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PALAVRA DO PASTOR SINODAL: A dinâmica do tempo
Ou mais tempo para nossas dinâmicas?

á estamos no oitavo mês do ano. O tempo
corre! Também nós atrás dos nossos compromissos e das nossas atividades. Percebemos,
ajudados pela natureza que tem e impõe o seu próprio
ritmo, que em tudo na vida há uma certa dinâmica.
Constatamos, por exemplo, na última reunião da Diretoria do Conselho Sinodal que a geografia do nosso
Sínodo impõe-nos uma certa dinâmica que precisamos
conhecer e considerar, no planejamento e na realização
de nossas atividades.
A palavra dinâmica significa força que provoca
movimento, atividade, vida e crescimento. Conheemos
a dinâmica de grupo, tudo que a gente deve levar em
conta para que um grupo seja alegre, vivo, eficiente
e transformador. Nasceu em 1935, da psicologia e
da sociologia, e se desenvolveu principalmente nos
EUA com a finalidade de aumentar a produtividade
dos grupos de operários/as e para melhorar o clima
humano nos quartéis. Posteriormente, nos grupos de
jovens e escolas para melhorar a comunicação e seus
processos nos relacionamentos inter-pessoais cujo alvo
é conhecer / aprender / participar:
com a fé e com a Igreja
com o tempo livre / lazer
com a natureza / meio-ambiente / ecologia
com a vida pública
com a sua liberdade.
Tenho registrado em diálogos, visitas e nas notícias, algumas “falhas de comunicação”. Poderíamos
também chamar de desencontros. Ou, como uma
colega me escreveu “Sempre de novo constatamos que
e-mails somem no ar”. As cartas, escritos ocasionais
oriundos do desejo de comunicar-se com determinadas
pessoas por um motivo concreto, foram hoje substituídas por E-mails.
Numa de suas cartas, aos Romanos, o apóstolo
Paulo no capítulo 8 versículos 20-25 também detecta
dificuldades na dinâmica do Universo, que se tornou
inútil por causa do pecado e dos seres humanos, e explica que viver na fé significa viver na liberdade e não
mais sujeitos aos poderes escravizantes do pecado da
lei e da morte. Quais seriam hoje tais poderes escravizantes?
Hilgedard de Bingen, que viveu entre 1098 e 1179,
escreveu que “Sempre que os elementos do mundo

forem corrompidos por mau tratamento, Deus os
limpará através dos sofrimentos e agruras da humanidade. Deu ofereceu toda a criação à humanidade para
seu usufruto. Mas se este privilégio é abusado, Deus
permite que a criação puna a humanidade”.
A dinâmica de Deus dá tempo e forças às nossas
dinâmicas. É o testemunho do profeta Isaías quando
fala no 9 capítulo: „mas a aflição dos que estiverem
sofrendo vai acabar. Deus nos mandou uma criança,
um menino, Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Princípe da paz. E haverá paz sem fim“.
Também para nossas próximas atividades sinodais
em agosto, como por exemplo o Seminário de Presbíteros Setor Norte em Balsas/MA, que se ocupará
com o tema da diaconia comunitária, a Conferência de
Ministros do Setor
Sul, o Encontro
Probatório, bem
como no início de
setembro o Encontro Sinodal de
Mulheres, sobre o
tema „Mulheres:
suas histórias,
dores e amores“,
o Seminário para
Capacitadores(as)
da Escola Dominical/Culto Infantil,
necessitam da ajuda
e do acompanhemento desse Príncipe da Paz. Seu
conselho imporá à
nossa dinâmica um
novo tempo e fará
brotar os frutos da
semente do Evangelho lançada nas
terras do Brasil
Central.
Pastor Carlos A. Möller
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Por que você não faz parte do Presbitério?
Eu... Eu não!

om essa pergunta
e resposta inicio
esse texto para
mostrar algo que aconteceu
na Comunidade de Balsas/
MA. Vamos juntos ver
como Deus age para formar
um presbitério nas nossas
Comunidades.
Tudo começa com
muita oração, devemos orar
pedindo para Deus levantar
homens e mulheres dispostas a servir com seus dons
e talentos na diretoria da
Comunidade e em cargos de
liderança. Posso afirmar que
Deus é fiel e ouve nossas

fizemos uma “brincadeira”.
Foi distribuído a todas as
pessoas um papel com todos
os cargos do presbitério e
pedido que eles colocassem
o “presbitério dos sonhos”.
Qual foi a surpresa depois
do levantamento feito.
Tivemos quase quarenta
pessoas sugeridas que se
dividiram em três grupos:
- A grande maioria foi de
pessoas que nunca pensaram em ser presbíteros/as.
Motivados por curiosidade
quiseram saber para quais
cargos tinhas sido indicados
e o que eles faziam. Foi um

petições.
Em novembro de 2011
era necessário fazer a Assembleia com escolha do
nosso presbitério e como
fazer isso. Sempre é tão
difícil encontrar algumas
pessoas para os cargos,
talvez essa seja uma dificuldade que só Balsas têm não
as outras comunidades do
Sínodo nem da IECLB.
Alguns meses antes, em
julho, nós tivemos um Culto
Campal e durante as horas
agradáveis de almoço nós

tempo de trabalhar as funções desenvolvidas por cada
pessoa no presbitério.
- A segunda turma era de
pessoas que fazia tempo que
tinham saído do presbitério.
Neles gerou um sentimento
bem legal de reconhecimento pelo tempo que
disponibilizaram das suas
vidas para tal. Como também veio aquela saudade de
voltar a fazer parte.
- A últimas pessoas
eram as que já faziam parte
do presbitério. Depois de

verem seus nomes citados
pelos membros sentiram-se
mais confiantes e motivados
por terem a certeza de estarem fazendo a coisa certa.
Durante aqueles meses
depois do Culto Campal
até a Assembleia muitas pessoas foram sendo
cutucadas para entrarem e
fazerem parte do presbitério. Tivemos pessoas que
permaneceram, mas agora
sabendo que não mais precisariam carregar tudo sozinhas e que teriam um grupo
para auxilia-los. Também
teve pessoas que depois de
anos assumiram com saudade novamente um cargo
no presbitério. Por último,
pessoas que nunca se viram
na liderança da comunidade
agora sentem que tem muito
para contribuir.
Presbitério é um grupo
de pessoas diferentes e
nisso está a riqueza do
Reino de Deus. Em Balsas
conversamos, discutimos,
porém nunca fazemos
votação, com tantas cabeças
diferentes sempre conversamos muito para chegar num
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consenso. Um presbitério,
lideranças a serviço de
Deus que caminham para o
mesmo lugar.
Quero convidar você,
sente-se com o seu
ministro/a e veja o que cada
pessoa no presbitério faz.
O ideal não é simplesmente
responder “Eu... Eu não”
quando somos chamados
para assumir uma função. O
ideal é saber o porquê não
vamos assurmir.
Quero dizer que Deus
tem muitas formas de usar
cada um de nós e no presbitério acaba sendo um
privilégio.
Venha fazer parte desse
privilégio. As vezes pode
começar numa brincadeira,
mas na seriedade do agir de
Deus para Sua obra.

Pastora Barbara
Balsas/MA
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2º Encontro Paroquial de Mulheres na Comunidade de Barreiras/BA

U

m domingo de
Comunhão, Testemunho e Serviço. Dia de
reencontrar amigas, dialogar, meditar e deixar-se
tocar pela Palavra de Deus
desvelando o Ser Mulher
Protagonista. Esse foi o 2º
Encontro Paroquial de Mulheres com o tema: “Ester:
Protagonismo Feminino na
Bíblia e na Vida”, promovido pela OASE na Comunidade de Barreiras/BA.
O encontro iniciou com
uma meditação conduzida
pelo P. Dalcido Gaulke. Em
seguida, a Médica Mastologista Alba Dias tratou
do tema “saúde da mulher”
focando, sobretudo o câncer

de mama e a importância
da prevenção.
Na parte da tarde, o P.
Gerson Acker conduziu a
reflexão em torno do livro
bíblico de Ester. Através do
trabalho em grupos, levouse as mulheres a refletir
sobre o Ser Protagonista
a partir de três perguntas norteadoras: “Porque
podemos considerar Ester
uma mulher protagonista?
O que me motiva a ser uma
mulher protagonista? O que
impede o protagonismo
feminino?” O resultado do
processo foi surpreendente.
No fim da tarde, os
professores de educação
física Alex Miranda e Diego Miranda
Sobral conduziram as
participantes
numa aula
de ginástica
com direito
à aeróbica e
alongamentos. Muito
divertimento

e boas risadas nesta hora.
A participação ativa
das mulheres foi marcante
em todos os momentos,
dando um clima agradável
de comunhão. Louvor e
dinâmicas foram partes fundamentais deste Encontro
que reuniu 44 mulheres.
Durante o dia, a OASE
de Barreiras promoveu uma
brincadeira para arrecadar
fundos para a Campanha
Vai e Vem. Foi o “jogo
do feijão”: ganharia uma
cesta de chocolates quem
acertasse ou mais se aproxi-

masse do número de grãos
de feijão dentro de um
pote. Para dar um palpite, a
pessoa contribuía com dois
reais.
O Encontro encerrouse com uma Celebração
Eucarística que contou com
a participação também dos
membros da Comunidade
de Barreiras. Certamente foi
um dia marcante e que vai
ficar na saudade de quem
participou!
P. Gerson Acker
Barreiras/BA

AGENDA SINODAL PARA O MÊS DE AGOSTO
01
2-3
3
10
13
14
16-18
17
18
21
25
27-28
29
30

GT Documentos Normativos IECLB – POA-RS
Reunião do Conselho da Igreja – São Leopoldo-RS
14:30h Conselho Paroquial Barreiras-BA
8:30h Reunião Diretoria, Brasília-DF
9:30h Visita comunidade de Brasília-DF
8h Visitação Cantinho do Girassol, Paróquia Ceilândia e Casa da Esperança
Seminário de Presbíteros Setor Norte, Pastor Vice-Sinodal - Balsas-MA Tema: a diaconia do ser, participar, testemunhar e viver comunidade
Participação Assembleia Sinodal Sínodo Rio dos Sinos São Leopoldo – RS
10 anos Ordenação Diác. Erivelton Reinke
Acolhida às 20h do presente da Baviera de 20 instrumentos p/ Obra Acordai – Brasília-DF
9h Culto com Sta Ceia- Paracatu-MG
Conferência de Ministros Setor Sul, Samambaia-DF
Reunião de preparação Seminários ED e Mulheres às 14h Sala Sinodal – Brasília-DF
Encontro Estágio Probatório, Sala Sinodal, Brasília-DF
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Comunidade de Uberlândia de carro novo!
“Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor! Repito: tenham alegria!” Fl 4.4

É

com muita alegria e gratidão
a Deus que trago a notícia que
a Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana em Uberlândia
(CECLU) adquiriu um carro novo!!
Após longo período sem carro próprio
para atender a sua demanda, no dia 25
de julho às 15 horas, fui buscá-lo na
Concessionária Chevrolet em Uberlândia.
Trata-se de um carro modelo Chevrolet Classic 2013/2014 (zero km), com
motor 1.0 e completo (ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico,
trava elétrica, alarme, air bag e freios
ABS).
O valor total do carro foi de pouco
mais de vinte e oito mil reais. Para
conseguir comprá-lo, a CECLU tomou

por empréstimo, junto à IECLB,
cerca de 60% desse valor. O restante do valor foi arrecadado na
campanha junto a seus membros.
Com a ajuda e o empenho de
cada membro, certamente a
CELCU conseguirá devolver
esse valor a IECLB, para que
outras Paróquias/Comunidades
possam receber essa ajuda!
Motivo de alegria é também o
espírito de solidariedade das
irmãs e dos irmãos de nossa
IECLB, pois até o momento,
uma comunidade já se dispôs a encaminhar uma oferta local para ajudar
a CECLU, bem como a oferta sinodal
do Sínodo Brasil Central, realizada no
dia 28 de abril do corrente ano.

Que este carro traga muitas alegrias
para a CECLU, que seja mais um
instrumento a favor do anúncio da Boa
Nova!

Pastor Jonas Zenkner Beier
Uberlândia/MG

Entrega de Hinários

O

dia 28 de julho foi muito especial
para a Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana de Cristalina: o
Estagiário do Sínodo Brasil Central, Rodrigo
Rudnick, entregou para a Presidente da Comunidade, senhora Claudete Lausmann e para
a líder do grupo de Louvor, Vanessa Martini,
alguns hinários com partitura que a senhora
Isold Mohr Frank presenteou a comunidade.
Os hinários foram escritos com a finalidade
de resgatar os belos hinos do HPD que foram
esquecidos com o passar do tempo.

Plano de Ofertas para o mês de agosto
04

11º Domingo após Pentecostes

Sinodal

11

12º Domingo após Pentecostes

Nacional

18
25

13º Domingo após Pentecostes
14º Domingo após Pentecostes

Local
Especial

Comunidade de Ceilândia/DF
Fundo de apoio a projetos de movimentos e pastorais
vinculados à IECLB
Trabalho junto a pessoas com deficiência
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22º ENCONTRO INTERCOMUNITÁRIO DE MULHERES
DO TOCANTINS

erca de 40 pessoas participaram do 22º
ENCONTRO INTERCOMUNITÁRIO DE
MULHERES DO TOCANTINS, realizado
nos dias 13 e 14 de Julho, em Palmas. Durante esses
dias foi trabalhado o seguinte tema: CONQUISTANDO DIREITOS: O Espaço das Mulheres na Igreja e
na Sociedade, temática apresentada pelos palestrantes:
Rogério Oliveira de Aguiar (Assistente de projetos na

Fundação Luterana de Diaconia e mestre em Teologia
Prática pela Faculdade EST de São Leopoldo) e Marluí Tellier (Assistente de projetos na Fundação Luterana de Diaconia e acadêmica do Curso de Serviço
Social na PUC de Porto Alegre).
A significativa participação das mulheres na divulgação do Evangelho é mencionada pelos Evangelistas
que descrevem o importante papel das mesmas que
seguiam Jesus. Essas mulheres auxiliavam inclusive
com recursos financeiros para a missão. O papel das
mulheres ao longo da história do Cristianismo é, muitas vezes, negligenciado e pouco discutido em nossas
comunidades. Por isso, faz-se necessário um resgate
de alguns dados importantes que nos permita avaliar o
papel decisivo das mulheres na Igreja e na sociedade.
Desde o sábado pela manhã (13/07), foram traba
lhados temas como: Mulheres na Bíblia, O servir na
comunidade (Diaconia), Autonomia financeira (Economia Solidária), Violência doméstica (Lei Maria
da Penha). Estes assuntos foram abordados numa
perspectiva de empoderamento das mulheres e promoção de vida digna e abundante para todas e todos.
Dessa maneira, foram apresentadas duas iniciativas
inovadoras da Fundação Luterana de Diaconia – FLD,
a saber, a “Rede de Comércio Justo e Solidário” e a

“Exposição Nem tão doce lar – NTDL”.
O Encontro de Mulheres teve seu início em 2001
com um grupo que se reunia para estudar a Palavra de
Deus e compartilhar suas experiências. Esses encontros proporcionam a comunhão, momentos descontraídos, aprendizado e integração.
Neste ano participaram mulheres de Palmas, Porto
Nacional, Brejinho de Nazaré, Guaraí, Pedro Afonso,
Paraíso do Tocantins, Miracema, Marianópolis e
Silvanópolis. Fez-se presente também, a representante da OASE Sinodal Gundela Wolschick Freitag,
de Cristalina/GO. Durante todo o final de semana, 43
participantes puderam conviver, partilhar alegrias e
esperanças. O Encontro ocorreu na Chácara de Retiros
“Comunidade Sementes do Verbo”, um espaço bastante acolhedor da Igreja Católica em Palmas.
O 22º Encontro de Mulheres encerrou com o Culto
oficiado pelo Pastor Seno Tesche, Diaconisa Edith
Tesche, Pastor Rodrigo Gustavo de Lima e o Diácono
Rogério de Oliveira Aguiar. O Culto teve como
pregação “A parábola do Bom Samaritano – Lucas
10.25-37”, aonde o Pastor Rodrigo pregou sobre o
significado da palavra “Diaconia”, a saber, “O amor
que torna sem efeito leis que trancam o caminho para
o que precisa de ajuda, e nos envolve hoje a viver

conforme os valores do reino que Jesus veio trazer. Jesus é o bom samaritano, inverte a questão: Não quem
é meu próximo, mas de quem e para quem eu sou o
próximo”. O próximo encontro já está agendado para
acontecer em Palmas, em Abril de 2014.
Pastor Rodrigo Gustavo de Lima
Pastor em Palmas, Porto Nacional e
Marianópolis do Tocantins
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Sínodo Brasil Central acolhe Estagiário da EST

om o objetivo de despertar
vocações para o Ministério
Eclesiástico e motivar para
conhecer a realidade e o trabalho aqui
existentes, o Sínodo Brasil Central
acolhe a partir de 19 de julho mais um
Estagiário, Rodrigo Rudnick, estudante do terceiro ano da Faculdade
EST de São Leopoldo/RS. Acompanhado pelo Pastor Sinodal e Vice-Presidente da IECLB
Carlos Möller,
Rodrigo fez sua
primeira visita à
uma Comunidade
do Sínodo, Brasília, tendo sido saudado de maneira
especial no culto da CECLB, oficiado
pelo Pastor Alberto Gallert.
Rodrigo inicia seu Tempo de Estágio em Cristalina/GO e experimentará até dezembro aquilo que o texto
de pregação do domingo, Gênesis

A

18.1-10, relata: Abraão, peregrino e
hóspede na Palestina, oferece a típica
hospitalidade oriental a seus visitantes
e sem o saber acolhe o próprio Senhor. A realidade das Comunidades da
IECLB no Brasil Central, marcada
pela diáspora, distância e teimosia
de viver sua fé luterana, com incrível
coincidência, não se deixa abater por
palácios e templos; são, antes, Tendas,
como tão bem expressa o Templo da
CECLB, erguidas sob a proteção do
Deus Criador, que congrega e envia
o povo luterano a colocar comunidade de Jesus Cristo a serviço da
vida.
Rodrigo, certamente, também
colherá a experiência relatada no
Conto de Guimarães Rosa pelo
garoto que em viagem à cidade de
Brasília em construção descobre
a mata destruída pelos tratores e a
construção em concreto da cidade.
Natural de São Bento do Sul,

região serrana de Santa Catarina,
acostumado às subidas e descidas
das estradas catarinenses, logo verá
as luzes e as trevas da modernidade,
morte e vida, beleza e crueldade, a
fome humana e os animais, a natureza
destruída e as cidades em concreto do
Planalto Central. Logo sentirá no calor
- climático e humano – que é aqui que
Deus, como IECLB, nos chama e nos
capacita para a missão: na integridade
da Criação, com justiça e paz.

Comissão do Hinário

partir de 2011, ao ser
designada pelo Conselho
da Igreja, por indicação
do Conselho de Música da IECLB,
a Comissão do Hinário tem se debruçado sobre um grande trabalho,

que pretende e propõe a elaboração de
um novo hinário. Nos dias 05 e 06 de
abril, esteve reunida para mais uma de
suas reuniões, em Porto Alegre, nas
dependências da Paróquia Matriz.
As principais concepções que
permeiam e conduzem o trabalho referem-se à fidelidade à tradição musical
e teológica luterana, precioso legado
da igreja. Nessa tradição, a música é

indissociável do culto, expressão do
povo na liturgia. Por isso, é importante
que o hinário traga em si esse legado,
de ser a expressão do povo e servir
como instrumento para a formação
para a música e o canto comunitário.
Esta é uma tarefa complexa! Assim sendo, exige mais que a simples
coleta de material: é imprescindível
pensar nos papéis desempenhados
por um hinário, seu alcance, como ele
reverberará na vida comunitária. E especialmente, que esse hinário seja dos
membros, propriedade destes e reflexo
de sua vida cotidiana.
Em termos de seleção de repertório (diga-se de passagem, apenas
uma das frentes de trabalho do grupo),
a comissão tem trabalhado sobre o
hinário Hinos do Povo de Deus, materiais oficiais da igreja (como Livro
de Culto e manuais), bem como da
Coleção Miriã e Em tua Casa. Já estão
catalogados até o momento 654 hinos,
dentre os quais serão efetivamente
selecionados os que estarão no novo
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hinário. Posteriormente, serão analisadas outras sugestões que venham
de comunidades do Brasil afora. Há
a preocupação com a distribuição
temática, sendo que alguns temas se
encontram melhor representados em
termos de quantidade e qualidade de
repertório que outros; por exemplo,
faltam hinos para os temas Cantos de
Comunhão (Ceia do Senhor), Batismo
e Confirmação.
Nesta reunião, a comissão contou
com a presença e saudação do assessor
teológico da presidência, P. Dr. Romeu
Martini, que agradeceu o trabalho
voluntário dos envolvidos.
Também foi apresentado, pelo
programador Rafael Bejar, um embrião do banco de dados do novo
hinário. Esta será uma importante ferramenta de trabalho, e posteriormente
um instrumento de pesquisa para
toda a IECLB e de interação entre
a comissão e todas as pessoas que
estiverem interessadas em participar
do processo.
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Associação dos Grupos de OASE do Sínodo Brasil Central
Mensagem do VII Seminário e Assembléia

om alegria, muitos sorrisos e abraços, oito
grupos estiveram representados em Cristalina/
GO, através de mulheres que enfrentaram
grandes distâncias para se fazerem presentes no VII
Seminário e Assembléia Geral Ordinária da Associação dos
Grupos de Senhoras da OASE do Sínodo Brasil Central,
que contou com a presença do Vice Pastor Sinodal
Dalcido Gaulke.
Foi estudado o tema Ser, Participar, Testemunhar
– EU VIVO OASE NA COMUNIDADE, e o Pastor Dr.
Pedro Puentes, da Paróquia Bom Samaritano/RJ, levou a
refletir nesta perspectiva.
O SER nos deixa a certeza de que somos desejados
por Deus e não apenas frutos do acaso. No Batismo somos
abraçados e reconhecidos por Deus.
No PARTICIPAR permanecemos no corpo de Cristo,
tendo uma vida ativa na comunidade.
No TESTEMUNHAR, Aquele que nos chama,
também nos envia.

interessante, os relatórios dos grupos de OASE presentes e
também os relatórios da Tesouraria.
O próximo Seminário e Assembléia acontecerão
em Uberlândia/ MG, nos dias 01 a 03 de agosto de 2014.
A VII Assembléia Geral Ordinária encerrou-se
com um culto festivo, na manhã do domingo dia 28, o
qual contou com a presença de membros da Comunidade
anfitriã. Neste culto ocorreu a instalação da Diácona Edith
Tesche como Vice Orientadora da Associação do Grupos
de OASE Sinodal do Sínodo Brasil Central e a prédica foi
realizada pelo Pastor Sinodal Carlos Augusto Möller.
Para as integrantes dos grupos de OASE do Sínodo
Brasil Central, permanecem na mente, muitas idéias,
sugestões, “figurinhas trocadas”durante os trabalhos em
grupo dos quais participaram. Fica a certeza de que as
mulheres dos grupos de OASE podem e devem fazer a
diferença nas comunidades onde estão inseridas, buscando
soluções que estão baseadas na fé e no amor.
Cristalina, 29 de junho de 2013.

Nós pertencemos ao Corpo de Cristo, pessoas que
pertencem ao mesmo grupo e tem a mesma fé em Jesus
Cristo, que tem a luta diária para “afogar o velho Adão”,
deixando surgir uma nova pessoa. Esta luta diária não
é apenas pessoal, é também comunitária. O palestrante
lançou um desafio: “Como você deseja que seja a OASE
em três anos e o que seria necessário para chegar lá?” Esse
desafio cada mulher deve levar para o seu grupo.
A Assembléia Geral Ordinária aconteceu na tarde
do dia 29, contando com a presença de cerca de trinta
mulheres e dos Pastores Sinodal e Vice Sinodal, Carlos
Augusto Möller e Dalcido Gaulke, respectivamente,
e da Diácona Débora Krauser, Orientadora Teológica
dos Grupos de OASE do Sínodo. A Presidente Sinodal
Gundela W. Freitag seguindo os passos da Ordem do Dia,
apresentou seu relatório e contou de sua alegria, quanto
ao aumento do número de grupos de OASE do Sínodo,
que agora são 12, e com cento e trinta e uma mulheres
inscritas.
Foram apresentados, de forma dinâmica e
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Diversos
SEMINÁRIO SINODAL DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTADORAS
E ORIENTADORES DE CULTO INFANTIL/ESCOLA DOMINICAL
REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO DA DATA ANTERIOR
Objetivo:
Instrumentalizar as orientadoras e os orientadores para: “Levar a criança a amar a Deus e
a manifestar esse seu amor na comunhão com as outras crianças em louvor, oração e ação,
reconhecendo o presente recebido no seu Batismo, a partir do conhecimento e aprofundamento da Palavra de Deus”.
“Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que seja
terminado no dia de Cristo Jesus”. Filipenses 1.6

INFORMAÇÕES DO EVENTO
Data: 07 e 08 de setembro de 2013
Local: CASA DE RETIRO ASSUNÇÃO
Avenida L-2 Norte 611 E – SGAN - 70860-110
BRASÍLIA DF, Tel: (61) 3274-5336

Taxa de Inscrição - R$ 15,00
As despesas com transporte são rateadas entre as comuni-

dades participantes.
Devolver a ficha até dia 30 de agosto para o e-mail:
brasilcentral@luteranos.com.br ou confirmar a participação pelos telefones: (61) 3459-6461 - Secretaria do Sínodo
ou P. Everton (61) 3359-7813 , (61) 8168-1964 -

ASSESSORIA
• Mariane Bail da Cruz - Catequista, Assessora do Departamento de Educação Cristã Contínua do Sínodo Norte
Catarinense.
• Claudia Helge Möller - Psicóloga
• Carlos Augusto Möller - Pastor Sinodal do Sínodo Brasil Central

ENCONTRO SINODAL DE MULHERES

MULHERES

histórias, dores &
amores

Esqueçam o que se foi, não vivam do passado.
Vejam, estou fazendo uma coisa nova.”
Isaías 43 18-19

INFORMAÇÕES DO EVENTO

Local: CASA DE RETIRO ASSUNÇÃO
Av L-2 Norte 611 E – SGAN - 70860-110
BRASÍLIA DF, Tel: (61) 3274-5336
Data: 07 e 08 de setembro de 2013
Taxa de Inscrição: R$ 15,00
Inscrições até 30/08/2013

Maiores informações com Débora
(61) 3459-6461
(61) 8165-1081

Informativo mensal do Sínodo Brasil Central - IECLB
Supervisão e coordenação: Pastor Sinodal Carlos Möller
Edição e diagramação: Diac. Débora R. Krauser Santos e Armando Pedro Maurmann
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