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ANO IV Nº23 maio de 2016

A beleza da rosa
Durante o mês de maio, entre os dias
08 e 15, no hemisfério sul, celebramos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
Certamente várias comunidades do nosso
sínodo estiveram envolvidas com esta programação.
Em 2016, fomos
presenteados por uma
liturgia preparada pelas
igrejas da Letônia sob o
tema: “chamados e chamadas a proclamar os
altos feitos do Senhor”
(1Pe 2.9). Que belíssima
oportunidade para, juntos como povo de Deus,
celebrarmos e, assim,
mostrarmos ao mundo
que “se caminhar é preciso, caminharemos unidos” (HPD 432).
Falar do que Cristo falou e proclamar os altos feitos de Deus
é, acima de tudo, um enorme privilégio. Sermos mensageiros e mensageiras desta Boa-Nova que mudou a história do mundo com
o seu Criador. Anunciar o seu cuidado e a
sua presença ao nosso lado, sem dúvida, é
anunciar os altos feitos de Deus.
Creio que, para melhor exemplificar
a beleza da diversidade cristã, poderíamos

fazer a seguinte analogia: pedir para 10 pessoas falarem da beleza de uma rosa para alguém que não a vê. Certamente, teremos 10
explicações diferentes a respeito da mesma
rosa, cada qual falará a
partir da sua experiência
a respeito da rosa e de
sua beleza. Com certeza,
aquele que apenas ouve,
terá uma riqueza maior
de detalhes e imagens
que todos os outros.
Proclamar os altos feitos do Senhor é trabalhar pela paz (Mt 5.9), é
anunciar ao mundo que
a principal linguagem é
o AMOR (1Co 13.13), é
anunciar que não há espaço para intolerância
religiosa. Contudo, isso
não significa minimizar
as diferenças ou mesmo
imaginar que com isso estaríamos buscando
um sincretismo. Jamais! Significa dizer que,
no nosso horizonte está aquela bela rosa da
qual falamos acima: com o seu perfume e
a sua beleza. Agora, cada um com as suas
palavras, irá falar a respeito dela.
Por isso, somos chamados e chamadas a proclamar este amor e a vivê-lo integralmente, ou seja, somos chamados e cha-
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madas a falar da beleza desta rosa para quem
não consegue vê-la.
Alegro-me pelo fato da nossa IECLB
entender como fundamental a nossa vivência ecumênica. Sem dúvidas, não somos os
únicos a enxergar e a falar a respeito do Trino Deus. Alegro-me por, nesta caminhada,
termos o privilégio de ouvirmos como ou-

tros proclamam/vivem este Deus em suas
vidas comunitárias. Quanta alegria! Quanta
riqueza!
Vamos nós, também, anunciar os altos
feitos do Senhor!
Pastor Jonas Zenkner Beier
Uberlândia/MG

Viagem a Balsas/MA

Nos dias 07 a 11 de abril, integrantes do Sínodo realizaram viagem de trabalho a Balsas. Foi um longo caminho (1300
km) mas muito proveitoso. Os membros de
Balsas, como sempre, nos receberam com
muito carinho e hospitalidade. O objetivo
foi trabalhar avaliação, planejamento e encontro de Educação Cristã Contínua (ECC).
Nesta viagem fez parte: a Comissão
de Avalição do Campo Ministerial composta pela Pastora Patrícia de Goiânia, Pastor
Everton de Brasília, Carlos Alexandre de
Uberlândia – MG e Armando de Brasília que
também é presidente do Sínodo em exercício. Pela Assessoria de Planejamento para

as comunidades a Diácona
Débora e Pastor Éverton
pela ECC, Pastor Sinodal
Dalcido e representando a
OASE Sinodal presidente
Vânia e Erica Tesoureira.
O Pastor Nicolau
de Balsas, juntamente com
os membros, organizaram
o encontro de trabalho com
muito esmero. Fomos hospedados em casas de membros, o que é muito legal,
pois este convívio muito
nos enriquece. As atividades foram desenvolvidas na
igreja e demais dependências, com grande participação dos membros,
diretoria e demais grupos existentes (jovens,
OASE, LELUT, louvor, mulheres e crian-
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ças).

A diretoria da Comunidade de Balsas
e membros estão empenhados em melhorar
seu espaço de encontro e promoções. Foi
construída nova casa pastoral, novo salão
comunitário e está em andamento a quadra
de esporte e arborização.
No domingo, após o culto, durante
o almoço comunitário preparado com mui-

to carinho, houve agradecimentos por parte
da comunidade e por parte do nosso grupo.
Avaliamos positivamente este encontro em
Balsas. Foi maravilhosa esta convivência
(três dias) com estes Luteranos do Maranhão e maioria vindos de diversos estados
deste imenso Brasil.
Erica Breunig
Brasilia/DF

Paróquia Tocantins Centro

No dia 29 de abril de 2016, nas dependências da comunidade de Palmas, estiveram
reunidos representantes das comunidades
de Marianópolis, Palmas, Porto Nacional
e Gurupi, para juntos dialogar e planejar a
missão e atuação da IECLB no Tocantins. A
partir, desta reunião ficou definido a criação
da Paróquia Tocantins Centro, composta
pelas respectivas comunidades acima mencionadas. Também foi dado um importante
passo para intensificar e qualificar a atuação
pastoral bem como a missão da igreja na re-

gião, com a criação
do segundo campo
ministerial da Paróquia, com residência
em Porto Nacional.
A partir da criação
de um segundo campo, é possível criar
novas perspectivas
e possibilidades de
atuação, uma vez
que no contexto do
norte, as longas distâncias são um desafio.   Para dar sustentação ao projeto,
nos primeiros anos,
será encaminhado
um projeto para obter recursos da campanha
nacional da missão VAI E VEM. Ao término da reunião a diretoria eleita reuniu-se no
altar do templo da comunidade de Palmas,
para registrar através de uma fotografia esse
momento importante. Rogamos para que
Deus anime e continue chamando pessoas
para servi-lo através dos seus dons e talentos.
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Balsas/MA e Geração JE
Nos dias 11 e 12 de outubro de 2014, com um Almoço Comunitário.
13 jovens estiveram reunidas/os com seus
Há um diálogo entre os jovens e seus
familiares e pastor da comunidade para seu familiares na perspectiva do fortalecimento
retiro na Chácara da família Ricardo e Ar- da fé e organização cada vez maior da igreja com engajamento dessa
juventude questionadora e cheia de disposição.
Portanto, a participação
dessa juventude abre uma
perspectiva bastante promissora com a possibilidade de sua consolidação
como grupo de Juventude Evangélica (JE). Com
isso a juventude de Balsas
tem espaço garantido nas
atividades sinodais (Congresso Sinodal da Juventude Evangélica – CONGRESIJE) e nacionais
(Congresso Nacional da
Juventude Evangélica –
cilei. Os jovens vinham se preparando du- CONGRENAJE).
rante os anos de 2013/14 para a confirmação, que aconteceu no dia 25 de outubro de
Juventude Evangélica (JE)
2014 às 19h na Igreja do Setor Industrial.
rumo ao CONGRENAJE, no Vale do
As 8h do dia 11/10/2014 tiveram uma
Itajaí
acolhida na igreja com palavra de oração,
em seguida deslocaram-se para o local do “... proclamar os altos feitos do Senhor” (1
retiro. Ali tivemos a montagem das barra- Pedro 2.9).
cas, organização das equipes, planejamento
Este é o lema bíblico que inspira a Separa o dia da confirmação, lazer (“banho no
rio Balsas”), apresentação de atividades pre- mana de Oração pela Unidade Cristã 2016.
paradas pelas/os jovens, noite cultural com Somos “chamados e chamadas a proclamar
brincadeiras e perguntas edificantes. Tive- os altos feitos do Senhor”. Através do Bamos o encerramento da noite com oração e o tismo somos incumbidos/as de “Proclamar
silêncio das 23h. No dia 12/10/2014 tivemos a Boa notícia do Reino de Deus!”. Temos o
despertar (rodada de chimarrão), café às 7h e desafio permanente de praticarmos e proclaas 8h reunião da Equipe de Liturgia. O Culto marmos o amor gratuito de Deus pela huda Comunidade aconteceu às 9h, em seguida manidade. Respondendo a esse chamado
foi o momento das brincadeiras em come- as/os Jovens de nossa Comunidade vem se
moração ao dia das crianças. Encerramento mobilizando cada vez mais no sentido de
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participarem do 23° CONGRENAJE, que
tem o TEMA: Pela Graça (não) temos valor!; e, como LEMA: Pela Sua Graça e sem
exigir nada, Deus aceita todas as pessoas
por meio de Cristo Jesus, que as salva (Cf.
Romanos 3.24). O Congresso Nacional da
Juventude Evangélica - CONGRENAJE é o

maior e mais representativo espaço da Juventude Evangélica na Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).
Contará com espaços de espiritualidade,
reflexão, tomada de decisões e convivência, comunhão, interação, música, troca
de experiências, muita alegria e animação.
Espaço para fortalecer o protagonismo das
juventudes, aprender e buscar formas de
dar testemunho público do compromisso
que temos com o Evangelho de Jesus Cristo. Quem pode participar? Todas as pessoas jovens que fazem parte de um grupo de
JE ou que participam da vida comunitária.
Eu acredito na força da Juventude Evangélica da IECLB em Balsas/MA.
Pastor Nicolau Nascimento de Paiva
Balsas/MA

OASE UBERLÂNDIA: Mulheres a serviço do Reino
No próximo mês (junho) nosso grupo
completa seus 4 anos de existência enquanto
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Desde junho de 2012 até o momento,
muito já refletimos, servimos e testemunhamos.
Em 2016, o grupo conta com 12 mulheres. Podemos ser poucas, mas muito temos conseguido fazer juntas. Em especial, a
chegada de duas novas participantes trouxe
novo ânimo, disposição e boas ideias, dando
um novo fôlego às demais.
Para a Páscoa, o grupo realizou o
sorteio de uma Cesta recheada de delícias
com o intuito de colaborar com o conserto
do portão do estacionamento, que há muito
precisava de uma reforma urgente sob pena
de não abrir mais...
Já para o Dia das Mães, realizamos
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nosso 4º Chá das mães. Alegramo-nos em
compartilhar que todos os cartões disponibilizados foram vendidos, superando nossas
expectativas! Foi uma tarde recheada de boa
comida, boas companhias e conversa. De
fato, foi um tempo de comunhão! P. Jonas
aproveitou a ocasião para fazer uma reflexão
e uma homenagem às mães presentes. Como
sempre, o lucro obtido será revertido para a
própria comunidade e suas necessidades.

Para nós, como grupo de mulheres, é
sempre uma alegria o encontro e o partilhar
da mesa. Que Deus nos abençoe e anime a
seguir nos reunindo, servindo e testemunhando para além dos muros da Comunidade.
Caroline Schwarzbold
Uberlândia/MG

Lema do mês
“ Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive
em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus.”
1 Coríntios 6.19

A busca constante pelo corpo ideal está
nas exigências da sociedade pós moderna.
Por isso o grande crescimento de cirurgias
plásticas, a frequência de academias, salões
de beleza, dietas, malhação... horas e horas
de dedicação e esforço. Muitas pessoas se
submetem a esforços e privações para ter
o corpo dos “sonhos”. Muitos partem para
ingestão de remédios e drogas sem se preocupar com efeitos colaterais.
O apelo para o corpo “sarado” e ideal é radical e excludente. A maneira opressora com que a sociedade impõe um certo
modelo físico, eleva autoestima de alguns

e até leva a depressão para outros. O lema
bíblico do mês é uma palavra do Apóstolo
Paulo muito importante para o momento
que vivemos. Ele não nega a importância
de cuidarmos do corpo, antes pelo contrário
afirma a importância de cuidarmos da saúde
física, de cuidarmos para termos alimentação saudável e buscarmos os cuidados médicos. Deus quer que cuidemos do corpo e
que saibamos que ele é templo e morada do
Espírito Santo, a presença do próprio Deus
em nós.
Lembro de uma pequena oração que
aprendi de minha mãe quando era crian-
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ça, ainda em língua alemã que dizia: “Eu
sou pequeno, meu coração faz limpo, nele
ninguém é pra morar, mas Jesus somente.”
Paulo pergunta se somos sabedores que o
Espirito de Deus vive em nós e faz do nosso
corpo templo? Saber que sim, deve nos fazer felizes e mexer com a nossa autoestima.
Mas nos impõe a responsabilidade de sermos portadores da Boa Nova de Deus, algo
muito precioso. Não vale mais ter um corpo que agrada aos olhos de quem o vê. Não
se trata de aparência apenas, mas de sermos

instrumentos e estarmos a serviço do Santo
Espírito para alcançar o coração e cativarmos outros para a fé.
Cabe a cada um cuidar adequadamente deste templo e fazer tudo que é favorável para que o Espírito Santo possa brilhar e
agir. Assim como sou, sou e posso ser templo do Espírito Santo, mensageiro de Deus.

‘

Pastor Sinodal Dalcido Gaulke
Brasilia/DF

Curiosidade sobre Lutero

A Dieta de Worms
À 27 de Janeiro de 1521 o jovem
imperador Carlos V inaugurou a chamada
Dieta de Worms onde Matin Lutero foi convocado para renunciar ou confirmar seus escritos. No dia 26 de março de 1521, Lutero
recebia, em Wittenberg, a convocação e o
salvo-conduto para sua viagem a Worms.
Lutero apresentou-se diante da Dieta. Johann Eck, assistente do Arcebispo de

Tréveres, mostrou a Lutero
uma mesa cheia de cópias
de seus escritos. Perguntou-lhe, então, se os livros
eram seus e se ele acreditava naquilo que as obras
diziam. Lutero pediu um
tempo para pensar em sua
resposta, o que lhe foi concedido. Este, então, isolou-se em oração e depois
consultou seus aliados e
amigos, apresentando-se
à Dieta no dia seguinte.
Quando a Dieta veio a tratar do assunto, o conselheiro Eck pediu a Lutero que
respondesse explicitamente à seguinte questão: “Lutero, repeles seus livros e os erros
que eles contêm?” Lutero, então, respondeu:
“Que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da
razão - porque não acredito nem no Papa
nem nos concílios já que está provado amiúde que estão errados, contradizendo-se a si
mesmos - pelos textos da Sagrada Escritura
que citei, estou submetido a minha consci-
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ência e unido à palavra de Deus. Por isto, posso fazer outra coisa, esta é a minha posinão posso nem quero retratar-me de nada, ção. Que Deus me ajude!
porque fazer algo contra a consciência não é
seguro nem saudável.”
P. Sérgio Wruck Klippel
De acordo com a tradição, Lutero,
Palmas/TO
então, proferiu as seguintes palavras: “Não

Retiro e Congresso Sinodal da JE

Jovens das diversas comunidades do
Sínodo Brasil Central se encontraram no Retiro e Congresso Sinodal da JE, entre os dias
21 a 24/04, em Brazlândia/DF. Depois de
viagens longas e caminhos tortuosos, os últimos quilômetros ainda reservaram emoção
de aventureiro para, enfim, chegar ao Eco
Parque Barra do Dia, um belo e aconchegante local no meio de montanhas, que acolheu
os jovens para esse importante evento da caminhada da JE do Sínodo Brasil Central.
A programação do Retiro permitiu aos
jovens a reflexão sobre temas da identidade
evangélica de confissão luterana e a maneira
como a juventude testemunha essa identidade evangélica no mundo. Diálogos, reflexões
e provocações nasceram a partir de palestras
e oficinas temáticas relacionadas ao tema
principal “Juventude em Reforma – Protestante por vocação”. As oficinas abordaram

os temas Reforma, Vocação, Espiritualidade
e Profetismo, relacionando-os com o tema
Juventude Protestante.
O local do Retiro também possibilitou integração com a natureza. Destaca-se a
trilha cansativa, mas recompensadora, para
visitar uma das cachoeiras do Parque, da
mesma forma como a beleza das rochas que
formam paredões nas margens do riacho e
dos poços profundos da outra cachoeira.
Diversos momentos de integração
e comunhão foram vivenciados, entre os
quais, a reunião do grupo ao redor da fogueira, o banho de piscina, os jogos de vôlei, de
futebol e os jogos de salão.
O grupo recebeu muito carinho e cuidado da equipe responsável pela alimentação
que se esmerou no cardápio e no preparo das
refeições, o que foi reconhecido em diversas
ocasiões durante o evento.
Além do Retiro, a JE do Sínodo Brasil Central realizou seu Congresso, no qual
partilhou-se relatório da Coordenadora, informações e motivação sobre o CONGRENAJE, eleição da nova coordenação sinodal
da JE e diálogo sobre a inserção dos jovens
nas comunidades e sobre atividades desenvolvidas pelos grupos de JE – desafios e expectativas em relação ao trabalho.
A coordenação sinodal da JE, eleita
para o período 2016-2018, é composta da
seguinte forma:
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Coordenadora: Taelyne Andressa Greef (Comunidade de Luís Eduardo Magalhães); Vice
coordenador: Diogo Dieter (Comunidade de
Brasília); Secretário: Genilson Gomes Carvalho (Comunidade de Guaraí); Vice secretária: Ana Carolina Dieter Chrisóstomo (Comunidade de Brasília); Tesoureiro: Gabriel
Krauser Seidel (Comunidade de Ceilândia);
Vice tesoureira: Sâmera Heidemann (Comunidade de Guaraí); Delegadas da JE ao
CONGRENAJE: Ana Carolina Dieter Chrisóstomo (Comunidade de Brasília) e Bruna
Seibert (Comunidade de Luís Eduardo Magalhães); Suplentes das Delegadas da JE ao
CONGRENAJE: Daniel Bauchpiess (Comunidade de Brasília) e Bruna Franke (Comunidade de Luís Eduardo Magalhães);
Orientadores Teológicos da JE Sinodal: P.
Everton Luiz Knaul e P. Sérgio Wruck Klippel
O evento foi planejado e executado
na forma de mutirão, no qual muitas pessoas

voluntárias colocaram seus dons a serviço e
proporcionaram esse maravilhoso evento. A
programação foi assumida e partilhada por
ministros, ministras e candidatos ao ministério em atuação no SBC. O agradecimento
especial da Coordenação a todas as pessoas
envolvidas na organização do encontro.
P. Everton Luiz Knaul
Ceilândia/DF

Mural de Recados

Informativo mensal do Sínodo Brasil Central - IECLB
Comissão Sinodal de Comunicação - Pastor Sinodal Dalcido Gaulke; Pastora Vice Sinodal Patrícia Bauer; Diácona Débora R. Krauser Santos; Sra Erica Breunig e Sr Armando Pedro Maurmann.
Acesse a página do Sínodo Brasil Central - http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/brasil-central/informativo-sinodo-brasil-central-1
Essa edição contou com a colaboração do Pastor Jonas Zenkner Beier

