Presença jovem
Com criatividade, é possível desfrutar e viver com alegria
Ernani Selio Poll, 55 anos, gaúcho de Dona Francisca (na época, parte do
município de Cachoeira do Sul), Técnico Agrícola, casado com Cleonice Barreto
Poll e pai de Simone e Fernanda, é membro na Comunidade de São Gabriel/
RS, pertencente à Paróquia Extremo Oeste, no Sínodo Centro-Campanha-Sul
“O alicerce da nossa vida é a fé. Sem ela, é impossível cultivar a paz interior.
Somos movidos por este combustível, que nos dá a condição única de estar
perto de quem nos orienta e determina o caminho a seguir”.
Proprietário da empresa Guedes Barboza, voltada ao segmento agrícola, Ernani
considera que ser comerciante é um grande desafio, mas vencer os obstáculos
do dia a dia é a certeza da vitória “Conheço Empresários que não abrem o seu
estabelecimento comercial sem, antes, juntamente com os seus colaboradores,
buscar forças que só a intercessão divina poderá dar. Seria bom se todos
tivessem esta oportunidade, pois o dia seria cheio de glórias!”.
Em maio de 1979, quando Ernani chegou a São Gabriel, a esposa e ele procuraram a IECLB. Não encontraram
um templo, mas um grupo de pessoas ligadas à Comunidade, fundada em 1965. Na época, o grupo contou com
o importante apoio da Igreja Anglicana, que, por muitos anos, cedeu graciosamente o templo para os cultos. “As
distâncias quase inviabilizam os trabalhos, pois exigem do Ministro e das lideranças, além de tempo, recursos
que, muitas vezes, são escassos. A permanência da Igreja em nossa região se dá graças à fé e à persistência
de membros e lideranças, que acreditam que a presença da IECLB é fundamental”, relata Ernani.
Presidente da Comunidade de São Gabriel por duas gestões, onde faz parte do Grupo de Planej amento,
atualmente o Presbítero é Presidente da Paróquia Extremo Oeste pela segunda gestão “O membro não precisa
ser penalizado em nome da autossustentabilidade, fundamental para a sobrevivência, pois existem muitas
formas lícitas para construir suportes financeiros. Precisamos corrigir distorções e inovar, já que, com
criatividade, é possível desfrutar e viver com alegria”.
Entre os grandes temas do Sínodo Centro-Campanha- Sul, Ernani destaca o Planejamento como necessário e
extremamente importante. O desafio é fortalecer as propostas com a efetiva participação das lideranças de base.
O que poderia melhorar na nossa Igreja? “Abrir oportunidades para leigos também exercerem funções que hoje
somente podem ser realizadas por Ministros. Temos certeza que os resultados seriam imediatos. Outra questão
importante é o apoio logístico às Paróquias e Comunidades, ou seja, a constituição de um setor técnico que dê
apoio presencial e acompanhe passo a passo o exercício administrativo”, explica Ernani Selio Poll, que s onha
em ver os bancos dos templos da IECLB sendo disputados, especialmente por jovens.
Comunidades de fé
Sonho com o fortalecimento das Comunidades por meio da formação de lideranças
Mary Raquel Sanguinet Royes, 52 anos, natural de Rivera, no Uruguai, Babá,
casada com Blanco Leites e mãe de Elioenay, Ricardo e Anderson, é membro
na Comunidade La Resurrección, pertencente à Paróquia Rivera, no Sínodo
Centro-Campanha-Sul. “A fé me move, anima e impulsiona a seguir em frente e
a enfrentar as dificuldades de cada dia, dando a certeza que não estou sozinha,
pois Jesus é o meu Senhor e Salvador e caminha sempre comigo”.
Babá de Cecília, Lucia e Belém, Raquel conta que a sua profissão e as suas
atividades na Igreja estão relacionadas, pois as crianças são a sua grande
paixão e, tanto no trabalho quanto na Igreja, convive com elas “Vivo a minha fé
sem nenhuma dificuldade, pois trabalho com uma família cristã e que professa a
mesma fé, uma bênção na minha vida. Na Igreja, cuido das crianças que
integram o Culto Infantil e o grupo de animação musical”.
Desde 1997, Raquel é membro da Igreja Evangélica Luterana La Resurrección por profissão de fé. “Juntamente
com a minha família, formava parte de uma Igreja pentecostal. Com o fechamento desta instituição, o meu filho
mais velho, que já participava das atividades da JE, me convidou para conhecer a Comunidade. Como tinha
algum conhecimento da doutrina luterana, fizemos uma visita e fomos muito bem acolhidos. Desde então, faço
parte desta querida Comunidade”.
Atualmente ocupando o cargo de Tesoureira da Paróquia, Orientadora da Escola Bíblica/Culto Infantil, integrante
do grupo de animação musical e Coordenadora de um trabalho com mulheres, a Presbítera já foi Secretária e
Coordenadora do grupo de mulheres da Comunidade, representante da Paróquia no Conselho Sinodal e na
OASE, além de Presidente da Paróquia.
Como grandes temas do Sínodo Centro-Campanha- Sul, Raquel elege Planejamento Estratégico em
Comunidade, a continuidade do Tema do Ano de 2009 Missão de Deus-Nossa Paixão e missão com crianças. O
desafio de ser IECLB na região está em fortalecer a presença da IECLB nas Paróquias, integradas por
Comunidades muito pequenas e distantes entre si.
O que poderia melhorar na nossa Igreja? “Como as distâncias são consideráveis, a capacitação e a formação de
lideranças que possam coordenar as atividades nas pequenas Comunidades são prioritárias, porque em muitas
delas a presença pastoral acontece apenas uma vez por mês”, alerta Mary Raquel Sanguinet Royes, que sonha
com o fortalecimento das Comunidades da IECLB por meio da formação de lideranças para que surjam mais
pessoas comprometidas com as suas Comunidades de fé e dispostas a colocar dons, tempo e bens a serviço do
Reino de Deus de maneira a oferecermos Comunidades mais acolhedoras, solidárias, terapêuticas e
celebrativas.
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