A chance de ser sal para a terra e luz para o mundo

No seu cotidiano, qual é o espaço para a fé?
Se Deus nos salva por graça, através do seu Filho Jesus Cristo, temos motivos suficientes para louvá-lo e
agradecer-lhe pelas múltiplas bênçãos que derramou e derrama sobre as nossas vidas, por isso, ao levantar,
preciso agradecer pelo sono da noite, colocando o dia aos seus cuidados e proteção. Ler as meditações do
Castelo Forte e os textos da Bíblia faz parte do dia a dia como se fosse uma refeição pr ogramada.
Na IECLB, qual é a sua trajetória?
Na IECLB, iniciei a minha missão quando, aos 14 anos, para ‘poder confirmar o Batismo’, me converti,
passando a ensinar os meus irmãos de sangue a orar nas refeições, e, à noite, ao deitarmos. Após formar-me
como Professor do Ensino Primário Rural, em 1962, passei a lecionar Ensino Religioso na Escola Estadual. Em
1963, fui eleito Secretário da Comunidade de Vila Manchinha, em Três de Maio, o meu primeiro cargo na
IECLB. Depois, participei de vários Presbitérios em várias Comunidades, pois, como empregado da Caixa
Econômica Federal, fui transferido muitas vezes, tendo sido Presidente da Paróquia de Horizontina/ RS e
participado como Delegado das ex-Regiões Eclesiásticas, agora Sínodos. De 1965 a 1971, fui credenciado no
então Distrito Buricá como Pregador Leigo, auxiliando a ministrar cultos dominicais no interior de Três de Maio.
Culto Infantil, reuniões de Juventude e Programas especiais de Natal também fazem parte do meu currículo.
Atualmente, ocupo o cardo de Conselheiro Sinodal como representante da Comunidade-Paróquia de IjuíCentro. Integro também a Diretoria do Núcleo da Legião Evangélica Luterana (Lelut) da Comunidade e, na
Lelut Nacional, sou Presidente reeleito.
Quais são os objetivos da Lelut?
A minha principal meta como Presidente da Lelut é instalar Núcleos, uma missão difícil: convencer os homens
luteranos da IECLB que é preciso reunir-se, congregarse e aprimorar-se para viver como cristãos. A Lelut tem
como objetivo maior trabalhar a espiritualidadedos homens e, para isso, atua em três frentes: promovendo o
bemestar social, material e espiritual do homem, por meio das reuniões no Núcleo, com palestras, estudos
bíblicos e ações sociais, servindo de auxílio e apoio à Comunidade na qual está vinculada, colaborando cada
um com os seus dons, e, em nível nacional, apoiando os Projetos Missionários da IECLB.
Qual é a sua motivação para participar das atividades da IECLB?
O que me entusiasma na IECLB é poder viajar para fundar Núcleos da Lelut, falar aos homens sobre o
Evangelho, a Salvação e o Reino. Agradeço a Deus por ele me conceder a chance de ser um pouco de sal
para a terra e luz para o mundo dentro e fora da IECLB.
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