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PALAVRA DO PASTOR SINODAL

U

Bendito o que vem em nome do Senhor!

ma das mais importantes sabedorias do ser
humano é estar atento, perceber, conhecer
e celebrar os diferentes ciclos da vida. A
época que vivemos assim o testifica. No meio rural, quem
trabalha na agricultura sabe muito bem como é importante
atentar para a natureza, sua lei e suas respostas. Procede,
portanto, quando o poeta Fernando Pessoa afirma: “Tudo
o que chega, chega sempre por alguma razão”.
Estamos em Tempo de Advento, chegada, de um
novo Ano Eclesiástico. Aproxima-se o Natal e com ele o
fim e início de ano. “O último dia do ano não é o último
dia do tempo, muito menos o último dia de tudo”, lembranos o poeta mineiro.
Passagens e novos inícios tem em si algo de
terapêutico. Convidam a fazer um balanço sobre tudo que
passou, a guardar em boa memória e gratidão as coisas
boas, vividas e experimentadas.
Por outro lado, nem
tudo se realizou e “a alma é o lugar onde o amor guarda o
que não aconteceu, sob a forma da imaginação, para que
aconteça sempre”(Rubem Alves).
A d v e n t o acontece sempre, é tempo de preparação,
jejum e arrependimento. A cor litúrgica violeta aponta
para essa época do Ano Eclesiástico que nos remete para
dois ciclos de tempos: da Páscoa e do Natal. Neles a Igreja
Antiga preparava os catecúmenos e no assim chamado
domingo de batismos, Epifanias (Natal dos ortodoxos) e
Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo, batizava-os.
É preciso, portanto, perceber o movimento oriundo
dos céus em direção a terra!
Deus quer sempre fazer acontecer Advento e Natal
em nossa vida e no mundo por ele criado. É justamente
nas diversas estações e ciclos da vida que se torna visível
e palpável o amor de Deus.
Aterrorizar as consciências com a cantiga de fim
do mundo e acusar a maldade das pessoas e a degradação
atual dos valores e da moral não pega bem nessa época do
ano. Seria falta de amor! Incorreríamos no mesmo erro da
multidão, relatado pelo Evangelista Mateus, que queria a
salvação da opressão de Roma mas, pouco a pouco, foi se
juntando e clamando „Hosana ao Filho de Davi! Bendito o
que vem em nome do Senhor“. Tanto ‚Hosana‘ (salve-nos)
como ‚em nome do Senhor‘, originalmente do hebraico
antigo, é usado por Mateus para anunciar: a chegada de

Mateus 21.9

Jesus é por mandato de Deus para cumprimento de sua
vontade!
Se olharmos para os versiculos anteriores, leremos
que Mateus usa a figura de uma jumenta. Aliás, apenas
Mateus fala em dois animais, provávelmente mãe e filho.
Jumentos eram usados pelas pessoas nobres (2Samuel
16.2); já com Salomão e seu exército foram usados os
carros de guerra e os cavalos de cavalaria (1Reis 10.26);
o evangelista usa jumenta, animal de pouca reputação,
próprio para cargas, como símbolo da pobreza e da
humildade. Já aponta para o Messias da paz que na cruz
torna-se o Cristo que presta seu serviço para salvação de
toda humanidade. Os que hoje cantam Hosana ouvirão
amanhã: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo!
Despeço-me desta página. Faço-o com os os melhores
votos para que meu sucessor, Pastor Sinodal Dalcido
Gaulke, seja abençoado em seu trabalho. Agradeço ao
Armando Maurmann que decisivamente colaborou para
que a meta colocada pelo Sínodo de ter um Informativo
Sinodal em meio eletrônico fosse plenamente alcançada.
À vocês, queridas leitoras, queridos leitores, acolham
os meus votos de um abençoado Tempo de Advento, um
Feliz Natal, um Ano Novo na paz que Cristo nos dá!
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Notícias das Comunidades
CULTO DE INVESTIDURA DO PASTOR SINODAL E PASTORA VICE SINODAL ELEITOS

C

om

representantes e
lideranças de todas
as comunidades e
paróquias do Sínodo
Brasil Central,
que se reuniram
antecipadamente
para os trabalhos da
Segunda Reunião do
Conselho Sinodal
realizou-se na manhã
do dia 16 de novembro
de 2014, com
grande participação
de membros da
comunidade local
e visitantes, no
templo, em formato
de cruz, da Paróquia
Evangélica de Confissão Luterana Martim Lutero em
Luís Eduardo Magalhães/BA o culto, em que o Pastor
Dalcido Gualke e a Pastora Patrícia Bauer foram
investidos, respectivamente, nos cargos de Pastor Sinodal
e Vice-Pastora Sinodal do Sínodo Brasil Central.
O culto de investidura, iniciou com a entrada
dos ministros e ministras do Sínodo Brasil Central,
acompanhados pelo Pastor Dr. Nestor Paulo Friedrich
(Pastor Presidente da IECLB), Pastor Odair Airton Braun
(Sínodo Paranapanema), Pastor em. Nelson Wahlbrinck e

pelo Diácono Gerson Luiz de Mello e Irmã Erenita Perius
(ICAR).
O ato de investidura foi oficiado pelo Pastor
Presidente da IECLB P. Dr Nestor Friedrich e teve como
assistentes dos investidos os Pastores Odair, Nelson,
Carlos Möller e Diácona Débora os quais trouxeram aos
investidos palavras de ânimo e compromisso de fé na
caminhada .
Após o culto foi servido almoço comunitário aos
presentes ao culto de investidura.
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Reunião do COSIJE

Conselho Sinodal da Juventude Evangélica
do Sínodo Brasil Central esteve reunido no
dia 21 de outubro em Samambaia/DF para
planejar as atividades da JE à nível Sinodal. Estiveram
presentes o Pastor Sinodal Carlos Augusto Möller, o
Orientador Teológico da JE, P. Gerson Acker, de Barreiras,
o Vice-Orientador Teológico da JE P. Daniel Conte, de
Brasília, a Coordenadora Sinodal da JE, Taelyne Andressa
Greef, de Luís Eduardo Magalhães, a ViceCoordenadora Sinodal da JE Nayara Sena, de
Ceilândia, a Secretária Sinodal da JE, Ana Carolina Dieter
Chrisostomo, de Brasília, a Tesoureira Sinodal da JE,
Natália da Paixão Rutzen, de Goiânia, e o Vice-Tesoureiro
Sinodal da JE, Lucas Baumann Friske, de Luís Eduardo
Magalhães. Na oportunidade, como convidado, estava
também o Coordenador do Conselho Sinodal de Educação
Cristã Contínua, P. Everton Luiz Knaul, de Ceilândia.
A pauta principal da reunião foi o planejamento do
Seminário Sinodal da JE 2015 cujo tema será Juventude
(di) lemas. Além disso, já foram debatidas ideias de como
arrecadar fundos para o CONGRENAJE 2016. É desejo
que os jovens do SBC organizem-se de forma sistemática
para este evento da JE nacional. Por fim, o Conselho fez
análise da pesquisa que traçou o perfil dos jovens no SBC,
no intuito de buscar subsídios para auxiliar no trabalho da
JE.
As atividades com Jovens têm como Objetivos
Específicos:
I – propor caminhos de vivência do evangelho
na IECLB e na sociedade, valorizando a
diversidade;
II – integrar as pessoas jovens na Comunidade,
ressignificando o seu espaço;
III − promover encontros para que as pessoas jovens

possam relatar e avaliar as suas experiências;
IV – comprometer as pessoas jovens com a
Evangelização;
V – estimular a capacidade crítica frente a situações
individuais e coletivas de nossa sociedade,
promovendo a reflexão e a ação frente às
mesmas;
VI – estimular a educação cristã contínua,
fundamentada nas Sagradas Escrituras e nos
escritos confessionais da Reforma Luterana,
entre as pessoas jovens;
VII – estimular ações orientadas pelos princípios
ecumênicos da IECLB e que busquem
aproximação com as igrejas no mundo que
confessam Jesus Cristo como único Senhor e
Salvador.

Plano de Ofertas para o mês de novembro
02

21º Domingo após Pentecostes

Sinodal

Conferência de Ministros,as

09

22º Domingo após Pentecostes

Nacional

Missão entre os Povos Indígenas

16

23º Domingo após Pentecostes

Local

23

Último domingo do Ano eclesiástico Sinodal

Assembleia Sinodal

30

16º Domingo após Pentecostes

Apoio às Comunidades Necessitadas e Novas – OGA

Especial
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Diversos
DELEGAÇÃO DA IGREJA DO NORTE DA ALEMANHA VISITA BRASÍLIA

A

pós participar do Concílio da Igreja realizado em
Rio Claro/SP a delegação da Igreja do Norte da
Alemanha, composta pelo Pastor Andreas Flade
(responsável pelas relações ecumênicas internacionais) Sr
Andreas Tietze (Presidente do Conselho Sinodal da Igreja do Norte
da Alemanha) e Sra Anke Tietze, acompanhados pela pastora da
IECLB Pª Karen Bergesch (Coordenadora do departamento para
a América Latina no Centro de Missão e Ecumenismo na Igreja
do Norte da Alemanha), estiveram em Brasília, no período de 20
a 22 de outubro onde cumpriram extensa programação.
Durante a permanência em Brasília a delegação esteve
acompanhado pelo Pastor Sinodal Carlos Möller ou pelo Sr
Armando Maurmann e visitaram as dependências da Casa
da Esperança e o Centro Social Cantinho do Girassol, onde
foram recepcionados pela Diácona Elly e pelo Sr Fernando,
respectivamente; mantiveram contatos na Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República; visitaram o CONIC
onde foram recepcionados pela Pastora Romi Bencke (IECLB)
Secretária Geral do CONIC; participaram de reunião com o
Grupo Ecumênico de Brasília; conheceram o Pontão do Lago
Sul e a Ponte JK, encerraram a visita a nossa cidade participando
de visita guiada ao Congresso Nacional e conhecendo a Catedral de Brasília.

Agenda Sinodal para o meses de novembro e dezembro
09/11
10/11

Dedicação do espaço litúrgico da Comunidade de Palmas - Palmas/TO

14/11

14 hs Reunião da Diretoria do Conselho Sinodal – Luís Eduardo Magalhães-BA

15/11

2ª Reunião Ordinária do Conselho Sinodal – Luís Eduardo Magalhães-BA

16/11

09:30 hs Investidura Pastor Sinodal e Vice - Luís Eduardo Magalhães-BA

19/11

19h Reunião Presbitérios Brasília-Ceilândia, Brasília-DF

Diálogo da Presidência da IECLB com aprovados Pró-Ministério – Porto Alegre-RS

21-22/11 Reunião do Conselho da Igreja, São Leopoldo-RS
27/11

Comissão de Designação e Envio

29/11

Reunião da Diretoria do Conselho Sinodal - Samambaia/DF

05/12

19h reunião Conselho Paroquial Tocantins Centro com integrantes da Diretoria do Sínodo e Pastor
Sinodal

06/12

9h diálogo c/ tesoureiro e presidente da Comunidade de Palmas

07/12

8:30h Culto/AGO Marianópolis

07/12

19:30h Culto em Gurupi: Lançamento Tema do Ano 2015 “Igreja da Palavra – chamad@s para
comunicar”.
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REUNIÃO DO CONSELHO SINODAL EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES

N

o dia 15 de novembro de 2014, nas
dependências da Comunidade Evangélica
de Confissão Luterana de Luís Eduardo
Magalhães realizou-se a segunda reunião anual do
Conselho Sinodal do Sínodo Brasil Central, estiveram
presentes vinte e um membros eleitos e natos além da
Pastora Vice Sinodal eleita Pª Patrícia Bauer, o Pastor Odair
Braun, Pastor Sinodal eleito no Sínodo Paranapanema e o
Pastor Presidente da IECLB, P. Dr. Nestor Paulo Friedrich,
como convidados. Os presentes foram saudados pelo Sr
Armando Maurmann, Vice Presidente do Conselho Sinodal
em virtude da ausência do presidente Sr Ernani Bittencourt
que justificou sua ausência por motivo de trabalho. Pastor
Jonas realizou momento de meditação e louvor.
Dando continuidade à reunião o Pastor Sinodal
Carlos Augusto Möller fez uma retrospectiva do trabalho na
condução do Sínodo Brasil Central, de novembro de 2006
a dezembro de
2014. Enfatizou
palavras
de
ânimo
do
apóstolo Paulo
ao
amigo
T i m ó t e o
“combati
o
bom combate,
completei
a
carreira, guardei
a fé” (2Tm
4.7). Destacou a convicção de que foi fiel à promessa
que fez e de que a mão de Deus esteve sobre si e sobre
os seus. Pastor Sinodal evidenciou que experimentou
concretamente o conceito de Sínodo de “caminhar juntos
e juntos encontrar caminhos”. Destacou dentre outros a
Visitação às Comunidades/Paróquias e aos trabalhos
sociais; a realização da Semana de Missão, sob o lema fé,
gratidão e compromisso; a criação da Região Missionária
Luterana Nordeste a Belém; a criação da Pastoral da
Evangelização em 2009 para acompanhamento aos
luteranos da diáspora e ênfase missionária; lembrou as
publicações havidas no período: Documentos Normativos
do Sínodo Brasil Central; Planejamento Estratégico do
Sínodo Brasil Central; Informativo Sinodal; Registrou
reforma do imóvel de Samambaia que hoje acolhe
moradia da Assistente Administrativa, moradia ministerial
da Paróquia de Ceilândia e Sala Administrativa do Sínodo.
Prosseguindo com a agenda destaca-se homologação
por parte do Conselho Sinodal da decisão, por motivos
econômicos, da parceria entre o Sínodo e a Paróquia de

Ceilândia visando à utilização do prédio em Samambaia
para abrigar a sala administrativa do Sínodo. Atendendo
ao que determina o Art.13, inciso 14 do Estatuto do Sínodo
Brasil Central, o Conselho Sinodal foi estabelecido o valor
da Subsistência Ministerial do Pastor Sinodal eleito e que
deverá assumir suas funções em 01 de janeiro de 2015.
Os membros do conselho tomaram conhecimento do
resultado Campanha Nacional de Ofertas para a Missão
– Vai e Vem o qual atingiu a meta anteriormente proposta
de obter, no mínimo R$ 16.000,00, tendo sido arrecado
o valor de R$ 17.386,95, atendo sido fixado para o ano
de 2015 o valor de R$ 16.000,00 como meta a atingir.
No item sobre a formação da Comissão de Avaliação nos
moldes do novo modelo de avaliação, foram indicados e
aprovados para a realização de curso a ser realizado em
São Leopoldo no mês de março do próximo ano o nome
dos Sr Carlos Alexandre Queiroz Fontes e Armando Pedro
Maurmann. A reunião do Conselho Sinodal encerrou-se
com breve relatório realizado pela comitiva do Sínodo que
compareceu ao XXIX Concílio da Igreja
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Visita do Presidente da Gustav-Adolf-Werkes (GAW) ao Sínodo Brasil Central

O

GAW (Gustav-AdolfWerkes) surgiu na
Alemanha em 1832,
200 anos após a morte do Rei
Gustavo Adolfo da Suécia, que,
na guerra dos 30 anos, viera em
socorro das tropas protestantes e
que morreu em combate em Lützen,
perto de Leipzig, onde hoje se situa
a sede do GAW.
Assim como o Rei Gustavo Adolfo viera em socorro
aos evangélicos naquela época, lideranças da Igreja
decidiram criar uma entidade que servisse aos mesmos
objetivos: vir em socorro, em ajuda a minorias na diáspora.
Minorias do ponto de vista étnico e, especialmente,
eclesial.
Assim, desde cedo as comunidades luteranas, que
haviam surgido no Brasil a partir da imigração alemã,
passaram a receber ajuda dos irmãos e irmãs na fé da
Alemanha para: construir sua igrejinha, material para
edificação (Bíblia, hinário), material litúrgico (cálice para
Santa Ceia e prato para água do Batismo), complementação
de subsistência para os pastores, construção de casa
pastoral, escola, etc.
Essa relação mútua levou a que, em 1910, se criasse
aqui no Brasil uma entidade semelhante – Obra Gustavo
Adolfo (OGA) - para ajudar comunidades novas que iam
surgindo por aqui. E até hoje essa parceria continua entre
a GAW e a OGA.
O
presidente
do
GAW
Dr.
Wilhelm
Hüffmeier
acompanhado
pelo
Pastor Sinodal Carlos
A. Möller, esteve em
visita ao Sínodo Brasil
Central. Em Brasília
visitou os Centros
Sociais Cantinho do
Girassol e Casa da Esperança, o Templo da Comunidade
de Ceilândia, o Ponto de Pregação em Samambaia, prédio
erguido com recursos da Noruega, em cujas dependências
funciona a Secretaria Administrativa do Sínodo Brasil
Central, em parceria do Sínodo com a Comunidade de
Ceilândia, pregou no culto da CECLB sobre a renovação
da aliança de Deus com seu povo no dia 26 de outubro.
No período de 26 a 28 de outubro Dr. Hüffmeier
acompanhado pelo Pastor Carlos deslocaram-se para a
Área Missionária Luterana no Sertão Nordestino, onde

visitaram Teresina, desde 2004, integrante da AMLSN
iniciado pela Missão Zero que constatou áreas de sombras
nas quais não existia a Igreja Luterana. Participamos no
dia 26.10 às 19h do culto com 20 participantes. Projeto
Vida Plena, ONG Servos, em Araripina, a rigor, não um
Ponto de Pregação da jovem Comunidade de Araripina,

Projeto Vida Plena em Araripina/PI
somente uma vez por mês oficiado culto, todavia, assistido
pastoralmente pelo Pastor Rafael e Equipe de leigos.
Ouricuri com o Sítio Modelo iniciado para geração de
renda, não dá mais demanda, anda com as próprias pernas
do pessoal local. Em Araripina/CE, visitaram o trabalho
iniciado em 2001 pela Missão Zero em parceria com o
Sínodo Brasil Central. Chamou a atenção dos visitantes
as Equipes da “Igreja Luterana” que realizam trabalhos de
visitação nos hospitais e na cadeia. Em Crato/CE, numa
cidade com 150 anos a Igreja Luterana tem no bairro
Seminário 75 membros. No bairro Muriti, 30 membros,
a comitiva foi recepcionada pelo Franklin, sua esposa
Raiana e filhinha Rebeca, liderança leiga que coordena os
trabalhos, oficia os cultos. Ultima parada antes do regresso
Juazeiro do Norte/CE, onde a Igreja Luterana tem por
volta de 80 membros. O trabalho, bem como a construção
do novo Templo, o anterior foi destruído pelas formigas
em 2012, é coordenado pelo Eng. Agr. Mauro Westphal.

Visita ao Cantinho do Girassol
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COMUNIDADE DE PALMAS/TO DEDICA SEU NOVO TEMPLO

Em culto festivo realizado no dia 09 de novembro e que
contou com a participação do Pastor Carlos Möller, Pastor
Sinodal do Sínodo Brasil Central o templo da Comunidade
em Palmas/TO foi dedicado e colocado à disposição dos
membros da comunidade local.

COMUNIDADE DE UBERLÂNDIA/MG REABRE O PONTO DE PREGAÇÃO EM UBERABA/MG
É com muita alegria que compartilhamos a
informação de que na noite de 29 de outubro estivemos
reunidos com um grupo composto de oito adultos e duas
crianças reunido na cidade de Uberaba e este encontro
marcou o recomeço das atividades nesta cidade.
Uberaba passará a fazer parte, novamente, do
calendário da CECLU, como Ponto de Pregação, com
encontros mensais nas casas dos membros. A distância
entre Uberlândia e Uberaba é de aproximadamente 110km.
Motivo, claro, de alegria para nós, mas também de
gratidão a Deus.
Que Deus nos abençoe.

FELIZ TEMPO DE ADVENTO, FELIZ NATAL e BOAS FESTAS
“Porque um menino nos nasceu, um filho Ele nos deu; o governo está sobre seus
ombros e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz.”
Desejamos aos nossos leitores e amigos um
abençoado período de advento, que possamos nos
preparar para as comemorações do nascimento
de Jesus Cristo, esquecendo o frenesi do natal
comercial dos dias atuais, com nossos votos de boas
festas e de um novo ano muito abençoado. Obrigado
a todos aqueles que nos apoiaram e incentivaram
nesse segundo ano de existência do Informativo
Sinodal do Sínodo Brasil Central.

Até 2015
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