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Editorial
Amigo leitor(a)!
“Não podemos subestimar a crise da fé quer vivemos. A crise ética, a religiosidade do mercado, tudo
isto de alguma forma tem sua raiz numa fé desorientada, doente, perversa. O que fazer? Com certeza não
temos uma receita pronta para curar as doenças deste mundo. Afinal, é Deus quem salva. Nosso desafio
está em apontar para o verdadeiro pão que pode gerar vida. Muito à semelhança do que acontece com o
corpo humano, também a fé necessita do pão de cada
dia. Ela precisa ser alimentada”.
Com estas palavras do Secretário Geral da IECLB,
P. Dr. Nestor Friedrich, dirigida à Assembleia Sinodal
em Crissiumal, queremos encaminhar aos leitores deste
jornal do Sínodo, as questões que pulsam no coração
do ser Igreja aqui em nosso contexto. Assim como
estamos nos encaminhando para a estação da primavera, também na caminhada de igreja estamos
visualizando o desabrochar de ênfases e prioridades.
Por isso o destaque desta edição são as informações
envolvendo as decisões de nossa Assembleia, quanto
aos encaminhamentos dos planejamentos e da prioridade sinodal. A vida pulsa em nossas paróquias, comunidades, setores de serviço, pastorais e conselhos.
O colorido das atividades e do envolvimento com pessoas, que carregam consigo suas esperanças e vivencia
da fé, estão presentes nas diversas notícias que aqui
partilhamos.
Destacamos a prioridade sinodal para o período de
2011 a 2014. Diaconia e Evangelização tem a ver
com a vivência do amor na forma do serviço humilde,
amoroso, acolhedor e inclusivo. Tem a ver com partilha, com aproximar-se das pessoas, com luta pela vida
digna, não só na própria comunidade, mas também no
mundo. Tem a ver com cuidado em relação ao mundo e ao ser humano.
Abençoada leitura.
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Para vantagem do próximo
Pastor Sinodal Renato Küntzer

Em diversas ocasiões tenho usado de uma frase do
reformador Martin Lutero, extremamente atual diante
de alguns valores de vida e práticas comuns no meio
social. Em seu livro “Da Liberdade Cristã”, Lutero afirma “a pessoa deve, em todas as suas obras, estar orientada por esta idéia e visar somente isto: servir a outros e
ser-lhe útil em tudo que faz, nada tendo em vista senão a
necessidade e a vantagem do próximo.” Toda pessoa
cristã, ao agir, é orientada a faz-lo para vantagem do
próximo, servindo e beneficiando em bondade espontânea. Está aí uma orientação cristã bastante atual e sugestiva. Ainda mais em vistas do atual momento dentro
da Igreja e no contexto da sociedade brasileira.
No contexto da IECLB estamos em período de Assembleias Sinodais e da eleição para a função de Pastor/
a Sinodal. Do mesmo modo o XXVII Concílio da Igreja,
a realizar-se nos dias 20 a 24 de outubro em Foz do
Iguaçu, elegerá a Presidência da IECLB para o período
de 2011 a 2014. Ambos, Assembleias Sinodais e Concílio
são momentos importantes para a vida a Igreja em âmbito local e nacional pois estabelecem prioridades pastorais e ênfases na vida da Igreja. Em nossa Assembleia

Sinodal elegemos a Diaconia como prioridade para os
próximos quatro anos. O objetivo da prioridade sinodal
é dar testemunho da fé em Jesus Cristo (evangelização)
a partir da comunidade (comunhão) e praticar a misericórdia e a justiça (diaconia). Cabe ao Sínodo, Paróquias, Comunidades, setores de trabalho, pastorais e conselhos evangelizar as pessoas para que essas dêem sua
resposta de fé, optando pela participação ativa na comunidade e no serviço em vantagem ao próximo.
No contexto da vida social e exercício da cidadania,
estamos em período de campanha eleitoral. Também aqui
a frase de Lutero tem enorme importância. Campanhas
eleitorais envolvem sempre diferentes situações e práticas. Todos nós conhecemos a prática política de compra e
venda ou da troca de favores em relação ao voto. Há muitos anos esta prática lesiva à cidadania tem sido condenada
por envolver interesses e vantagens e fazer uso de recursos públicos para fins pessoais. Candidatos/as que venham
a ser eleitos/as devem ser conduzidos a esses cargos para
o interesse das necessidades da sociedade, ser útil em tudo
que faz, nada tendo em vista senão a vantagem do próximo, servindo e beneficiando em bondade espontânea.
Alcançada essa compreensão do exercício do cargo público, teremos chegado a um grande avanço da democracia.

Seminário de Prioridade Sinodal
O Sínodo Noroeste Riograndense promoveu no
dia 14 de agosto de 2010, em Chiapetta, o Seminário de Prioridade Sinodal. O seminário reuniu os
ministros e ministras, os membros do Conselho Sinodal e coordenadores/as de setores de trabalho,
pastorais, conselhos com coordenação sinodal e
paroquial. Ao todo o seminário reuniu 140 pessoas
para avaliar a prioridade sinodal 2007 a 2010 e propor a prioridade sinodal do período 2011 a 2014.
Na avaliação verificaram-se as ações que contemplaram a prioridade “Missão, edificar comunidades
diaconais” promovendo a reconciliação, a inclusão e a
comunhão. Vale destacar algumas delas a partir de seus
três eixos. O eixo da Reconciliação animava para
parcerias e um olhar às questões sociais no contexto
local. Houveram atividades que envolveram pessoas
com deficiência, ecumenismo, ações na área da ecologia, visitação e acompanhamento a asilos, creches, casas de passagem, APAEs, famílias empobrecidas; movimentos de prevenção e combate às drogas. No eixo
Inclusão destacaram-se a visitação e acolhimento no
contexto da comunidade como ambiente de celebração, espaço tarepeutico e de vivencia saudável da
espiritualidade cristã. No eixo Comunhão se verificaram atividades de aproximação da comunidade às suas

famílias, por meio de programas e eventos familiares,
setorização por grupos de família, Missão Criança, a
música para integrar jovens e formação de equipes de
animação e grupos de canto.
Tanto para a avaliação quanto à discussão em torno
da proposta de uma nova prioridade o seminário contou com a assessoria da Diácona Ms. Márcia Paixão
com o tema “Missão e Envio”. A plenária do seminário propôs a prioridade sinodal envolvendo
Evangelização e Diaconia com a justificativa de que
necessitamos priorizar a evangelização de nossos membros e comunidades afim de nos envolvemos em ações
diaconais. Cabe à Assembléia Sinodal acolher essa
sugestão do seminário, formular e aprovar a prioridade sinodal para o período 2011-2014.

Culto missão criança 10 anos de batismo-Paróquia Guarani
No dia 22 de Agosto de
2010 foi realizado o
primeiro culto do missão
criança 10 anos de
batismo na paróquia
Guarani. O culto foi
celebrado na comunidade
da Vila 7 de Setembro e
contou com a participação
de 21 crianças que
comemoraram, então, 10
anos de batismo. O
projeto missão criança
iniciou este ano na paróquia Guarani e tem sido
uma boa surpresa no
âmbito da missão.
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Convite para a II Etapa do Seminário de Diaconia
No dia 26 de junho realizou-se em Dª Otília, a primeira etapa do Seminário de Diaconia. Foi um momento
bonito de compartilhar idéias e também de questionar
como estamos agindo nas nossas comunidades em relação a este tema. A comunidade local nos recebeu com
um gostoso café da manhã e logo depois iniciou o momento do seminário com uma meditação relacionada ao

cuidado com a vida, especialmente com o meio ambiente. Durante o encontro refletimos a base bíblica-teológica da Diaconia. O significado do termo e a diferença
entre diaconia e assistencialismo. E por fim, entregamos
um questionário para cada paróquia ali presente, perguntando sobre os trabalhos diaconais já existentes em
suas comunidades. Com base nas respostas deste mesmo questionário, acontece a II
etapa do Seminário sobre
Diaconia em Santo Ângelo, no
dia 16 de outubro, com assessoria da Diácona Sissi Georg. Por
isso, para efetivar nossos trabalhos
diaconais, convidamos todas as
pessoas interessadas nesta área
para mais uma vez nos reunir e
definir nossas ações.

Conselho Sinodal de Missão e
Diaconia

Culto Infantil Sinodal desenvolve o II Fim de Semana da Criatividade
Entre os dias 30 de
julho e 01 de agosto
aconteceu o II Fim de
Semana da Criatividade
Sinodal, um encontro de
formação dos orientadores do culto infantil, desenvolvido pela Coordenação do Culto Infantil do
nosso Sínodo. Este ano o
encontro aconteceu na cidade de Três Passos, no
espaço cedido pelo Colégio Ipiranga.
Em 2009, este encontro ocorreu em Santo Ângelo e
teve como tema a “Pedagogia de Jesus”. Dando continuidade ao assunto estudado, em 2010 o tema foi “Milagres de Jesus”, tema este aprofundado pelo Pastor Jairo
dos Santos. Sobre o tema, o P. Jairo diz: “O milagre é
algo extraordinário porque mostra de forma totalmente
inesperada, a presença e a ação de Deus para o Seu
povo, com uma intensidade singular e particular. Sua
característica é revelar a presença e a vontade de Deus”.
Além de aprender mais sobre os Milagres de Jesus,
os orientadores do Culto Infantil presentes no encontro,
puderam aprimorar sua Criatividade no trabalho com as
crianças, através de diversas oficinas. Na oficina de artes, a Profª Alvine Genz trabalhou a confecção de fantoches temáticos e de uma arca de Noé com dobraduras.
Já a Profª e Catequista Marilu V. Grenzel, trabalhou a
criatividade na hora de contar histórias. Na oficina de
música, o Prof. Paulo Franke trabalhou uma proposta
litúrgica para o Culto Infantil, através da musicalização.
Foi preciso fôlego para aguentar o ritmo da oficina
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Culto e Almoço de Ação de
Graças pela Colheita 2010!!

O culto de Ação de Graças pela Colheita 2010 e sua
programação foi um sucesso, na celebração tivemos a
participação de 186 pessoas, e posteriormente no almoço, obtivemos uma presença bem expressiva de público. A
celebração ficou a cargo da Pastora Louraini Christmann
e a música da celebração com a banda do Grupo JEDAI.
Contamos com a presença da JESA, que auxiliou de
maneira salutar no momento do Ofertório e posteriormente na Santa Ceia. O culto Infantil também marcou
presença, sendo coordenado por Roseli Müller da Rocha. Uma novidade neste ano é que na entrada do ginásio as pessoas recebiam um Informativo da Comunidade, onde este jornalzinho trazia um resumo de todas as
programações, cultos e eventos realizados durante o primeiro semestre de 2010. Foram horas de muito trabalho,
divertimento, vivência comunitária, louvor e partilha.
Agradecemos ao esforço de todos os envolvidos , tanto
na celebração, na churrasqueira, na cozinha e nos caixas, pois sem esse mesmo esforço seria impossível realizar esse momento importante na vida da comunidade
de Santo Ângelo.
Marcelo Henrique Blödow Luft

AGENDA SINODAL
Setembro

de Recreação. Nela, o Prof. Warley G. Carvalho ensinou novos jogos e brincadeiras cooperativas e competitivas, para crianças de várias idades.
Durante o encontro, os orientadores do Culto Infantil
também puderam aprender novas músicas relacionadas
aos Milagres de Jesus. Aconteceram momentos de meditação e de convivência. Um mural expunha algumas
atividades desenvolvidas por diversas localidades. A
Comunidade de Três Passos acolheu o encontro de braços abertos, organizando o espaço e as refeições. E a
Parceria (Partnerschaft) ajudou a financiar os custos com
o encontro.
Após um fim de semana inteiro de convivência, aprendizado e trocas de experiências, os orientadores do culto
infantil despediram-se renovados e motivados para dar
continuidade a este trabalho tão importante. Nos vemos
no próximo encontro!
Beatriz dos Santos Carvalho
Coord. Sinodal Culto Infantil

01 a 04- Reunião Pastora e Pastores Sinodais e
Presidência em São Leopoldo
09-Reunião da Pastoral da Agricultura Familiar em Três
de Maio às 19:30
11- XIII Assembleia Sinodal em Crissiumal às 09:00
14- CO Sinodal em Tuparendi às 09:00
23- Reunião Coord. Sinodal Pastoral Agricultura
Familiar em Independência às 19:30
25- Sem. Sinodal da LELUT em Buriti às 14:00
28 e 29- Conferência Intersinodal Obreiros /as em
Panambi
30- Reunião Parceria em Três de Maio- Norte às 19:30

Outubro
01- Reunião Diretoria Sinodal às 19:30
02- Sem. Sinodal Culto Infantil em Santa Rosa às 14:00
05- Cons. Setorial CTM em Santa Rosa às 19:30
07- Reunião Cons. Setorial CTBY em Crissiumal às 19:30
09 e 10- Curso Formação Cristã Contínua em Tenente
Portela às 09:00
16- Segunda etapa do Seminário Diaconia CTM em
Santo Ângelo às 09:00
19- Sem. Avaliação e Planejamento OASE em Santa
Rosa às 09:00
20 a 24- Concílio da Igreja em Foz do Iguaçú
23- Reunião do Cons. Educação Cristã Contínua no
Sínodo às 09:00; Cons. Sinodal CI em Três de Maio
26- Seminário Pessoas com Deficiência em Santa
Rosa às 09:00

Novembro
05- Reunião da Diretoria do Sínodo às 19:30
06 e 07- Curso de Educação Cristã Contínua Três de Maio
09- CO Sinodal em Tenente Portela às 09:00
09 a 11- Passeio Sinodal da OASE
11- Reunião CONSIJE em D. Otília
16 e 17- Encontro dos Pastores Sinodais do RS em
Santa Cruz do Sul
17- Reunião Coord. Sinodal da LELUT em Horizontina
às 19:30
18- Reunião do Cons. Sinodal da Pastorla da
Agricultura Familiar em Horizontina às 19:30
20- Festiva da Pastoral da Familia às 10:00
25- Reunião da Parceria no Sínodo às 19:30
26 e 27- Reunião do Conselho da Igreja
26 a 28- Consulta Nacional Educação Cristã em São
Leopoldo
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Mensagem da Presidência da IECLB
Em mensagem sobre as eleições de 2010,
o Pastor Presidente da IECLB reafirma a responsabilidade de
votar: toda a Igreja possui grande responsabilidade pública.
P. Dr. Walter Altmann

Estamos mais uma vez diante de eleições majoritárias em nosso país. Em breve iremos às urnas para ajudar
a escolher presidente/a, governadores/as, senadores/as,
deputados/as estaduais e federais. Trata-se de um exercício de cidadania dos mais importantes. No entanto, a
oferta de partidos, propostas e candidatos é grande.
Como escolher? Em que proposta votar? Como cristãos
podemos ajudar neste processo?
O voto é um dos elementos centrais da democracia.
Cada pessoa com idade preestabelecida na lei tem direito a um voto. Ninguém tem mais, ninguém tem menos.
Maravilha, não é? Mas nem sempre foi assim. Houve
tempo, nem tão distante em nosso país, em que algumas
pessoas decidiam pelo povo. Já pensaram se ainda vivêssemos sem poder votar? Felizmente, esses tempos
são idos. Mas não está tudo resolvido. O processo eleitoral ainda tem seus problemas. A falta de interesse, a
indiferença e o desânimo de boa parte dos eleitores ainda são desafios a serem superados. Como também o é a
ganância pelo poder de pessoas que colocam em primeiro lugar seus interesses pessoais ou corporativos.
Não se pode subestimar a diferença que um simples
voto pode fazer. Quem vota se torna corresponsável pela
proposta que apoiou. Se votou em quem não tem proposta, terá que conviver com isso pelo tempo do mandato da pessoa eleita. Ou, pior ainda, se votou em quem já
demonstrou desonestidade, será em parte responsável
por mais desonestidade. O voto pode ser comparado a
um cheque assinado em branco. Precisamos saber muito bem a quem estamos confiando esse cheque.
Uma das definições mais simples e profundas diz que
política é a arte de fazer o bem comum. Se todas as
pessoas que ocupam cargos públicos eletivos seguissem
essa máxima, com certeza não haveria políticos escondendo maços de dinheiro em meias, bolsas ou peças íntimas. O simples fato de tais denúncias serem levadas
ao público revela em si um avanço que, se ainda pequeno, tende a crescer a partir da indignação popular e da
busca por justiça.
Toda igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor
e Salvador possui grande responsabilidade pública. Isto
porque a atuação do próprio Jesus teve reflexos importantes para dentro da sociedade em que se encontrava.
Pregava a conversão espiritual, de cunho pessoal, mas
também propunha mudanças radicais na maneira como
nos relacionamos com nosso próximo e como nos organizamos em comunidade. Estruturas materiais de poder
lesivas ao interesse comum foram radicalmente
criticadas. A atuação de Jesus e a proclamação acerca
de Jesus como Senhor tiveram claros reflexos para dentro da sociedade e da política.
Como membros da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil - IECLB não queremos nem podemos fugir da importante tarefa de votar. Somos igreja de
Jesus Cristo no Brasil e, portanto, corresponsáveis por
aquilo que aqui acontece. Cremos que nossa fé atua no
amor, e que este se traduz em ações em favor de tudo o
que é preciso para uma vida digna. Muito daquilo que
faz parte dessa vida digna depende de decisões políticas. Assim, fé e ação política não se excluem. A ação
política dos cristãos é decorrente de sua fé. E o exercício do voto é de extraordinária importância na ação política. Quem acha que não faz política já está fazendo-a

através de sua omissão, que sempre favorece quem ocupa o poder, muito possivelmente não em favor das necessidades do povo. Segundo Lutero, um “bom governo” faz parte do “pão nosso”, pelo que Jesus nos ensinou a interceder. Com nosso voto podemos ajudar a
constituir um bom governo.
Uma igreja não tem nem pode ter partido político; no
entanto, ela não é apolítica. Todo o seu trabalho e sua
atuação têm implicações políticas. Um dos papéis da
igreja é justamente trabalhar para que toda a sociedade,
incluindo os partidos políticos, se empenhem para que a
vontade de Deus em favor das pessoas seja feita também na esfera social e política.
Como cidadãos luteranos, integrantes de um país,
somos pessoas politizadas. Podemos e devemos ser sal
e luz no mundo (Mateus 5.13 e 14) e, diga-se de passagem, “mundo” é ali onde vivemos, em casa, na escola,
no nosso trabalho, no bairro, na cidade etc. Portanto,
antes de votar, ouça, pesquise, indague, questione, proponha, selecione. Escolha quem você realmente crê que
irá desenvolver um bom mandato, em favor de uma vida
digna para todas as pessoas, em favor de uma sociedade solidária e justa.
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Mensagem da 13ª Assembleia
às Comunidades do Sínodo
Noroeste Riograndense
Crissiumal – RS, 11 de setembro de 2010
Delegados e delegadas da 13ª Assembleia do Sínodo
Noroeste Riograndense

Temos fome, temos muita fome física, espiritual,
mental... Nestes tempos modernos, temos inclusive,
muitas fomes diferentes. Isto pode ser bom, desde
que nossas fomes sejam direcionadas por Deus.
Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar
“O pão nosso de cada dia nos dá hoje”. Nossa fome
precisa levar em conta este coletivo, “o pão nosso”.
Buscamos por demais o pão meu, a segurança minha, a vida minha...
Por outro lado, a nossa fome precisa levar em conta
que é preciso saber colocar a vida nas mãos de Deus.
Temos muita fome de segurança e buscamos saciá-la
em meras questões materiais. Por segurança material deixamos de lado a confiança na proteção de Deus,
nos preocupando com nosso futuro, não conseguimos
confiar em Deus a cada novo dia.
Nesta Assembleia, recebemos mais uma vez o desafio de sermos instrumentos de transformação neste
mundo, a partir de nossas comunidades. O servir
diaconal precisa ser sempre mais, o servir nosso de
cada dia.
E que Deus possa nos dar hoje o pão nosso de
cada dia.
Que a vida nossa de cada dia possa estar sempre
mais nas mãos de Deus.

É tempo de... votar com consciência cristã
Promessas, folhetos, visitas, tapinhas
nas costas. Eis o tempo eleitoral que vivemos. A realidade eleitoral no Brasil
mudou nos últimos anos. Porém, ainda ouvimos proposta do tipo: “Você, ou sua família, precisa de alguma coisa? Eu te ajudo e você me ajuda”. Inclusive esse tipo
de proposta também envolve nossas comunidades, com proposta do tipo: “Ajudamos a pintar o
pavilhão ou a igreja, mas queremos que arrume uns
votos para o nosso candidato”. Precisamos ter a coragem em dizer: “Olha, o que queremos e precisamos é
de governantes e representantes honestos e justos, que
não enganam o povo com falsas promessas e discursos, mas que se engajam por uma sociedade fraterna,
justa e com plena cidadania a todas as pessoas, sem
distinção”.
O processo eleitoral exige seriedade no exercício
cidadão. Participar no processo eleitoral é estar em
acordo com a consciência cristã em escolher, votar e
acompanhar os mandatos das pessoas eleitas, para que
estas se pautem por ações justas que promovam a dignidade do povo brasileiro. Votar com consciência cristã
é participar ativamente no processo eleitoral além do

período eleitoral. Votar com consciência
cristã não é votar em candidaturas que
afirmam ser cristãs, ou serem membros
dessa ou daquela denominação cristã. É
um ato de responsabilidade e participação na condução da sociedade em que
vivemos. Votar com consciência cristã
também é lembrar que todas as pessoas,
eleitoras e candidatas, estão no mesmo parâmetro da
lei, podendo responder judicialmente por seus atos,
como na compra ou venda de voto, podendo ser presa.
Votar com consciência cristã é desejar um processo eleitoral limpo e honesto, um sonhar coletivo por
uma sociedade de confiança, dignidade, justiça, cidadania e democracia.
O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus é como o nascer do sol
numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz
a grama brilhar depois da chuva (2 Samuel 23.3-4).
P. Sandro Luckmann
Baseado em: Chimarrão e eleição, de P. Jair Dragon
(Semente de Esperança 2004, p. 217)
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Assembleia Sinodal
A 13ª Assembleia Sinodal realizada em Crissiumal/
RS no dia 11 de setembro teve por tema Missão de
Deus Nossa Paixão – Dá-nos hoje o pão de cada
dia (Mt 6.11). A assembleia iniciou com um culto o
qual teve como pregador o P. Dr. Nestor Paulo
Friedrich, Secretário Geral da IECLB. Em sua pregação ressaltou o pecado humano de tornar o pão de
cada dia inacessível a uma grande parte da humanidade e por outro lado o pecado do excesso de pão concentrado nas mãos de poucos.
“Não podemos subestimar a crise da fé quer vivemos. A crise ética, a religiosidade do mercado, tudo
isto de alguma forma tem sua raiz numa fé desorientada, doente, perversa. Eu vejo alguns sintomas do
“pão nosso de cada dia produzido pela sociedade” em
que vivemos e que ajudamos a construir: A fome de
consumo, a fome pela liberdade individual excessiva, a
fome espiritual.
Nosso desafio está em apontar para o verdadeiro pão
que pode gerar vida. Muito à semelhança do que acontece com o corpo humano, também a fé necessita do
pão de cada dia. Ela precisa ser alimentada. O sentido da
Igreja transparece naquilo que Jesus diz
a respeito de si mesmo, pois somos chamados a nos transformar em uma figura do Cristo. Ele diz: eu sou o pão da
vida. E com isso diz: tornem-se também vocês o pão do qual os seres humanos em torno de vocês possam viver.”
A assembleia reuniu 176 participantes. A respeito das avaliações da caminhada sinodal perceberam-se a necessidade de formação de lideranças,
da prática comunitária da visitação e
de um maior envolvimento em parcerias com outros segmentos sociais fora
do âmbito da igreja. É necessária uma
aproximação da igreja à realidade da
família, das crianças e dos jovens, fortalecendo entre estes a experiência da
pertença à IECLB. Por este motivo a
assembleia aprovou a prioridade sinodal
para o período de 2011 a 2014 que passa a ser a Diaconia e Evangelização
com o objetivo de “dar testemunho da
fé em Jesus Cristo (evangelização) a
partir da comunidade (comunhão) e
praticar a misericórdia e a justiça
(diaconia)”. Foram definidas como
ações prioritárias no Sínodo a
evangelização para edificação da comunidade, a formação de lideranças e
o testemunho cristão na sociedade. A
prioridade e suas ações deverão orientar o planejamento das atividades paroquiais e comunitárias.

A partir da Assembleia, o Sínodo conta com a formação do Conselho Sinodal de Música e da Coordenação Sinodal de Comunicação. A primeira, uma aspiração de longa data, assume a tarefa de reunir as experiências e a formação musical, ao mesmo tempo ter um
coordenador sinodal de música. Já na área da comunicação as atenções se voltarão ao jornal do Sínodo, aos
programas paroquiais de rádio e às placas de identificação na entrada das cidades com presença de IECLB. A
assembleia acolheu o pedido de criação do Conselho
Sinodal de Direito à Terra, como instrumento de assessoria, informação, formação e organização dos membros da IECLB atingidos pela construção de
hidroelétricas no Rio Uruguai, entendendo que são atingidos por barragens todos aquelas famílias que sofrem
mudanças nas suas condições de vida como conseqüência da implantação das barragens.
A assembleia reelegeu como Pastor Sinodal ao P.
Renato Küntzer e como Vice Pastor Sinodal ao P.
Vilson Thielke. Ambos exercerão as funções para um
novo período de 4 anos a partir de janeiro de 2011 até
final de 2014.
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Decisões da 13ª Assembleia
Ordinária Sinodal
Comunicação: formação de um grupo de trabalho constituído por Sergio Décio Uebel (Coordenador),
Pastor Osni Prochnow, Pastor Vilson Hining e Elisabete Segelski Wefler.
Prioridade Sinodal para o período de 20112014: Diaconia e Evangelização. O objetivo da
prioridade sinodal é dar testemunho da fé em Jesus
Cristo (evangelização) a partir da comunidade (comunhão) e praticar a misericórdia e a justiça (diaconia).
Finanças: a aprovação da prestação de contas do
exercício de 2009 e do orçamento do sínodo para 2011.
Moções: decidiu pelo encaminhamento ao Concílio da Igreja da moção que pede a inclusão de um
Seminário de Aprofundamento Teológico sobre Inclusão e Deficiência nos currículos dos Centros de Formação de IECLB, e da moção de acessibilidade em
adequação à Lei 10.098/200 e NBR 9050 da ABNT.
Criação da Comissão Sinodal de Direito à Terra como instrumento de assessoria, formação, informação, organização dos membros da IECLB atingidos pelas barragens das hidrelétricas no rio Uruguai.
Aprovação do Conselho Sinodal de Música:
Coordenador Paulo Roberto Franke.
Eleições:
Pastor Sinodal: P. Renato Küntzer.
Pastor Vice-Sinodal: P. Vilson Emílio Thielke.
Presidente da 14ª e 15ª Assembleia Sinodal:
Sr. Walter Arthur Wilkomm e respectivos Primeira
Vice Presidente a Sra. Ledy Zimmermann e Segundo Vice Presidente o Sr. Edio Ademar Novotny.
Conselho Fiscal: Titulares: Paulo Trapp (Santo
Angelo), Ari Siepmann (Independência) e Egon Linck
(Tenente Portela). Suplentes: Osmar Medeiros Ramos (Paróquia Gustavo Adolfo), Ernani Krause (Três
de Maio), Egon Jandrey (Três Passos).
Comissão Jurídico Doutrinária: Pastor Erni
Drehmer, Pastora Dulce Engster, Walter Arthur
Wilkomm (Suplente: Sírio Saft), Roseli Klat de Oliveira.
Homologações: foram homologadas as seguintes indicações para o Conselho Sinodal. JE : Josiane
Jaeger. Suplente: Jéssica Zimmermann. Educação
Cristã Contínua: Lourdi Bender. Suplente: Mauro
Wentz. Missão e Diaconia: Cátia Patrícia Berner.
Suplente: Luciana Rucks. Casais Reencontristas (Pastoral da Família): Hariberto e Varceli Ladwig. Suplentes: Nelvi e Nilson Harpich. Representantes dos Ministros e Ministras: Dulce Engster, John Espig, Celso
Gabatz, Nestor Schul, Ademir Schmechel, Cláudia
Schaidauer Pacheco. Suplentes: Roseli Buchmayer,
Vilson Hining, Edu Grenzel, Osni Prochnow, Edison
Hunsche, Guisla Darlene Eichelberger.
Próxima Assembleia Sinodal: 10 de setembro
de 2011 em Giruá.
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Associação dos Grupos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas - OASE

Participação dos Grupos 100 Anos da OASE em
Dia do Desafio Internacional - 26/05/10

Santa Cruz do Sul – Centro

ARTE MULHER 2010
A OASE Sinodal realizou com êxito a tradicional anual
ARTE MULHER, em Três de Maio dia 15 de junho e
em Santo Ângelo dia 22. As oficinas foram coordenadas por Nadir Klaus, Neli Gerhardt, Yara Arnemann e
Lourdi Bender. As participantes decoraram caixinhas,
fizeram frutas e toalhas em Patchwork,pinheirinhos em
sucata de cone de lã forrado com babados de TNT.
Os grupos de OASE de Três de Maio e Santo Ângelo
gentilmente nos acolhem. Obrigado pela disponibilidade!

Caminhada das Vitoriosas

Um alerta que o câncer de mama tem cura. Fique de
Olho. Te toque. Te cuide.

Festa de
São João
A OASE também
é descontração, a
Dona Hilda
Schmidt, de 93
anos, brincando
de fumar e a
Gilda Drehmer
acendendo com
muita risada o
criolo.

Dia do/a Pastor/a

A presidente Márcia e esposo Rudi Gertz e secretária Lourdi
Bender participaram do culto da Ação de Graças pelos “100
anos da OASE de Santa Cruz- Centro: Vivenciando a graça
de Deus, a força da união e a alegria de servir e tudo para a
Glória do Senhor”. Após foi oferecido um gostoso coquetel num ambiente encantado e acolhedor.
Destacamos a presença do P. Sinodal Waldir Trebin e
esposa Lucilda, da presidente nacional da OASE Elza Janssen
(Nina) e da família do P. Marcos Radecke.
Mobile de madeira foi presente que damos com os símbolos da OASE e IECLB recortados.
100 anos de caminhada é uma benção, merece ser comemorada com todos os júbilos. Parabéns OASE de Santa
Cruz – Centro.

CONGRESSOS PAROQUIAIS DA OASE:
Paróquia Missões Santo Ângelo 25/08

Paróquia Giruá 26/08

Congresso Tenente Portela 08/09
Foi entregue no dia do/a Pastor/a flores ao P. Sinodal
Renato Kuntzer e às pastoras orientadoras da OASE
Sinodal Mariza e Roseli Buchmeier, o gesto é uma forma de agradecer a dedicação e o cuidado com os grupos da OASE do nosso Sínodo.
“Ser pastor é compromisso direto com o reino de
Deus, é ponte entre o Pai e os irmãos. Nesse tempo tão na
contra mão, a palavra de Deus é alimento para que não
percamos a meta e não nós desviemos do caminho”.

Retiro de descanso e desintoxicação

Nos dias 19 a 23 de julho na SETREM realizou-se
o tradicional retiro, promovido pela OASE Sinodal.
Destacamos dois depoimentos das participantes
Chica e Ângela.
“Foi uma experiência inovadora, diferente e
confortante, na verdade um resgate de valores dos nossos
antepassados, que cuidavam da saúde naturalmente sem
uso de produtos químicos. A idéia deve ser passada para
mais pessoas, pois nossa vida é muito agitada no dia-adia e no retiro há tempo de tratar a saúde, há tempo de
deixar o tempo passar, há tempo de renovar a fé, há tempo
de fazer lindas amizades, há tempo de viver. Parabéns
OASE Sinodal, por nos proporcionar este tempo.” Ângela
Jussara Volz - Três Passos
“Foi uma semana de intenso aprendizado; aprendemos a nos contentar com pouco (quase nada) pois alimentamos nosso corpo com o estritamente necessário; adquirimos conhecimentos que ficarão para sempre; adicionamos vários nomes a nossa lista de amigos e intensificamos nossa fé no Deus criador e mantenedor da Vida.
Serei eternamente grata à minha querida amiga Noeli
Abentroth que me proporcionou a participação neste evento. Por fim acredito que, participar de um seminário como
este, é um presente que todo o ser humano deveria se autoproporcionar. Com certeza repetirei a dose no próximo
ano”. Ilvanir Benke Maurer (Chica) - Três de Maio

Jornal O Sínodo

SÍNODO NOROESTE RIOGRANDENSE

70 anos de fundação da Comunidade de Santo Antônio
A Comunidade de Santo Antônio se reuniu, no dia
primeiro de agosto, em Culto de Ação de Graças pelos
70 anos de fundação. Os membros organizaram um painel com fotos que retratavam eventos importantes desta caminhada de fé e testemunho cristão que teve início
no dia 18 de agosto de 1940, na casa do Sr. Theodor
Jandrey, em culto celebrado pelo Pastor Willy Volkmann.
No início, a Comunidade foi composta por 16 famílias membro: Theodor Jandrey, Osvaldo Muller, Edmund
Meurer, Alfredo Artmann, Balduin Schuermann, Carlos
Zügel, Carlos Zügel Filho, Artur Appel, Mangold Winter,
Alfred Zimmermann, Adolfo Zimplel, Rudolf Att,
Friedrich Nessler, Alfred Tornquist, Reinwald Schmidt e
Friedrich Reinwald Neuhaus. Sendo que o primeiro presidente da Comunidade foi o Sr. Theodor Jandrey.

O primeiro templo da Comunidade foi construído em
madeira e inaugurado no dia 21 de novembro de 1948.
Este templo serviu como local de encontro com Deus
até o ano de 1966 quando foi desmanchado para dar
lugar a um novo templo em alvenaria que foi inaugurado, em 22 de novembro de 1970. Por este motivo, em
novembro, acontece a festa da Comunidade.
Durante o Culto as famílias fundadoras foram representadas pelas descendentes da família Jandrey e
Tornquist. A Comunidade acompanhada pela gaita de
Nelson Friling agradeceu e homenageou as famílias fundadoras cantando um vibrante “parabéns pra você”.
Günter Bayerl Padilha
Pastor da IECLB em Três Passos

Seminário de Diaconia Inclusão
A abertura do Seminário dia 28 de maio aconteceu na sede da IECLB, na rua Senador dos Passos,
em Porto Alegre. Fomos acolhidas pelo Pastor Dr.
Ernesto Friedrich e pela equipe de diaconia. Tivemos
a oportunidade de conhecer todos os setores da
igreja, bem como um DVD da Campanha Vai e
Vem.
O nosso Sínodo foi representado por mim e pela
Márcia e Nelci Penke. Nos dias 29 e 30 o evento
transcorreu na Casa Matriz das Diaconisas em São
Leopoldo. No seminário foram relatados as atividades desenvolvidas no Sínodo e metas a serem
alcançadas. Elaboramos duas moções a serem
apresentadas nos Sínodos e posteriormente encaminhadas ao Concílio Geral em Foz do Iguaçu, com
enfoque às pessoas com deficiência.

Nascimento
Parabenizamos a
ministra Angela
Hardcke
Bertaluci e seu
esposo Rafael
Cristiano
Bertaluci pelo
nascimento de
sua primogênita
Sophia Raphaela
Hardcke
Bertaluci, que
veio ao mundo
no dia 03 de
agosto de 2010.
Desejamos que a
bênção de Deus, a companhia de Jesus Cristo e o
amparo do Espírito Santo estejam com vocês
agora e sempre.
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Culto do Dia dos Pais em
Santo Ângelo!!

O Culto Infantil representado pela coordenadora
Roseli Müller da Rocha, prestu uma homenagem aos
pais, com uma encenação, que fez remeter a infância na
memória de muitos pais presentes. O ponto alto foi a
canção “Pai Herói”, de Fábio Júnior, entoada pelo músico Marcelo Luft, onde a emoção contagiou muitos que
ali estavam..., logo após a comunidade cantou os parabéns a todos pais presentes e a entrega de uma lembrança (com sabor de chocolate), confeccionada pela
Srª. Catarina Beilfuss.
Foi um momento especial dos muitos que virão à acontecer na vida da Comunidade de Santo Ângelo.
Acesse: www.ieclbcomunidadesantoangelo.blogspot.com
Marcelo Henrique Blödow Luft

Rosalie Spellmeier (esposa do P. Arteno
Spellmeier que atuou na Paróquia Guarani),
Nesci Penke, P. Dr. Nestor Friedrich, Lourdi
Bender, Márcia Penke e Pa. Iara Muller.

Comunidade de Esperança do
Sul celebra Culto especial pelo
Dia do Colono e Motorista

80 anos

No dia 21 de agosto de 2010, a senhora Leonida Erna Bubanz,
comemorou 80 anos de vida. Comemorou a data juntamente
com suas companheiras da OASE de Independência, com
um delicioso chá acompanhado por doces e salgados.

Culto de Instalação

No dia 1º de agosto de 2010 foi instalado na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, em Senador
Salgado Filho, o Pastor Wili Becker.
Desejamos ao Pastor e sua família uma boa acolhida neste novo campo de trabalho.

O senhor da vida e da
morte chamou para si:
Eliane Odeti Lutz
Querida filha Eliane Odeti
Lutz, faz dois anos que
partiu para a eternidade
e deixou muitas saudades,
como filha, amiga dos
seus pais Ary e Iraci do
mano Eliandro da cunhada Elisangela e da sobrinha e afilhada Gabriela.
Nas rodas de chimarrão, nos fins de ano e nos passeios. Restaram-nos apenas lembranças do seu jeito de ser.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o
mais ele fará. (Salmo 37.5)
Dia 24 de Junho de 2010 (dois anos de falecimento).
Tenente Portela – RS – Junho de 2010

No dia 25 de julho, a Comunidade de Esperança do
Sul celebrou Culto tendo como tema principal o Dia do
Colono e Motorista. Na ocasião foi recordado que a
chegada dos primeiros imigrantes europeus a cidade
de São Leopoldo, no dia 25 de julho de 1824, é evento
crucial para o desenvolvimento da agricultura no Rio
Grande do Sul e para a formação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Desta maneira
afirmou o P. Günter: “Nós somos frutos daquele dia. Nós
somos herdeiros desta história de trabalho e de testemunho cristão”.
O Coral 25 de Julho da cidade de Três Passos-RS
abrilhantou o louvor da Comunidade trazendo, sob a regência do maestro Adir Tomm, hinos em português e em
Alemão. Na ocasião o coordenador do Coral 25 de Julho Sr. Elemar Kretschmann disse que a tradição do canto
coral desembarcou em terras brasileiras com os primeiros imigrantes que junto com o Catecismo Menor de
Lutero traziam também um hinário. Para preservar e
transmitir esta tradição do canto é que o Coral está visitando a Comunidade e celebrando com ela culto a Deus.
Viver diariamente o testemunho cristão com trabalho e louvor é missão das comunidades que seguem pelos caminhos da Reforma e preservam a espiritualidade
dos primeiros imigrantes, dos colonos e dos motoristas.

Sínodo Noroeste Riograndense
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