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“Onde há sepulturas, há ressurreição”

N

o mês de abril celebramos a Páscoa: para
o povo do Antigo Testamento uma festa de
passagem, de libertação; para o povo do Novo
Testamento, celebração da ressurreição de Jesus Cristo. E
para nós? Dias livres? Não para todos! Encontro familiar?
Oportunidade de lucro do comércio que atrai ingênuos e
afugenta empobrecidos da sociedade que mais e mais quer
ter ao invés de ser?
Curiosamente, pessoas que enfatizam tanto um
Estado Laico utilizam-se justamente dos feriados
cristãos para não trabalhar e engrossar a baixa média da
produtividade brasileira. Esquecem-se que com exceção
das constituições de 1891 e 1937 as demais invocam a
proteção de Deus no preâmbulo do pacto. Como em todas
as religiões, a divindade é a protetora natural da moral e
do direito. Com razão, afirmou Francisco Jucá, professor
universitário e juiz, “A América nasceu cristã. Negar
a religiosidade do brasileiro é a busca pela negação das
próprias origens, da nossa cultura”. Não adianta tampar a
cabeça e descobrir os pés, ou tampar os pés e descobrir a
cabeça. Defender a laicidade do Estado não nos dispensa
de aprender e articular a liberdade religiosa, de consciência
e de expressão (Gálatas 5).
Nós, luteranos, afirmamos: Deus é o Deus da justiça,
pois com a crucificação de Cristo tem início uma nova
justiça, uma nova relação entre Deus e o ser humano,
com toda sua Criação. Cristo personifica a graça de Deus!
Assim, feriados deveriam ser oportunidades para uma
auto-análise, em especial como sociedade, e perceber que
em Cristo Deus quer entrar no todo da nossa existência
(João 1.14). Aliás, aqui cabe a pergunta: quantos feriados
suporta e qual seu real significado e proveito para a
sociedade? Vem aí a Copa do Mundo durante a qual muito

mais dias que os feriados oficiais serão usados, mesmo
sabendo que o tempo de jogo são apenas 90 minutos, no
máximo 120, considerando toda a liturgia que o envolve.
A Igreja Cristã é aqui desafiada a discernir claramente
entre morte e
vida e tomar
para si essa
advertência de
Nietsche que
intitula essa
mensagem. Se
há sepultura é
porque houve
cruz e morte,
e não apenas
em prédios públicos, também nas ruas e nas cidades, na
terra e nos campos. Nós cremos na ressurreição – assim
confessamos no terceiro artigo do Credo Apostólico –
embora saibamos que a mensagem pascal, anunciada e
ouvida, é também anúncio da Sexta-feira Santa, e viceversa. Ambas continuam atuais, e necessárias! Apenas
podemos narrar e contar – temos isso em nossos cultos?!
- sobre o ressurreto se reconhecermos no crucificado o
ressurreto, como nos relatam João 20.20 e Marcos 16.6.
Sim, pois a Igreja está sendo mais e mais tentada
a reproduzir em suas fileiras e membresia aquilo que
permeia e marca a nossa sociedade. Embora “filha de seu
tempo”, a Igreja é chamada pelo seu Senhor e qualificada
pelo Santo Espírito para ViDas em Comunhão. Está na
hora de sair de casa. “Dispôe-te, vai à grande cidade...”
(Jonas 1).
Pastor Sinodal Carlos Möller
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Notícias das Comunidades
Assembleia Geral Ordinária da CECLB

C

om extensa Ordem do Dia realizou-se no dia 16
de março de 2014, nas dependências do Salão
de Festas da comunidade a Assembléia Geral
Ordinária da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de
Brasília, a qual contou com a presença do Pastor Sinodal Carlos
Möller
O Presidente da CECLB Sr Marcos Ritzmann
apresentou suas boas vindas a todos os presentes e convidou
os Pastores Alberto e Daniel
para conduzirem a meditação
inicial. O Pastor Alberto fez
menção à condição urbana de
Brasília, que reúne pessoas
de todas as regiões do país,
ressaltando a carência de
comunhão entre as pessoas, e
lembrando o desafio lançado
em Jeremias cap. 29 v. 7, “Procurai a paz da cidade para onde vos
desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis
paz”, destacado no lema da IECLB - “viDas em Comunhão”.
Apesar do reduzido público os presentes tomaram
conhecimento dos relatórios anuais do presbitério, pastores,
grupos e departamentos da CECLB. Os coordenadores dos
departamentos, serviços e diretorias dos grupos da CECLB
tiveram seus nomes homologados pela Assembleia. Seguiuse eleição para preenchimento de cargo vago no DASE. Os
presentes na assembleia aprovaram a indicação de nomes para
concorrerem às eleições nas diversas instâncias do Sínodo,
IECLB e Comissão Jurídico Doutrinária. Os relatórios e

pareceres do Conselho Fiscal referentes à contabilidade da
CECLB, Cantinho do Girassol e Casa da Esperança deixaram
de ser apresentados tendo em vista a não conclusão dos
documentos contábeis pelo escritório de contabilidade. A
Assembleia foi suspensa até o dia 22 de abril quando teve

continuidade e os relatórios contábeis e financeiros foram
devidamente aprovados.
Ao finalizar o primeiro dia da Assembleia o Pastor Carlos
fez uso da palavra expressando sua gratidão pelo empenho da
Comunidade no sentido de colocar em dia a situação financeira
da mesma para com o Sínodo.

CECLB comemora 45 anos

D

omingo dia 20
de abril foi um
dia marcante na
Comunidade de Confissão
Luterana de Brasília, festejando
a páscoa e os quarenta e cinco
anos de criação da mesma.
Ao final do culto foi lida
mensagem alusiva à data onde
foi ressaltado o crescimento da
comunidade para seus atuais
quase 800 membros, dois
pastorados, centro comunitário
adequado às suas necessidades
e a administração de dois
centros sociais – Cantinho do
Girassol e Casa da Esperança. “Festejemos, pois, os 45
anos da CECLB na certeza de que é para o Senhor da
Colheita que trabalhamos e Ele é também aquele que nos
dirige, nos anima e a quem cabe colher os frutos”.

Após o culto, durante o “cafezinho”, os presentes
foram convidados a cantar o “parabéns a você” e quatro
membros
que
participaram,
em 1969, da
inauguração do
templo, que deu
início a CECLB,
apagaram a vela
festiva e todos
partilharam
de
um
bolo
especialmente
confeccionado
para celebrar essa
importante data.

“Missão de Deus - Nossa Vocação”

Página 02

Diversos

D

Conferência de Ministros e Ministras do Sínodo Brasil Central

os dias 31 de março à 03 de abril de 2014 realizouse no Centro de Formação Vicente Cañas em
Luziânia, Goiás, a Conferência de Ministros
e Ministras do Sínodo Brasil Central, proporcionando um
momento de encontro, troca de experiências e aprofundamento
do tema do ano de nossa igreja. O encontro começou com
palavras de acolhida do Pastor Dalcido, tendo por base o texto
de Jer 29.1-14, chamando a atenção para a situação do Sínodo,
em aqui fixar nossa morada, em aqui construir laços, criar
raízes, e orar para e no lugar de onde cada um e cada uma se
encontra.
N
a
noite
do
mesmo dia,
o P. Gerson
apresentou
a resenha do
livro escrito
por Raquel
Rodríguez,
“Dios
hoy
nos llama a
um momento
n u e v o :
conceptualización de la iglesia como comunidade sustentable”,
abordando os desafios e as oportunidades de uma igreja perante
a sua sustentabilidade.
Na terça-feira, 1º de abril, o P. Sinodal Edson Streck
do Sínodo Rio dos Sinos deu uma importante contribuição
abordando o tema do ano numa perspectiva voltada para a
Pastoral Urbana no Novo Testamento. Ele apresentou diversos

textos bíblicos que apontam nomes e situações vividas por
moradores e moradoras de importantes cidades desde a antiga
Israel.
Na manhã de quarta-feira, o P. Everton trouxe dicas
hermenêuticas e pastorais sobre os textos do domingo
06.04.14
Judica:
Julga-me, Senhor,
em Romanos 8.911 (pregação), o
Evangelho de João
11.1-45 e Ezequiel
37.1-14.
Além
dos
subsídios teóricos
que possibilitaram
aprofundamento
biblíco-teológico,
a
Conferência
ocupou-se com a agenda administrativa tratando diversos
assuntos ligados a vida das comunidades e dos campos
ministeriais do Sínodo.
A Conferência encerrou-se com um Culto Eucarístico
ministrado pelo Pastor Sinodal Carlos Möller e P. Jonas Z.
Beier. A Conferência de Ministros e Ministras do Sínodo é
um momento muito importante de encontro para uma melhor
qualificação na Missão de Deus em nosso Sínodo; além disto,
são muito importantes para o bom funcionamento da nossa
Igreja e, sem dúvida, são de grande ajuda para o aprimoramento
das atividades nos Campos de Atividade Ministerial nas
comunidades.

Seminário de Presbíteros/as do Setor Norte

N

os dias 29 e 30 de março, estiveram reunidos em Palmas, na casa de retiros “Sementes do Verbo” presbíteros e
presbíteras do setor norte do Sínodo Brasil Central para o seminário de capacitação e formação de lideranças. Durante
o seminário foi trabalhado o tema: “Entre qualificação e missão! A pessoa e a função de presbítero, a serviço do

Evangelho”.
O tema foi trabalhado no sentido da pessoa compreender-se enquanto ser humano com suas características individuais,
enxergar suas potencialidades e talentos bem como reconhecer suas
dificuldades e limitações para cada vez melhor desempenhar a função
na comunidade que integra.
O seminário buscou também tratar de questões de ordem
prática e administrativa das comunidades com a finalidade de explicar,
esclarecer e tirar dúvidas que aparecem no dia a dia da vida das
comunidades. Durante a programação houve momentos de vivencia
da espiritualidade através de meditações, oração e hinos de louvor ao
trino Deus.
A formação continua na igreja é um eixo fundamental para a
missão de Deus nas comunidades e para além delas.
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Notícias das Comunidades
Ponto Encontro Mulher (PEM) na CECLB

N

a CECLB o Ponto de Encontro Mulher
- PEM foi criado para oferecer às
mulheres que trabalham durante a
semana um espaço de convivência, comunhão, reflexão e confraternização.
Idealizado com um formato moderno, e atualmente supervisionado
pelo P. Alberto Gallert, as mulheres se juntam desde abril de 2002, um sábado
por mes, para participarem de
oficinas, tais como “Biscoitos
Natalinos”, “Enfeites de Natal”,
“Bibliodrama”, “ Ikebana”,
“Folclore, música e dança” entre tantas outras, além de palestras sobre os
mais variados temas “Diaconia”, “Auto estima”, “O religioso na arte da
idade média” , “Celebração da mulher” , “O que faz você feliz” também são
alguns exemplos.
No sábado dia 12 de abril houve a participação de 25 mulheres na
“Oficina de Páscoa”, a qual foi um sucesso. Coordenada por Eleni Goelzer
(artesã da comunidade), todas puderam mostrar suas habilidades manuais
confeccionando um belo trabalho com motivos pascais.

Plano de Ofertas para o mês de maio
04
11
18
25
29

3º Domingo da Páscoa
4º Domingo da Páscoa - Dia das
Mães
5º Domingo da Páscoa
6º Domingo da Páscoa
Ascenção do Senhor

Sinodal

Assembleia Sinodal

ESPECIAL

Casa Matriz de Diaconisas

Nacional
Local
Local

Projeto de missão no Sínodo Mato Grosso

Agenda Sinodal para o mês de maio
02
03-04
06-10
08-18
19 a 09/06
23-25
26-28
31-01

1ª Reunião do Conselho Sinodal – Luziânia-GO
15ª Assembleia Sinodal – Luziânia-GO
Encontro de Mentores e PPHMistas, Casa Assunção, Brasília-DF
Férias P. Sinodal
Participação no Programa Mission to the North 2014 - Alemanha
Fórum de Reflexão da Mulher Luterana – São Lepoldo-RS
PPPS do Norte – Vitória-ES
Seminário de Capacitação para o trabalho com crianças Setor Sul – Brasília-DF
Encontro de Mulheres do Tocantins – Palmas-TO

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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Instalação do Pastor Nicolau e dedicação da casa pastoral

A

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de
Balsas (CECLB) celebrou no domingo dia 23/03/2014,
às 9h o Culto de Instalação do Pastor Nicolau
Nascimento de Paiva, e em
seguida aconteceu a solenidade
de Dedicação da Casa Ministerial.
Toda a comunidade de Balsas se
alegrou com a presença do nosso
Pastor Sinodal, Carlos Augusto
Moller, que veio oficiar esse
momento festivo. Logo após
tivemos o almoço comunitário. A
comunidade reunida se alegra e
se motiva a viver sempre mais como IECLB em terras maranhenses.

Instalação do Pastor Sérgio W. Klippel

N

o Domingo dia 30 de março, os participantes do seminário de
presbíteros e presbíteras do setor norte do Sínodo Brasil Central
deslocaram-se até a Comunidade de Porto Nacional e uniram-se
a esta comunidade para participar do culto de Instalação do P. Sérgio
W. Klippel, enviado pela IECLB para assumir as atividades da Paróquia
Tocantins Centro. Foi um momento de grande alegria, de edificação para
a comunidade local bem como para o testemunho da presença da IECLB
no Norte do Brasil. Fica a expressão de agradecimento a Comunidade
local, visitantes e ministros e ministras da Igreja que participaram deste
culto. Após o Culto foi servido uma deliciosa galinhada para todos os
presentes.

ASSINE A REVISTA
Faça uma assinatura anual no valor de R$ 30,00
(trinta reais) e receba um exemplar, a cada
trimestre pelo prazo de 01(um) ano,
assim procedendo você colabora para
que o Sínodo Brasil Central cumpra
sua meta de realizar 50 (cinquenta)
assinaturas.
A Revista NOVOLHAR é um órgão de comunicação da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), sua
periodicidade é trimestral, com tiragem de 8.000 exemplares, em
circulação nacional.
“Missão de Deus - Nossa Vocação”
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Notícias das comunidades
Comunidade de Gurupi celebra tríduo pascal

P

ela primeira vez, desde o lançamento da
pedra fundamental em 07 de junho de 1987,
a Comunidade de Gurupi celebrou o Tríduo
Pascal. A iniciativa dos estagiários Robson Peters e Juliana
L. Lindner foi muito bem acolhida pelos membros.
A Comunidade,
campo prático dos
acadêmicos de Teologia,
mostrou-se
muito
interessada
com
a
proposta. O tríduo Pascal
vem sendo celebrado
desde o ano de 2000,
uma prática litúrgica
desenvolvida no Campus
da Faculdades EST em
São Leopoldo, e que nos
últimos anos vem sendo
também praticada em
muitas comunidades da
IECLB.
O Tríduo tem início na quinta-feira Santa e termina
no Domingo de Páscoa com o anuncio da ressurreição
de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Tríduo Pascal
é um culto que se estende por três dias. Em Gurupi, a
celebração iniciou-se quinta-feira às 20h relembrando os
últimos momentos de alegria e comunhão de Jesus com
seus discípulos e discípulas. Esse momento no qual Jesus
lava os pés e partilha a Ceia com os discípulos contou com
a participação de 16 pessoas. Na sexta feira da paixão,
também chamado de Ofício das Trevas, foi celebrado
à luz de velas, as pessoas presentes foram convidadas a
parar, ouvir, ver e refletir diante da cruz e do sofrimento
vivido por Cristo bem como o sofrimento vivido por cada
um e cada uma. As 23 pessoas presentes comtemplaram
a cruz e foram motivados a escreverem orações com seus
pedidos, interseções e agradecimentos, depositando aos
pés da cruz para serem incineradas na manhã do domingo
da ressureição.
No domingo pela manhã, a partir da 08:00 horas, a
comunidade se reuniu para completar o ciclo do Tríduo,

com o acender do Círio Pascal, representando a chama do
fogo novo que vem e anuncia que Cristo venceu a morte,
que Cristo ressuscitou. O Círio foi doado pelo pároco da
Comunidade Católica de Gurupi, Pe. Marcos, que além
do Círio, doou as hóstias para a Ceia que aconteceu na
quinta-feira e no domingo. O domingo de Páscoa foi ainda
mais significativo para a comunidade pois no altar, além

do Círio, um casal membro da comunidade doou três
novos castiçais e o aparador de Bíblia feitos em madeira. A
celebração contou com a participação de 26 pessoas, entre
elas diversas crianças, as quais participaram ativamente
ao longo dos três dias, e que no domingo puderam ter
seu momento de culto infantil, orientados pela jovem
Mariane Becker. Logo após o culto, todos e todas puderam
compartilhar um delicioso momento de café da manhã em
comunidade.
Segundo alguns relatos já no domingo, durante o
café, a experiência vivida ao longo dos três dias tanto de
membros como de visitantes foi muito positiva. A emoção
proporcionada pelas celebrações da quinta e da sexta
serviram para entender o sentido aos momentos vividos
por Cristo ao longo de sua paixão e morte. Eles sentiramse próximos deste Cristo, sentindo-se dispostos e dispostas
a depositarem suas cargas, seus sofrimentos aos pés da
cruz, e se libertarem de tais sentimentos com o anuncio de
que Cristo vive para todos e todas, renovando a sua fé, e
sentindo-se motivadas a viverem em comunhão.

Lema do mês de maio
Não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem
mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. (Gálatas 3.28)
“Missão de Deus - Nossa Vocação”
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pós os diálogos havidos desde 2013, envolvendo
a Editora Sinodal, Pastora e Pastores Sinodais,
Conselho da Igreja, Secretaria Geral, sob a
Coordenação da Presidência da IECLB, a decisão pela
continuidade da Revista Novolhar foi tomada na reunião
entre Pastora e Pastores Sinodais e a Presidência, no início
do mês de março.
A Revista NOVOLHAR é editada e distribuída pela Editora
Sinodal, com sede na cidade de São Leopoldo (RS)
sendo uma revista moderna, com abordagens inovadoras,
instigantes e que permitem um novo olhar para a realidade
da vida, do mundo e do contexto em que vivemos como
pessoas cristãs. Aborda temas atuais, sendo fonte de
informação e formação.
A Revista NOVOLHAR é um órgão de comunicação
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
sua periodicidade é trimestral, com tiragem de 8.000
exemplares, em circulação nacional. O anúncio do fim da

Revista Novolhar provocou apelos e resultou numa bonita
demonstração de unidade e compromisso. Cabe-nos, agora,
seguir em conjunto, acreditar no que assumimos e apostar
numa revista vigorosa e duradoura, a NovOlhar
É importante ressaltar que Pastores e Pastora Sinodais
assumiram um compromisso direto e especial para com
esse projeto. Mas a vida futura da revista dependerá do
empenho de todos os membros da IECLB, especialmente
das suas lideranças formadoras de opinião.
Passos para fazer sua assinatura:
- preencha o formulário abaixo e entregue na Secretaria de
sua Comunidade, ou ao seu pastor, até o dia 06 de maio.
- junte à ficha o valor de R$30,00 (trinta reais) para
pagamento da assinatura. A vigência da assinatura realizada
até 10 de maio compreende o periodo entre 01/07/2014
e 30/06/2015, com edições trimestrais, iniciando o
recebimento com a edição de Julho/Agosto/Setembro de
2014.

Desejo adquirir............ Assinatura(s) da revista NovOlhar Por R$ 30,00 - assinatura anual
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Membro da IECLB Sínodo: Brasil Central
Outra:....................................................................................................
Rua: ................................................................................................................................. Nº:...................................
Caixa postal: ...............................Cidade: ....................................................................................Estado: .................
CEP:.............................................Fone: .......................................E-mail: .................................................................
Data de nascimento
/ /
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1- ( ) Boleto bancário - Você receberá o boleto no endereço indicado acima.
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