O Sínodo Planalto Rio-grandense, formado por 22 Paróquias, 128 Comunidades e 17 mil
famílias-membro, cuja ênfase missionária é formação de lideranças leigas, formação contínua de
Obreiros, diálogo com movimentos populares e a busca de membros afastados, está representado
nesta Editoria por nossa gente luterana Viviane Kusler e Silvino Lamb
Jovem é presente
“Cada amanhecer é uma dádiva de Deus e, a cada novo dia, peço
a Deus que guie meus passos, para que eu faça coisas boas e
dignas, que eu seja um testemunho vivo do seu amor. No final de
cada dia, agradeço a Deus por mais um dia vivido”, conta Viviane
Kusler, 23 anos, natural de Entre-Ijuís/RS
Membro da Comunidade Evangélica de Esquina Primavera,
Paróquia de Coronel Barros, Viviane lembra que seus pais sempre
fizeram parte do Presbítero da Comunidade, Paróquia, OASE e
incentivaram os filhos no caminho da vida comunitária “Participei
do Culto Infantil e Ensino Confirmatório. Fui „tia‟ (orientadora) do
Culto Infantil e ajudei, sempre que necessário, no Ensino Confirmatório. Antes mesmo de concluir
o Ensino Confirmatório, já comecei a freqüentar o grupo de Juventude Evangélica”, relembra.
Viviane não apenas participa da JE como já ocupou a sua direção. Hoje, além de ser uma
importante liderança na Juventude Evangélica, é Coordenadora do Conselho Sinodal da JE (Cosije)
e Presidente do Conselho Nacional da JE (Conaje). “Inicialmente, achei assustadora a idéia de fazer
parte do Conaje, mas aceitei o desafio, pois o jovem deve conquistar seu espaço dentro da Igreja.
Em muitas Comunidades, mesmo nãoexistindo grupo de jovens, eles estão presentes, envolvidos no
Culto Infantil, em projetos sociais e na Diretoria das Comunidades. Precisamos entender que o
jovem não é apenas o futuro da Igreja. Jovem é presente também. O jovem deve mostrar a sua cara,
seu jeito de ser e viver a fé no dia-a-dia na Igreja!”, incentiva Viviane.
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Licenciada em Matemática, a jovem é Professora do Ensino Médio na Escola Técnica Estadual
Entre- Ijuís “Comecei a lecionar com 18 anos, quando tive alunos praticamente da minha idade. O
diferencial foi a experiência no Culto Infantil e na JE. Hoje, não vejo como separar a fé do meu
trabalho, pois, para trabalhar com jovens, como educadora, é preciso ter muita fé e, principalmente,
demonstrar e viver essa fé”.
Para a Presidente do Conaje, fazer aquilo que gosta é essencial para atingir objetivos e uma
motivação para trabalhar com jovens. “Nossa missão é mostrar que um novo mundo é possível, mas
cada um deve fazer a sua parte”. Neste sentido, Viviane assegura que, em cada ato, em cada
palavra, procura vivenciar e demonstrar o amor do Pai por nós.
“A IECLB está em diversas cidades, diversas culturas e diversas realidades. Em cada um desses
lugares, as necessidades, os problemas e também as alegrias divergem. Meu sonho é que nesses
diversos contextos as alegrias sejam cada vez maiores, que todos os jovens da IECLB e também de
outras religiões possam ter um grupo para participar e que todas as Comunidades possam ter um
grupo de jovens”, deseja Viviane Kusler, liderança jovem na nossa Igreja.

Com trabalho e fé
Silvino Bernardo Lamb, 63 anos, Professor estadual aposentado,
há 15 anos é Diretor da Rádio Tapejara Ltda. Casado com Ivone
Scharnberg Lamb, é pai de Flávio, Cirlene e Beatriz e avô de três
netos e uma neta. Natural da Comunidade de Cachoeira Alta, em
Tapejara/RS, município onde vive com a esposa, Silvino, como lá
não havia IECLB, continuou ligado à Comunidade filiada à
Paróquia Getúlio Vargas, passando por cargos como Secretário,
Tesoureiro e Presidente, alguns, por várias vezes.
“Consideramos a Comunidade um prolongamento do lar.
Trabalhar para a Comunidade faz bem e é uma forma para agradecer a Deus por tudo aquilo que nos
proporcionou. É também uma oportunidade de conviver fraternalmente com os irmãos na fé”,
acredita Silvino, que, atualmente, compõe a Diretoria Paroquial como Secretário.
Representante da Paróquia de Getúlio Vargas no Distrito Eclesiástico Concórdia por vários anos,
com a criação dos Sínodos, Silvino representou a Paróquia no Sínodo Planalto Riograndense
durante oito anos. Em 2006, assumiu a representação do Sínodojunto à OGA, uma função, nas suas
palavras, dignificante, justamente por poder retribuir à OGA tudo que ela significa para as
Paróquias e Comunidades. “Valho-me desta oportunidade para motivar todos a contribuir com amor
à OGA, pois este é um braço forte da IECLB a favor dos irmãos necessitados na criação de novas
Comunidades, projetos missionários, construção de templos etc. Penso na possibilidade de cada
membro da IECLB contribuir com 1 real por ano em favor desta instituição”, propõe.
Filho de agricultores, em uma época na qual não havia luz elétrica e maquinário como hoje, o
Secretário, como luterano de berço e baseado no princípio fé sem obras não é fé e obras sem fé não
são obras, garante que sempre sobra tempo para as tarefas relacionadas à Igreja nos seus mais
variados campos de trabalho, pois atividades e metas não faltam. Na Paróquia Getúlio Vargas, por
exemplo, existe um Projeto Missionário em andamento desde 2001: a criação de um Pastorado
Missionário abrangendo uma grande região. Silvino explica que o Projeto recebeu suporte
financeiro da OGA da Alemanha por um período de cinco anos, mas, a partir de 2008, a Paróquia
deverá assumir a integralidade dos custos.
***Fé sem obras não é fé e obras sem fé não são obras***
O sonho de Silvino para a IECLB é que a Igreja atinja um estágio apartir do qual não haja mais
necessidade de falar em contribuição ou oferta para fazer frente às despesas com a manutenção das
Paróquias, Sínodos e toda a estrutura da IECLB. “Isso deve ser conseqüência do trabalho e da fé”,
reflete

© Copyright 2008 - Jorev Luterano - IECLB - Todos direitos reservados

