pessoas nas suas palestras.
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Palavra do Presidente / Valdomiro Dockhorn

Páscoa
O túmulo vazio, a ressurreição de
Jesus Cristo sinaliza para a humanidade o
poder e a misericórdia de Deus.
Poder que vence a morte e supera
toda limitação humana.
Poder que ultrapassa a nossa razão
para apontar o caminho da fé cristã.
Poder porque nada conseguiu impedir que esta notícia da vitória da vida
viesse até os nossos dias.
Misericórdia porque Deus, apesar do
pecado humano, sacrifica Seu filho Jesus
Cristo para que todos que n’Ele crêem, te-

nham a vida plena.
Misericórdia porque a Cruz torna-se a
maior presença de superação, de alegria e de
novos desafios nos contextos de nossa vida.
Misericórdia porque Deus, na ressurreição, acolhe cada criatura para uma vida além
do que vivemos e conhecemos.
Misericórdia porque a bondade de
Deus é grandiosa para perdoar e salvar cada
filha e filho do Criador.
A Páscoa é a ação de Deus que traz
luz e que possibilita uma concreta esperança para a vida atual e para a vida eterna. Confirmamos isso no testemunho contido em
1 Co 1.23-24: “Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para
os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus
como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus, e
sabedoria de Deus.”

A Páscoa é um convite permanente
para olharmos para dentro de nós mesmos e
percebermos nossa missão por um mundo
melhor para todos.
Não estamos sozinhos para a morte,
para a dor e todo sofrimento. Na Páscoa Deus
assume o nosso fardo maior e por isso, com
fé, superamos situações complexas.
Jesus Cristo ressuscitou para que, a
exemplo dos discípulos, tenhamos coragem, voz e ação como cristãos que semeiam sementes desta vitória em todos os lugares por onde andam.
Viver esta Páscoa é uma alegria que
fortalece e anima.
Desejamos para cada família e para
toda a comunidade uma Feliz e Abençoada
Páscoa.
Valdomiro Dockhorn / Presidente

Luteranos participam do Culto do Dia Mundial de Oração

Cristãos cariocas reuniram-se na sexta-feira, 2, para celebrar o Dia Mundial de
Oração, na Igreja Catedral Anglicana do Redentor. "Que a Justiça prevaleça" foi o tema
proposto pelas mulheres da Malásia e celebrado pelos reverendos Luiz Caetano Grecco
Teixeira e Daniel Cabral Jr, auxiliados por várias senhoras das denominações presentes,
dentre elas a Luterana Hannelore Weber. O
tema foi abordado, com a participação dos
presentes, também sob a ótica de fatos acontecidos no Brasil, como a recente agressão – e
morte – de moradores de rua de Brasília, que,
mais uma vez, nos levou à lembrar a violenta
e impune morte do índio Gaudino. Também

foram lembrados os inúmeros casos de
corrupção, que minam os cofres públicos e
retiram verbas que deveriam ser aplicadas na
educação e saúde, prioritariamente.
O folheto do Dia Mundial de Oração
distribuído na celebração trazia informações
sobre esse movimento iniciado em 1887 e
realizado hoje em mais de 170 países, sempre
na primeira sexta-feira do mês de março, com
o propósito de ser uma reunião de oração
com informação que produz ações entre as
comunidades e grupos cristãos ao redor do
mundo.
Após a celebração houve gostosa confraternização durante o lanche oferecido.

Antonio Carlos Ribeiro e
Carlos R. S. Caldeira

Aniversariantes
Março
02 Norma de Sá Rebello
03 Haroldo Minner
05 Pedro C. Appinger
Luciana Klug
Ercina Hapke
06 Daniel Petri Rocha
07 Anita Wössner
08 Bianca Strattner Mello
09 Suzana Laversdorf de Sousa
Aranha
10 Christina Schnellrath
11 Ingeborg M. Schroot
Leonice-Leonore Colleta
de Castro S.Weber
12 Jadir Denadary
13 Monica deAlmeida Alves

14Arthur LangAugustin
Christian Klug
16 Bodo Wanke
Carlos Gustavo Reetz
17Taís Silva Pereira
18 Mariana Kehl
23 Elke Belli
24 Carlos R. dos Santos Caldeira
25 Leo Petri Rocha
27 Ilse Romanó
Gisela Herzfeldt
Mathias Mirow Crespo
Leonardo Mirow Crespo
Ana Claudia Nolte
29 Bruno Fehnle
30 Patrícia Lehmann
31 Elly Axt Ribeiro
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Abril
01 Karl GeorgWeber
03 Erika Meiswinkel
Tânia R. Salles Kehl
André Phillip de SAranha
04 Diego Martinez
05Vinicius Dias dos Reis / Câmara
07 Luiz MaurícioT. Crespo Jr. /
Mirow
Bruno Hellmuth
09 Ursula Doerzapff
MargaridaW.Lehmann
15 Flavia Gabriella Dyckerhoff
16 Leonardo Foger
DaviWilli Medina Orisch
17 Isaac RafaelWegner
Brenno de SWolfgran

Marcos Linhares Mouren
18 Ingrid Schulze Bittar
19 Martha Frohmüller Strattner
21 Mauro Sorge
24 ErickAbeldt
25 LeonorAmélia M. B. C. Reetz
ReginaA.Weck
Alba Lopes Schenk
27 Lucas Nolte
28 Dorothea Moeller

Maio
01 Margot Hoffmann
03 Hildegard Knoth
06ThomasSchindhelm
07 Olga Drüsedau
Elizabeth Helga D. Naurath

Carolina H. Novellino
Ilka de Paula Menezes Fehnle
08 EdithAnna Katarina Richau
Luisa Schulze Bittar
Klaus-GerhardWeber
09Antonio MAffonso Neto
10 Raul Strattner
11 Erich Karl König
Inge Hasse
13 Ingeborg Laaf
Helena F. Strattner
14 Stefanie Merk
16 Kaete C. Dias Assis
17 Renate Mannshardt
18 Ricardo Drüsedau
20 Maria Elisa Mirow
21AdalbertT. Endo

25 Rodolpho Georg Filho
27 Manfredo Meng
Norma Strattner
Holdina Orisch
30 Valdomiro Dockhorn
Leda Maria de G e S Hellmuth
Maria Ingeborg Michahelles
31 Gerda I. Luisa Schulze

Pesar
Pastora Carin Inês Rahmeier.
08.02.12 (44 anos)
Pastor Milton Schwantes
01.03.12 (65 anos)

Récorde de Bíblias em Português / Rodolfo Doerzapff

Uma Visita Importante
Carlos R. S. Caldeira

Mencionar algo de novo sobre a
Bíblia em português é quase impossível.
Tudo que ela representa para o povo cristão evangélico de fala portuguesa espalhado pelos diversos países que usam o
idioma luso pelo mundo afora, inclusive
nós brasileiros.
Em todo o caso, aonde recentemente a nossa mídia aqui (televisão, rádio, jornais etc.) citou algo que só podemos explicar como uma bênção especial
do céu foi que a Sociedade Bíblica do
Brasil, que é a que mais exemplares das
Escrituras Sagradas no Brasil imprime,
anunciou recentemente que acabava de
alcançar o enorme número de 300 milhões de exemplares que já saíram de lá!
Mencione-se anda que aí estão incluídas
não só as mais antigas, chamadas de
“Almeida”, mas também as mais recentes
com o subtítulo de “Nova Tradução na
Linguagem de Hoje”, que, conforme o
nome já diz, utiliza o nosso linguajar atual, entendível em todas as camadas sociais, independentemente do nível de instrução do leitor, ou seja, o vernáculo de
hoje em dia, o português do Brasil.
E Portugal e suas atuais e ex colônias estão incluídas na cifra mencionada.
Mas é preciso acrescentar que a SBB já alcançou tamanha reputação internacional,
que é encarregada de imprimir o nosso
Livro Sagrado para outros países menores
que não dispõem de um parque impressor à altura do empreendimento, ou seja,
uma gráfica em condições de tão complexo serviço.
E aí se incluem não só os outros
que usam o português, mas também os
que têm idioma próprio.
Há um detalhe importante que

não pode deixar de ser mencionado: a
tradicional tradução da Bíblia para o português, usada até agora, levou o nome de
“Almeida”, por ter sido traduzida do latim pelo padre português no século XVIII.
Ora, hoje em dia, ou sejam, trezentos anos
mais tarde (apesar das inúmeras alterações feitas no meio tempo em seu texto
original), não poderia permitir uma leitura corrente e normal (principalmente,
é lógico, para as pessoas de menos instrução ou idade), pois todos os idiomas são
algo dinâmico e não estático. Assim sendo, com o passar do tempo, chegando
novas gerações, também surgem novas
palavras, enquanto outras simplesmente
desaparecem do linguajar do povo. Aliás,
parece, segundo informações obtidas, até
as nossas conhecidas Senhas Diárias usarão a partir do próximo ano a nova tradução bíblica.
Portanto, no caso da Bíblia em
vernáculo teria que surgir uma completamente nova tradução atualizada, para
ser bem entendível, o que então foi feito em seu devido tempo por uma comissão de profundos conhecedores do
hebraico, aramaico e grego antigo, utilizados pelos escritores originais da nossa
Bíblia. Foi então que surgiu a atualmente
Bíblia impressa na chamada “Nova Tradução na Linguagem do Hoje” publicada
pela Sociedade Bíblica do Brasil. E assim
permitindo a todos os analfabetizados de
se enfronharem na palavra divina de valor eterno.
Vejam por si só, folheando a nova
edição, encontramos o Antigo Testamento ocupando mais de 1.000 páginas, enquanto que o Novo 300 e tantas, num
total de 1400. Isto, por exemplo, num
exemplar de sua “Edição em Letra Grande”.
Por sua vez, a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, à qual
nós pertencemos como Paróquia, também faz parte desde o princípio à SBB e
intermedia a sua necessária comercialização através da nossa Editora Sinodal.
Os interessados nos variados produtos da SBB (que não se restringem à
Bíblia propriamente dita) podem encomendar tudo através do telefone Editora
Sinodal: (51)3037-2366 ou e-mail
editora@editorasinodal.com.br. Os
produtos também podem ser visualizados
pelo site www.editorasinodal.com.br.

No dia 08 de março a Paróquia Martin
Luther recebeu a visita de um grupo constituído
de cerca de 40 jovens da turma do 1 o ano do ensino médio do Colégio Estadual Paulo de Frotin,
do Rio Comprido.
Trata-se de um programa pedagógico desenvolvido pelo Professor João José do Nascimento
Souza, que consiste em colocar os alunos em contato com as diversas denominações religiosas.
A Pastora Christine, dentro da proposta que
recebeu, numa dinâmica quase dialogal, apresentou o aspecto histórico da vida de Martinho Lutero
que liderou o movimento da Reforma Protestante,
destacando o fato de que ele, no estudo e tradução
da Bíblia para o idioma alemão, identificou em Romanos 3.28, um dos pilares da Igreja Luterana, que
revela que é a Fé que nos salva, pela Graça de Deus,
tendo a Bíblia como a sua única fonte.
Os jovens acompanharam a pastora num
hino, participaram de um pequeno lanche, conheceram as instalações da igreja e, no final, alguns ainda continuaram no templo para momentos musicais promovidos por eles mesmos.

Avisos importantes
Visita dos nossos parceiros de Schweinfurt
Como acontece cada 4 anos, do dia 21 de maio
até o dia 8 de junho um grupo de 4 pessoas do
Dekanat Schweinfurt visitará as comunidades
do Rio de Janeiro.
Além de visitar as paróquias desta vez queremos
trocar experiências sobre as aáreas de trabalho
nas comunidades como trabalho com criancas
e jovens, trabalho com idosos, diaconia e
planejamento estratégico. No dia 27 de maio
terá um culto festivo na Martin Luther para
festejar os 25 anos da nossa parceria!!!
Rumo ao Rio +20
Na 6a feira dia 20 de abril das 8 até às 12h
teremos um evento muito especial na Martin
Luther: um culto sobre o tema “Criacão” e
depois uma mesa redonda com pessoal
trabalhando para o Rio +20. Uma chance de
aprender e debater sobre o assunto para todos
interessados na questão ambiental!
CONIC
Reunião para trabalhar o tema “Paz na Criação”,
dia 20 de abril, em nossa Paróquia, com liturgia
e palestra.
Semana de oração pela unidade dos cristãos, de
21 à 26 de maio. O encerramento da Semana de
Oração será com culto, no dia 26, às 20h, na
Comunidade Bom Pastor, à Rua Sobragi, 88 Ilha do Governador.
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Passei
o no Parque Lage / Noemi KKerr-Almeida
err-Almeida
Passeio
“Porque, assim como o corpo é um, e tem
muitos membros, e todos os membros, sendo muitos,
são um só corpo, assim é Cristo também.(I Cor.12:12)
Nos Jornais a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) era a chegada de
uma frente fria .”Segundo o instituto,neste sábado, o céu deve
variar de parcialmente nublado a nublado,com pancadas de chuva
e trovoadas no fim do dia.”
Quando cheguei no Parque o tempo estava meio nublado, do tipo “lusko fusko”, e logo
pensei no guarda-chuva que eu não tinha levado!!
Mas Deus continua fiel!
Ele transformou a previsão de “nublado a
nublado,com pancadas de chuva e trovoadas”num dia radiante e ensolarado, para nos confraternizarmos e unirmos os membros do corpo de Cristo.
Tivemos dinâmicas de grupo, brincadeiras, música, comida (muita), e trocas de gostos,
experiências e vida. Um cenário típico dos que
lemos na bíblia!
A Pastora Christine numa dinâmica com
partes do corpo humano demonstrou a importância das partes para o todo, associando-o a vida
na paróquia, onde os membros são a parte fundamental que dá vida e mobilidade ao corpo.
Os laços fraternos foram se estreitando
nos diversos momentos proporcionados por este
segundo passeio das famílias desde a chegada da
Pa. Christine Drini.
Vejam as fotos deste e não percam os
próximos passeios!

PSICÓLOGAS
Virgínia Schindhelm
CRP - 05/28508
Psicoterapia Humanista - Terapia Sexual

Mônica Santana
CRP - 05/28446
Psicoterapia Junguiana
Arteterapia - Dependência Química
Orientação Vocacional - Psicodiagnóstico
Largo do Machado - Tel.: (21) 2245-5771

Galeria dos ex-Pastores / Rodolpho Georg
Depois de festejarmos 180 anos de profícua existência da nossa Paróquia, surgiu-nos a vontade de também homenagear os nossos ex-Pastores e organizar uma Galeria com suas fotografias.
Pondo mãos à obra verificamos que os quatro
primeiros que vieram para cá, chegaram antes da
invenção da máquina fotográfica, razão pela qual
não poderíamos exibir a sua imagem.
Fomos então atrás dos outros e pesquisamos
em Anuário do Colégio Cruzeiro, obtendo as fotos
dos Pastores Carl Wagner, Carl Max Gruel e Friedrich
Hoepffner. Numa revista da IECLB obtivemos a foto
do P. ErnestoTh. Schlieper. Localizamos a família do
P.Hans Zwilling, em Porto Alegre que nos cedeu
uma foto dele. A foto do P. Germano Burger foi
obtida em Curitiba pela família do Sr. Carlos Caldeira e a do P. Breno Schumann de um livro da Paróquia de Juiz de Fora, M.G., do P. Karl Graeter obtivemos a foto em Salvador, onde realizara um casamento, muitos anos atrás e a família gentilmente
nos emprestou uma pequena foto. A Paróquia de
Niterói nos encontrou uma foto do P. Bernhard
Römisch, através da família Mohrstedt e a neta do
P. Fritz Vath, Cristine, nos cedeu uma foto de seu
avô. Através dos Pastores de Florianópolis, Droste
e Brückheimer, conseguimos a foto do P. Max
Heinrisch Flos e Hannelore Weber conseguiu a
foto do P. Rüdiger Bohnenkamp.
Dos Pastores mais recentes, não tivemos
dificuldade de conseguir fotos, pois elas existiam
na Comunidade.

A maratona, entretanto não terminava ao
conseguirmos as fotos antigas, pois muitas estavam bem apagadas ou castigadas pelo tempo. Aí
entrou em ação a capacidade técnica do editor
de nosso Boletim, Sr. Gonzalo Peltier, que com
paciência e habilidade conseguiu melhorar em
muito estas imagens.
Fica aqui o agradecimento a todos que
colaboraram nesta empreitada que retrata nossa
história e mostra aqueles que com enorme esforço e dedicação, nos trouxeram até aqui. Que o
futuro permita encher com muitas fotos as paredes da Paróquia, permitindo seu continuo crescimento para divulgar o pensamento de Lutero
pela Glória de Deus.

Clareamento Dental
Gilberto Browne de Paula
Cirurgião Dentista CRO 12340
Implante | Protese | Periodontia | Odontologia | Cosmética

R. da Quitanda, 3/ Gr. 1205 -Centro
Tel: 2533.5262 / 2524.0098

Fabio Browne de Paula
Cirurgião Dentista CRO 15370
Odontologia estática | Implantes | Prótese
Periodontia | Ortodontia | Cirurgia dental

EXPEDIENTE
Informativo da Igreja Luterana Martin Luther
R. Carlos Sampaio, 251 - Rio de Janeiro 20231.084
Tel.: (21) 2232-8548 Fax: 2509-6751
www.luteranos.com.br/centrorio
centrorio@luteranos.com.br
Arte Final: Gonzalo Peltier
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Conselho: Valdomiro Dockhrorn, Carlos Roberto
dos Santos Caldeira, Rodolpho Georg, Carlos
Alfredo Gaspary Reetz, Cristina Correia Schaefer
e Hannelore Weber.
Os artigos publicados são da responsabilidade de seus autores

Rio de Janeiro R. Debret, 23/Gr. 503
TeL: (21)2240.9661/4005.2800
Nova Friburgo R. Marques Braga, 7/Cob. 4
Tel: (22) 2522.4096
contato@brownedepaula.com.br
www.brownedepaula.com.br

