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22ª ASSEMBLEIA DO
SÍNODO URUGUAI
29 de Abril – na Paróquia Evangélica de Arabutã
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No dia 29 de abril realizou-se a 22ª assembleia do Sínodo Uruguai em Arabutã. Os delegados foram acolhidos com café e muita alegria. A assembleia iniciou com
culto, onde o P. Dr. Mauro de Sousa proferiu a pregação. O presidente Arri Koch, na sequencia, conduziu a assembleia conforme os assuntos previstos.
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Instalação da Pa. Ettiele em Erechim
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Instalção da Pa. Gilvânia em Iraí
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EDITORIAL

“... vocês receberão poder e
serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e
Samaria e até nos lugares mais
distantes da terra.” Atos dos
Apóstolos 1. 8
Estimada leitora, estimado leitor.
A palavra Bíblica acima é dita por Jesus no
momento de sua despedida. Nela encontramos a
recomendação deixada, por Ele, para toda a sua
Igreja. Nós fazemos parte desta Igreja, aqui no
Sínodo Uruguai. Por isso também temos a incumbência, desde o Batismo quando fomos chamados,
de ser testemunhas do amor de Deus
revelado em Jesus Cristo.
O Jornal do Sínodo Uruguai vem, mais uma
vez, carregado de testemunhos. Ele registra
encontros e atividades que aconteceram nas comunidades e paróquias envolvendo os diferentes
setores de trabalho. O objetivo do jornal é partilhar
a riqueza das experiências comunitárias para o
crescimento na fé em Jesus Cristo e no desaﬁo
para a vivência do amor.
Com o objetivo de melhor a qualidade do jornal,
ele vem agora com uma cara nova. Todo ele colorido e com 16 paginas, nas quais também criamos
espaços novos para divulgar e registrar com mais
ênfase o que acontece em nosso sínodo.
Temos várias colunas com temas diferentes,
como Pentecostes, Luteranismo, assuntos dos cotidiano e ecologia. Temos também a mensagem da
22ª Assembleia de nosso Sínodo. Todas estas reﬂexões visam ajudar a apontar para o nosso desaﬁo como Igreja, no lugar onde estamos inseridos.
Reaﬁrmam o nosso compromisso na reconstrução
constante de nossa sociedade a partir dos valores
do Reino de Deus: justiça, fraternidade, igualdade,
respeito, misericórdia, bondade e outros.
Além disso, temos muitas notícias do que acontece nas paróquias e, a partir de agora, as últimas
notícias da IECLB. Registramos também, nesta
edição, o histórico dos grupos
de OASE da Paróquia de Iraí.
Entregamos esta edição do jornal em suas
mãos com alegria e desejamos uma abençoada
e enriquecedora leitura.
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Prezada leitora, prezado leitor!
Participe. Dê sua Opinião, escreva e
ajude a construir o seu jornal.

PALAVRA DO PASTOR SINODAL

Caros irmãos e irmãs!
A Igreja cristã é uma comunidade em movimento. Ser pessoa cristã é
estar disposta a construir
o caminho na caminhada,
sabendo que Deus caminha conosco. Exemplo
disso nos dão os discípulos de Jesus no caminho
para Emaús. É isto que
aconteceu entre os dois
discípulos que conversavam entre si, depois do
Pastor Sínodal Jair Luíz Holzschuh
encontro com o Cristo
ressuscitado: Porventura,
não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos
falava, quando nos expunha as Escrituras? Lc 24.32.
O coração dos discípulos e das discípulas de Jesus
arde quando reconhecem o mestre e Salvador Jesus
Cristo. O reconheceram quando repartiu o pão, estando eles à mesa. Certamente, eles já suspeitavam que
era Jesus com quem caminhavam quando lhes falava
das escrituras. Foi necessário um gesto concreto para
que tivessem certeza. Deste encontro brotou coragem,
empolgação, compromisso com a missão de anunciar
esta Boa Nova a outras pessoas e povos.
A mesma empolgação, compromisso, coragem
devemos ter na IECLB, Sínodo, Paróquias e Comunidades. A celebração da Páscoa nos enche de coragem e
força para anunciar Cristo por meio da teologia Evangélica de Conﬁssão Luterana que neste ano celebra
500 anos de história, da ética cristã e do compromisso
com o Evangelho. O que se espera de uma Igreja
Evangélica de Conﬁssão Luterana em 2017? O que se
espera de uma Igreja Cristã diante do caos em que está
mergulhada a política brasileira, em cujo país impera a
lei do jeitinho?
Meus irmãos e irmãs! Viemos da XXIIª Assembleia
Sinodal do Sínodo Uruguai realizada em Arabutã no
dia 29 de abril. Na palestra foi abordado o tema do ano
Alegres, Jubilai! Igreja Sempre em Reforma – Agora
são outros 500. Ficou demonstrado que Luteranos e
Luteranas contribuíram decisivamente na construção
de um mundo mais justo e fraterno e que Deus andou
do seu lado. Se a história da Igreja Luterana não fosse

também a história de Deus, estes 500 anos não teriam
sido possíveis.
Há muitos motivos pelos quais podemos jubilar em
2017. Além de celebrarmos 500 anos de história, ainda
podemos jubilar pelos materiais que podemos colocar
na mão de muitas pessoas e ediﬁcar sua vida. Foi
lançado mais um livreto que leva o título: Vamos falar
de ética... Na realidade em que vivemos é necessário
abordarmos este tema com relação à comunidade,
política, trânsito, família entre outros. Além do livreto
sobre ética, queremos ser exemplo de ética quando
lidamos em nossas comunidades com dinheiro (dízimo
e ofertas), bens, estatutos e toda a vida comunitária.
Uma grande oportunidade também pode ser a campanha nacional de Missão Vai e Vem. Contribuir para a
missão de Deus é um testemunho claro de que Deus
tem lugar também em nosso bolso. Deus abençoa o
que for feito, ofertado e dado de coração para a missão
de Deus, seja na Comunidade, Paróquia, Sínodo ou
IECLB.
Ética e Confessionalidade Luterana são os temas
que vão nos acompanhar no biênio 2017/2018. A
Direção da IECLB emitiu duas cartas pastorais sobre a
Reforma da Previdência e Trabalhista que podem ser
acessadas no Portal Luteranos (www.luteranos.com.br).
Posição clara cobrando transparência e diálogo com as
pessoas atingidas por estas reformas. A IECLB luta por
justiça social e igualdade social para todas as pessoas. A busca por dignidade de vida é o papel da Igreja
Cristã.
A Semana de Oração pela Unidade Cristã traz o
tema da Reconciliação para este ano. Também na
IECLB precisamos nos reconciliar com irmãos e irmãs e
com Deus. Vivemos tempos de radicalismos em muitas
esferas da sociedade. A Igreja também foi atingida por
este fenômeno. Além de uma reﬂexão pessoal e interna, precisamos buscar pessoas cristãs de outras igrejas
e reﬂetir com elas sobre este tema para o qual o próprio
Cristo nos conclamou. Na semana de 28 de maio a 4
de junho somos convidados a reﬂetirmos sobre o tema
RECONCILIAÇÃO: É o amor de Cristo que nos move,
conforme 2Co 5.14-20. Urge que nos conscientizemos
que não é mais a lei que nos diz o que fazer, mas o
Espírito de Deus que mora dentro de nós. Que Espírito
tem recebido espaço em nosso coração? O de Deus?
Amém.

CONVITES
VIDA NO LIMIAR DA MORTE

20 e 21 de maio – Em Iporã do Oeste

ENCONTRO DOS NAMORADOS
10 de junho em Chapecó
Início 19 horas

SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO

Núcleo das Águas e Núcleo das Antas
em Cunha Porã no dia 17 de junho
Início - 9 horas
Núcleo Rio do Peixe e Núcleo Estrela
em Ipira no dia 24 de junho
Início 9 horas

MUSICANTO

24 de setembro em Arabutã
Início 9 horas

LEMBRETE
CAPELANIA HOSPITALAR

A Diácona Cátia Berner faz as visitas no
Hospital Regional de Chapecó, no Hospital da Criança e da UNIMED. Telefone
para contato: (49) 3304-8521
ou (49) 98426-8361
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MENSAGEM DA XXII ASSEMBLEIA
DO SÍNODO URUGUAI – 2017
lideranças de todas as gerações testemunham que somos igreja viva e
sempre em Reforma. Como Igreja
Evangélica Luterana no Sínodo
Uruguai temos vivido, nos movido
e existido em Deus.
Diante disso, somos conclamados como comunidades e paróquias da IECLB a jubilar nossos
500 anos de Reforma Luterana
ajudando pessoas a sentirem-se
achadas por Deus. Temos que nos
sentir encontrados e mantidos por
Deus em nossas famílias, comunidades, na luta por nossos direitos,
No ano em que celebramos o
jubileu da Reforma Luterana, o
Sínodo Uruguai reuniu-se em assembleia no dia 29 de abril de 2017
na Paróquia Evangélica de Arabutã
que acolheu a todos com uma calorosa recepção.
A XXII Assembleia do Sínodo
Uruguai aconteceu em meio a um
contexto nacional de mobilização,
luta e protesto contra as reformas
nos sistemas previdenciário e trabalhista que visam subtrair direitos
adquiridos por toda classe trabalhadora de nosso País.
Através da pregação do P. Dr.
Mauro de Souza fomos chamados,
em nossa realidade, a buscar motivos para jubilar nossos cinco séculos de história e animar-nos para
outros 500 anos. Nossa história,
como Igreja advinda da Reforma,
deve ser lembrada como marco na
caminhada cristã e da humanidade. Nestes cincos séculos aconteceram muitas transformações que
se aceleraram nos últimos tempos.
Estes avanços também trazem
diﬁculdades para nossa vida em
comunidade. Os meios eletrônicos,
que facilitaram muito nosso dia a
dia, tem também gerado isolamen-

tos, doenças psíquicas e espaço de
manifestação de ódio. Por vezes,
afastando as pessoas até de Deus.
Como IECLB, o que temos a
oferecer em meio a esta realidade?
Somos uma Igreja que prega salvação por graça e fé. Não negociamos a ação de Deus neste mundo.
Embora saibamos que as obras
não salvam, também sabemos que
a salvação produz frutos da fé.
Cristo é nosso centro. Temos uma
grande história de vivencia cristã
para testemunhar. Realizamos
grandes campanhas missionárias.
Elaboramos materiais de formação
cristã continuada na fé. Nossas

Arabutã envia estudantes
para FATEV
Paróquia Evangélica de
Arabutã: Com muita alegria a
Paróquia Evangélica de Arabutã
envia dois candidatos à teologia,
Gisele L. Rauschkolb e Helder A.
Petry. Estarão cursando teologia na Faculdade de Teologia
Evangélica em Curitiba – FATEV. Lembramos das palavras

de Jesus. “A seara é grande, mas
os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da seara
que envie trabalhadores para a
sua seara” (Mt 9. 37-38). Louvamos pela vida deles e que Deus
os abençoe, assim como aos demais estudantes de teologia, que
a graça de Deus os sustente.

CHARGE

no trabalho, no descanso, lazer e
principalmente em nosso testemunho e serviço dentro da nossa Igreja. Eis o momento de reforçarmos
a nossa ação missionária, mostrando nossa Igreja e nossa forma
de viver a fé além dos espaços de
nossas comunidades.
Que Deus nos guie, Cristo nos
inspire e o Espírito Santo ilumine nosso caminho neste ano de
jubileu e nos próximos séculos de
nossa história. Por isso “ALEGRES
JUBILAI, AGORA SÃO OUTROS
500”.
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PENTECOSTES
No dia 04 de Junho a Igreja celebra
mais uma vez a festa de pentecostes. Esta
festa tradicional dos judeus lembrava a
entrega das tábuas da Lei a Moisés sobre
o monte Sinai Nela também celebra-se a
festa da colheita. Era uma oportunidade
em que vinha gente de toda parte: judeus que voltavam a Jerusalém, trazendo também amigos pagãos. As primeiras
colheitas eram oferecidas no templo. Era
também chamada festa das sete semanas
por ser celebrada sete semanas depois
da festa da páscoa. Mas foi na primeira
festa de pentecostes, após a ressurreição
de Jesus, que aconteceu algo totalmente
diferente. A vinda do Espírito Santo na
vida dos discípulos e discípulas e o surgimento da Igreja. Cumpre-se a promessa do Cristo ressuscitado, conforme está
escrito no Evangelho de João 14.15 e 16:
Jesus continuou: — Se vocês me amam,
obedeçam aos meus mandamentos. Eu
pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito da verdade, para ﬁcar
com vocês para sempre.
São palavras de Jesus em meio à despedida que geram aﬂição e temor nos
discípulos que recebem a missão de continuar a obra e seguir o projeto missionário de Jesus. Diante desse temor e também da ﬁdelidade e do amor que Jesus
vê em seus discípulos, Ele promete não
deixá-los sozinhos; Ele enviará o Auxiliador, o Espírito da verdade. Essa promessa então se cumpre cinquenta dias após a
ressurreição, na festa de Pentecostes.
Assim como está escrito em Atos 2.14, O Espírito Santo manifesta-se aos discípulos, reunidos, de uma forma bastante perceptível: vento, barulho, fogo. Os
discípulos sentem os efeitos imediatamente: falando em línguas. Assim, cada
judeu, e também cada estrangeiro, pode
entender a mensagem da salvação em
sua própria língua.
Para entender melhor o que aconteceu com os discípulos no dia de pentecostes, gosto de compará-los com velas
que foram tocadas e acesas pelo fogo do
Espírito Santo e passam a ser portadores
da chama da fé, da Esperança e do amor
e agora encorajados podem transmitir
essa chama adiante. Essa chama ultrapassa fronteiras e séculos e chega a nós.
E é na comunidade reunida, assim como
estiveram reunidos os discípulos em pentecostes, que nós hoje, pela pregação do
Evangelho e pela diaconia, acendemos e
mantemos acesa em nós e em nosso lugar e tempo a chama da fé, da esperança
e do amor. Como os discípulos, pela fé,
nos tornamos suas testemunhas e temos
a tarefa de continuar a obra e seguir o
projeto missionário de Jesus, sendo sal e
luz no mundo.
Diácono Dirceu Quinot

I Encontro da Cidadania
do Sínodo Uruguai
Em 01 de abril o P. Dr. Valério
Shapper da EST falou sobre cidadania. Ninguém nasce cidadão/ã, mas
torna-se. Pois, cidadão/ã é aquele/a
que, consciente de seus deveres e
direitos, protagoniza a sua história
em sociedade. Para isso, temos que
ser coerentes. Não temos duas caras:
uma para Deus e outra para o mundo.
Mas, confundimos estadania e cidadania. A primeira delega poderes
ao estado e espera dele as suas benesses; numa relação de clientelismo, aonde
os direitos são concedidos ou negados (conforme interesses). A segunda, é o ato de formar-se cidadão/ã, conhecendo os direitos e
conquistando o espaço na sociedade. Enquanto a estadania leva a pessoa ao assistencialismo, a cidadania leva a reivindicar os direitos.
Portanto, só se torna cidadão/ã aquele/a que,
livre, assume sua responsabilidade social.
Em Lutero temos três estamentos (máscaras de Deus no mundo). A Igreja proporciona
o ouvir da palavra de Deus e a comunhão. No
estamento da política, a cidade/estado cumpre o dever de educar e encontrar os meios
para a proteção da população. E na economia
- o âmbito da casa, num aspecto amplo - se
exerce a função de nutrir a vida (trabalho, lar,
reprodução material e biológica).

A política se apresenta como ordem emergencial de Deus. Seu papel é combater o pecado, criando as normas necessárias à condução
e proteção da vida; bem como à convivência
em sociedade. Porém, é a relação entre os estamentos - conectados pela intenção amorosa
de Deus - que deﬁne a atuação do/a cristão/ã,
enquanto cidadão/ã.
No encontro demos um passo para formar
uma rede cidadã de apoio. Para isso é necessário vencer o medo de, como igreja, assumir
o papel de protagonista na história contemporânea. Imagine os políticos tendo que prestar
contas de seus atos, diante de cristãos/cidadãos (ãs) conscientes de seus direitos?! Para
isso, venha juntar-se a essa rede!
Pastoral da Cidadania
Sínodo Uruguai

Jovens de Mondaí participam da OSJ em Luzerna

“Como são agradáveis as pessoas que se dedicam a Deus, o meu maior prazer é estar na
companhia delas” (Sl 16.3)
Paróquia Evangélica de Mondaí: Nos
dias 01 e 02 de abril os jovens da Paróquia Evangélica de Mondaí participaram da 7ª Olimpíada

Sinodal Jovem em Luzerna/
SC. Com um ônibus lotado os
jovens partiram da Paróquia
de madrugada (01:30h) para
chegar ao destino de manhã.
Todo o encontro foi abençoado e os jovens voltaram
animados e mais unidos na
caminhada de fé. Além das
medalhas também trouxeram na bagagem novas amizades, amizades com jovens
cristãos e cristãs. Nos orgulhamos muito da
participação deles nas atividades sinodais e
agradecemos a Deus por motivá-los através do
Espírito que habita em cada um.
P. Jeferson Rusch

JE em ação em Arabutã
Paróquia Evangélica de Arabutã: Com
muita alegria e louvor a
Deus. Conforme Pv. 4. 13
“ Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua
educação é a sua vida,
guarde-a bem.”
No dia 21 de abril é dia
da JE em ação. Este ano,
a JEA dividiu-se em dois

grupos. Um recolheu o
lixo das ruas de Arabutã
e o outro fez visitas em
Nova Estrela, juntamente com os jovens de lá.cQue possamos sempre
cuidar de nosso próximo
e de nossa cidade e também espalhar o amor de
Deus onde quer que estivermos!
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Culto de Instalação da Pa.
Gilvania Knob de Oliveira
“Até aqui o Senhor Deus nos
ajudou”. (1Samuel 7.12)
Paróquia Evangélica de
Iraí: Alegria e gratidão a Deus
é o que tenho em meu coração.
Passado o tempo de estudo, avaliações, PPHM (Período Prático
de Avaliação ao Ministério) e
posteriormente o envio para o
primeiro campo ministerial, chegou o momento da Instalação. No
culto do dia 12 de março de 2017,
membros da Paróquia Evangélica de Conﬁssão
Luterana em Iraí e visitantes reuniram-se na
Comunidade Evangélica de Iraí para o ato de
Instalação da Pa. Gilvania Knob de Oliveira.
O culto foi celebrado pelo Pastor Sinodal Jair
Luiz Holzschuh e por mim Pa. Gilvania Knob de
Oliveira. Tive como assistentes a Pa. Ester Delene Wilke da Paróquia Evangélica de Conﬁssão
Luterana de Nova Santa Rosa/PR, onde foi minha mentora no Período Prático, e a Pa. Marlei
Adam Arcari da Paróquia Evangélica de Conﬁssão Luterana de Chapecó/SC. Também teve a
participação da Pa. Neida Inês Altevog Sander

da Paróquia de Palmitos e da Pa. Ettiene Cibele
Mittanck da Paróquia de Erechim, por qual teve
quatro anos atuando na Paróquia de Iraí.
Sou casada com Rodrigo Rocha de Oliveira e
temos um ﬁlho que se chama Samuel Knob de
Oliveira. E estamos na Paróquia desde o dia 15
de fevereiro de 2017.
Rogo que o tempo de convívio na Paróquia
Evangélica de Iraí e Sínodo Uruguai sejam
momentos de aprendizado, comunhão e vivência na fé, para que, juntos podemos cumprir
a missão de Deus, que é viver e vivenciar o
Evangelho.
Pa. Gilvania Knob de Oliveira

Pa. Ettiene é instalada em Erechim

Paróquia Evangélica de Erechim: No dia
19/02/2017, em culto na comunidade de Erechim, a Pa. Ettiene Cibele Mittanck foi instalada
assumindo o primeiro campo de Atividade Minis-

terial na Paróquia de Erechim. Agora a paróquia
de Erechim conta com duas pastoras: Pa. Ettiene
e a Pa. Alice Liane Klostermeyer Griebeler. A Pa.
Alice reside em Jacutinga e a Pa. Ettiene em Erechim, isso contribui para a divisão e realização
dos trabalhos, devido às distâncias das comunidades que são grandes.
O culto contou com a presença de membros
de várias comunidades da Paróquia, lideranças,
P. Sinodal Jair, Pa. Clarise (assistente de instalação – Pastora em Chapecó), Pa. Alice (assistente
de instalação – Pastora local), P. João, Pa. Sonja
(Pastores em Erval Seco), P. Valter (Pastor emérito) e Diác. Cátia (Formação no Sínodo). Foram
desejadas às boas-vindas à Pa. Ettiene, bem
como, bênçãos de Deus para o seu trabalho juntamente com a Pa. Alice na Paróquia de Erechim.

A Paróquia de Luzerna recebe o missionário Alexsandro Gonçalves Coelho
Paróquia Evangélica de Luzerna: No domingo, dia 26 de março, aconteceu na Paróquia
Evangélica de Luzerna o Culto de Instalação do
Missionário Alexsandro Gonçalves Coelho. O Ato
de Instalação foi presidido pelo Pastor Sinodal Jair
Luiz Holzschuh e os assistentes da Instalação foram
os Pastores Gilberto Clari Weber, Pastor no I CAM
da Paróquia Evangélica de Luzerna e Daniel Adolfo
Dammann, Pastor na Paróquia Evangélica de Joaçaba.O Missionário Alexsandro iniciou seus trabalhos
no II CAM da Paróquia, com sede no município de
Tangará, no dia 01 de fevereiro de 2017. A Sra. Dirce
Semin Zang, em nome do Conselho Sinodal deu as
boas-vindas ao Missionário e sua família.

Reforma e
Educação ou
Reforma na
Educação?
Lembra daquela propaganda: “Lugar de Criança é na Escola?”. Pois é,
esse slogan poderia muito bem ser de
Lutero. Uma das preocupações do reformador foi essa: educação para todos. Em seu escrito “Uma prédica para
que Mandem os Filhos para a Escola”
Lutero chama a atenção dos pais para a
necessidade do ensino. Neste sentido,
a educação forma cidadãos para que a
sociedade possa progredir e a palavra
de Deus possa ser pregada.
Para formar os jovens, Lutero exorta as autoridades para que proporcionem as condições materiais do ensino. No manifesto “Aos Conselhos de
Todas as Cidades da Alemanha, para
que Criem e Mantenham Escolas”, ele
aborda a necessidade de ter métodos e
conteúdos adequados a uma educação
de qualidade. Era fundamental também investir em professores. Somente
um povo instruído pode ler e entender
a bíblia, mas também contribuir para o
progresso da civilização.
Na época de Lutero houve uma Reforma que atingiu a educação. Hoje na
sociedade há, em andamento, uma Reforma na Educação. Cumpre questionarmos as graves ameaças que pairam
sobre o ensino em nosso país. Pois sob
o pretexto de combater uma ideologia,
implantam outra. Portanto, “o lugar da
criança” em seu aprendizado e desenvolvimento precisa ser garantido pelo
estado. Não queremos formar marionetes do sistema, queremos formar
cidadãos! Lutero sabia que sem pessoas conscientes, a palavra estaria sob a
tutela do estado ou do clero. Por isso,
compete ainda hoje à fé defender o direito à educação livre e para todos!
“A grandeza e a prosperidade de
uma nação não dependem da abundância de suas rendas, nem da resistência de suas fortalezas, nem, tampouco, da beleza dos seus edifícios,
mas residem no número de homens de
boa reputação, cultos, patriotas e tementes a Deus”.
(Martinho Lutero)
Pastor Marcos Cesar Sander
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A importância da Formação
e Educação Cristã na Igreja

A

educação faz parte da
vida e acontece em
diferentes espaços e
de diferentes maneiras. As pessoas buscam respostas
para suas dúvidas, consolo para
suas aﬂições, orientação para sua
vida. Para Lutero, que nutria diariamente sua fé através do estudo
da palavra de Deus, a educação na
Igreja é permanente e contínua. A
educação cristã envolve todo o ser
e passa por todos os sentidos. Educação cristã visa capacitar as pessoas para cooperar com a missão
de Deus no mundo e para exercer
plenamente o sacerdócio geral.

Deus em favor das pessoas. A
partir da fundamentação bíblica e
teológica queremos reﬂetir sobre
as seguintes perguntas: - Porque
nós somos Igreja? - A fé ainda nos
compromete com o próximo? Qual espaço de estudo da palavra
de Deus na nossa vida?
Enquanto buscamos as respostas para as perguntas anteriores,
queremos reﬂetir com as palavras
de Martim Lutero: “É dever de pai
e mãe ensinar os ﬁlhos e guiá-los
a Deus, não segundo a sua própria
imaginação ou devoção, mas conforme o mandamento de Deus”. A
educação faz parte da vida, acon-

Quando ouvimos falar de formação na fé, logo pensamos, mas
o que ainda preciso aprender? Ao
olhar para a Bíblia vemos como
Deus tem ensinado e guiado o seu
povo durante a história (Dt 6.1-25).
Assim também o fez Jesus como
grande Mestre não somente em
palavras, mas com ações de amor
e solidariedade. Toda a vida de
Jesus, desde o seu nascimento
até a sua
morte, é
ação
educativa
de

tece quando da soma do conhecimento (conteúdo) e da experiência
da vida, na qual se transforma em
aprendizado. Na igreja, a prática
educativa oportuniza aos membros
a educação
contínua
na fé, capacitando-os à
vivência

missionária do sacerdócio cristão.
A principal missão da Igreja
cristã é divulgar e testemunhar a
boa nova do Evangelho. Isso acontece pela ação do Espírito Santo
e em cumprimento à ordem dada
por Jesus, conforme Mateus 28.1820. Jesus estabelece a prática do
Batismo e do ensino como parte do
compromisso de fazer discípulos.
Disso decorre uma característica do ser igreja de Jesus Cristo:
o compromisso com a educação
cristã. Para atender a esse compromisso responsavelmente, a igreja
promove diversas ações de educação na fé para as diferentes fases
da vida.
A família e a comunidade têm
um compromisso com a educação cristã a partir do Batismo. Na
família, a educação cristã acontece
na convivência diária: momentos
de oração familiar nas refeições,
leitura da Bíblia, narração de
histórias bíblicas para as crianças,
participação nos diferentes grupos
da comunidade. Na comunidade,
os conteúdos de educação cristã
são oferecidos e
vivenciados
em diferentes espaços
de aprendizagem.
O espaço
de aprendizagem
comum a
to-

das as pessoas luteranas é o culto
comunitário. O culto é o centro da
vida comunitária e da fé. Mas há
também outros espaços de aprendizagem que busca fortalecer e
atender as necessidades de formação. O Sínodo Uruguai tem como
prioridade a formação e a diaconia.
O Conselho de Formação tem dado
suporte aos diferentes grupos da
comunidade fortalecendo o processo contínuo de aprendizagem.
A partir do planejamento sinodal
fornece seminários e cursos com
orientações para o fortalecimento
da fé e para as ações transformadoras na sociedade.
A educação é um processo de
ensino e aprendizagem que está
em permanente mudança. Ela é
transformada pela ação do ser
humano e produz transformações
nos que dela participam. Educação cristã é um processo pessoal e
comunitário de aprendizagem dos
conteúdos da fé. Ela acontece na
família e na comunidade e reﬂete-se nas ações e atitudes do dia a
dia, que é a vivência cristã no mundo. A educação cristã não acontece de uma só vez, mas vai sendo
construída e compreendida conforme as perguntas e as preocupações
de cada fase da vida, de forma
contínua e permanente. (Plano de
Educação Cristã Contínua – PECC)
Diácona Cátia Patrícia
Berner
Coordenadora do Conselho de
Formação e Diaconia – Sínodo
Uruguai
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“Ensina a criança no caminho
em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele”
(Provérbios 22.6)
A educação necessita de muita dedicação, e não pode ser deixada para depois. Se hoje semeamos no coração das
crianças a palavra de Deus, podemos
ter a certeza que a seu devido tempo e
modo, darão frutos.
Pensando nisso, buscamos fortalecer
o trabalho do Culto Infantil no Sínodo
Uruguai. Em reuniões da Equipe Sinodal do Culto Infantil e a partir do diálogo com participantes dos Seminários, e
orientadores do Culto Infantil e pessoas
que trabalham com crianças nas comunidades, procuramos oferecer subsídios
para esse trabalho tão importante, a partir de sugestões e necessidades.
Neste ano, no Sínodo Uruguai, oferecemos dois Seminários (um realizou-

Culto Infantil

-se em fevereiro sobre “A importância
da Música no trabalho com crianças”; e
outro em abril: “Comunidades Criativas
II”). Em ambos, tivemos uma excelente avaliação dos participantes. Muitas
pessoas participaram pela primeira vez
de um Seminário para o Trabalho com
crianças. Isso nos mostra que há muitas
pessoas que tem percebido a importância desse trabalho. Alguns são bem jo-

vens, o que possivelmente mostra que
há pouco estiveram participando do
culto infantil, e agora, cooperam nesse
trabalho como orientadores, ou seja, os
frutos aparecem!
A criança não só é o futuro da igreja,
como ela também é o presente! Ela está
aí para nos ensinar a simplicidade, a leveza! Você já percebeu, como nós, adultos, levamos a vida tão a sério?

Pois olha, aquela frase que diz: “A
criança é o futuro...” precisa ser reformulada no sentido de ver a importância
da criança hoje! Sim! Temos muito a
aprender com os pequeninos, basta não
olharmos para eles com o nosso olhar de
superioridade e com humildade nos permitir aprender!
Por isso é necessário investir tempo,
dedicação, criatividade e recursos para o
trabalho com os pequeninos, pois, como
diz Jesus “Deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque
o Reino do céu é dos que são como estas
crianças”. Mateus 19.14.
Será que estamos cooperando com
aquilo que o próprio Jesus nos pede?
Que Deus abençoe o trabalho do Culto Infantil e anime sempre mais e mais
pessoas para essa belíssima missão!
Pa. Ettiene Cibele Mittanck
Pela Equipe Sinodal do
Culto Infantil

ENSINO CONFIRMATÓRIO
Em cumprimento à ordem de Jesus Cristo, de Batizar e ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos tem
ensinado (Mt 28.19-20), como IECLB, temos, como
uma das possibilidades, o Ensino Conﬁrmatório.
O Ensino Conﬁrmatório é um processo de apren¬dizagem, crescimento e vivência na experiência pessoal da fé, na qual somos batizados. Esse processo só é
possível quando existe a troca de experiências, vivência comunitária e busca por fundamentação bíblica e
confessional com o objetivo de um testemunho pessoal da fé para dentro e para fora da comunidade.
Para uma unidade no trabalho e missão da Igreja, a IECLB dispõe de material apropriado para o desenvolvimento, preparo e prática de uma vida de fé e
amor por parte dos conﬁrmandos.
Em 2013 e 2014 foi elaborado, na IECLB, um novo
material de 2 volumes, cada qual com 20 encontros
temáticos. O “COMPARTILHA Livro 1 e COMPARTILHA Livro 2” juntamente com a Bíblia e o Catecismo Menor compõem o material oﬁcial para o Ensino
Conﬁrmatório da IECLB.
Além do material a IECLB oferece seminários que
preparam Orientadoras e Orientadores do Ensino
Conﬁrmatório para que possam juntamente com Ministros e Ministras cumprir com a Missão da Igreja no
que se trata da Formação Cristã continuada de batizados e batizadas.
Como base para o entendimento e unidade da prática de nossas ações comunitárias nos baseamos no
documento da IECLB, “Nossa fé nossa vida”, que nos
ajuda, também, com relação ao Ensino Conﬁrmatório:
O QUE É A CONFIRMAÇÃO?
Para viver conscientemente a fé, à qual somos chamados pelo Batismo, e ser eﬁcientes cooperadoras e
cooperadores de Deus, devemos estar preparados.
Pois a aliança, que Deus faz no Batismo, requer de nós
uma resposta pessoal: Sim, Senhor, quero viver contigo em tua comunidade e servir-te com meu tempo,
meus dons, talentos e bens.

O culto de Conﬁrmação
O culto de Conﬁrmação nos irmana com a comunidade, com mães, pais, padrinhos e madrinhas.
Deus, através de sua palavra e sacramento da Ceia do
Senhor, conﬁrma-nos sua aliança e nos fortalece e envia para a missão.
Como professamos nossa fé?
Confessamos publicamente nossa fé com as palavras do Credo Apostólico ou Niceno, que temos em
comum com todas as pessoas cristãs na terra, ou com
palavras próprias. Expressamos o propósito de aceitar
a incumbência de Deus, de servir como seus instrumentos, junto com as irmãs e os irmãos dentro e fora
da comunidade.
Na oração da comunidade e na imposição das
mãos, Deus renova sua bênção. Por meio do Espírito
Santo, certiﬁca-nos de seu amor, proteção e amparo
em todo o mal. Dá luz a nossos passos pela palavra
que nos é dada como lema para a vida. Deposita em
nós sua conﬁança e nos valoriza como pessoas colaboradoras em sua missão salvadora no mundo.
Como nos preparamos para a Conﬁrmação?
Participamos do ensino conﬁrmatório, a partir dos
onze anos, em encontros e cursos, seminários e retiros, com duração mínima de 50 horas.
Qual a ﬁnalidade do preparo?
O preparo nos quer ensinar as bases da fé, através
da mensagem bíblica, da conﬁssão de nossa Igreja, do
testemunho do Catecismo Menor e da vivência da comunhão cristã.
O preparo também quer facilitar a experiência
e prática de uma vida de fé e amor. Como parte do
preparo pode haver, após devida conscientização,
a celebração da Ceia do Senhor, no grupo do ensino
conﬁrmatório.
Quem prepara?
O preparo é dado por catequista, pastor, pastora
ou por um membro sob sua orientação, devidamente

incumbido desta tarefa.
Participam também as mães, os pais, padrinhos
e as madrinhas. Segundo a promessa que ﬁzeram
no Batismo, incentivam os jovens e as jovens para o
estudo, acompanhando-os em seu desenvolvimento;
apoiando-os com sua convicção, seu exemplo e testemunho pessoais.
Qual a ﬁnalidade do culto de apresentação
de conﬁrmandos e conﬁrmandas?
O preparo é concluído num culto, antes da Conﬁrmação, em que os conﬁrmandos e as conﬁrmandas,
juntamente com seus pais, mães, padrinhos e madrinhas e a comunidade, participam de um diálogo. Nele
é evidenciado que os jovens foram instruídos conscienciosamente nas principais partes da fé evangélica
de conﬁssão luterana, que implica participar ativamente da vida comunitária.
Quem não pode participar da Conﬁrmação?
Na prática da responsabilidade pela ediﬁcação e
santiﬁcação dos membros da comunidade, o presbitério não admite à Conﬁrmação quem, notoriamente,
não é sincero no testemunho da fé; quem se propõe a
levar uma vida sem Deus; quem se nega a participar
do preparo, ou é negligente no mesmo.
O que resulta da Conﬁrmação?
A Conﬁrmação compromete com a participação
responsável na vida comunitária: participar nas celebrações, nos grupos de estudo e serviço e nas assembleias; servir de madrinha ou padrinho no Batismo
e de testemunha na bênção matrimonial; contribuir
com seu tempo, seus dons e seu dinheiro.
Assim a nossa Conﬁrmação, como dom e compromisso, nos fortalece e incentiva a viver diariamente o
Batismo.
Diácono Dirceu Quinot
Pela Equipe Sinodal do
Ensino Conﬁrmatório

8
Igreja Evengélica de Conﬁssão Luterana no Brasil, nº 59 - Edição Maio 2017 - Ano XV

HISTÓRICO DOS GRUPOS DE
Contando a história da OASE Paroquial de Iraí
“Somente em Deus eu
encontro paz: é dele que
vem minha salvação” (Salmo 62.1)
A Paróquia da Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana
no Brasil em Iraí é composta
com quatro grupos de OASE
que conta atualmente com 38
senhoras que estão distribuídas nas seguintes comunidades: grupo da comunidade de
Iraí; grupo da comunidade de
Duas Pontes, em Iraí; grupo da
comunidade de Frederico
Westphalen e grupo da
comunidade de Farinhas,
no município de Alpestre.
A atual pastora Gilvania Knob de Oliveira
participa de um encontro
mensal em cada grupo,
coordenando as atividades do dia. E os demais
encontros as senhoras
fazem sem a presença da
pastora. Saliento também que, a coordenadora

paroquial faz visitas aos grupos
mantendo um bom relacionamento com as mesmas.
Todos os anos são realizados o encontro paroquial da
OASE, sendo que, cada ano é
organizado e realizado em uma
comunidade com a participação
de todos os grupos. Também a
Paróquia é representada no Seminário e Assembleia Sinodal
e Dia Sinodal da OASE e tem
a participação em Campanhas
Solidárias.

Para a alegria de nossa
Paróquia cada grupo contará
um pouco de sua história para
que as pessoas tenham conhecimento da nossa OASE, e
como cada grupo começou suas
atividades e continua ativamente participando da comunidade
e da sociedade com o propósito
de vivenciar nosso lema: “Comunhão, Testemunho e Serviço”.
Coordenadora Paroquial

OASE da Comunidade em Iraí
A OASE de Iraí teve sua fundação no dia 17
de julho de 1947. Temos duas reuniões mensais. Participamos dos encontros Paroquiais.
Durante o ano é levado lanche e refri na APAE
do município. A OASE faz visitas a membros da
comunidade, principalmente a senhoras doentes. Em alguns casos é realizado o encontro

da OASE na casa de uma senhora. O primeiro
semestre é festivo com as aniversariantes e no
segundo semestre festivo com amigo secreto.
No encerramento das atividades do ano cada
senhora traz algo para a confraternização. No
retiro dos conﬁrmandos da Paróquia, ajudamos
fazendo e servindo café, almoço, lanche e janta.

Nos últimos três anos a OASE faz cucas para
vender com intuito de contribuir ﬁnanceiramente com a comunidade. Também em cada
advento a OASE ajuda na confraternização após
o culto. Contamos hoje com a presença de nove
participantes. E nos alegramos que neste ano o
grupo da OASE de Iraí completa 70 anos.
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OASE DA PARÓQUIA DE IRAÍ
OASE da Comunidade de Frederico Westphalen

“O Senhor Deus eu te louvarei, com
todo coração e cantarei todas coisas maravilhosas que tens feito” (Salmo 9.1)
O grupo da OASE de Frederico Westphalen foi
fundada em 17 de abril de 1973 com cinco membros fundadoras, juntamente com o pastor da
época Manfred Feeling. Desde lá o grupo continua
ativo, nunca conseguimos ter um grande número de membros. Atualmente somos doze. É um

grupo pequeno, mas atuante. Há três anos
estamos nos reunindo todas as quartas
feiras, e no segundo encontro mensal com
a presença da pastora. Este ano começamos a nos reunir já nos meses de janeiro e
fevereiro, dando continuidade com o “Dia
Mundial da Oração”.
Atualmente estamos fazendo trabalhos
manuais, especialmente panos de pratos e
bolsas, mas em todos os encontros
reservamos um momento para a
espiritualidade. Registramos que
o grupo não ﬁca somente dentro dos muros da Comunidade,
vamos além deste, fazendo visitas
e confraternização ao Lar de Idosos, Lar
de Deﬁcientes e APAE, confeccionamos
mantas para o Lar de Deﬁciente e meias
para os idosos. Quanto às atividades ou
promoções da Comunidade, auxiliamos
na cozinha e realizamos feiras de cucas.
Continuamos assumindo o desaﬁo
de auxiliadoras na fé com os batizandos,

OASE da Comunidade
de Duas Pontes

O grupo das Senhoras Evangélicas de Duas Pontes iniciou
suas atividades no dia 22 de
agosto de 1982 com a presença do pastor Gastão Breunig e
sua esposa e com a presença de
quinze senhoras. Atualmente
muitas senhoras já faleceram e

outras foram morar para outros
municípios e estados. Hoje o
grupo conta com seis senhoras
e tendo dois encontros mensais.
Apesar de ser um grupo pequeno, a OASE realiza visitas, artesanatos e auxilia nos almoços da
Comunidade.

seus familiares e padrinhos. Costumamos dar
doces para as crianças na Páscoa, Dia da Criança
e Natal. Na medida do possível, sempre enviamos
representantes do grupo nas atividades do Sínodo Uruguai e o grupo participa dos Encontros
Paroquiais e este ano o Encontro será em nossa
Comunidade no dia 05 de maio. O grupo é bem
unido e procuramos vivenciar o nosso lema que é
“Comunhão, Testemunho e Serviço”.

OASE da Comunidade
de Farinhas/ Alpestre
Em 04 de outubro de 1959, 21
mulheres reunidas em oração e
comprometidas com sua fé criaram
juntamente com o
pastor Arno Wastchare o grupo da
OASE em Farinhas AlpestreRS. O grupo tem
alegria de ainda
contar com três
das fundadoras
vivas. As senhoras
Olga Steinhepel,
Ema Schantes e
Amélia Depke.
Hoje o grupo se
reúne duas vezes por mês, um
encontro com a
pastora e outra só
com o grupo. Em
todos os anos no
primeiro domingo de outubro
ocorre uma festa
juntamente com
a comunidade em
comemoração a
sua caminhada e
história. Também
o grupo da OASE

realiza visitas aos doentes, confecciona artesanatos e são responsáveis pelas ﬂores na Igreja.
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Comunidades
chamadas a ser sal da
terra e luz do mundo

Rosa de Lutero
Brasiliensis
O Tema do Ano da IECLB para 2017 apresenta a Rosa de Lutero, o símbolo mais conhecido do luteranismo, com cores e motivos
brasileiros. A arte proposta aﬁrma o que pensa a fé luterana na sua atuação em território
brasileiro. Esta arte não substitui a Rosa ‘original’. A Rosa de Lutero, com as cores escolhidas e explicadas pelo próprio Reformador,
permanece como símbolo da Reforma.
Como a arte nos ajuda a expressar e aﬁrmar valores e, ao mesmo tempo, fazer releituras ou atualizações? A Igreja Luterana
é uma Igreja sempre em Reforma e tem o
compromisso de avaliar constantemente a
sua caminhada no contexto onde atua. Nesse
sentido, a Rosa de Lutero foi adaptada a partir das cores da bandeira do Brasil.
Como modo de pensar, a arte busca criar
variações. A releitura proposta está em consonância com a prática artística de releituras
de obras de arte. A compreensão e a leitura
de obras de arte estão relacionadas com o
modo como a pessoa espectadora se relaciona com a obra de arte.
No Período Modernista, a ênfase recaía
sobre a percepção, a leitura formal das qualidades visuais da obra. Na atualidade, a leitura dos elementos formais deu lugar para a
interpretação e a recriação de signiﬁcado a
partir da experiência da pessoa espectadora.
Passamos da contemplação passiva, do simples olhar, para a interpretação interativa.
Desse modo, a releitura implica não só em
uma interpretação da obra, mas em uma reconstrução, na produção de um novo objeto
em outro contexto e com novos sentidos.
Ao comemorar os 500 anos da Reforma,
as Comunidades Luteranas manifestam o seu
compromisso com o Evangelho em meio às
situações de júbilo e de falta de conﬁança,
entre a ousadia e a tolerância, em meio a situações de injustiça e de esperança. Também
por meio da sua releitura da Rosa de Lutero,
as luteranas e os luteranos no Brasil aﬁrmam
que agora são outros 500!
P. Valdemar Schultz
Pastor e Professor de Artes Visuais na
Escola Pastor Dohms, em Porto Alegre/RS
Fonte: JOREV LUTERANO
Edição Abril - 2017

Curtas de Palmitos
outra cultura, riquíssima em termos de história. A
mini-cidade impressionou muito. Mas foi o show
de danças típicas que nos arrebatou. Palmitos
acabou envolvida no meio da apresentação. Micos
impagáveis e muita diversão! Valeu à pena!

* Dia Paroquial da OASE - Em 26 de março aconteceu o Dia Paroquial da OASE. Estiveram
reunidas 87 mulheres da Paróquia de Palmitos
num encontro de muita comunhão e alegria. O
pastor Clari Trague trabalhou com as senhoras
sobre os objetivos da OASE, destacando qual é a
função da Ordem de Senhoras Evangélicas. Enfatizou a ação diaconal da OASE. Conforme Atos
17 28a: em Cristo nos movemos; esse foi o mote
pelo qual reﬂetimos. Com balões soltos ao ar, as
mulheres brincaram e meditaram sobre a OASE
em movimento.
* Evangelização - 27 de abril aconteceu a
Evangelização na Linha São Pedro em Riqueza.
Juntos, os pastores da paróquia visitaram a todos
os membros e ﬁnalizaram com uma palestra sobre Alegria e Júbilo pelos 500 anos da Reforma.
Foi muito signiﬁcativo o clima de muita comunhão na pequenina comunidade.

* Pizza da JE - A Juventude Evangélica confeccionou pizzas nesse dia 30 de abril pelo Dia
da Ação da JE. Nos mobilizamos e ﬁzemos 100
pizzas. parte do valor do lucro será doado para a
ediﬁcação da Igreja de Cunhataí. Parabéns JEPA.

* Projeto de Música - De vento em Popa, o
projeto de Música tem avivado os cultos na Paróquia. Professora Ilíria tem conduzido os trabalhos
com muita dedicação. Agora com novos e diferentes instrumentos, estamos incrementando nossa
mini-orquestra.

SEARA KERBFEST
* Casais em Treze Tilias - Os casais Reencontristas realizaram uma excursão à Treze Tilias
nos dias 08 e 09 de abril. Pensa numa turma animada! Num clima de celebração pela vida, meditamos sobre a palavra de Deus e conhecemos uma

COMUNIDADE DO LAJU FESTEJA O KERB
Paróquia Evangélica de Mondaí: Como
é tradição, no segundo domingo de fevereiro, a
Comunidade Evangélica do Laju realizou sua festa anual de Kerb. Por ser uma festa ligada á igreja
(festa de inauguração do templo), ela é muito
esperada pela comunidade.
Este ano mais uma vez tudo ocorreu de forma
muito tranquila e abençoada. As festividades
sempre iniciam na igreja. O culto foi participativo
como acontece todos os anos, igreja cheia. Como
uma celebração festiva e de agradecimento a
Deus o dia teve seu início.
Grande alegria também foi proporcionada
pela visita especial da Paróquia Evangélica de
Buriti, Sínodo Noroeste Riograndense.
Após o culto houve caminhada festiva até o salão de festas, almoço e reunião dançante de tarde.
Parabéns à comunidade do Laju por mais este
bonito dia de comunhão.

Paróquia Evangélica de Seara: Deus de
amor e misericórdia nos abençoa e ilumina na
sua caminhada de fé. A Comunidade de Seara
celebrou no dia 23 de abril a sua 25ª edição de
seu tradicional Seara Kerbfest. A programação
teve início com culto festivo às 09h30min e teve
como convidado especial o Pastor Sinodal Jair
Holzschuh, que também conduziu a pregação do
Evangelho, baseado em Mateus 5.1-12, texto sobre as bem aventuranças. Após o culto aconteceu
o bierwagen até o Centro Comunitário, local da
festa.
A comunidade em geral, juntamente com os
presbíteros e pastora, se dedicaram para proporcionar um evento festivo e bonito a todos os
presentes, mantendo a cultura e a tradição desta
bela festa alemã. Agradecemos de forma especial
a todas as pessoas que contribuíram e colaboraram de diversas formas para que acontecesse
mais este momento festivo e abençoado em nossa comunidade.
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Erexim e o 10º Encontro Ampliado
da Rede Ecovida de Agroecologia
Nos dias 21 a 23 de abril foi realizado o 10º Encontro Ampliado da
Rede Ecovida de Agroecologia, no
Parque da ACIE em Erexim/RS e contamos com a participação de 1.500
pessoas, entre elas, representantes
de organizações latino – americanas,
promotoras da agroecologia. O Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) e o Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP)
estão na organização do evento,
contando também com o apoio do Núcleo de Agroecologia do Alto Uruguai,
Núcleos da Rede Ecovida, instituições
de ensino, pesquisa e extensão.
O encontro é um espaço de discussões, intercâmbios e consolidação
da Rede Ecovida de Agroecologia,
referência no Brasil e no exterior
pelos avanços na produção, no processamento, na comercialização e
certiﬁcação participativa de produtos
agroecológicos.
Abertura
No momento da abertura a declamação de uma poesia por agricultores
e a participação da Pastora Neida Inês
Altevogt Sander e do Pastor Marcos
Sander da IECLB reforçando o papel
da semeadura, do semear com amor e
o cuidado com a criação.
O Painel “Rede Ecovida de Agroecologia: Cuidado, Cultura e Bem Viver
- Construindo Caminhos”
Contamos neste painel com a
presença do Padre Valter Girelli e da
Pastora Nancy Cardoso, reforçando a
vivência comunitária, a partilha, o ser
solidário, o cuidado com a criação e
com as pessoas. O relacionamento do
agronegócio com a terra é agressivo,
se impondo, intervindo violentamente
em busca do lucro máximo em menor
tempo possível. Já a agroecologia tem
uma forma amorosa de relacionamento com a terra, priorizando a vida
e os seres que vivem nela, em todo o
processo de produção e reprodução. É
preciso sempre de novo, reacender a
chama, recuperar a essência, o sentido
da produção, a importância da alimentação que traz saúde e bem viver e a
participação popular.
Feira de Saberes e Sabores
A tradicional Feira de Saberes e
Sabores encantou com a diversidade
de produtos agroecológicos, sementes,
mudas, artesanato indígena, materiais
informativos,… e contamos também
com bancas da Pastoral Popular Luterana, Itaipu, Embrapa,…
Seminários e Oficinas
Foram realizados vários seminários: Sementes e Agroecologia, ATER
e Agroecologia, Estratégias de Comercialização para a Segurança Alimentar
e Nutricional, Agroeoclogia e Sistemas
de Produção Sustentáveis e Autonomia dos Agricultores Familiares, Rede
Ecovida e o Processo de Certiﬁcação,

Mulheres e Agroecologia e Juventude
técnicas para a produção agroecolóe Agroecologia e 30 oﬁcinas sobre
gica e reforçar o trabalho de mais de
temas estratégicos como Rede de
4.500 famílias organizadas em 300
Sistemas Agroﬂorestais Agroecológigrupos, 30 organizações da sociedade
cos do Sul do Brasil, Homeopatia na
civil, 20 cooperativas e associações
Agropecuária, Substratos e Biofertilide consumidores e 100 unidades de
zantes, Circuitos de Comercialização,
processamento.
Slow Food e a Defesa do Alimento
Encerramento
Bom, Slow Beer – Cervejas com
Com uma bonita Roda de Ciranda
identidade de defesa do território e da
entre os participantes e a distribuibiodiversidade, Sementes Crioulas,
ção de Mudas Nativas foi realizado o
Agroecologia e Sistemas Resilientes
encerramento do encontro. Nos rostos
de Produção Agrícola, Abelhas sem
e olhares a certeza de que valeu a
Ferrão, Sistemas Agroﬂorestais e
pena!!!
adequação Ambiental, Produção de
Grãos Orgânicos, Mulheres e
a Certiﬁcação Participativa,
Cardápio Orgânico (PANCs),
entre outras.
O Encontrinho
Também foi preparado carinhosamente um espaço para
as crianças participarem do
evento, brincando, desenhando e escutando histórias.
A Campanha Comida Boa na
A Alimentação
Mesa foi amplamente divulgada em
O café da manhã e os landiferentes espaços e está conseguinches foram preparados pelas
do atingir os seus objetivos, abrindo
equipes locais com produtos
espaços de discussão e reﬂexão sobre
agroecológicos e da agricultuos alimentos que estamos consuminra familiar, com muitas frutas:
do, sensibilizando os consumidores e
bergamotas, laranjas, bananas. Os almoços e as jantas
reivindicando alimentos com qualiforam preparadas por cinco
dade biológica. Registramos com alecozinheiros do Movimento
gria um outro movimento, agricultoSlow Food Brasil, com prores fazendo feiras dentro das escolas,
dutos agroecológicos, procuuniversidades e parque.
rando inovar e dar um outro
No 10º Encontro Ampliado
olhar para a alimentação,
da
Rede
Ecovida de Agroecologia
considerando a biodiversidade
foram
trabalhados
o “Cuidado, Culda região, utilizando também
plantas alimentícias não contura e o Bem Viver – Construindo
vencionais (PANCs).
Caminhos”, com muito carinho. FaGravação do Programa
lar um pouco sobre o bem viver e o
Vida no Sul
que signiﬁca, como podemos de fato
O encontro contou com a
viver bem neste mundo agitado, com
participação do músico Antôtantas tarefas e compromissos.
nio Gringo e foram realizadas
O Bem Viver é expressado no
entrevistas e gravações para
saber
conviver
com a terra, na proapresentação no Programa
dução de alimentos, no ser solidário,
Vida no Sul no dia 21 de maio,
na TV Aparecida.
na superação das desigualdades,…. O
Cuidados com a saúde
mundo está doente, precisa ser cuiUm cantinho para cuidar
dado. O nosso modo de viver está
da saúde através da ﬁtotecausando muita destruição, desigualrapia, plantas medicinais e
dade social, exclusão e doenças.
bioativas, homeopatia e masAo reaprender a respeitar
sagem estava a disposição dos
os
ciclos
da natureza, o tempo para
participantes.
plantar,
colher
e deixar a terra desMomento Cultural
Apresentação de shows: Os
cansar, a preservação da cultura, da
Cinquentões, Riacho e Riozibiodiversidade, das outras formas de
nho, Antônio Gringo, Quatro
felicidade, dos laços de convívio,….
Ventos e Carol do Acordeon.
Cultivar o silêncio, o diálogo, o conEste encontro é realizado
tato com o outro também fazem para cada dois anos e tem como
te do cuidar da saúde e do bem viver.
objetivos a promoção da

CONVERSANDO
SOBRE
AGROECOLOGIA

agroecologia, a articulação
entre os 27 núcleos regionais,
estimular a socialização de
experiências, informações e

Ingrid Margarete Giesel
Coordenadora do CAPA Erexim
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Não adianta ‘lavar’,
pois o ‘dinheiro sujo’
continua sujo

Passa dia da Família com a JE em Arabutã

A IGREJA É UM HOSPITAL PARA
PECADORES
Certa aula, estávamos falando sobre as maneiras como as Igrejas arrecadam dinheiro para os
seus projetos. Intrigou-me o silêncio de um estudante. Ele era Policial Militar e pertencia a uma
Igrejamuito diferente da IECLB.
No intervalo, ele veio falar comigo. Disse:
‘Sabe, Professor, não tive coragem de falar em
classe o que estamos vivenciando em nossa Igreja, que se situa em um bairro muito pobre. Há
muitos templos, muita miséria e os traﬁcantes de
drogas têm mais força que a Polícia. Alguns dos
traﬁcantes frequentam a nossa Igreja e o nosso
Pastor não sabe lidar com a seguinte situação: os
traﬁcantespedem oração para Deus os protegerem em seus trabalhos e contribuem com o dízimo’. De fato, uma situação complexa! Penso que
traﬁcantes, bandidos e outras pessoas criminosas
podem participar de Cultos.
Aﬁnal, disse Lutero, a Igreja é um hospital
para pecadores. Quem não lembra o que Jesus
disse a um dos malfeitores que estava ao seu lado,
na cruz, e que reconheceu a sua situação: Hoje estarás comigo no paraíso (Lc 23.43).
Sim, Igreja é lugar de bandido, traﬁcante, corrupto, prostituta, gente má, etc... que quer se arrepender dos seus atos. Templo que não se abrir
para essa situação não é templo evangélico, mas
uma associação religiosa qualquer de gente que
se sente ‘santa’.
Certamente, tais ‘traﬁcantes religiosos’, que
dão o dízimo das suas ações que pervertem a vida
de muitos, estão querendo uma justiﬁcativa religiosa para continuar com os seus negócios fraudulentos.
Em outras palavras, se aquela mensagem religiosa não muda a vida daqueles ‘traﬁcantes generosos’, então aquele espaço virou um lugar de
‘lavagem de dinheiro’. Uma Igreja que segue os
passos de Jesus jamais se torna uma lavandaria,
seja do tráﬁco ou da corrupção, até porque Jesus
colocou duas opções diante de nós: ou Deus ou o
dinheiro, conforme o Sermão do Monte.
A esta altura, imagino a sua curiosidade a respeito do ﬁm da conversa com aquele jovem. Fui
lacônico, já que ele era estudante de Teologia: ‘O
seu Pastor e a sua Igreja devem mudar de Teologia. Se a sua Igreja continuar anunciando os favores de Deus em troca de dízimo, não há como
não ser uma lavanderia de dinheiro, dinheiro esse
que, mesmo ‘lavando’, não vai deixar de ser sujo’.
Cabe ainda dizer que o referido estudante
testemunhou em aula uma visita a um Culto da
IECLB, bem como a sua admiração pela transparência com a qual se lida com dinheiro em nosso
meio: a coleta é destinada – publicamente – para
setores fora da Comunidade e tem lugar de destaque no Culto, o que parece ser raro em muitas
instituições religiosas no Brasil.
Assim, com a nossa transparência no trato
com o dinheiro em público, nos tornamos um
exemplo de democracia neste país.
P. Dr. Oneide Bobsin | Docente na Faculdades
EST, em São Leopoldo/RS
Fonte: JOREV LUTERANO
Edição Março - 2017

Paróquia Evangélica de
Arabutã: A família é dádiva de
Deus, e por isso, é importante
envolvê-la nas atividades da Juventude Evangélica. Pensando
nisso, a JEA realizou o Encontro
da Família, onde os jovens e suas
famílias confraternizaram entre

si e também louvaram ao Senhor.
Remi Pastore abordou o tema
‘’família’’. A família é muito
mais do que apenas um grupo de
pessoas que vivem embaixo do
mesmo teto e compartilham dos
mesmos genes. Família é amor
e compaixão. Família é perdão

, entendimento e compreensão.
Algumas dinâmicas foram realizadas no encontro também, gerando comunhão entre todos.
Que possamos ter em mente
de que a família é importância
em nossas vidas, e que devemos
zelar por ela! Deus abençoe!

História da OASE – Linha Taquaral
Paróquia Evangélica
de Filadélﬁa: Conforme o
registro da ata, em 19 de março
de 1971 ,estiveram reunidas na
Igreja Evangélica de Conﬁssão
Luterana de Linha Taquaral as
seguintes mulheres : Lucinda Kleemann , Sebila da Silva
, Romilda Weber , Ilse Dalva
Kleemann , Olinda Petry, Lydia
Gross, Iria Schumann , Hilda Manthey , Nelita da Silva,

Gertrudes Jung ,
Lucilla Kleemann
, Semilda Wazlawosky, Lucinda
da Silva , Selma
Kleemann e Anita
Zastrow , junto
com o P. Vilmot
Mertz para fundarem o grupo da
OASE de Linha
Taquaral.
A primeira diretoria
ﬁcou assim constituída :
- 1ª Presidente : Sebila da
Silva
- 2ª Presidente : Elisa
Augsten
- 1ª Secretária : Ilse Dalva
Kleemann
- 2ª Secretária : Lydia
Gross
- 1ª Tesoureira : Lucinda
da Silva
- 2ª Tesoureira : Romilda
Weber
O conselho ﬁscal ﬁcou
assim : Lucilla Kleemann
e Anita Zastrow , e suas
suplentes: Semilda Wazlawosky e Iria Schumann .
Em 2011 o grupo convidou outros grupos de OASE

para a comemoração dos 40
anos de existência . Das fundadoras que fundaram o grupo em
1971 , estão entre nós , ativas e
atuantes , Sebila da Silva e Nelita da Silva . Além destas mulheres, algumas ainda as senhoras
: Ilse Dalva Kleemann, Lucilla
Kleemann e Anita Zastrow estão conosco mas não mais frequentam os encontros do grupo.
Todos os anos , o grupo de
Linha Taquaral realiza um chá
com bingo , em comemoração a caminhada e as alegrias
conquistadas, onde seus belos
trabalhos manuais podem ser
apreciados . Vale lembrar que
o grupo se mantém ativo, alicerçado no tripé da OASE : COMUNHÃO , TESTEMUNHO E
SERVIÇO.

Encontro da Quaresma da OASE do Laju
Paróquia Evangélica
de Mondaí: Na quarta-feira de cinzas a OASE da
Comunidade Evangélica do
Laju realizou um encontro
especial para refletir sobre
o tempo de quaresma.
O tema do encontro foi
perdão, oração e reconciliação. As mulheres puderam
refletir sobre o perdão de
Deus e nossa necessidade
de perdão. Também houve
uma dinâmica onde todas
puderam visualizar como a
oração transforma nossas

relações. A reconciliação é
o último passo. Se a quaresma for vivida em perdão
e oração, haverá reconci-

liação com Deus e com o
próximo.
Fica o registro deste encontro especial.
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Acampamento Repartir Juntos
Máquina do Tempo

São quase 500 anos em que
se passaram os acontecimentos
da Reforma. Já pensou se fosse
possível trazer os personagens
dessa história do passado? Se
eles pudessem falar para nós do
que aconteceu naquele tempo e
de como aconteceu o Movimento
da Reforma da Igreja? Pois, isso
foi o que uma galerinha jovem
se propôs a fazer no XXXIV
Acampamento Repartir Juntos
em São Borja - RS. Pastores/
pastoras e Jovens se revesaram
nos personagens dessa interessante brincadeira. Catarina Von
Bora, Martinho Lutero, Argula Von Grumbach e Felipe de
Melanchton foram trazidos do
passado e contaram um pouco
de sua história para todos os que
estivemos em São Borja. Sob os
olhares atentos da juventude, o
Cientista Maluco: Albert Halbstein e a Historiado-ra Perpétua
das Graças faziam as costuras
entre as palestras de uma forma
dinâmica e lúdica; tematizando

os 4 Pilares da Reforma: Somente Cristo, Somente a Escritura,
Somente a Graça e Somente a Fé.
E chegamos a conclusão, com os/
as reformadores/as: de que esses
são os pilares pelos quais a Igreja
se sustenta.
Diante de tanta gente dedicada a fazer um belo acampamento,
é preciso agradecer … Gratidão
é a palavra que expressa nossa
resposta à obra de Deus. Obrigado aos/às palestrantes. Obrigado
aos jovens - de todas as idades
- da Comissão Organizadora que
toparam essa ideia da Máquina
do Tempo, aos atores e atrizes
que encarnaram os personagens,
aos jovens que se dei-xaram desaﬁar nas brincadeiras e contracenaram, à plateia sempre atenta
e interativa e à JE Pal-mitos pela
confecção da máquina e da ponte. Ah sim, e um agradecimento
bem especial para a Comunidade,
a Banda Glim-meio e aos Jovens
de São Borja: foi tudo maravilhoso. O tempo pas-sará, mas na

lembrança ﬁcará o carinho com
que repartimos juntos desses
momentos especiais.
Foi um grande ARJ! Grande no repartir de dons e ideias.
Grande na amizade e no mutirão
a serviço da vida. Grande em louvor, grande na inclusão, grande
no amor! E assim vamos repartindo juntos, pois Deus nos dá a
alegria e a motivação que vem
da cruz. Nela temos claro que
Jesus Cristo pagou um alto preço
por cada um/a de nós. E essa
história de amor, nós a encontramos na Escritura. Tudo isso ele
fez de Graça para nos salvar. E
assim nos motiva a seguirmos os
seus passos, vivendo a Fé, como
seus/suas seguidor@s; espalhando as sementes do seu Reino de
paz, amor, Justiça e comunhão
em todos os tempos e lugares.
Porque “agora são outros 500” …
Valeu ARJ!
Equipe da Máquina
do Tempo

8º Encontro Sinodal Jovem
O 8º ESJ ocorreu nos dias 12
e 13 de novembro no Acampaz em
Maravilha-SC com a presença de
270 jovens do Sínodo Uruguai. O
encontro teve como tema: “Singular” com base na vida de Davi. Este
entregou sua vida ao Senhor, que foi
lapidando-a. No louvor tivemos a
Banda OSDO de Luzerna e a banda
da JE de Arabutã que fez uma participação especial.
Tivemos como palestrante o
pastor da IECLB de Jaraguá do Sul,
Rafael Coelho, formado na EST, o
qual nos conduziu a reﬂexão sobre
o tema. Destacou que Jesus não

nos chamou para viver na igreja.
Ele mesmo não vivia em templos,
mas sim em lugares onde as pessoas
mais necessitadas do Evangelho estavam. Jesus se preocupava com a
agenda de quem a igreja não vê.
Por mais tecnologia que tenhamos, nós queremos nos relacionar e
ter contato uns com os outros. Dietrich Bonhoeﬀer escreveu: “Igreja
só é igreja quando a é para os de
fora.”
Deus olha o nosso coração e
Ele quer nos transformar. E a partir
dessa transformação em nós, podemos falar do Evangelho através

de nossas atitudes. E, tendo tirado
a este, levantou-lhes o rei Davi, do
qual também, dando testemunho,
disse: Achei Davi, ﬁlho de Jessé,
homem segundo o meu coração,
que fará toda a minha vontade. Atos
13.22
Agradecimento da Coordenação
JE Sínodo Uruguai a todos os jovens, pastores, antes, durante e depois da programação. Foi um tempo
especial, abençoado por Deus. ESJ9
já tem data: 11 e 12 de Novembro de
2017.
Coordenação Sinodal da JE

Entrevista com
os 10 leprosos
Jornalista: Aconteceu um grande milagre. Dez
leprosos foram curados por Jesus. Aqui estão eles
no meio de seus familiares e amigos. Vieram correndo e aqui estão. Mas, gostaria de lhes perguntar: POR QUE 9 DE VOCÊS NÃO VOLTARAM
PARA AGRADECER A JESUS?
1º - De natureza eu não sou ingrato. Mas queria primeiramente mostrar para minha família e
amigos que eu estava curado. Depois eu queria
ir e agradecer, mas Jesus já tinha ido embora. É
uma pena.
2º - Certamente eu queria agradecer a Jesus,
mas não junto com aquele metido do samaritano.
Aﬁnal eu sou um israelita piedoso e não devo me
misturar com essa gente. Queria enviar alguém
para agradecer por mim, mas Jesus já tinha ido
embora.
3º - Eu estava todo o tempo procurando um
presente adequado que expressasse a minha gratidão, mas eu sou pobre e nada era o suﬁcientemente barato para que eu pudesse comprar. No
ﬁm esqueci.
4º - Eu queria agradecer, mas resolvi esperar
mais uns dias para ver se a cura era realmente de
verdade. Agora me convenci, mas Jesus já tinha
ido embora. Que pena.
5º - Quase voltei com o samaritano para agradecer a Jesus. Mas havia muita gente por perto
após esta cura milagrosa. Não queria que todos
vissem que eu também tinha a lepra. Sabe, o preconceito é muito grande. Fiquei com vergonha.
Jornalista: Vejo que cada um de vocês parece
ter uma razão para não ter ido até Jesus. Mas era
Ele que tinha curado a vocês. Deu-lhes uma vida
nova.
6º - Sim, sim, eu também queria, mas eu sei
que Ele não espera agradecimentos. Ele faz de
graça. Aí não fui.
7º - Na euforia do reencontro e toda a alegria
dos ﬁlhos, netos, amigos, todo mundo me abraçando - aí eu esqueci. Quando lembrei Jesus já
tinha ido embora.
8º - Há tantos leprosos. Se Jesus me curou é
porque mereci. Faço muitas boas obras e vou fazer mais agora. Certamente mereci esse milagre.
9º - Pode acreditar, eu queria ir lá agradecer.
Mas a maioria não foi. E eu costumo seguir a opinião da maioria. Por isso não fui.
Jornalista: E você, samaritano, porque você
agradeceu? Vocês são conhecidos como um povo
mau, os israelitas não gostam de vocês. Jesus
também não é samaritano, não é do vosso povo.
Por que justamente você foi lá agradecer a Jesus?
10º - Sem respirar eu não posso viver. Sem
agradecer eu não poderia ir para casa. Ele me devolveu a vida, a saúde do corpo e da alma, a razão
de viver. Assim Jesus esperou de mim que eu o
colocasse em primeiro lugar. Por isso, tinha necessidade de voltar e agradecer. Só depois fui rever a minha família, minha esposa, meus amigos.
Quero que minha vida toda seja uma resposta ao
milagre que aconteceu comigo.
Fonte: Anuário Evnagélico
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Seminário de Jovens Semeando Esperança
No dia 19 de março, a
Comunidade de Lajú levou
um susto. Entraram para o
culto e os bancos estavam
todos fora do lugar. Foram
arrumados em um círculo.
Pareceu muito estranho
num primeiro momento.
Mas, depois foi ﬁcando
claro que era parte do culto.
Já que estamos numa Igreja sempre em reforma, por
que não reformar o espaço
do culto também. Os jovens
celebraram o culto com a comunidade. De repente balões
foram jogados para cima e
tudo virou uma grande festa,
pessoas de todas as idades
entraram na brincadeira e
aprenderam brincando. Pois
o tema era educação para a liberdade! Foi para a liberdade
que Cristo vos libertou Gl 5.1.
Foram dois dias maravi-

lhosos de encontro de jovens.
Obrigado comunidade do
Lajú e ao grupo de jovens pela
magníﬁca acolhida! Vocês são
muito especiais! Valeu Pastor
Jeferson pelo carinho e pelo
apoio. JE de Lajú … agora esperamos vocês e toda a galera
do núcleo no próximo retiro
do Semeando Esperança em
São Miguel do Oeste dias 30
de setembro e 1 de outubro!
Até lá!
Pastor Marcos
Cesar Sander

Virada da JE Arabutã

Paróquia Evangélica de Arabutã: No
dia 31 de dezembro a JE de Arabutã
se reuniu para passarem a virada de
ano juntos. O encontro iniciou as 19h
e teve como tema “A Virada” e foi até
no dia 01 com o almoço. Agradecemos
a família do Helder e Helvio Petry pelo
excelente acolhimento em sua casa.
Nos baseamos nas placas de trânsito no
momento de mensagem. Assim como
elas nos alertam de perigos e nos dão
orientação quando estamos dirigindo,
também Deus nos orienta através da
sua Palavra. Fomos confrontados e instigados a pensar assim como os primeiros discípulos que Jesus chamou, que

atenderam o seu chamado prontamente, largaram tudo e o seguiram. Essa é a
verdadeira virada que um cristão deve
ter. Que Deus nos capacite através do
seu Santo Espírito e que entreguemos
nossa vida literalmente ao Senhor.
Tivemos também momentos de conversa, oração, comunhão e brincadeiras.
E ainda cada jovem ganhou um devocionário Start para leitura diária bancado pelo caixa da JE. “...e, no mesmo
instante, eles deixaram o pai e o barco e
foram com ele”. (Mt 4.22)
Cleumar Everton Bauer
Coordenador JE Sínodo Uruguai

Espaço Criança
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Lançamento da Campanha Vai e Vem 2017

Estamos na eminência do lançamento da 10ª Edição da Campanha Nacional de Ofertas para a
Missão na IECLB, a VAI e VEM,
neste ano de 2017. Queremos
motivá-los para atuação neste
grande projeto missionário.
Em 2017, a Vai e Vem traz o
sentimento de gratidão e engajamento
para dentro do trabalho de missão. Nós,
como IECLB, devemos ser gratos pela
possibilidade de colaborar. A Campanha
Vai e Vem faz, do pouco de cada um,
muito pelo testemunho evangélico luterano em nossos contextos. Por isso nosso
coração deve bater pela missão, bater para
Deus.
No dia de Pentecostes, 04 de junho,
pedimos a todos vocês que iniciem mais
uma vez conosco a arrecadação para
a Vai e Vem. A coordenação nacional

Estações do Jubileu - Estação
de Maio/2017: Vocação
sugere que cada comunidade escolha um
membro coordenador da Vai e Vem. Esta
pessoa irá auxiliar o ministro ou ministra,
motivando a comunidade para se engajar
nesta tarefa. A meta da IECLB para este
ano é atingir R$ 1,50 (um real e cinquenta
centavos) por pessoa batizada. Lembramos ainda que metade do valor arrecadado retorna aos Sínodos para ser usado em
projetos missionários com base no PAMI.
P. Jeferson Rusch
Pela coordenação sinodal
da Vai e Vem

CEFAPP: uma casa com 25 anos de
portas abertas em Palmitos
15.03.1992 - 11.03.2017
Fechou os 25 anos. E o começo
das obras ocorreu em junho de 1990
com a batuta do mestre de obras
Willybaldo Augustin (em memória)
e no ato representado pela esposa viúva, Dona Hildegart Augusti.
Junto com a mesma, os pedreiros,
seu irmão, Sr. Arthur Welzel hoje
com 87 anos, Isidor Tietze, Paulo Antonio
Ströher e o tesoureiro de então e hoje contador Iluí Walter. Com eles as homenagens
aos primeiros zeladores aqui residiram:
Casal Siefried e Selma Doehl nasc. Gruetzmann e a primeira cozinheira Sra. Nilve
Freitag. E a homenagem a arquiteta Sra.
Yara Peiter – Magalhães Lara e sua progenitora.
Na ocasião a motivação do relato histórico emocionou a todos quando por 8
minutos o vídeo da inauguração festiva,
justo a 25 anos mexeu com os presentes.
O pastor Valdemar Lueckemeyer, então
pastor regional da III Região Eclesiástica
com sede em Panambi, e hoje aposentado
e residente em Carazinho, foi o responsável pela inauguração e o descerramento
das placas e entrega das chaves. Kolling,
ministro ordenado e historiador, lembrou
de quando em 1974/75 na companhia do
então presidente da Comunidade Evangélica de Palmitos, Sr. Ignácio Weirich subiu

NOTÍCIAS DA IECLB
O projeto das Estações do Jubileu da Reforma convida todos e todas a, neste mês de maio de 2017, relembrar o chamado que Deus nos faz para exercermos
a nossa vocação diariamente conforme a sua Palavra.
Vocação é referência importante em uma realidade
que insiste em tentar convencer que a vida não tem sentido além do consumismo. Deus nos dá rumo, preenche
a nossa vida com propósito. Ele nos vocaciona! A vocação é, portanto, presente de Deus! Em resposta, somos,
sem exceção, convidados e convidadas por Ele a, em
gratidão, cumprir o mandato da vocação.
Viver a vocação no dia a dia é relembrar o chamado
que Deus nos faz para servir. O chamado é um convite
honroso feito por Deus para que sempre de novo nos
coloquemos no lugar das pessoas com as quais nos relacionamos, com a ﬁnalidade de sairmos de uma visão
individualizada, que tem opinião para tudo e que julga
apenas a partir de uma única verdade: a própria. O chamado de Deus nos convida a superar o egoísmo, a vaidade, a discriminação.
Vivamos a vocação de Deus no contexto em que estamos inseridos, fazendo parte da grande rede mantenedora da vida. Com os dons e talentos a nós conﬁados,
vivamos a fé segundo os valores evangélicos da justiça,
da paz e da solidariedade.
Fraternalmente
Nestor Paulo Friedrich
Pastor Presidente
Fonte: Portal Luteranos

este Morro das Antenas para o reconhecimento desta área doado pela Comunidade
para a Construção destes 1.200 m quadrados de área construída. A Igreja Evangélica
da Baviera fez a doação de DM 300.000
iniciais para a Construção. Comunidades,
Paróquias e a Região efetuaram coletas
e campanhas. Faltou ainda muito para o
término em março de 1992: uma doação
substancial da Parceria e Convivência com
o Distrito Eclesiástico de Neustadt – próximo a Hannover veio trazer os móveis e
utensílios que faltavam...
Assim, em 15 de março de 1992 foi o
CEFAPP festivamente inaugurado. A Juventude e as crianças, os homens e mulheres do Distrito Eclesiástico Uruguai tinham
agora seu local de retiros, reuniões e de
formação para o crescimento e desenvolvimento das comunidades.
Nestes mais de 25 anos aqui cresceu
muita história de amor e de caminhada solidária. É casa aberta e ecumênica. É casa
de encontros continentais, latino-americanos e transcontinentais.
A programação de sábado a noite,
em conjunto com a Reunião Ordinária
do Conselho Sinodal do hoje Sínodo
Uruguai, foi um momento de construção desta ediﬁcação imaterial que une
e solidiﬁca Igreja e Comunidades para
o Século XXI: Comunidades que constroem teias de amparo e solidariedade
mútuas.
Cat. Nilo Bidone Kolling

LANÇAMENTO E SELO
COMEMORATIVO
Na noite desta quarta-feira, 19 de abril, Porto Alegre/
RS foi palco deste importante marco histórico. Cerca de
600 pessoas se reuniram na Igreja da Reconciliação Paróquia Matriz (IECLB), para prestigiar o evento DO
LANÇAMENTO DO Selo comemorativo aos 500 anos
da Reforma, organizado pelos Correios em parceria
com a Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana no Brasil
(IECLB) e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB).
Entre as autoridades presentes, estavam: o Pastor
Presidente da IECLB, P. Dr. Nestor Friedrich, o Presidente da IELB, Rev. Egon Kopereck, o Assessor da Diretoria dos Correios do Rio Grande do Sul, César Henrique
Becker, o representante do Governo do Estado, Ademir
Simon de Matos, o representante da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual Marcel
Van Hattem, o representante da Prefeitura de Porto Alegre, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Ramiro
Rosário, o representante do Arcebispo Metropolitano da
Igreja Católica (Porto Alegre), Padre Luis Carlos Almeida, e o Bispo Diocesano da Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil, Dom Humberto Eugênio Maiztegui Gonçalves,
além dos integrantes da Comissão das Festividades dos
500 anos da Reforma Luterana.
O Coordenador da Comissão das Festividades dos
500 anos da Reforma, Zenar Eckert, ressaltou que o
lançamento do selo faz parte de um extenso calendário
de atividades que estão acontecendo em todo o Brasil,
durante 2017.
Fonte: Portal Luteranos
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SEMINÁRIO DOS CASAIS REENCONTRISTAS
Nos dias 25 e 26 de fevereiro, reuniram-se, no CEFAPP, a
coordenação sinodal e os coordenadores paroquias dos casais
reencontristas para seminário e a
assembleia dos casais. O programa iniciou com a reﬂexão sobre a
missão dos casais no trabalho das
Comunidades, Paróquia e Sínodo.
Esta foi feita a partir de textos bíblicos, que foram trabalhados em
grupos e partilhados em plenária.
Todos os grupos puderam levar
para as suas paróquias um banner
com a deﬁnição da missão, visão
e valores que deﬁnem o trabalho
com casais. O objetivo é dar visibilidade e mostrar que o trabalho
do reencontro não tem por objetivo formar grupos fechados.
Mas motivar a reﬂexão sobre a
importância da vida matrimonial
e família.

À noite, a Diácona Cátia Berner
trabalhou o Tema do Ano na perspectiva da diaconia e voltada para
o trabalho com casais. Fomos
motivados a reaﬁrmar a nossa fé
no Deus bondoso, misericordioso
e próximo, num contexto fortemente marcado pelo pluralismo

religioso e também em meio a um
contexto de muita idolatria. Destacou que a relação com os outros
é deﬁnida a partir da minha relação com Deus. O apóstolo Paulo
já aﬁrmou “Nele vivemos, nos
movemos e existimos”, conforme
Atos dos Apóstolos 17. 28.

Seminário e Assembleia Sinodal da OASE
Nos dias 4 e 5 de
abril realizou-se
o Seminário e
Assembleia sinodal da OASE. O
tema do seminário foi: “Liberdade
no Servir”. Liberda
de que implica não
somente
o ato de romper as amarras. É
preciso mudar conceitos, atitudes, compreender o que está acontecendo e procurar
viabilizar as mudanças necessária, aﬁrmou
o palestrante Pastor Claus Schwambach,
diretor da Faculdade Luterana de Teologia
de São Bento.
A liberdade verdadeira é conquistada
com amor, compreensão, gratidão, comunhão, troca de idéias e ouvir. Assim nos
libertaremos de preocupações e medos amarras que muitas vezes nos impedem de
avançar – e continuamos unidas, interligadas formando um corpo só e trabalhando
de forma uníssona. Também foi destacado
a importância dos grupos registrar fatos
e acontecimentos com o objetivo de construir uma história e divulgar o trabalho
realizado.
Sobre o tema Confessionalidade Luterana foi destacado que é necessário relembrar o fundamento da igreja que é Jesus

Cristo. Não é por acaso que alcançamos o
jubileu dos 500 anos da Reforma Luterana em 2017. Temos o desaﬁo de levar este
tesouro às novas gerações, para isso temos
que analisar o momento em que vivemos.
Corremos riscos, mas apesar das diferentes crenças, preservamos a única verdade:
Somente alcançamos a graça através da
fé em Jesus Cristo. As informações que
as pessoas recebem são muitas, mas nem
sempre formam caráter. Existe uma busca
pelo sentido da vida, recusa-se as igrejas,
mas existe abertura para a espiritualidade.
Aqui entra o trabalho da igreja, da mensagem da reforma, do trabalho da OASE.
No dia 5 realizou-se também a Assembleia com os diversos assuntos da pauta,
entre os quais destacam-se as prioridades
da OASE, prestação de contas, orçamento e
eleição do segundo orientador teológico da
OASE Sinodal. Foi eleito o pastor Valdemar Witter que, junto com a pastora Vivian
Raquel Gehrke são orientadores teológico
da OASE até abril de 2018.
Deus nos dá a vida, nos movimenta
e nos faz existir. Por isso, lembremos: a
OASE que tem diálogo, está aberta à comunidade, ouve atenta e respeitosamente
suas companheiras, relembra o passado e
renova o presente, terá um grupo engajado
numa comunidade feliz e animada.

No domingo, foi realizada a
assembleia dos casais. Foram
avaliadas as diversas atividades
organizadas ao longo do ano. Em
Palmitos aconteceu o encontro dos
namorados, que foi um momento
de celebração, comunhão, confraternização e muito calor humano
em meio ao frio do inverno. Em
agosto, 16 novos casais ﬁzeram o
reencontro, no CEFAPP. Tiveram
dois dias para reﬂetir sobre o matrimônio, fortalecer a fé e reassumir o compromisso conjugal. Em
novembro tivemos o encontro de
casais reencontristas em Nova
Estrela. Foi uma nova e valiosa
experiência que vai ser realizada a
cada dois anos. Assembleia também reaﬁrmou que o reencontro é
um trabalho sinodal. Além disso,
foi feito o planejamento das atividades do ano de 2017.

CONSELHO SINODAL

O

Sínodo Uruguai esteve reunido durante os
dias 11 e 12 de março de 2017 para mais
uma reunião do Conselho Sinodal. O encontro aconteceu nas dependências do
CEFAPP em Palmitos, com início às 14h00min e encerramento no dia 12, com almoço.
Após a acolhida realizada pela Presidente do Sínodo,
Sra. Dirce Zang, iniciou-se os trabalhos com gratidão e
fé. O tema “Ética, Confessionalidade e Planejamento”
perpassou o encontro, também sendo reﬂetido através
das palavras descritas no relatório do Pastor Sinodal,
juntamente com a formação.
Bons momentos de trabalho em grupo nos proporcionaram um olhar para a nossa realidade e perceber
como estes valiosos temas estão sendo trabalhados em
nossas Paróquias e Comunidades.
Entre outros temas da pauta dedicou-se tempo para a
Assembleia Sinodal, que neste ano acontece em Arabutã. A palestra principal ﬁcou sob responsabilidade do
Pastor Mauro de Souza.
Na certeza de que Deus é o construtor da obra, os trabalhos foram realizados com sabedoria e fé. Alegra-nos
perceber que o Sínodo Uruguai está empenhado no bom
caminho da formação continuada, embasados na fé e na
comunhão, pois meio de Cristo Jesus.

