A Igreja deve preparar seus Presbíteros seguindo o exemplo de Jesus Cristo
Darci Lermen, natural de Barra do Veado (atualmente conhecida como Nova Entre
Rios, município de Alto Bela Vista/SC), 44 anos, Empresário no ramo da construção
civil, é casado com Tirlei e pai de Dionara e Diego. Na IECLB, Darci é membro da
Comunidade e Paróquia de Concórdia /SC, pertencentes ao Sínodo Uruguai, e VicePresidente do Conselho Sinodal, além de Coordenador do Grupo Momento de
Oração.
No seu cotidiano, qual é o espaço da fé?
No mundo de hoje, há várias maneiras de vivenciar a fé e uma delas é na família.
Juntos, buscamos na Bíblia o fortalecimento da nossa fé. No meu trabalho, procuro ser
sábio, pois a Bíblia nos ensina o que é a verdadeira sabedoria. Lido diariamente com
muitas pessoas e cada uma delas tem o seu jeito de pensar e agir. Entendê-las, às
vezes, é difícil, mas consigo fazer isso muito bem em função do conhecimento
adquirido na Bíblia. Gosto de dar conselhos às pessoas e falar a elas sobre o amor de
Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam a Bíblia, pois nela está a palavra de todas
as horas. A fé transformou completamente a minha vida e a da minha família.
Qual é a sua caminhada na IECLB?
Minha caminhada na IECLB começou ainda criança, participando do Culto Infantil. Também frequentei o Grupo de
Jovens da minha Comunidade e fiz parte da Diretoria. Hoje, sou membro da Comunidade de Concórdia, da qual fiz parte
do Presbitério. Atualmente, minha esposa e eu participamos dos Casais Reencontristas, também canto do Coral Ascensão
IECLB, de Concórdia, sou Coordenador no Momento de Oração, me formei no curso de Teologia Popular (CTP) e sou
Vice-Presidente do Conselho Sinodal, além de participar do Grupo de Convivência.
O que significa ser Presbítero?
Ser Presbítero é ser um auxiliador no fortalecimento da fé, é estar ativo na comunidade cristã, transmitindo, por meio de
palavras e gestos, o amor de Jesus Cristo. Também é saber servir aos outros de maneira solidária e humilde, fazendo com
que todos se sintam bem. O Presbítero, ao recebero chamado de Deus, deve aceitálo com muito amor e sempre trabalhar
com auxílio Dele, por isso o mesmo não pode ser um líder que impõe normas, mas sim alguém que recebe sugestões para
que todos possam tomar as decisões e assim melhorar cada vez mais a comunidade cristã. Jesus, antes de enviar os
discípulos para a missão, os preparou. Assim, a Igreja deve preparar os seus Presbíteros, seguindo o exemplo de Cristo.
De onde vem a sua motivação para participar das atividades administrativas da IECLB?
Eu me dedico à Igreja por que não devemos somente pertencer a uma Igreja, mas ser Igreja. O Tema do Ano 2009 diz
Missão de Deus - Nossa Paixão. Quem tem uma paixão, se engaja e trabalha com alegria e dedicação. Minha motivação
vem de Deus e das pessoas que me apoiaram em busca desta jornada. Sou grato a Deus pela vida que me concede, em que
posso servi-lo com alegria com os dons que, por graça, recebi. Sinto-me muito honrado e motivado em poder participar
das atividades administrativas da IECLB, pois Deus tem me abençoado e orientado nesta agradável caminhada. Mesmo
muito atarefado com meu trabalho, sempre tento dedicar um tempo à IECLB, participando de reuniões, seminários e
retiros, sendo que nestes encontros conquistei novas amizades que me motivam a continuar engajado.
Momento de Oração
O Momento de Oração, grupo do qual sou Coordenador, é realizado todas as terças-feiras, na Igreja da Comunidade. A
cada encontro, é abordado um assunto diferente, mas sempre ligado à palavra do Senhor, demonstrada a todos os
presentes de uma maneira de fácil entendimento.
O motivo pelo qual decidi fazê-lo é que já passei por muitas dificuldades. Então, procurei ajuda divina e a encontrei.
Cursei o Curso de Teologia Popular (CTP) e tive um crescimento espiritual muito grande participando de vários encontros
e seminários sobre a fé e a vida cristã.
A partir dessa experiência, percebi que deveria fazer algo para auxiliar a Comunidade, a Paróquia e o Sínodo. Então,
comecei a transmitir a palavra de Deus por meio da oração. Percebia que inúmeras pessoas necessitavam de oração e de
uma palavra de conforto, por isso resolvi aceitar o chamado de Deus para anunciar a sua Palavra.
Nesse sentido, pedi permissão aos Obreiros e ao Presbitério para iniciar este trabalho e todos prontamente aceitaram.
Hoje, esta ação está transformando vidas com a graça de Deus.
O objetivo maior do Momento de Oração é demonstrar para as pessoas que, por meio da oração, da nossa fé e da nossa
vida cristã, conseguimos o perdão e a glória no Reino de Deus.
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