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Alegrai-vos, alegrai-vos...

N

o mês de maio são festejadas muitas datas
importantes: dia do trabalho, dia das mães, dia da
assinatura da lei Áurea, Ascenção do Senhor, entre
outras. O dia das mães, sem sombra de dúvida, é a data mais
lembrada. No Sínodo Brasil Central foi tempo de realização
da Assembléia Sinodal. Muitos momentos importantes e
marcantes.
No evangelho de João capítulo 16, 20 e 21; Jesus disse:
“Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade; vocês vão chorar
e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês
ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma
mulher está para dar a luz, ela fica triste porque chegou a sua
hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica
tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim
acontece também com vocês: agora estão tristes, mas eu os
verei novamente. Aí vocês, ficarão cheios de alegria e ninguém
poderá tirar essa alegria de vocês.”
Jesus fala do seu sofrimento, da cruz e da ressurreição com
a carinhosa comparação com a mulher grávida que está para dar
a luz. Vem a hora do sofrimento e da dor mas em seguida virá a
alegria do nascimento. O sofrimento e a tristeza dos seguidores
e discípulos é também comparada com a transformação da
mulher mãe. Ela passa pela angústia da espera e expectativa,
e quando chega a hora fica preocupada. mas ela é corajosa e
enfrenta o sofrimento. Logo em seguida, após o nascimento, a
alegria é tão grande que nem lembra mais das dores que sentiu.
As pessoas que amavam Jesus ficaram muito tristes mas
esta tristeza se transformou em alegria e assim se cumpriu a
promessa de Jesus. Hoje, sabemos e nos sentimos presenteados
com a Boa Nova, com a alegria da ressurreição. Esta alegria é
tão grande e maior que todo sofrimento. Nada poderá tirar de nós

esta alegria da Páscoa. Por
isso cantar “Alegrai-vos
sempre no Senhor, alegraivos no Senhor” é afirmar
em todos os momentos que
Deus é Senhor da vida e
nos dá este sentido para o
dia a dia.
A Páscoa rompe com
todo e qualquer tipo de
opressão. Nenhum poder
deste mundo deve nos
oprimir. A semente da vida
nasceu e brotou neste chão.
“É a semente da libertação”, que transforma e nos leva a ViDas
em Comunhão. Quisera que assim fosse a realidade do país,
da igreja, e de todo mundo. Infelizmente os ventos sopram
de outro jeito. Prevalece o individualismo, o velho costume de
querer levar vantagem em tudo sobre os outros.
Nossos olhos precisam estar sempre bem abertos,
tomando cuidado para não sermos ingênuos. Precisamos do
discernimento do Santo Espírito para não sermos enganados.
Ainda há muito para ser feito. Somos desafiados/as e animados/
as para a Missão de anunciarmos, com muito amor e firmeza,
o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim juntos
vivermos e crescermos na Alegria da Ressurreição. Faz-se
necessário proclamarmos a verdadeira alegria da vida que Deus
nos dá e quer para todos.
			
Pastor Vice Sinodal Dalcido Gaulke

Plano de Ofertas para o mês de junho
1

7º Domingo da Páscoa

8

Domingo de Pentecostes ESPECIAL

Fundo de Missão no País P. Homero Severo
Pinto

1º Domingo após
Pentecostes/Trindade

Missão com Literatura Evangelística

15
22
29

2º Domingo após
Pentecostes
3º Domingo após
Pentecostes

Sinodal

Nacional

Casa de Passagem Sâo Lucas

Local
Sinodal

Seminário de Presbíteros

“Missão de Deus - Nossa Vocação”

Assembleia Sinodal
Mensagem da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo Brasil Central

P

rocurai a paz da cidade para onde vos desterrei
e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós
tereis paz” (Jr 29.7) Ser Igreja na diáspora
é um desafio, é marcar a presença luterana
em contextos múltiplos: cidades, fazendas, vilas e vilarejos.
Motivados por esses desafios, reunimo-nos como delegados e
delegadas das comunidades do Sínodo Brasil Central na cidade
de Luziânia para a 15ª Assembleia Geral Ordinária. Contamos
com a presença especial da Catequista Dra Haidi Drebes,
representando a Secretaria Geral da IECLB.
Muitos de nós viemos para o Brasil Central buscar uma
nova terra, escrever uma nova história, engajados na missão de
Deus, vivemos nossa vocação. Somos cerca de 3.400 membros
espalhados pelas distâncias deste Sínodo que buscam dar
testemunho evangélico luterano neste contexto sócio econômico
tão rico e diverso. O Sínodo Brasil Central nos une e merece
visibilidade, por esse motivo demos cores a logomarca que nos
identifica.
Comprometidos com o ser IECLB nos reunimos para
avaliar, analisar e tecer considerações sobre nossas perspectivas
futuras olhando os acontecimentos passados. Para tanto,
indicamos representantes para as diferentes instâncias diretivas
de nossa igreja, elegemos o representante do Sínodo junto ao
Conselho da Igreja e os delegados ao Concílio da Igreja. Da
mesma forma, elegemos o novo pastor sinodal, a vice pastora
sinodal, os membros do conselho fiscal e os membros da

“

comissão jurídico doutrinária sinodal.
Nos dias da Assembleia o sentimento de partilha
pôde ser vivenciado em plenitude e alegria sendo um
verdadeiro testemunho de “ViDas em Comunhão” para nossas
comunidades e paróquias. Alegrou-nos perceber que somos
um sínodo em continuado crescimento numérico, mostrando
nossa fé comprometida com o nosso contexto e nosso potencial
missionário.
Inspirados pelas palavras do Apóstolo Paulo “Somos
para Deus o bom perfume de Cristo” 2 Co 2.15a, os membros
da Assembleia acolheram o lançamento a nível sinodal da
campanha de ofertas para a missão - Vai e Vem.
Em sua prédica durante o culto de encerramento o Pastor
Sinodal Carlos Moller baseando-se no texto de Hebreus 13.21
pregou que Deus nos aperfeiçoa, para o serviço, para a missão
e para a edificação. Lembrou-nos que hoje comemoramos o dia
nacional da diaconia na IECLB.
Os delegados e delegadas exortam as comunidades e
paróquias a seguir esse ensejo missionário cumprindo o mandato
de Cristo que nos chama a ser suas testemunhas em palavras e
ações. “Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam
de mim tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E
o Deus que nos dá a paz estará com vocês”. (Fp 4.9)
		
Luziânia, 04 de maio de 2014.

“Missão de Deus - Nossa Vocação”

Página 02

Notícias das Comunidades
Reunião do Conselho Sinodal elege nova diretoria

P

or ocasião da 15ª Assembleia Sinodal do
Sínodo Brasil Central, no culto de abertura
ocorrido na sexta-feira pela manhã, foi
empossado o novo Conselho Sinodal.
O Conselho Sinodal é composto por: 15 representantes
eleitos pelas comunidades e paróquias do Sínodo Brasil
Central; 5 membros natos (representante do Sínodo no
conselho da Igreja, Pastor e vice Sinodal, e os dois delegados
do Sínodo ao Concílio da Igreja); 2 representantes dos
Ministros; um representante dos Ministros eméritos e
três representantes cada qual de uma das instituições ou
departamentos do Sínodo (Juventude Evangélica, OASE
e LUPA), totalizando 26 pessoas. Compete ao Conselho
administrar o Sínodo e definir os planos e metas a serem
seguidos por um mandato de dois anos.
Após a posse, os representantes reuniram-se na
sexta-feira à tarde para a primeira reunião na qual foi eleita
a nova diretoria do Sínodo e que foi investida no culto de

encerramento da Assembleia. A nova diretoria é composta
por: Ernane José da Silva Biterncourt, presidente; Armando
Pedro Maurmann, vice-presidente; Darci Nadir Trentini,
tesoureiro; Marlene Bechert Sartori, vice-tesoureira; P.
Everton Luiz Knaul, secretário; Vanessa Hoffstaedter,
vice-secretária.

Ernane José da Silva Biterncourt, presidente;
Armando Pedro Maurmann, vice-presidente; Darci Nadir Trentini, tesoureiro; Marlene Bechert Sartori,
vice-tesoureira; P. Everton Luiz Knaul, secretário; Vanessa Hoffstaedter, vice-secretária; P. Vice Sinodal
Dalcido Gaulke.

Da direita para a esquerda P. Sinodal Carlos Möller;
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XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo Brasil Central

O

Sínodo Brasil Central realizou, entre os dias
01 e 04 de maio de 2014 na cidade Luziânia
no estado de Goiás, a 15ª Assembleia Sinodal
Ordinária.
Nesta
15ª
edição um dos
objetivos foi à
realização das
eleições.
A
Assembleia
contou com a
presença da
catequista
Doutora Haidi Drebes representando a Secretaria Geral da
IECLB. E representando a Presidência da IECLB o Pastor
1º Vice-Presidente Carlos A. Möller.
A Assembleia foi conduzida pelo presidente Sr.
Harry Lausmann, que deu por aberto os trabalhos no culto
de abertura na manhã de sexta-feira. Logo após o término
do culto, iniciou-se a primeira sessão plenária, momento
este que o presidente passou a palavra para a comissão de
eleições composta pelos ministros P. Everton L. Knaul e
Miss. Élcio R. da Silva e pelos membros leigos Sra. Marlene
Sampaio e Sr. Jorge
Peterson. Desde
já, a comissão
agradeceu
a
todas as pessoas
que
aceitaram
as
indicações
feitas
pelas
comunidades.
Iniciado
os
trabalhos
de
indicações e eleições os cargos foram ocupados pelas
seguintes pessoas: Delegados ao Concílio da IECLB:
Alberto Luiz Fischer e Harry Jorge Lausmann. Primeiro
Suplente: Taelyne Andressa Greef e Claudete Marlene
Freitag Lausmann. Segundo Suplente: Jair Lupchinski
e Irmgard Herpick. Presidente da Assembleia Sinodal:
Alberto Luiz Fischer. Primeiro Vice-Presidente: Edy
Pauvels. Segundo Vice-Presidente: Arledi Sharlau
Maschke. Conselho Fiscal do Sínodo Brasil Central: Lauri
Diesel, Eduardo Räder e Valdetar W. Freitag. Suplentes
Conselho Fiscal: Andre Procksch, Diác. Erivelton Reinke
e Oscar Stroschon. Comissão Jurídico-Doutrinária do
Sínodo: Ministro P. Seno Tesche e P.Daniel Conte;

Profissional graduado em Direito: Juliana Bernadeli
e Luciene Bareira Bessa Castanheira. Membro leigo:
Edy Pauvels. Comissão Jurídico-Doutrinária do Sínodo
suplente: Ministro P. Alberto Gallert e Pa. Anita Michels.
Graduado em direito: Elton Schmitz e Irma Fink. Membro
leigo: Cerlei Gromann.
Eleitos, mas que serão empossados somente na
reunião do Conselho da Igreja, o ministro e seus suplentes
eleitos são: Representante do Sínodo no Conselho da Igreja:
P. Jonas Zenkner Beier. Primeiro Suplente: P. Everton Luiz
Knaul. Segundo Suplente: P. Gerson Acker.
Não por último, aos cargos de Pastor Sinodal e Vice,
que serão investidos pelo Pastor Presidente da IECLB, em
data a confirmar, foram eleitos: Pastor Sinodal Dalcido
Gaulke e Vice-Pastora Sinodal Patrícia Bauer.
Dentro dos assuntos das seções, deu-se as indicações
nacionais da IECLB, tendo as seguintes indicações: Pastor
Presidente: Carlos A. Möller. Pastor 1º Vice-Presidente:
Nestor Paulo Friedrich. Pastor 2º Vice-Presidente: Edson E.
Streck. Presidente do Concílio da Igreja: Harry Lausmann.
1º Vice-Presidente do Concílio da Igreja: Ricardo Dalla
Barba. 2º Vice-Presidente do Concílio da Igreja: Nivaldo
Kiister. Comissão Jurídica Doutrinária Nacional: Ministros/
as: P. Daniel Conte e Pa. Mariane Bayer Ehrat. Profissional
graduado em Direito: Eduardo Räder e Elton schmitz.
Vogal membro leigo: Ricardo Dalla Barba. Suplentes
Ministros/as: Renato Creutzberg e Diác. Valmi Becker.
Suplentes dos Profissionais graduados em direito: Helvin
Herber e Luciene Barreira Bessa Castanheira.
Em seu último dia, a Assembleia foi encerrada com
celebração eucarística, oficiada pelo P. Gerson e auxiliado
por colegas ministros e ministras, contando com a pregação
do P. Sinodal e Pastor 1º Vice-Presidente Carlos A. Möller,
baseandose no texto
de
Hebreus
1 3 . 2 1 ,
enfocando
três
pilares
em que Deus
aperfeiçoa
para:
o
Serviço,
a
missão
e
edificação.
Durante a exposição do segundo pilar, o P. Erverton L.
Knaul foi convidado a fazer o lançamento oficial a nível do
Sínodo da campanha Vai e Vem. Na celebração ocorreu a
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investidura dos cargos que competia esta ação. Ao final do culto o Presidente da Assembleia Sr. Harry Lausmann deu
posse aos cargos e encerrou oficialmente a 15ª Assembleia Sinodal.

Presentes por ocasião do encerramento da XV Assembleia

Comissão de Eleições

Comissão de Atas

Animação

Agenda Sinodal para o mês de junho
12
14
15
19-21
22
28-29
30

Abertura da Copa do mundo
16h Reunião com a LUPA (Mt 20.25-28), Paracatu-MG
Culto e reunião com os Presbitérios Cristalina e Paracatu, Paracatu-MG
Assembleia Sínodo Mato Grosso, Chapada dos Guimarães-MT
Culto de despedida dos estagiários, Gurupi-TO
Congresso Sinodal da JE, Luis Eduardo Magalhães- BA
Investidura da nova coordenação
Tabulação do questionário – Perspectivas da JE no Sínodo – LEM/BA
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Lançamento da campanha Vai e Vem a nível sinodal

A

partir da palavra bíblica de 2 Co 2.15b, que
diz: “Porque nós somos para com Deus o bom
perfume de Cristo, tanto nos que são salvos
como nos que se perdem”, P. Everton, Coordenador Sinodal da
Campanha Vai e Vem, motivou os membros da XV Assembleia
Sinodal a colaborar para a Campanha de Arrecadação de Ofertas
para a Missão. A colaboração dos membros da Assembleia se
deu através de valor simbólico de oferta para brincar de procurar
o perfume em meio a frascos que continham apenas água. P.
Everton comparou este exercício com a tarefa da pessoa cristã
de ser bom perfume de Cristo. Este é perfume agradável em
meio a muitas ofertas de odores que o mundo oferece. A missão
das pessoas seguidoras de Jesus é exalar este perfume no meio
em que vivem. Perfume de amor, de cuidado, de segurança, de
esperança, de coragem. Esta é a missão que foi confiada à igreja
de Jesus Cristo.
Cumprindo com o mandato missionário de Jesus a
IECLB promove a Campanha Vai e Vem. Através das ofertas
em dinheiro arrecadadas nas seis edições da Campanha, muitas
pessoas puderam se encontrar sob a Palavra de Deus e por
esta palavra bendita foram fortalecidas. Muitas comunidades
nasceram, e se desenvolveram. Muitas pessoas foram batizadas
e ensinadas pela Palavra de Deus, e enxergaram a presença do
Senhor consigo. E assim cumpre-se a missão dada por Jesus.

P

Em nosso Sínodo, seguindo a tradição dos dois últimos
anos, o lançamento da Campanha aconteceu na Assembleia
Sinodal. P. Everton motivou as lideranças das Comunidades a
abraçar a Vai e Vem com dedicação e criatividade, com vistas de
continuar dando testemunho bonito na IECLB. Com exemplares
do cofrinho e do envelope em mãos, o Sínodo celebrou o ato
oficial de lançamento da Campanha no Culto de Encerramento
da XV Assembleia. A brincadeira de descobrir o frasco com
perfume rendeu a importância de R$ 683,00, que será somado
à arrecadação do Sínodo ao final da Campanha, em Setembro.

Sínodo Brasil Central lança atualização de sua Logomarca

or ocasião da 15ª assembleia sinodal do Sínodo
Brasil Central, foi apresentada, no relatório
de atividades do P. Sin. Carlos A. Möller, a
atualização da logomarca do sínodo. Motivado pelo Pastor
Sinodal, o P. Jonas Zenkner Beier de Uberlândia foi desafiado
a dar mais visibilidade à logomarca do sínodo, mas sem mudar
o seu principio.
Assim
sendo
a
nova logo tem a seguinte
fundamentação teológica:
a) O verde ao fundo
(na coluna do Palácio da
Alvorada), está em dois
tons, pois, em nossa região
do cerrado, temos, a rigor,
o tom de verde da época
da seca e outro na época
da chuva. Verde, este, que
representa a maravilhosa
criação de Deus, da qual
também somos parte;
b) A faixa azul, à
direita, representa de fato
uma cachoeira, pois estamos

numa região rica em água. Jesus se apresenta como a fonte de
água viva a nós. Através da água do batismo fomos aceitos
como filhos/as de Deus. Assim sendo, não só fisiologicamente
ou hidrograficamente falando da riqueza da água, mas acima de
tudo, ela é necessária na vida cristã.
c) Tomando como premissa a criação (verde) e o batismo
(azul) que vimos até aqui, somos chamados/as a caminhar juntos
com este Deus. Assim como aquele que se caminhou ao lado dos
seus discípulos no caminho para Emaús. Este caminhar juntos
(Etimologia: Grego> Sýnodos) não é em qualquer lugar nem de
qualquer maneira, mas com os pés firmes neste chão, marcando
nossa caminhada neste maravilhoso pedaço do Brasil.
d) A Bíblia na cor amarela representa o tesouro maior
da Igreja: o Evangelho de Jesus Cristo. Representa o Evangelho
que é Luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés.
Remete ao Cristo que também se apresentou como sal e LUZ
para o mundo.
e) O ramo que a pomba está levando (a palavra de
Deus) na cor verde quer representar o nosso objetivo enquanto
igreja: ser missionária. A pomba com o ramo verde quer levar
adiante o que Cristo fez por nós. Palavra esta que não nos deixa
acomodar, nos coloca em movimento.
Devidamente apresentada, a assembleia aprovou por
unanimidade a nova logomarca colorida.
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