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CAMINHAR JUNTOS

lema da nossa igreja para ano de 2015 é
uma pequena frase de Jesus, é uma pergunta
para duas pessoas que estão caminhando:
“sobre o que vocês estão conversando pelo caminho?”
Lucas 24.17. Esta pergunta é feita objetivando uma reflexão e
o falar sobre aquilo que estava lhes preocupando, sobre a
angústia, a dor e ausência de perspectivas. Jesus sabia de
tudo. Ainda assim, como meio terapêutico, opta em pedir,
ouvir e caminhar com eles e só depois lhes abre o horizonte
com ensinamentos e aconselhamentos. O ato do caminhar
juntos é marcante, mostra Deus presente, junto com os
caminhantes na hora da dor e nos momentos difíceis da
vida. Assim é o nosso Deus, sempre presente e somente
parece distante quando a escuridão na vida obscurece a fé.
O exemplo de Jesus, o Cristo ressurreto,
que caminha com os seus, é sem dúvida um caminhar
terapêutico visando a cura, e nos impulsiona para fazermos
esta caminhada no dia a dia em nossas comunidades. Ouvir
a história das pessoas e respeitar suas vidas. Ouvindo a
história das pessoas, conhecendo sua vida, sua cultura e
respeitando seu jeito de ser. Este interesse não deve ser
por mera curiosidade mas sim, para viver solidariedade
visando a busca da paz e felicidade.
A vida é caminhar. A história acontece, se faz
hoje e amanhã. O passado fica como registro para análise
e a busca constante de dias melhores. Somos chamados
para comunicar. O nosso desafio constante é anunciar
com palavras e ações o tesouro que descobrimos, que é

a Palavra. Como Sínodo Brasil Central, nesta imensa
região com distancias enormes, somos desafiados a
caminhar juntos. A palavra Sínodo, na origem, significa
caminhar juntos. Ainda assim devemos nos perguntar:
como podemos caminhar juntos com estas dificuldades:
as grandes distâncias geográficas e poucos recursos
financeiros? Há outras dificuldades e impedimentos, que
precisam ser enfrentados, mas estas sem sombra de dúvida
limitam o ser igreja.
Nosso desejo é estar presente junto as
comunidades, lideranças e ministros sempre que possível.
No momento faz-se necessário estar presente no caminhar
solidário buscando constantemente viver a alegria da
ressurreição. Lembrando que não há ressurreição sem a
cruz, mas os olhos que somente veem cruz (sofrimento, dor,
lamentação...) ou somente glória (alegria, prosperidade,
festa...) estão ofuscados e ainda não viram a alegria do
terceiro dia que é constante,
duradoura e nos acompanha
em todos os momentos da
vida. Desejamos ardentemente
este
caminhar
solidário,
com diálogo, discussão com
sobriedade, planejamento que
tem como objetivo anunciar
a Páscoa. Vamos assim,
CAMINHAR JUNTOS.
Pastor Dalcido Gualke
Pastor Sinodal
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Notícias das Comunidades
Presente de Natal

C

om muita alegria e gratidão a Paróquia
de Ceilândia compartilha o maravilhoso
presente de Natal com o qual foi brindada.
A partir de um projeto coordenado pelo Pastor Carlos
A. Möller, que constituiu uma rede solidária – formada
pela OGA, pelo Sínodo, pelos membros da Paróquia
de Ceilândia e amigos da Paróquia – foi possível reunir
o valor de R$ 29.100,00 para aquisição do veículo que
servirá ao trabalho pastoral.
A aquisição trouxe muita alegria para os membros da
Paróquia de Ceilândia. Desde que o projeto de aquisição
do veículo foi aprovado e os auxílios financeiros foram
chegando, houve muita celebração por este instrumento de
trabalho tão importante nessa área missionária da IECLB.
Boa nova que chegou junto com o Natal e fez mais
especial a chegada do novo ano da Igreja. Foi acolhido
como “novidade de vida”.
O veículo é símbolo de reconstrução para os membros

desta Paróquia. Renovação da esperança e da confiança em
Deus. Resposta à oração perseverante. Em um passado não
tão distante, a Paróquia perdeu bens e muitos membros.
Por isso, experimentar a chegada de novos membros e a
aquisição de bens fundamentais para o cumprimento do
mandato missionário de Jesus, é experimentar a fidelidade
do Senhor e ser motivados para seguir firmes no Caminho.
No dia 31/01/2015 fez a primeira viagem mais
longa, a Uruaçu, Ponto de Pregação da Paróquia de
Ceilândia que fica cerca de 300km de distância, e que até
então era realizada de ônibus e cuja viagem durava mais
de 6 horas. Por isso, o carro também traz tranquilidade
à Paróquia porque concede comodidade, conforto,
segurança e melhor aproveitamento do tempo de trabalho
ao Pastor Everton no atendimento aos membros distantes.
A Paróquia reconhece a dedicação do Pastor Everton que
por três anos se deslocou com transporte urbano, que no
Distrito Federal é precário e inconstante.
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Notícias das Comunidades
Pastor Sinodal e esposa visitam as comunidades da
Área Missionária do Sertão Nordestino
Paróquia Bom Jesus do Piauí

A paróquia Bom Jesus do Piauí formada pelas como Atividade Voluntária.
comunidades de Bom Jesus e Nova Santa Rosa recebeu
nos dias 20,21e 22 de fevereiro a visita do Pastor Sinodal
Dalcido Gaulke e sua esposa Erica. Foram hospedados
gentilmente na casa da Senhora Marta Marquesi e família.
No dia 20 a noite houve reunião das lideranças da paróquia
na casa de Rubens Prochnow e família, após a reunião a
comunhão de mesa com um delicioso jantar. A reunião
teve como principal assunto a continuidade das atividades
nas duas comunidades. Os membros estão passando por
dificuldades financeiras devido a falta de chuva no tempo
do plantio e desenvolvimento das plantas, ocasionando
frustração de safra nos últimos 3 anos. Isto motivou a
comunidade de Bom Jesus a transferir a edificação do
templo e casa pastoral para o próximo ano. O atendimento
da comunidade de Bom Jesus e Nova Santa Rosa será feito
Reunião com lideranças da comunidade
pela Pastora Lurdilene da Silva Marcolin, que reside na
de Nova Santa Rosa
comunidade de Nova Santa Rosa e exercerá o ministério

Comunidade Bom Jesus
No sábado de manhã, dia 21, a viagem teve prosseguimento
para a Comunidade de Nova Santa Rosa na companhia da
tesoureira, Marta e do presidente da paróquia Airton, que utilizou
sua camionete pela estrada escavada na rocha até o alto da chapada.
Ao chegar em Nova Santa Rosa, Pastor Dalcido e esposa foram
conduzidos para a casa da Pastora Lurdilene, esposo Arlei e suas
duas filhas. Lurdilene estava preparando almoço, cuidando das
filhas e foi possível dialogar sobre este tempo de voluntariado e
expectativas em relação ao futuro. A tarde aconteceu uma reunião no
salão comunitário com as lideranças da comunidade planejando as
atividades e compromissos futuros. Um novo encontro foi agendado
Estrada escavada na rocha na serra da Palmeira para o mês de agosto quando será efetuada uma avaliação e novos
encaminhamentos

Comunidade Nova Santa Rosa
À noite, em Bom Jesus o casal foi recebido na casa
de Djone Greff, esposa Patrícia e filhos, onde foi celebrado
um culto. Após o culto a família hospedeira ofereceu um
jantar aos presentes ao culto ocasião em que foi possível ter
um momento de diálogo e partilha de alimentos. Na mesma
oportunidade o casal Greff informou que a casa ficará à
disposição para as próximas celebrações.

Diálogo após o culto na residência do casal Greff
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Diversos
Pastor Sinodal relata sua visita o Sul do Pará!

S

aímos de Brasília e fomos a Guaraí – TO, onde
reside o Pastor Seno Tesche que atua na pastoral
da evangelização. Seguimos em direção ao
Pará. O rio Araguaia faz divisa entre Tocantins e Pará.
Nos surpreendemos com as belas paisagens e as cidades
já bem desenvolvidas. Xinguara é uma cidade importante
na região, é o eixo da distribuição de carne bovina. Possui
três frigoríficos e grande parte da carne vai para o sul do
Brasil. Temos, em Xinguara, duas famílias luteranas que
são atendidas. Em toda região predomina a criação de
gado. Tivemos a oportunidade, por duas vezes, apreciar a
boiada “mudar de pasto” e para isto é necessário transitar
pela Br. O vaqueiro, todo orgulhoso, tocou o berrante que

ouvimos com satisfação.
Na cidade de Ourilândia do Norte há beneficiamento
de vários minérios, principalmente níquel, administrado
pela Vale. Nos chamou atenção que em quase todas as
cidades há frigoríficos e universidades públicas. Em
Tucumã temos uma comunidade luterana já formada. Lá
nos hospedamos na casa do senhor Eloi Heinrich, onde
acompanhamos a colheita da mandioca no quintal de sua
casa. Eloi, como bom gaúcho, nos recebeu com um bom

que cuida da mesma. O sonho dos membros é construir
um templo novo e maior. No sábado a noite tivemos
culto com santa Ceia celebrado pelo pastor Seno e com
a prédica do Pastor Sinodal Dalcido. Foi um momento
muito importante de reunião dos membros que residem em
tão grandes distâncias. Foi emocionante para nós receber
o carinho de todas estas pessoas e perceber o quanto foi
importante para elas receber e conhecer o pastor sinodal.
Ao longo da viagem até Tucumã, paramos várias vezes
para visitar membros. Na casa de Niomar Christmann, sua

esposa Simônica e a pequena Alice, conhecemos as lindas
plantações de cacau. Eles moram a 55 Km de Tucumã e é
lá que frequentam os cultos. Igualmente sua mãe e irmã. O
Senhor Arcildo Christmann e sua família também moram
nesta região e é um dos pioneiros e ajudou na construção
da casa que serve de templo. Para estes membros, que
moram tão distantes uns dos outros, é sempre uma grande
alegria receber visitas em suas casas. O pastor Seno e sua
esposa Edith praticamente já fazem parte da vida destes
membros.
Saindo de Tucumã, à cidade de Marabá, enfrentamos
estradas precárias e pontes em péssimas condições ao
saírmos da Br, em direção a residência de família luterana.
Constatamos, mais uma vez, que neste norte e nordeste do
Brasil, exercer o ministério nem sempre é fácil.

churrasco.
A comunidade possui quatro terrenos onde há uma
casa que serve de templo e moradia do membro Valdir
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Diversos
2º Encontro Sinodal de Mulheres

O

s dias 28 de fevereiro e 1º de março foram Sabemos que retribuir o amor de Deus não nos é palpável,
muito ricos em convivência, aprendizado por isso, vivemos em constante possibilidade de erro e a
e troca para 34 mulheres do Sínodo Brasil necessidade de perdão.”
Central.
Na segunda parte a psicóloga Ana Raquel falou sobre
“De um lado há pessoas com excesso de culpa; como trabalhar as culpas. “Mas talvez o perdão continue
martirizam-se por tudo. De outro, pessoas em quem sendo o melhor antídoto contra a culpa: o perdão que
falta a culpa, que machucam e adoecem quem com elas recebemos dos outros e o perdão que podemos conceder
convivem.” Essa afirmação a Pa. Vice Sinodal Patrícia a nós mesmos”. A Pa. Patrícia concluiu “Somos pessoas
Bauer define bem a escolha do tema: “Qual a sua culpa?” justas e pecadoras, por isso, enquanto vivermos será
A Psicóloga Ana Raquel Rodrigues Klippel trabalhou necessário perdoar e sermos perdoadas uma e outra vez e
o tema a partir da perspectiva psicológica trazendo a sempre de novo.”
definição e conceitos conforme as vertentes da psicologia.
À noite houve um momento de descontração e o dia
“A culpa tem a ver com as escolhas e tomada de decisões. foi concluído com o ritual do chá coordenado pela Miss.
(...) É necessária quando analisamos as consequências de Carla Rosana S. da Silva.
atitudes erradas ou causadoras de problemas.”
Conforme a avaliação das mulheres presentes o tema
Na sequencia a Pa. Patrícia trabalhou o tema a partir dialogado entre a psicologia e teologia foi muito rico e deu
das perspectivas bíblica, teológica e histórica. Como a muito espaço para refletir e se completou bem.
culpa foi e é trabalhada pelas Igrejas e também por nós
O Encontro foi encerrado com a celebração com
Evangélicos de Confissão Luterana. “A tradição cristã se Santa Ceia conduzida pela Pa. Patrícia e P. Sinodal Dalcido
consolida sob o prisma da graça e do perdão revelados Gaulke.
em Jesus. Para haver perdão, a culpa precisa existir.
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Diversos
CONGRENAJE 2014
Plano de Ofertas para o mês de setembro

01

Comissão de leitura dos Documentos Normativos – Porto Alegre - RS

03

Encontro de Estágio Probatório , Samambaia-DF

9-13

Reunião Presidência Pastores Sinodais, Presidentes e Tesoureiros Sinodais, CECREI, São Leopoldo-RS

20-21

Seminário Capacitação para trabalho com crianças – Palmas –TO

27-28

Visita e Culto em Fortaleza – CE

30

8h início da Conferência de Ministros- Brasília-DF

07

13º Domingo após Pentecostes

Sinodal

Campanha de missão Vai e Vem

14

14º Domingo após Pentecostes

Nacional

Fundo de apoio a projetos de movimentos e pastorais
vinculados à IECLB

21

15º Domingo após Pentecostes

Local

JE Sinodal

28

16º Domingo após Pentecostes

Sinodal

OASE Sinodal

Agenda Sinodal para o mês de setembro
Culto Infantil em Goiania
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