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Luteranos, nos anima e
capacita, por meio da
informação, a sermos Igreja
de batizados que vivem o
sacerdócio geral' na
vivência diaconal e na
dinâmica da vida moderna:
uma IECLB que aprende a
ser, saber, fazer e conviver
com o propósito de 'educar
o povo cristão e conduzi-lo
à maioridade na fé'
(lCoríntios 3.10-11).
Sabemos o quão importante
é a informação nos dias
atuais. No seu famoso livro
“O Choque do Futuro”
Alvin Toffler sugere que,
frustrados, temos que
admitir que não
conseguimos acompanhar
as mutações que se
processam ao nosso redor.
Precisamos, é verdade,
preparar os nossos filhos e
as nossas Comunidades.
Comunidade adulta é
capaz de desafiar a
sociedade estando bem
informada, sendo sentinela,
discernindo tudo que é
escrito, falado e exibido
nos meios de comunicação,
não assistindo a tudo e a
todos sem pensar e,
principalmente, se
posicionando e
perguntando pela vontade
de Deus diante de planos e
artimanhas humanas.
O mundo globalizado,
dominado por ciência e
tecnologia, já não sabe

6º Domingo da Páscoa
Ascensão do Senhor
7º Dom. de Páscoa– Dia Mães
Pentecostes
1º Dom após Pentecostes/Trindade

mais em que crer. A fé foi
substituída por uma
devoção mística, altamente
sentimental, que já não
mais busca a transformação
social nem a conversão
individual, mas, sim, a
satisfação de desejos
pessoais e de necessidades
psíquicas.
Diante disso,
poderíamos reagir:
'Coitados de nós, luteranos;
Igreja da Palavra!' Muito
pelo contrário! Como Igreja
que se orienta pela Palavra
de Deus, é justamente a
nossa palavra que fará a
diferença no nosso lugar
vivencial.
Gratos pelo amor e pela
graça de Deus, que edificou
Comunidade e Igreja no
solo do Brasil Central, que
anos a fio nos abençoou
com a sua Palavra e nos
alimentou com os seus
Sacramentos até os dias de
hoje, temos uma vocação
para a missão e a missão
precisa de Comunicação:
comunicar a Palavra de
Deus (João 3.16).
Para tanto, precisamos
da Palavra, pois sem ela as
pessoas se transformam em
'massa de manobra';'
analfabetas religiosas',:
ignorantes', inaptas para o
exercício da cidadania em
uma sociedade que passa a
ser, por sua vez, um grande
mercado religioso.
P. Sinodal Carlos Möller
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Missão com Literatura Evangelística
Sempre local, cfe. decisão do CI em 2010
Casa Matriz de Diaconisas
Fundo de Missão no País P. Homero Severo Pinto

“Missão de Deus – Nossa Vocação”

Notícias das Comunidades
Criação da Paróquia Tocantins Centro
Após experimentar dois
anos de união das
comunidades de Palmas,
Porto Nacional e
Marianópolis, assegurando
proporcionalmente sua
participação no pagamento
da Subsistência Ministerial
de seu pastor, os três
presbitérios estiveram
reunidos dia 06/04/13 em
Palmas com a representante
do Sínodo Brasil Central no
Conselho da Igreja, Erica
Breunig, o vice-sinodal

P.Dalcido Gaulke e o
pastor sinodal Carlos
Möller.
Em decisão inédita,
histórica e unânime,
atendendo edital de
convocação, os presentes
criaram a Paróquia
Evangélica de Confissão
Luterana TOCANTINS
CENTRO e elegeram a sua
primeira diretoria
paroquial, os seus
representantes no Conselho
e na Assembléia Sinodal.

A partir da
meditação do
pastor Rodrigo
sobre “a cruz
como uma
janela”, os
presentes, em
seu terceiro
encontro,
fizeram uma avaliação do
caminho percorrido e
constataram que “essa
decisão é positiva e
necessária para que
sejamos uma IECLB mais

forte em nosso
contexto” registra a Ata
aprovada pelos presentes.
P. Sinodal Carlos Möller

Paróquia Martim Lutero – Recebe o P. Gerson
Ocorreu
no último
em um contexto tão
Sinodal Carlos Augusto
Acker
domingo, dia 24 de
março, a instalação do
Pastor Gerson Acker na
Comunidade de Barreiras,
preenchendo assim o
segundo campo pastoral
da Paróquia Evangélica
de Confissão Luterana
Martim Lutero de Luís
Eduardo Magalhães, oeste
baiano. Certamente um
momento histórico e
significativo para marcar
o processo de ser IECLB

distinto, cheio de desafios
e oportunidades de
crescimento. Gerson
recebeu como primeiro
envio o desafio de seguir
na Paróquia onde realizou
seu PPHM – Período
Prático de Habilitação ao
Ministério.
A celebração como um
todo tematizou o
‘Domingo de Ramos’. O
ato de Instalação foi
presidido pelo Pastor

Möller. Estiveram
celebrando também o
P. Em. Nelson
Walbrinck, P. Em.
Richard Weissenstein,
P. Dalcido Gaulke e P.
Everton Luiz Knaul, os
dois últimos como
assistentes de ordenação.
Marcante foi a
participação da
comunidade de Barreiras
e da Paróquia como um
todo, que se fizeram

presentes tanto na
celebração, quanto no
almoço de
confraternização após o
término do culto.
Gerson Acker

Intercâmbio CECLB & St Johannis
Domingo, 24 de março
15 jovens intercambistas
alemães da Comunidade St.
Johannis – Nürnberg
chegaram ao Brasil e
foram recebidos por seus
colegas de intercâmbio e
suas famílias, que os
hospedarão até o dia 05 de
abril.
Após um descanso, os
jovens e seus colegas
alemães participaram do
culto vespertino, no qual
foram presenteados com
uma sacola com alguns
mimos. Depois do culto,
participaram de um lanche
fraterno no salão
comunitário.

No segundo dia os
intercambistas tiveram a
oportunidade de conhecer a
rotina escolar de seus
colegas. A terça-feira foi
um dia especial: nossos
convidados conheceram o
trabalho realizado nos
Centros Sociais “Casa da
Esperança” e “Cantinho do
Girassol. Ouviram relatos

com fotos do
trabalho
realizado nas
casas, e
interagiram
com as
crianças.
Quartafeira foi dia
livre. Passeios,
corrida de kart, boliche
cada família ofereceu uma
atividade diferenciada ao
seu hóspede.
Quinta-feira da Paixão
teve início um retiro para
os jovens, na chácara de
uma das famílias anfitriãs.
Momentos de reflexão,
dinâmicas, brincadeiras,
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degustação de caldo de
cana e outras gostosuras da
fazenda fizeram parte dos
dois dias de retiro.
Durante sua visita
cumpriram ainda uma
agenda com várias outras
atividades, dentre elas:
retiro com o grupo de
jovens da CECLB, Vigília
da Páscoa, almoço com
comidas típicas brasileiras,
concerto da Orquestra
Sinfônica do Teatro
Nacional Claudio Santoro,
passeio turístico, passa-dia
na reserva ecológica
Chapada Imperial, dia no
clube, entre outras.

Página 2

Diversos
Notícias das Comunidades
Conferência de ministros

E

ntre os dias 02 e
05 de abril, os
ministros e ministras do
Sínodo Brasil Central
estiveram reunidos na casa
de retiros ‘Divino Paraíso’,
Gama/DF, em sua
conferência ministerial
plena. Inicialmente, a
conferência ocupou-se com
a temática “500 anos de
Reforma- 2017”. Além
disso, o planejamento
estratégico e a pergunta
“que Sínodo queremos ser
em 2020?” norteou as
discussões.
O tema central do
encontro foi “Identidade

Ministerial”. Este foi
desenvolvido em quatro
palestras. A primeira
palestra foi conduzida pela
psicóloga Cláudia Möller e
tematizou o aspecto da
identidade pessoal,
auscultando as principais
teorias de Freud e Jung. A
segunda, conduzida pela
psicanalista Mirian
Elisabeth Bender Ritter de
Gregório, trabalhou as
premissas básicas de uma
relação profissional sob o
ponto de vista da
psicanálise. O tema da
“Liderança” foi
desenvolvido pelo Sr.

Fausto
Cassemiro,
gerente
adjunto do
SEBRAE/
DF, em sua exposição
agregou elementos teóricos
e também ferramentas
práticas para o
desenvolvimento da
liderança nas comunidades.
Por fim, o P. Sinodal
Carlos Möller, teceu
desdobramentos do tema na
vivência ministerial no
Sínodo e na IECLB.
Fez-se presente na
conferência, o P. Rui
Bernhard, presidente da

Associação de Mútuo
Auxílio, que trouxe
informações sobre a última
Assembleia da AMA e
esclareceu dúvidas dos
ministros/as. Além dos
assuntos administrativos, a
Conferência teve
momentos meditativos, de
integração e convivência. O
encerramento deu-se com
uma celebração eucarística.

14ª Assembleia Sinodal e Reunião do Conselho Sinodal

N

o dia 31 de maio acontece a primeira reunião anual do Conselho Sinodal. Nos dias 01-02 de junho estará
acontecendo a 14ª Assembleia Sinodal na Casa de Retiro Assunção em Brasília-DF. A Assembleia contará com a
participação do P. Presidente da IECLB Nestor Friedrich. Será a primeira Assembleia nos moldes do novo estatuto do
Sínodo, que conta com a ampliação da participação dos representantes das Comunidades.
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Campanha Nacional de ofertas para a Missão - Vai e Vem

P

or ocasião do culto
de Abertura da 14ª
Assembleia Sinodal, no dia
31/05 às 19:30h será
iniciada a Campanha de
Missão Vai Vem no

Sínodo Brasil Central.
Parte dos recursos
arrecadados com a
Campanha compõe o
Fundo de Missão no País P.
Homero Severo Pinto que

apoia 13 projetos no país.
Descontadas as despesas de
divulgação e confecção de
materiais o restante retorna
para os projetos de missão
aprovados pelo Sínodo.

Agenda Sinodal de maio:
Maio
02-03
04
05
18-19
12-28
30-31
Junho
1-2

Estatística IECLB – POA - ( P.Everton Knaul)
Reunião Coord. Vai Vem – Porto Alegre-RS - ( P.Everton Knaul)
AGO Extraordinária - Paracatu – MG
Encontro de Mulheres do Tocantins Palmas - TO
Participação na Assembleia do CLAI – Havana - CUBA
Reunião do Conselho Sinodal, Casa de Retiro Assunção, Brasília-DF
14ª Assembleia Sinodal Casa de Retiro Assunção, Brasília-DF

10º Seminário Sinodal da Juventude Evangélica do Sínodo Brasil Central
“Eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, ajudo e protejo com minha forte mão.”
Isaías 41.10

C

ertamente foi um
final de semana
marcante para os 43
participantes
do
10º
Seminário Sinodal da JE do
Sínodo Brasil Central,
dentre estes, havia jovens,
ministros e ministras das
diversas comunidades e
paróquias existentes no
Sínodo.
O
seminário
aconteceu entre os dias 2021 de abril na Comunidade
Luterana de Formosa, em
Formosa/GO.
Seguindo o tema do
ano de nossa igreja, o
assunto que perpassou o
Seminário foi “Ser jovem,
participar – viver JE e
testemunhar nossa fé”, com
enfoque na importância da
pessoa jovem e do seu
papel na e para a igreja. Os
estudos do tema foram
trabalhados de modo bem

dinâmico,
dando
oportunidade aos jovens
para interagirem sempre,
compartilhando assim, suas
realidades locais, visto a
grande extensão do Sínodo.
Durante o Seminário,
além
dos
estudos,
meditações,
ocorreram
momentos de integração,
gincana,
jogos
e
brincadeiras para dinamizar
e integrar ainda mais os
presentes. A música ficou
por conta da Banda da
JEBSB (JE de Brasília) que
conduziu os cantos nos
momentos de celebração. O
culto de encerramento do
Seminário foi realizado
pelo Vice P. Sinodal
Dalcido Gaulke.
No Seminário muitas
experiências e vivências
locais dos grupos de JE do
sínodo foram explanadas e,

certamente além de boas
recordações, o encontro foi
mais um impulso para que,
apesar de nem sempre ser
fácil, motivar e encorajar
todos a não desanimar com
o trabalho com a JE no
Sínodo Brasil Central, pois
temos um guia, Deus, que
sempre está ao nosso lado
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para dar forças e nos
ajudar.
Vale aproveitar a
oportunidade para divulgar
que em 29-30 de Março de
2014, ocorrerá o Congresso
Sinodal da JE SBC. Venha
participar conosco, a JE
SBC está de braços abertos
para te receber.
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Em tempos de Planejamento.. Que Sínodo queremos em 2020?
Também o Sínodo
Brasil Central, alinhando
com o PAMI, decidiu pela
realização do Planejamento
Estratégico. O Conselho
Sinodal de 19/11/11
encaminhou à Conferência
de Ministros a tarefa de
iniciar o processo de
planejamento. Assim, nos
dias 23 a 26/04/12 a
conferência de Ministros do
Sínodo Brasil Central, com
assessoria da Praxis Gestão
Sustentável, iniciou o
processo de Planejamento

Estratégico do Sínodo. A
conferência construiu o
Planejamento baseado na
pergunta: Que Sínodo
queremos em 2020? Na
reunião do Conselho
Sinodal de 17/11/12 em
Cristalina, foi apresentado
o resultado da primeira
parte do Planejamento. Na
última Conferência de
Ministros, 02-05/04/13, foi
concluída e encaminhada
para edição o resultado
final do Planejamento. Essa
edição será apresentada na

14ª Assembleia Sinodal,
com a presença do Pastor
Presidente da IECLB, e
distribuída para as
Comunidades do Sínodo
para que todos possamos
unir as forças na
concretização do
planejamento para que em
2020 possamos ser um
Sínodo Plenamente
organizado e sustentável;
com alvo comum;
composto de comunidades
vivas e eficientes na
evangelização e expansão

missionária; com
quantidade ideal de
lideranças e assessorias
enraizadas, qualificadas
e fortalecidas; com ampla
qualidade de comunicação
[interna e externa],
garantida pelo diálogo,
respeito institucional;
fundamentado nas
referências confessionais e
socioambientais,
contextualmente,
geograficamente e
operacionalmente viáveis.

Aniversário do Cantinho do Girassol – 41 anos

E

m um ambiente festivo
e acolhedor reuniramse na manhã do dia 16 de
março, alunos, professores,
equipe técnica, amigos,
pais de alunos e membros
da CECLB, para juntos
comemorar os 41 anos de
inauguração do Cantinho
do Girassol.
Foi uma manhã repleta
de atividades que iniciou-se
com apresentação de dança
de capoeira.
A seguir os presentes
reuniram-se no prédio do
recanto infantil. O Pastor
Daniel Conde trouxe a
mensagem baseada no tema
do ano da IECLB
destacando o ser, participar
e testemunhar aliando cada
item ao ser comunidade.
Ao encerrar sua alocução o
P. Daniel fez entrega a D.
Terezinha de um cartão

confeccionado pelas
crianças da Escola
Dominical da CECLB
apresentando felicitações
pelo aniversário e
desejando “que possam
crescer em conhecimento,
estatura e fé, que o Senhor,
nosso Deus, continue
acompanhando vocês todos
os dias deste novo ano
derramando sobre todos a
sua paz.”
A Diretora Pedagógica,
Terezinha ao fazer uso da
palavra agradeceu aos
colaboradores, que têm
comparecido ao Cantinho
para realizar trabalhos de
pintura, manutenção de
dependência e doando
materiais de construção,
além das caixas de som e
demais complementos para
permitir a sonorização
daquele ambiente.

O Coordenador
do Cantinho do
Girassol,
Fernando, destacou
a presença de
todos convidando
os presentes para
participarem do
almoço após as
apresentações das crianças.
As turmas do préescolar trouxeram
mensagens, de
cumprimentos pelo
aniversário da instituição
com apresentações bem
ensaiadas, com os alunos
devidamente
caracterizados.
As apresentações foram
encerradas com a entrada
de um bolo de aniversário e
o canto, por todos os
presentes, do parabéns a
você.

Brinquedos foram
disponibilizados para as
crianças, a quadra de
esportes foi utilizada para a
realização de jogos de
futebol de salão., enquanto
em uma sala apresentação
de “street dance” era
efetuada, locais para
pintura (maquiagem
colorida) venda de
bloquinhos e um pequeno
brechó completaram a
alegria de todos os
presentes.
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