O Sínodo Centro-Campanha-Sul, formado por 27 Paróquias, 125 Comunidades e 15 mil
famílias-membro, cuja ênfase missionária é formação de lideranças leigas, diálogo com
movimentos populares, formação contínua de Obreiros, busca de membros afastados, sacerdócio
geral de todos os crentes como base da missão, incentivo da solidariedade entre Comunidades,
acompanhamento de Obreiros e planejamento participativo, está representado nesta Editoria por
nossa gente luterana Oscar Luiz Stumm e Anete Jackisch
Aqui você tem lugar
Oscar Luiz Stumm, 53 anos, natural de Santa Cruz do Sul/RS, casado há
30 anos com Ione Teresinha, é pai de Fernando Edgar e Júlia Carolina.
Pertencente à Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Vera
Cruz, Paróquia Martin Luther, Oscar afirma que a sua fé se manifesta
no dia-a-dia de diversas maneiras, desde as suas orações e intercessões
até em ações para proporcionar o bem às pessoas necessitadas.
Na IECLB, a caminhada de Oscar já tem mais de 20 anos. “Já fui 2º
Tesoureiro da Comunidade e Presidente da Paróquia Martin Luther. Hoje, exerço as funções de
Presidente do Conselho Sinodal do Sínodo Centro-Campanha-Sul, Tesoureiro da Paróquia e 2º
Tesoureiro da Comunidade. Minha esposa, Ione, e eu coordenamos o Grupo de Casais
Reencontristas de Vera Cruz e somos representantes dos Casais Reencontristas em nível Sinodal”,
relaciona.
***Não consigo me imaginar em outra Igreja***
Formado em Técnico em Contabilidade, funcionário Público Estadual exercendo as funções de
Assistente Administrativo e Financeiro da Escola Estadual de Ensino Médio Vera Cruz, o
Presidente do Conselho Sinodal entende que as suas responsabilidades são grandes, pois responde
legalmente pela entidade, mas desde que passou a participar do Grupo de Casais Reencontristas, há
21 anos, não se separou mais da Igreja. “Este encontro nos abriu janelas que estavam fechadas. Não
consigo me imaginar em outra Igreja”, revela.
Os desafios de ser IECLB no Sínodo Centro-Campanha-Sul são consideráveis. “Nosso Sínodo é
bastante grande. Os desafios maiores encontram-se nas regiões da Campanha. Por ser uma região de
grande extensão territorial, tudo fica mais difícil. As Comunidades são pequenas e enfrentam muitas
vezes dificuldades financeiras e administrativas, mas temos nos empenhado em dar condições de
funcionamento a estas Comunidades para que elas continuem o seu trabalho de propagar a palavra
do Senhor”, conta Oscar.
Para a IECLB, o Presbítero deseja uma Igreja forte, propagadora da palavra de Deus, uma Igreja
que lute contra todos os tipos de discriminação, uma Igreja pregadora da ética, da fé, da moral e dos
bons costumes “Quero ver aquelas ovelhas que se desgarraram do rebanho voltarem para o lugar de
onde nunca deveriam de ter saído. Como diz o tema do ano de 1998, Aqui você tem lugar”.

Valores luteranos

Anete Jackisch, 42 anos, nascida em Sinimbu/RS, é mãe de Leila e
Leonardo. Membro na Comunidade de Sinimbu, Anete é uma luterana
‘de berço’ que nas suas atividades procura tratar a todos com respeito e
educação,
seguindo
os
preceitos
do
ser
luterano.
Na IECLB, participa ativamente das atividades da Comunidade e busca
fazer parte de encontros que possibilitem maior conhecimento da tarefa
de ser luterano em casa, no trabalho e na Comunidade. “A fé me motiva
sempre, pois a caminhada é difícil e procuro levar os valores sempre nas minhas tarefas diárias”,
explica.
Formada no Magistério e Professora de séries iniciais, Anete trabalha com Culto Infantil (CI) desde
1993 “O trabalho com as crianças na escola ajuda nas atividades do Culto Infantil e vice-versa”.
Como parte do Conselho Sinodal de Educação Cristã Contínua, a Professora conta que as crianças
participam das atividades na Comunidade com seus pais. “Também temos um espaço especial para
a realização das atividades do CI, no qual, além de aprender „coisas sobre Deus‟, como elas dizem,
há momentos de mú-sicas, cantos, brincadeiras e jogos. Cada vez mais se quer aproximar a criança
da Igreja. Para isso, é necessário que ela sinta que faz parte do espaço que freqüenta, por isso tão
importante é a tarefa de transformar a Igreja em um espaço para todos”, destaca. Desta forma,
ressalta a Professora, a criança saberá se conduzir no caminho certo, que ela aprendeu na Igreja.
***Quero

continuar

atuante

e

motivando

outras

pessoas***

No Conselho Sinodal de Música e Liturgia do Sínodo Centro Campanha-Sul, suas principais
responsabilidades são participar dos encontros para aprender novos hinos e transmitir este
conhecimento às Comunidades, além de ajudar na elaboração de programas para encontros de
corais, escolha de músicas, encontros de instrumentistas entre outros. “A música é fundamental para
a nossa vida. Os cultos e os encontros de CI se tornam mais alegres quando a música está presente.
Não só nos cultos, mas em casa, na escola ou em qualquer outro lugar”, opina Anete.
A motivação de Anete para participar das atividades ligadas à IECLB está na sua convicção que
cada um de nós deve dar um pouco mais de si em favor do próximo. “Gosto de estar fazendo parte
de alguma coisa e fazendo a diferença”, comemora. Para a IECLB, o sonho da Professora Anete é
que a Igreja se fortaleça, que as pessoas não desanimem diante de obstáculos e que se consiga
realizar os planos de transformar a nossa Igreja em um espaço para todos “Quero continuar atuante
e motivar outras pessoas a participar”.
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