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A

companhe a cada
edição um pouco
mais sobre a reflexão
do Tema do Ano 2021 da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). “Viver
o batismo: dons a serviço” e o
lema bíblico “Eis que faço
novas todas as coisas” (Apocalipse 21.5) serão temáticas que
vão guiar as atividades nas
Comunidades, Paróquias e no
Sínodo.
O Tema do Ano da nossa igreja pergunta: Como nós
podemos viver o batismo? O
que significa dons a serviço?
Convidamos você para refletir
conosco sobre estas e outras
questões importantes para a
nossa vida e para a IECLB.
O batismo é um ato de
amor incondicional de Deus.
Esse amor nos alcança sem iniciativa e merecimento de nossa
parte. A ação de Deus antecede
nosso agir. Ser pessoa batizada
em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo é ser pessoa marcada pelo amor de Deus. A este
amor de Deus cabe uma resposta, que é a fé. O batismo não tem a fé
como pré-requisito, mas sem a fé ele

não terá proveito. Pelo batismo, Deus
nos chama à fé. Jesus Cristo é o fundamento da fé cristã. Assim como o

batismo, a fé é uma dádiva de Deus
(Efésios 2.8). Na explicação do Credo
Apostólico, Lutero escreveu: “Creio

que, por minha própria inteligência
ou capacidade, não posso crer em
Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar
a ele. Mas o Espírito Santo me
chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e
conservou na verdadeira fé” (Catecismo Menor). Neste aspecto,
Lutero segue o que o apóstolo
Paulo afirmou: “ninguém pode
dizer: 'Senhor Jesus!', senão pelo
Espírito Santo” (1 Coríntios
12.3). Deus nos vocaciona no
batismo. Isto significa: Deus nos
chama para fazer parte do seu
povo através da fé em Cristo.
Quem ouve e responde o chamado de Deus se coloca sob o senhorio de Jesus Cristo. Assim como o
batismo está vinculado ao amor
de Deus, a fé está vinculada ao
amor. Por isto Jesus resume os
mandamentos no amor a Deus e às
pessoas (Marcos 12.28-31). Sem
fé em Cristo não há proveito no
batismo. Sem amor, não há proveito na fé: “ainda que eu tenha
tamanha fé, a ponto de transportar
montes, se não tiver amor, nada
serei” (1 Coríntios 13.2).
Extrato Caderno de Estudos do Tema do
Ano 2021
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Editorial
É com imensa alegria que iniciamos mais um ano de atividades
dentro do Sínodo Uruguai. Com isso,
chegamos até você com a nossa primeira edição de 2021 do Jornal Sinodal Digital. Trazemos notícias, informações e uma palavra de fé e esperança neste ano que precisamos continuar convivendo com a pandemia.
A pandemia está distante de
acabar, mas há esperança que ela possa ser amenizada com a vacina que
está chegando. Precisamos continuar
nos cuidando e preservando a vida de
cada um, cumprindo com o distanciamento, fazendo o uso de máscara
quando se está próximo de pessoas
que não são do seu convívio do dia a
dia. Deus cuida de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
Estamos no tempo especial
dentro do calendário litúrgico: a quaresma. Neste tempo somos convidados de forma bem especial para meditação. É tempo de silenciar diante da
cruz de Cristo, arrependendo-se dos
pecados, buscando reconciliação e
nos tornando a cada dia pessoas
melhores. Agindo desta forma estamos buscando Viver o Batismo. É
disto que nos fala o tema do ano.
Nesta edição queremos, junto
com vocês, refletir sobre a importância de Viver o Batismo, colocando
nossos dons a serviço de Deus com
alegria e gratidão, em resposta por
tudo o que Cristo, o nosso Salvador,
fez pela a humanidade. Através do
seu exemplo, construímos relações
de fraternidade e diálogo: um compromisso de amor, tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica de
2021.
Desejamos um abençoado
tempo de quaresma e uma proveitosa
leitura.
EXPEDIENTE
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Krug, Diác. Cátia Patrícia Berner, Pa. Gilvania Knob de

Desafios no convívio familiar
em tempos de pandemia

E

stamos em novos tempos? O que mudou?
Como iremos conviver daqui por diante?
Nossas rotinas diárias ao longo do tempo fazem com que nosso
convívio familiar enfraqueça. Diminuímos a atenção, o amor, a dedicação, a fé, o comprometimento, a
esperança e muitos outros.
Como é difícil mantermos
sempre a mesma integridade em
tudo que fazemos, principalmente
com a família. Mas e agora? Diante
da pandemia, com distanciamento e
isolamentos, sem muitos abraços e
beijos, nos tornaremos seletivos?
Mudaremos nossas atitudes?
Por mais que, em tempo de
crises, costumemos deixar de lado
alguns laços e busquemos fortalecer
outros, geralmente a família passa a
ser a prioridade.
A pandemia veio sem avisar,
trouxe novas limitações, nos forçou
a mudar, contudo, traz um grande

Oliveira, P. Marcos Cesar Sander, P. Rogério Richter.
DIAGRAMAÇÃO: Taíze Juliane Thielke Koppe
ENDEREÇO:
Av. General Osório, 95 D Chapecó – SC CEP: 89802-265
E-mail: jornalsinodal@yahoo.com.br
Site: luteranos.com.br/sinodouruguai

ensinamento, sobre o valor da vida
e da família.
Reinventar-se foi a palavra
mais comentada neste contexto
atual, significando que não importa
em que tempo estamos, mas que
precisamos ficar abertos às mudanças, nunca perdendo a fé, a direção
dos nossos pensamentos e ações.
Tudo começa com vocês,
cuidem-se, cuidem do seu cônjuge,
da família, dupliquem a atenção e o
cuidado, pois o amor é fundamental
para a continuidade de um convívio
familiar saudável.
Pensem nisto e lembrem-se,
Deus sempre estará conosco.
‘‘Que Deus, que nos dá essa
esperança, encha vocês de alegria
e de paz, por meio da fé que vocês
têm nele, a fim de que a esperança
de vocês aumente pelo poder do
Espírito Santo!’’( Romanos 15.13).
Coordenação Sinodal dos
Casais Reencontristas

Fone/fax: (49) 3329 3583
Whatsapp: (49) 9 9955 0189
Prezada leitora, prezado leitor! Participe.
Dê sua opinião, escreva e ajuda a construir o seu jornal.
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1
Expectativa da vacina
D
I
V
e a conscientização
O
C
E

stamos vivendo
uma devastadora
pandemia, que completará seu primeiro ano no próximo
dia 11 de março, data em que OMS
(Organização Mundial da Saúde)
decretou tal alerta em 2020. A
COVID-19, que já fez no Brasil
mais de 250.000 vítimas fatais,
impõe a necessidade do desenvolvimento rápido de vacinas seguras e
eficazes, sendo a única maneira hoje
disponível, de controle da pandemia, já que medidas terapêuticas
não se mostraram eficazes no tratamento da doença como uso de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida e a azitromicina. Ainda que outras medicações
estejam em pesquisa, por enquanto,
infelizmente, não temos tratamento
efetivo, além do uso da dexametasona em momento específico da
evolução da doença e medidas de
suporte ao paciente.
As vacinas têm se mostrado
a melhor intervenção em saúde
pública para o controle, eliminação
e erradicação de doenças infecciosas. Foi por extensos programas de
vacinação que
varremos do
mundo a varíola,
eliminamos das
Américas a poliomielite, a rubéola, a síndrome da
rubéola congêni-

ta e o tétano materno e neonatal.
Controlamos a difteria, a coqueluche, o sarampo, a febre amarela e
inúmeras outras doenças imunopreveníveis.
Antigas e novas tecnologias
têm sido utilizadas na busca por
vacinas contra a COVID-19. Em
circunstâncias normais, todo o processo de desenvolvimento de uma
nova vacina dura aproximadamente
10 anos. No entanto, em situação de
pandemia, levando em consideração a urgência, o investimento
financeiro - em especial público,
novas tecnologias, uso de plataformas prévias, colaboração entre diferentes centros, sobreposição das
fases do ensaio clínico e todo o processo pode ser avançado para 12
meses ou até menos, mas sempre
respeitando todas as normas de segurança. Quanto as lacunas do conhecimento dessas vacinas – em uso emergencial no Brasil como duração da
proteção, necessidade de doses de reforço, etc,
serão sanadas com

o devido tempo e muito estudo.
Nem todas as vacinas em
desenvolvimento para prevenir
COVID-19 terão sucesso, mas a
necessidade de que muitas vacinas
sejam exitosas e com diferentes plataformas, será crucial para propiciar
melhores oportunidades para vacinação, seja contemplando populações com características distintas,
como idosos, gestantes e imunocomprometidos, dada as características de segurança de cada tipo de
vacina, seja garantindo formas diferentes de fabricação em larga escala,
acordos de cooperação entre países,
tecnologias compatíveis com a
nossa rede vacinal do SUS... tudo
para que diferentes vacinas possam
chegar a toda a população.
O que a crise sanitária exige
de nós, como nação, é realizar um
programa de vacinação em larga
escala e, até termos o controle epidemiológico da doença, manter as
regras de distanciamento físico e
cuidados sanitários já conhecidos
(álcool gel em mãos, uso de máscaras, etc.). É esse o melhor caminho
que se desenha nesse momento para
controlarmos a COVID-19.
Dr. Yasser Jamil Fayad.
Texto base: Departamento Científico de
Imunizações da Sociedade Brasileira de
Pediatria: Vacinas COVID-19 – Atualização.
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Experimentos com cultivares
de Feijão e Tomates

D

urante o ano de
2020 o CAPA Erexim fortaleceu os
laços da produção agroecológica
através da promoção de variedades
de feijão crioulo, no total foram 23
cultivares em dois experimentos no
Alto Uruguai Gaúcho, a parceria foi
estabelecida entre CAPA e a
Embrapa Clima Temperado - Estação Experimental Cascata, em
Pelotas/RS conhecida como EMBRAPA Agroecológica, através do
Projeto Avaliação Participativa de
Tecnologias para Agroecossistemas
Sustentáveis (APTAS). Os agricultores camponeses que plantaram
essas sementes são guardiões de um
tesouro que pode ser compartilhado
através das multiplicações das cultivares.
Além desse trabalho fantástico de recuperação e multiplicação de sementes de feijão, o
CAPA tem feito testes, em parceria
com viveiros locais, de variedades
de tomates crioulas. Um desses
testes promoveu a germinação de
aproximadamente 2 mil mudas de

tomate crioulo Amália. As sementes
foram adquiridas da BIONATUR,
pioneira na experiência de cultivar
sementes em sistemas de produção
de base orgânica e agroecológica no
Brasil e na América Latina. São 24
anos de história assegurando a continuidade e sobrevivência de diversas sementes crioulas no Rio Grande do Sul. As sementes podem ser
adquiridas através do site: https://www.bionatursementes.bio.br/ .
Após o teste de germinação,
as mudas foram distribuídas entre
os agricultores/as interessados para
experimentação, esta variedade
crioula necessita de tutoramento
(estacas de sustentação). Os frutos
colhidos, saborosos tomates agroecológicos, chegaram aos consumidores da região, podendo ser adquiridos nas feiras de Erexim ou diretamente com os agricultores.
O CAPA tem avançado também na pesquisa e ação de novas
tecnologias, apresentando uma cultivar de tomate rasteiro (variedade
Mariana) em sistema de palhada
(cobertura verde de inverno, cen-

teio), com colheitas fartas e com
baixa necessidade de mão de obra.
Essa parceria envolve agricultores,
cooperativa NossaTerra e agroindústrias regionais no intuito de apresentar aos consumidores extratos e
molhos de tomates agroecológicos.
Vale ressaltar que essas duas
belíssimas culturas, tomate e feijão,
são milenares e sua origem é latina,
dos nossos povos ancestrais das
américas e hoje ganham o mundo
em saborosos pratos de diversas
etnias.
Viva o povo latino americanos (Incas, Astecas e Maias) que nos
proporcionam tantas alegrias à
mesa, através do feijão e do tomate,
e um viva aos agricultores familiares campesinos agroecologistas,
guardiões da vida. Mesmo agredida
a natureza continua a gerar suas flores seus frutos, um ato de amor aos
seus filhos e filhas.
Engenheiro Agrônomo João Daniel
Wermann Foschiera
Equipe Técnica CAPA Erexim
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Quaresma,
Páscoa e
Campanha da Fraternidade

S

ob o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor ”,
iniciamos, na quarta-feira de cinzas,
a Campanha da Fraternidade. Desde
o ano 2000 estamos experimentando
esse celebrar e viver a busca pela
unidade. O CONIC (do qual faz
parte a IECLB) - Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs, entidade que
promove e desenvolve o diálogo
ecumênico, se junta à CNBB Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, da Igreja Católica - para levar
a Campanha da Fraternidade
Ecumênica (CFE - 2021) até as
comunidades e paróquias.
Movidos pelo espírito ecumênico, buscamos conviver e dialogar fraternalmente. Esse é o ecumenismo promovido pelo CONIC:
um movimento daqueles e daquelas
que querem viver a unidade na busca
pela verdadeira paz. Graças a esse
diálogo, tivemos grandes avanços
na caminhada entre as diferentes
Igrejas. Pois, é desta forma que
cumprimos àquilo que Cristo espera

de nós: “que todos sejam um; assim
como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós;
para que o mundo creia que tu me
enviaste.” (João 17.21).
Para este ano temos como
lema o texto bíblico de Efésios 2.14:
“Cristo é a nossa paz: do que era
dividido, fez uma unidade”. Esta
palavra nos traz o desafio de superar
a realidade de divisões, abusos de
poder, preconceitos, violências,
exclusões e morte. Aproveitamos o
tempo quaresmal - tempo de reavaliar nossas caminhadas, tempo
de arrependimento - para refletir sobre como anda nossa sociedade.
Pois, é a vontade de Deus que todos
tenham vida digna (João 10.10).
Precisamos levar isso em conta se
realmente quisermos superar o
pecado estrutural e individual,
especialmente nesse tempo de
pandemia em que as mazelas sociais
nos saltam aos olhos.
O que nos reafirma a esperança da superação do pecado, para
além da cruz, é a Páscoa. Ela aponta

para o túmulo vazio, para a ressurreição, para a libertação de tudo o
que oprime. Páscoa questiona tudo o
que diminui a dignidade humana,
gerando exclusões. Ao olhar o
horizonte dessa esperança, per cebemos o que temos em comum
com irmãos e irm ãs de outras
denominações cristãs: a fé no Cristo
de Deus, no qual somos um só corpo.
Portanto, Páscoa é a vitória sobre a
morte e tudo aquilo que provoca a
morte! Páscoa aponta para a verdadeira paz, a paz de Cristo. Páscoa
é, pois, libertação.
Fraternidade e Diálogo nos
levam a um compromisso de amor
na superação da polarização da
sociedade. Por isso, você é convidado e convidada a se envolver
nessa campanha que é realizada a
cada cinco anos de forma ecumênica. Iniciativa que reúne denominações cristãs e valoriza as Igrejas
no caminhar ao encontro do Reino
de Deus.
P. Marcos Cesar Sander
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Paróquia
Evangélica
de Seara

N

Instalação
da Pastora
Angela

o dia 07 de família agradecem a acolhida e se
fevereiro de alegram em poder servir a Deus
2021, acon- nessa Paróquia, e lembram-se que
teceu o culto de Instalação “Até aqui nos trouxe Deus É guiouda Pastora Angela Hardke nos com bondade”. Que esse seja um
na Paróquia Evangélica de tempo abençoado.
Confissão Luterana em
Pa. Angela Hardke
Seara. Foi um dia especial
para as cinco comunidades da Paróquia que se fizeram
representadas, bem como para as Ministras
Foi realizado
assistentes, e o reprecom todos os
sentante do Conselho
Sinodal. A pastora e sua
cuidados!!!!

OASE:

Jornal do

Sínodo Uruguai

em tempos de Covid-19

O

s grupos de
OASE da Paróquia de Filadélfia, tiverem seu 1º e único
encontro a nível paroquial do
ano de 2020, que foi no dia
Mundial de Oração, inicio do
mês de março. Elas estavam
alegres e motivadas para
muitas atividades que seriam
desenvolvidas pelos grupos.
Mas a pandemia veio com força
e para preservar a vida de cada
uma das mulheres, os encontros foram cancelados. Ainda assim,
nossos grupos encontraram meios de

que foram doadas aos posto de
saúde. O grupo de Barra do
Tigre, juntamente com a Liga
Feminina de Concórdia, costurou e doou panos de limpeza. Assim, cheias de esperança, fortalecidas na fé e
orando umas pelas outras,
aguardamos ansiosamente, a
possibilidade de reproduzirmos esta foto.

ajudar outras pessoas. O grupo de
Filadélfia, confeccionou máscaras

Pa. Sandra Mara Puff
Sonrberger
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Formação e D iaconia
O

Conselho de Formação e Diaconia
do Sínodo Uruguai
esteve reunido para iniciar as suas
atividades juntamente com os
setores de trabalho e organizar o
planejamento deste ano. Porém,
adaptações foram necessárias, os
encontros de formação não poderão
ser de forma presencial. Sendo
assim, todos os encontros e
seminários serão de forma online,
incluindo o Curso de Teologia
Popular - CTP. Os cuidados e a
prevenção ainda são de extrema
importância e como igreja
queremos preservar a vida. Os
setores de trabalho com suas
coordenações e orientação
teológica se empenharam para
planejar e realizar as atividades

previstas em 2020 e darão
continuidade também neste ano.
A prioridade sinodal será
retomada neste ano através da Série
Permanecendo no Batismo: uma
reflexão sobre o tema Batismo - Fé,
Gratidão e Compromisso. Este
material tem por objetivo despertar
as pessoas para a vivência da fé em
comunidade. Promover a formação
teológica e o desenvolvimento dos
dons para a edificação da Igreja
local (disponível no portal
luteranos:
https://www.luteranos.com.br/cont
eudo_organizacao/uruguai/1-nobatismo ).
Teremos, a nível sinodal, o
curso online sobre Fé no contexto
da doença e luto. Que será realizado
nos dias 14, 21 e 28 de abril sempre

das 19h30 às 20h com intuito de
falar sobre a importância da
espiritualidade e a vivência da fé
em nosso meio, aspectos bíblicosteológicos com ênfase na prática
comunitária e ferramentas para a
visitação.
O Sínodo Uruguai, mediante o setor de formação e diaconia, continua desenvolvendo a
tarefa do cuidado e acompanhamento de suas lideranças neste
contexto de adversidade e desafios.
Gratidão pelo empenho de cada
pessoa em servir a Deus mediante
seus dons e habilidades.
Coordenadora do Conselho de Formação
e Diaconia – Sínodo Uruguai
Diácona Cátia Patrícia Berner
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Conselho Paroquial em
Erval Seco com despedida
dos pastores.

N

o dia 20 de
fevereiro de
2021 a Paróquia Evangélica de Confissão
Luterana Martin Luther de
Erval Seco - RS realizou o
Conselho Paroquial com a
despedida do casal de ministros Pastor João Willig e
Pastora Sonja Hendrich
Jauregui.
Devido a pandemia
do Covid-19 o Conselho Paroquial foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Erval Seco, seguindo todas as normas de distanciamento social, cuidados e
prevenção, estipuladas pelos
órgãos de saúde e pelo protocolo de prevenção da
IECLB.
O Conselho Paroquial
foi presencial e ao mesmo
tempo teve a participação
online da Pastora Sinodal
Mônica Barden Dahlke, do
presidente do Conselho Sinodal, Sr. Arri Koch, da vicepresidente da paróquia Sra.
Cleci Terezinha Koch, do
presidente da Comunidade de
Seberi, Sr. Carlos Pflüger e da
secretária executiva do Sínodo Uruguai – IECLB, Sra.
Taíze que deu suporte técnico
via internet e fez a gravação
da reunião. Todos que participaram presencial ou online

tiveram a oportunidade de se
manifestar, tomar decisões e
votar.
Esta experiência mostrou que reuniões híbridas
(presencial e online) são viáveis principalmente a nível de
Sínodo quando o local do
evento geralmente é distante e
nem todos podem comparecer.
O casal de ministros,
Pastor João e Pastora Sonja,
tiveram um momento de emocionante despedida junto
Conselho Paroquial. Foram 4
anos e 5 meses de trabalho e
dedicação, levando os ensinamentos na fé, a vivência do
Evangelho, palavras de conforto e esperança a todos e
todas as pessoas.
A Paróquia de Erval
Seco agradece ao Pastor João
e à Pastora Sonja pelo excelente trabalho realizado junto
aos membros do Ponto de
Pregação e das 13 Comunidades nos 7 municípios de
abrangência da Paróquia, levando à todas as pessoas o
exemplo de perseverança na
Fé e amor ao próximo. Gratidão.
Leda Manfio Klaesener
Presidente da Paróquia
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Sínodo Uruguai promoverá curso online
O Sínodo Uruguai, através do Conselho de Formação e Diaconia, promoverá um curso online, através da
plataforma ZOOM, com o tema: Visitação às pessoas enfermas e enlutadas: espiritualidade como um recurso
terapêutico. Serão 3 noites de muito aprendizado.
Cronograma:
Etapa 1: Fundamentação bíblico-teológica sobre espiritualidade e fé
Etapa 2: Afé no contexto da doença
Etapa 3:Afé que fortalece o esperançar no luto.
Você se identificou com os assustos que serão tratados durante o curso, clique no link abaixo para se inscrever
e nos vemos no curso.
Segue o link para inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT3mH4m7iDO9FudUxIkDkUszcf_ujk3KohEtRYgBmP3OD_g/viewform

