O Sínodo Centro-Campanha-Sul
O Sínodo Centro-Campanha- Sul é a instância da IECLB responsável pelo incentivo da caminhada conjunta e
solidária de 118 Comunidades, 105 Pontos de Pregação, 25 Paróquias com 33 Campos de Atividade
Ministerial e um Projeto Missionário. Em torno de 2500 irmãos e irmãs das mais diversas idades atuam na
condição de lideranças e no Ministério leigo, ao lado de 52 Ministros e Ministras, na missão pastoral no povo de
Deus de 56.655 pessoas batizadas.
Busca-se o cumprimento da responsabilidade sinodal por meio de órgãos diretivos e normativos, representação
em entidades, coordenações e conselhos de ação missionária e de serviço, como, por exemplo, Lelut, JE,
Casais Reencontristas, ECC, Música e Liturgia, Comunicação, Capa, OASE, Pessoas Idosas, Diaconia e
PAMI.
A dimensão geográfica do Sínodo exige intenso movimento. Os membros estão dispersos em 64 municípios
das regiões Centro, Centro-Serra, Campanha e Fronteira Sul do Rio Grande do Sul. A concentração maior de
famílias está na região dos Vales, mas também há famílias situadas na diáspora da
vasta região dos pampas e na fronteira com o Uruguai e a Argentina. As realidades
sociais, culturais e econômicas são distintas nos três diferentes núcleos do Sínodo.
Mesmo assim, o povo cultiva e vive a identidade luterana como IECLB de forma
comovente. Somos Igreja de Cristo, por isso Comunidades, Ministros, Ministras e a
estrutura da IECLB podem e devem fazer a diferença na vida do mundo.
No momento do encerramento da atual gestão no Pastorado Sinodal, que coincide
com a minha passagem à condição de Pastor Emérito, e diante da retrospectiva dos
seis anos no Sínodo e de outros 33 anos no pastorado em Comunidade, elevo a
Deus toda a gratidão por ter me convocado para o Ministério Pastoral na IECLB.
Acompanhe alguns testemunhos do Sínodo Centro-Campanha-Sul nesta edição do
Jorev Luterano.
Waldir Nilo Trebien
Pastor Sinodal em exercício quando do fechamento desta edição.
Atualmente, o Sínodo tem como Pastor Sinodal o P. Bruno
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