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Editorial

Advento, tempo de espera comprometida
Amigo leitor (a)
As prioridades sinodais, definidas na Assembléia de
Crissiumal, para o período 2011-2014, que enfatizam
a Diaconia e Evangelização, já chegaram às comunidades. A Diaconia ressalta a prática da misericórdia e
da justiça, enquanto que a Evangelização resgata o
testemunho da fé em Jesus Cristo, a partir da comunidade. Essas prioridades passam a ser os desafios mais
importantes para a vida da Igreja nesses próximos
quatro anos e o nosso desafio agora é “apontar para o
verdadeiro pão que pode gerar vida”
Mas, nesta época de Advento, nossos pensamentos
se voltam para o nascimento de Cristo. Trata-se de
um período de espera, paciência e preparação comprometida.
É um momento doce e cheio de significado para nossas vidas, que nos faz repensar valores, ponderar sobre o nosso dia-a-dia e tudo que o cerca. É tempo de
fazer planos e reconsiderar equívocos. É hora de renascer para florescer. É tempo de fortalecer o significado da palavra amor e que este ilumine os caminhos
e transforme os corações. É o momento de contemplar aquela criança, que nasceu numa manjedoura de
uma estrebaria com extrema pobreza e rejeição porque não havia lugar para ele numa hospedaria, para
nos fazer entender que as pessoas valem por aquilo
que fazem e crêem e não por aquilo que possuem.
Diaconia e Evangelização fazem parte desta vivência
de participação ativa na comunidade e no serviço pela
vida digna de servir ao outro.
O Natal é um dia festivo, mas o nosso olhar deve
estar voltado para a festa maior do nascimento de
Cristo dentro de nossos corações. O nascimento daquele que bate às nossas portas, buscando espaço em
nossas vidas, para transformá-las, dar-lhes sentido,
valor, esperança.
Abençoado Advento, tempo de espera comprometida. Feliz Natal e aproveitemos este ano que se aproxima para realizar todos os nossos sonhos, e que nada
seja mais forte do que a união daqueles que brindam o
amor e o afeto entre nós.
Carlos Rudolfo Kunde - Professor Colégio Ipiranga
Sergio Decio Uebel - Coord. Comunicação do Sínodo
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Paz na criação de Deus - esperança e compromisso
Pastor Sinodal Renato Küntzer

Glória a Deus e paz na terra (Lc 2.14)
Deus confiou ao ser humano a tarefa de conservar e
cultivar a sua boa criação. Colocou-nos numa posição
de co-responsáveis pela criação. Essa co-responsabilidade foi negligenciada pelo ser humano que o impediu
de ver quem ele era realmente, dificultou a dignidade de
vida dos outros e entendeu que os recursos naturais estavam aí para serem pilhados. Diante desse quadro, é
urgente resgatar como Igreja o debate da vida com Deus
e com a sua criação dentro do contexto da discussão de
temas como a ecologia, a ética e a espiritualidade.
O tema do ano visa oferecer elementos para uma
nova forma de relacionamento do ser humano com Deus
e a sua criação, dando um novo sentido à humanidade,
que não seja o do consumo e lucro desenfreado. É natural e necessário que a sociedade se preocupe em atender as carências básicas das pessoas, mas que isso acon-

teça sem sacrificar os recursos naturais do planeta. Há
que se considerar as necessidades das gerações futuras,
que tem o direito à vida e relações humanas decentes.
Há um desejo da parte de Deus por um relacionamento integral e harmonioso conosco, motivo pelo qual
se dá “glória a Deus e paz na terra”. É expressão de louvor
e compromisso assumida pela comunidade. É dar razão
da esperança que nos move como cristãos e cristãs.
No Sínodo Noroeste Riograndense elegemos para o
período de 2011 a 2013 a Diaconia e a Evangelização
como prioridade. Nossa tarefa será dar testemunho da
fé em Jesus Cristo a partir da comunidade e praticar a
misericórdia e a justiça. Capacitar para o testemunho
do evangelho em situações específicas da vida em comunidade e no engajamento em movimentos e organizações da sociedade que se preocupam com a vida do ser
humano e da criação. Da fé ao serviço responsável. Eis
o que nos espera para o ano de 2011. Que Deus abençoe assim as nossas atividades.

Mensagem da Consulta Nacional de Educação Cristã Contínua
As e os representantes dos dezoito sínodos
da IECLB, estivemos reunidos na Consulta
Nacional de Educação Cristã Contínua, na
cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 26 a 28
de novembro de 2010.
Esses dias, refletimos, dialogamos e afirmamos assuntos referentes à Educação Cristã
Contínua a partir da moldura trazida pelas reflexões bíblicas de que o processo de ensino
aprendizagem acontece entre o servir e o orar,
como práticas do discipulado de Jesus Cristo.
Os impulsos trazidos pelo tema: Educação
Cristã e estrutura da IECLB lembraram que
na estrutura da IECLB as partes envolvidas
(instâncias) vivem e convivem observando
consensos construídos pelo todo. Isto significa que o planejamento das ações de Educação Cristã devem seguir
as orientações do PECC, que foi aprovado no XXVI
Concilio da Igreja em 2008, como instrumento orientador
do eixo transversal FORMAÇÃO do PAMI.
O diálogo entre o PAMI e o PECC nos levou a reafirmar a necessidade de entender a Educação Cristã
Contínua intimamente vinculada com a Missão, já que o
objetivo do Plano de Educação Cristã Contínua – PECC
visa atingir o melhor cumprimento da Missão de Deus.
Os relatórios trazidos pelos representantes dos Sínodos
mostraram que há uma grande riqueza e diversidade de
recursos no âmbito da Educação Cristã. Ao mesmo tempo,
assinalaram os esforços significativos para organizar e
desenvolver ações educativas dentro da proposta teológica e pedagógica do Plano de Educação Cristã Contínua – PECC. Contudo, por se tratar de um processo
diferenciado entre os Sínodos, ainda há muito a ser feito
nos âmbitos sinodais.
Constatou-se que há um grande contingente de lideranças apaixonadas pela causa da educação na IECLB.
Apesar disso, a renovação não é suficiente, provocando
uma sobrecarga e uma perda do exercício do sacerdócio
de todas as pessoas que creem. Esta situação aponta
para a necessidade de intensificar a formação de novas

lideranças.
A consulta apontou para a necessidade de um currículo básico que sirva de suporte, orientação, planejamento
e avaliação das ações educativas desenvolvidas pelas
instâncias da IECLB. Para tanto, o Grupo Coordenador
de ECC fará os encaminhamentos para elaborar uma
proposta de currículo e enviará para análise das instâncias sinodais no segundo semestre de 2011. Para apreciação e encaminhamento do currículo, propomos uma
consulta em abril de 2012. Até lá, as instâncias se comprometem em estudar o PECC e orientar suas ações
educativas por ele.
Constatamos que a Consulta foi importante para a
caminhada da Educação Cristã Contínua, enquanto eixo
transversal do PAMI. Por isso, motivamos para que a
SUSTENTABILIDADE e a COMUNICAÇÃO também sejam colocadas como prioridade nas agendas da
IECLB, com vistas à melhor viabilização do PAMI.
Fazemos votos de que, neste tempo de advento, a
espera ativa, que celebra a encarnação de Deus em Jesus Cristo, fortaleça o nosso compromisso com a Educação Cristã Contínua em prol da Missão de Deus.
Irmanados e irmanadas no abraço de Deus,
Representantes da Consulta Nacional de
Educação Cristã Contínua
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20º CONGRENAJE e 6° Fest’Art
Nos dias 18 a 22 de julho deste ano aconteceu na cidade de Maripá, no Paraná, mais um
Congresso Nacional da Juventude Evangélica. Este grande encontro é realizado de dois em dois
anos. Nesta edição, nosso Sínodo Noroeste Riograndense esteve representado por 45 jovens e
teve por tema: Juventudes, pelo que bate o nosso coração?” Parte importante de toda a reflexão
destes dias de encontro foi mostrar aos jovens pelo que querem
que bata o nosso coração. O sema bíblico foi de 1Samuel
16.7b: “Porque as
pessoas vêem as
aparência, mas eu
vejo o coração.
A temática trouxe
a reflexão pelo sentido da vida, por aquilo
em que nos dispomos
a investir nosso tempo, nossos talentos,
nossos recursos, enfim, aquilo que temos
de melhor. Um testemunho permanente a ser dado aos jovens é o do amor e da misericórdia que Deus tem por cada um
deles. Foi dito ser fundamental que cada jovem possa ouvir que ele é um projeto do coração de
Deus. Ele deve poder ouvir que o amor de Deus não está absolutamente relacionado à aparência,
à classe social ou a cor da sua pele. Mais do que ouvir o jovem tem necessidade de perceber
coerência entre palavra e ação por parte de quem fala.
O portal luteranos traz a mensagem dos 800 jovens congressistas, que estiveram representando
os 18 Sínodos da IECLB.
Em nome da coordenação Sinodal da JE, agradeço cada pai e cada mão que confiou em nós
para que seus filho e filhas pudessem esta representando nosso Sínodo lá em Maripá.
P. Ruben Marcelo Dettenborn - Coord. Conselho Sinodal da JE

Encontro Esportivo Sinodal
Nos dias 13, 14 e 15 aconteceu mais uma edição do
Encontro Esportivo Sinodal,
na localidade de Buriti, município de Santo Ângelo. Participaram oito Paróquias, das
vinte e duas que compõe nosso Sínodo: Paróquia de Doutor Maurício Cardoso, Horizontina, Independência, Santo Ângelo, São Borja, Senador Salgado Filho, Três de
Maio e Buriti.
Os ministros Vilson e
Sônia, que residem em Buriti,
junto com sua equipe de jovens, acolheram os
participantes com uma celebração no templo da
comunidade, dando assim, início a motivação que
se esperava estar no coração dos participante:
clima fraterno de convivência, esportividade e
disposição para confraternizar. Os 114 jovens que
lá estiveram participaram de forma ativa em todas as atividades esportivas propostas e também no congresso que aconteceu no último dia
do encontro. As modalidades esportivas foram:
Canastra, Vôlei misto, Futsal masculino, Futsal
feminino e Ping Pong. Apesar da premiação,
como motivação, para os primeiros colocados,
tivemos uma convivência harmoniosa e um clima de respeito entre os participantes.
O Congresso Sinodal da JE elegeu novos representantes para assessorias e funções a nível
sinodal e nacional da JE. Destacamos a eleição
dos assessores teológicos da JE para o prazo de
dois ano: Pastor Fábio Bernardo Rucks (atuando
na Paróquia de Giruá) e o Pastor Ademir Tumelini

Missão Criança

“Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o
adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o
tirei da água.” (Ex. 2, 10)
No dia 26 de setembro de 2010 aconteceu em Horizontina mais um
culto em comemoração aos 5 anos de batismo. Desta vez contamos
com a participação de crianças de toda a Paróquia. Foi um momento
muito especial! A partir da história de Moisés, 26 crianças relembraram
e refletiram sobre este ato tão importante na vida dos cristãos que é o
batismo. Para tornar este culto mais significativo organizamos uma
decoração referente ao tema, apresentação teatral e uma simbologia
de cesto e bonecos representando Moisés e as próprias crianças em
seu batismo. Ainda na ocasião houve o batismo de 8 crianças, o que
intensificou ainda mais o momento. Após o culto houve uma sessão de
cinema no auditório do Colégio Frederico Jorge Logemann, onde as
crianças e seus familiares assistiram ao filme “O Príncipe do Egito”.
Para encerrar a programação foi oferecido um almoço festivo no Centro
Social Evangélico. Agradecemos a todas as famílias que nos receberam e aceitaram este convite tão especial.

Curso de capacitação para
educação cristã comunitária
A 1ª Etapa da Capacitação aconteceu este ano, nos dias 10 e 11 no
município de Independência. Foram trabalhados os temas Plano de Educação Cristã – Origem e Aspectos Centrais e Missão e Educação Cristã.
A 2ª Etapa foi realizada no município de Chiapetta, nos dias 10 e 11 de
julho focalizando as Abordagens e Metodologias para o Culto Infantil,
Ensino Confirmatório e Grupos de Jovens, bem como também, sobre a
Teologia da Confirmação.

Schmechel (atuando na Paróquia Guarani). A coordenação Sinodal da JE, para o mesmo período, ficou sob a responsabilidade dos jovens: Patrícia Hammes (de Três de Maio) e Matheus
Weis Pereira (de Doutor Maurício Cardoso).
Foram agendadas reuniões do COSIJE (Conselho Sinodal da JE) para 2011, e firmada a data
e o local do próximo Encontro Esportivo Sinodal, ficando para 12, 13, 14 e 15 de novembro
próximo, na Paróquia de Senador Salgado Filho.
Aproveitamos este espaço para agradecer,
em nome da coordenação sinodal que se despede, pelo apoio e parceria que tivemos de Paróquias, do grupo da Parceria, do Sínodo, principalmente na pessoa do Pastor Sinodal Renato
Küntzer; e, é claro, dos jovens que caminharam
conosco neste período de quase dez anos a frente
dos trabalhos da JE neste Sínodo. Nos despedimos desta função desejando a nova coordenação que desempenhem sua função com muita
dedicação e amor.

A 3ª Etapa ocorreu no município de Tenente Portela nos dias 09 e10
de outubro e abordou sobre o tema: A Experiência da Fé em cada Fase do
Desenvolvimento Humano.

A 4ª Etapa realizou-se no município de Santo Ângelo, nos dias 06 e 07
de outubro e foi discorrido sobre os Temas Transversais da Educação
Cristã Comunitária e Currículo Básico para a Educação Cristã, com ênfase em Crianças, Adolescentes e Jovens.

ESPECIAL

4 O Sínodo - Outubro a Dezembro/2010

Coroa de Advento Sinal de Luz e Amor
Pastor Osni Prochnow

Advento, para nós evangélicos luteranos é um tempo
de muita expectativa e alegria, pois aguardamos a chegada do nosso salvador. Lembro-me, com certa saudade do meu tempo de criança quando as famílias cristãs
se preparavam para o natal. A coroa de Advento, com
as suas quatro velas, não tinha apenas a função de
embelezar o ambiente, mas sim, ela tinha realmente
um sentido muito especial para a reflexão e preparo
para receber o menino Jesus. Cada ano que passa
perde-se um pouco mais do verdadeiro sentido do
Natal. Por um lado há pessoas que julgam que
os símbolos natalinos como coroa de Advento, árvore natalina, Papai Noel, presentes, ofertas, fizeram do Natal uma festa Idólatra. Por
outro lado, o comércio explora cada vez mais
os tradicionais símbolos natalinos, e com isso perde-se
toda riqueza que esses símbolos transmitiram ás famílias cristãs a cada Natal durante muitos Séculos.
Os símbolos falam, na verdade, tudo depende apenas de como tratamos dos símbolos e as tradições do
mundo em relação ao evangelho. Fazer uma corroa de
Advento era uma antiga tradição pagã do povo europeu.
Os primeiros missionários cristãos aproveitaram essa
antiga tradição para transmitir o evangelho aos povos
bárbaros.
E Assim a coroa de advento permanece uma tradição que traz ainda hoje vários símbolos que falam de
verdades bíblicas e da fé. A coroa é feita com galhos
verdes (cipreste) cor da esperança, sinal da esperança

na promessa de Deus que nos enviará um rei que agirá
com sabedoria e justiça (Jeremias 23.5}. A forma em
círculo nos leva a refletir sobre o grande amor de Deus
pela humanidade. É sinal do amor eterno de Deus que
não tem princípio e nem fim. Além do mais, o círculo da
corroa nos dá a ideia de uma grande Aliança. Deus no
menino Jesus faz uma nova aliança com o ser humano.
No advento lembramos o comprometimento de Deus

com seu povo. E o povo de Deus espera com ansiedade a vinda do seu Salvador.
As quatro velas da corroa de advento lembram
os quatro domingos que antecedem o natal. No
início, sem luz, a coroa lembra as trevas em
que o mundo vivia antes de Deus se revelar
na criança de Belém. “O povo que andava
em trevas viu grande luz, e aos que viviam
na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz” Isaías 9.2. No primeiro domingo de Advento acende-se a primeira
vela, na medida que o natal se aproxima a
cada domingo se acende mais uma vela,
até a quarta vela. Então é chegado em nosso meio Jesus Cristo a luz do mundo.
Que neste advento todos nós possamos
refletir sobre os símbolos do Advento e do
natal. Não vamos vê-los como negativos para
nossa fé. Também não vamos apenas ornamentar as nossas casas com corroas, guirlandas,
árvores e com muitas luzes. Mas sim, em volta
da corroa meditar com os nossos familiares a importância da chegada do menino Deus, a luz do mundo para as nossas vidas. Porque não resgatar a
espiritualidade de pessoas que no passado nutriam sua
fé a partir da mensagem que os símbolos transmitiam?
Que neste período que antecede o natal, a coroa de advento possa novamente ser importante para nos anunciar a vinda do Filho de Deus.
Feliz Natal.

Culto dos casais jubilares-Paróquia Guarani

Comunidade celebra Semana da Reforma
A Comunidade Evangélica São Paulo de Três de
Maio comemorou a Reforma de uma forma diferente.
Iniciou o culto no templo e prosseguiu com uma caminhada no centro da cidade. Faixas e cartazes com frases de Lutero e conteúdos centrais da Reforma foram
carregados pelos cerca de 150 caminhantes. Também
o tema do ano da IECLB e banners dos setores de
trabalho da comunidade forma mostrados ao público.
A idéia surgiu quando se pensou em sair do tradicional
almoço do Dia da Reforma e promover algo que dissesse um pouco mais a respeito do sentido e da motivação da Reforma. Assim surgiu a idéia de promover
a Semana da Reforma Luterana. Ela iniciou no dia 23
de outubro com o 32º Encontro Regional de Corais,
com a participação de 16 corais. No dia 29 à noite,
promovemos uma exibição pública do filme Lutero, com
debate sobre aspectos centrais do filme e da Reforma. A culminância da Semana foi o culto do dia 31.
O evento teve maior eco ainda devido a matéria
repercutida em nível regional e estadual numa rede de
televisão. Para a comunidade foi um primeiro passo,
que mostrou ainda falhas na organização e muitos aspectos que podem ser aprimorados. Mas foi um passo
importante para quebrar um tabu que insiste em acompanhar em grande parte comunidades da IECLB: a
timidez. Saímos às ruas, cantamos “Deus é castelo forte

No dia, 28 de Agosto de 2010 foi realizado o culto dos
casais jubilares na paróquia Guarani. O culto foi celebrado na Vila 7 de Setembro e contou com a participação
de 39 casais e também alguns filhos/as dos casais. Após o
culto houve uma confraternização no salão comunitário.

Retiro da Reforma com CI em Buriti
e bom” e outros hinos, falamos frases de Lutero, contamos detalhes do movimento da Reforma. Melhor de
tudo: tudo correu bem e as repercussões positivas nos
animaram a repetir a experiência no próximo ano com
mais divulgação, mais desafios e mais promoções.
Agradecemos a Deus por ter nos orientado nesse passo e reafirmamos nossa alegria de pertencermos a essa
Igreja de Jesus Cristo, como herdeiros da Reforma.
P. Erni Drehmer

Culto de abertura da Pedra Fundamental
A Comunidade Evangélica da Paz de Vila Cascata
está celebrando a partir deste ano o Jubileu de Ouro
de seu templo. Na ocasião do culto ocorreu a bênção
para os Confirmados e batizados de 1960.
Contamos com a presença do P. Sinodal Renato
Küntzer, que abordou na pregação Lucas 16.1-13, A
parábola do administrador desonesto. Convidando esta
Comunidade a se colocar a serviço do Senhor Jesus
Cristo, dispondo dos dons, talentos em favor do trabalho do Reino de Deus.
Logo após o Culto, foi servido um delicioso almoço,
dando se continuidade ao festejos.

Este ano fizemos o nosso primeiro retiro do Culto
infantil paroquial para trabalhar os 493 anos Reforma.
Aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro na Comunidade
de Atafona. Nos dois dias com as crianças foram trabalhados vários assuntos relacionados a vida e aos trabalhos de Martim Lutero e sua família. No culto da reforma foi apresentado um teatro que contava a luta de
Lutero contra a venda de indulgências. O encontro foi
organizado pelas orientadoras do culto infantil de nossa
paróquia.
P. Vilson Luiz Hining
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Natal – esperanças renovadas

Novemberfest se firma como evento
da etnia alemã na Região Celeiro

“Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém”.
Natal é tempo em que a alegria do nascimento de Cristo se mistura à alegria em
nossa vida. Temos muito a agradecer, pois Deus nos presenteou com uma filha.
Quando nasce um bebê, as esperanças se renovam, tudo muda! A alegria paira no
ar... são muitas visitas, presentes e bons desejos para a família. Todos querem
conhecer essa nova vida que veio tão frágil, sensível e delicada. Como família nos
sentimos acolhidos nessa nova fase de ser mãe e pai. Imagino que quando Jesus
nasceu, muitos desses sentimentos também se fizeram presentes. Aquele humilde casal, esperando seu primeiro filho, enfrentando muitas dificuldades.
Um bebê, que seria o precursor de uma história linda. Jesus mudaria a
história da humanidade, transformando nossa vida ainda hoje. No Evangelho de Lucas 2.12 nos lemos: “Encontrareis um recém nascido enrolado
em panos simples e deitado numa manjedoura”. A maternidade foi
uma estrebaria. O berço uma manjedoura. Os enfeites, palha e um lindo céu estrelado. Os acompanhantes, animais. Quem o acolheu foram seus
pais Maria e José. Recebeu a visita dos magos
que trouxeram presentes. Esse bebê, chamado
Jesus que veio trazer vida nova, coragem, fé, humildade e amor. Aí está um grande desafio para
as famílias cristãs hoje, resgatar o verdadeiro significado do Natal. Ensinar, desde muito cedo, no
seio familiar os valores que o nascimento de Jesus traz para a vida de cada pessoa e para o mundo inteiro. Para nós, que teremos nosso primeiro
Natal com nossa pequena filha Sophia, há muita
esperança. Esperamos que antes que ela fale suas
primeiras palavras e dê seus primeiros passos, sinta
que em seu lar, em sua comunidade de fé e por
onde for que o menino Jesus nos deixou o maior
ensinamento cristão: amar! Esse é o maior presente que podemos dar e receber: Amar como
Cristo nos amou. Que Deus nos abençoe ao celebrar com alegria o Natal e nos permita ter esperanças renovadas a cada dia do Ano Novo.

Na noite do dia 06.11.10, em Três Passos,
aconteceu a 3ª edição da Novemberfest, uma
promoção da Comunidade Evangélica de Três
Passos e que aconteceu nas dependências do
ginásio de esportes do Colégio Ipiranga.
Durante o evento, mais de 500 pessoas aprovaram o cardápio do jantar, do buffet de sobremesas, do chopp e da cerveja, assim como a
animação da Super Banda Choppão, da cidade
de Montenegro.
As senhoras da OASE e demais membros
da comunidade não mediram esforços para que
tudo saísse conforme o planejado.
Neste ano, a 3ª Novemberfest contou com a
presença do casal alemão Heinz Hermann e
StephaniHemme, da cidade de Winsen, do estado de Hannover, norte da Alemanha.
Conforme o presidente da comunidade, Sérgio Uebel, a 3ª Novemberfest agradou a todos
os presentes e, aos poucos, firma-se como um
dos grandes eventos, que busca resgatar a história e a tradição da etnia alemã aqui na Região
Celeiro. Afirma que na edição do ano que vem
muitas novidades serão implementadas. Entre
elas, a ampliação da festa para dois dias, concursos típicos, passeios pela cidade, ampliação
do local da festa e atrações culturais.

Pastora Angela Hardke Bertaluci
Paróquia de Tenente Portela

Ano Novo, Vida Nova... A começar pela família
Fogos estouram no céu! Tilintam copos com champanhe ou outros tipos de bebidas. Famílias e amigos se
reúnem para celebrar a chegada de um novo ano. Mas,
porque são soltos tantos fogos, tanto barulho, tanta bebida? Será para anestesiar os nossos corações, fazendo com que momentaneamente nos enganemos, acreditando que a partir desse momento tudo será diferente? Enganamo-nos a nós mesmos e acreditamos na
ilusão de que novos dias nascerão diferentes, trazendo
tudo de bom que nos desejam os parentes, os amigos,
as lojas, os cartões e anúncios de TV, como se tudo
acontecesse num passe de mágica.
Não dá para esquecer que mudanças não se dão
por acaso. É claro que Deus deseja que todos os seus
filhos tenham vida em abundância “Eu vim para que
todos tenham vida e a tenham em abundância”, diz
Jesus (Jo 10.10), porém, alcançar essa vida em abundância não depende da quantidade de fogos que estourarmos, nem do tamanho da festa que realizarmos
na virada do ano. Mudanças requerem crer no Senhor
da vida e disposição para mudanças de atitudes.
Nós não podemos mudar o mundo sozinhos, mas
se a nossa família necessita de transformações, então
este é um bom espaço para começar o trabalho. E não
pensemos que apenas os outros necessitam mudar. Comecemos a transformação por nós mesmos. A afirmação do apóstolo Paulo é de que os que estão em
Cristo são novas criaturas (2Co.5.17). A partir da fé
em Cristo andamos em novidade de vida. Podemos
obter por meio dele o perdão de nossos pecados e nos
alimentar na esperança da eternidade. Então, confie-

mos nossos caminhos inteiramente a Cristo e deixemos
que a transformação se inicie por nós.
Num segundo passo, vamos fazer um auto-exame e
descobrir quais aspectos práticos precisamos mudar em
nós mesmos. Talvez precisemos deixar um vício que está
prejudicando a nossa saúde física e a emocional de nossa família. Talvez precisemos olhar mais para os outros
e menos para o nosso egoísmo, para aprendermos a ser
grato por tudo o que somos e possuímos. Outra boa estratégia é buscar estabelecer um objetivo de vida pessoal. Alguma ocupação que nos faça ter um sentido para a
vida. Só depois é que poderemos construir com nossa
família os sonhos de uma vida cheia de realizações.
O terceiro passo consiste em planejar, com nossas
famílias, a organização da vida familiar. Abaixo algumas
dicas para realizar esse planejamento:
1) Investir tempo na família: O tempo é o maior
dom que Deus nos deu e precisa ser bem planejado.
Normalmente ouvimos as pessoas se queixarem que o
tempo passa muito depressa. Com isso facilmente podemos cair na armadilha de privar a nossa família de um
tempo de convivência. Por isso, se não tem sobrado tempo para a família, talvez seja hora de mudarmos atitudes, e hora de fazer uma revisão sobre como organizamos as nossas agendas e, talvez, seja hora de abrir mão
de coisas que são supérfluas e ocupam por demais o
nosso tempo.
2) Criar um ambiente de segurança e paz: A família é um espaço onde se espera que prevaleçam o
acolhimento, o respeito mútuo e o amor. Por isso, todos
os seus membros precisam saber respeitar e serem res-

peitados. Convenções claras a respeito dos relacionamentos são de vital importância para a harmonia familiar. Passou-se o tempo no qual apenas o pai mandava.
Hoje o diálogo, a abertura para opinião e a valorização
dos dons de cada um podem servir como instrumentos
para a edificação da família.
3) Planejar e participar de atividades em família: É evidente que cada faixa etária possui interesses
próprios no que diz respeito a atividades de lazer. Porém, com um bom diálogo e regras claras, talvez seja
possível reunir a família em atividades que visem a
descontração, convivência e comunhão.
4) Investir em momentos de reflexão e celebração: Lamentavelmente perdemos em muitas famílias a tradição de sentar junto à mesa e ter um momento de oração antes das refeições. Porém, retomar essa
tradição e tantas outras que perdemos não é nada difícil. Basta querermos. Além disso, precisamos lembrar
que crianças adoram ouvir histórias bíblicas e normalmente gostam de participar das atividades comunitárias, especialmente o Culto Infantil. Participar assiduamente dos cultos comunitários é outro bom momento
para alimentar a fé em família e é responsabilidade
dos pais convidar os demais integrantes da família para
participar.
Observados esses passos, certamente poderemos
alimentar a esperança de um feliz ano novo e, com
certeza, teremos motivos para brindar e festejar.
P. Fábio B. Rucks - Giruá – RS
ieclbgirua@terra.com.br

OASE
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Associação dos Grupos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas - OASE

Desfile
As senhoras
do grupo da
OASE de Três
de Maio,
realizaram um
desfile dia 24/
11 com os
colares comprados das
índias em Iraí
durante o
passeio da OASE Sinodal. Pousaram para um registro.

Passeio Sinodal da OASE

30 anos da OASE – Linha Boa Vista
Dia 26 de setembro a OASE da
Linha Boa Vista- Paróquia Guarani
comemorou com culto de Ação de
Graças pelas dádivas recebidas nos
trinta anos de caminhada. O pastor
Ademir Schmechel e a pastora
Mariza Allebrandt orientadora da
OASE Sinodal, foram os
celebrantes. A presidente do grupo
Mercedes Buss acolheu a todos a
agradeceu a presença. Usando o
data show foram apresentadas fotos das principais atividades,
relembrando as fundadoras e as diretorias que por
três décadas doaram saberes e trabalho.
Gostei de ver no templo uma árvore frondosa,
uma dinâmica que usaram do Roteiro da OASE.
Também destaco o cofre à Campanha Vai e Vem
e o grupo de canto que cantou e encantou.

Semana Nacional da OASE
No mês de setembro os grupos de OASE realizaram o culto da Semana Nacional da OASE.
Neste ano o culto teve como tema a juíza Débora
Juízes 4.1-24. O texto bíblico traz o exemplo de
uma mulher que está comprometida com a realidade de seu povo. Débora tem funções de liderança; ela atua como juíza; é responsável por ouvir os conflitos, as desavenças do povo e julgar,
Como sempre o tradicional passeio de encerramento das atividades sinodais foi um sucesso. Do dia 09 a 11 de novembro, foram
momentos de prêmio, de presente que cada participante mereceu.
Visitamos e usufruímos da beleza natural e medicinal da cidade de
Irai. Até fomos recebidas pelo prefeito municipal e vice. Senhoras
da OASE participaram da celebração da amiga secreta.
Ficamos encantadas com a criatividade dos índios na confecção
de colares para todos os gostos de sementes e cascas de côco. São
obras de arte que merecem ser expostas em galerias.
Ametista do Sul que encanto da natureza, só um arquiteto divino
é capaz de fazer tanta beleza. Vale a pena ver o museu de pedras.
Viajar é trocar a roupa da alma, voltamos com baterias carregadas e esperando mais um passeio de confraternização.
Lourdi Bender

CONGRESSOS PAROQUIAIS

Congresso paroquial da OASE em Esperança do Sul –
Paróquia de Três Passos (27/09/10)

Congresso paroquial da OASE em Bela Vista Paróquia Três de Maio (15/09/10)

Ao meio dia almoço e a tarde festa com animação da Banda Progresso.
A presidente Sinodal da OASE é membro do
grupo Linha Boa Vista. Parabéns, Márcia Gertz
pela organização e pela alegria das participantes.
Lourdi Bender

dar uma posição sobre a situação; mas Débora
também está comprometida com assuntos políticos e militares que envolvem a vida de sua gente.
Com Débora, como com outros juízes e lideranças, Deus ajudou o seu povo a alcançar muitas
vitórias de restabelecimento de vida digna com justiça e paz.
A partir do tema foram realizadas encenações
e cultos onde as mulheres puderam vivenciar a liderança da juíza Débora e de Jael. Ser mulher de
OASE significa também correr alguns riscos para
ser testemunha. A fé em Deus e em seu projeto de
vida é fundamental. É o próprio Deus que chama,
capacita, encoraja, confia em nós. Também é importante conhecer a realidade, planejar, agir, contar com
ajuda das outras pessoas e de Deus. Que possamos continuar o trabalho de comunhão, testemunho e serviço com a mesma motivação: Desperta,
Débora, acorda! Marcha, Baraque, Acorda!
Pa. Mariza Allebrandt

Seminário de avaliação e Planejamento
O Pastor Sinodal Renato Kuntzer presente no
evento, no dia 19 de outubro, saudou com as senhas do dia. O Pastor Eloi Neuhaus da Comunidade da Paz de Santa Rosa fez a meditação inicial. Com o auxílio do data show foram apresentadas algumas fotos da minha viagem ao OrienteMédio- Egito, Jordânia e Israel. Destacando as
pirâmides do Egito, o canal do Suez, Petra na Jordânia e os lugares sagrados: Monte das Oliveiras,
Santo Sepulcro, Muro das Lamentações, Belém,
caminhos de Jericó, Rio Jordão, mar da Galiléia,
mar morto, mar vermelho, Monte Sinai e as fontes de Moisés.
Avaliamos a caminhada de 2010 e planejamos
as atividades para 2011 que constarão na nossa
agenda. Lembrando que a Assembleia da OASE
Sinodal está marcada para o dia 26/04 e o encontro da Mulher Luterana será dia 18 de setembro
na Comunidade de Dr. Maurício Cardoso.
No Seminário “Quantas emoções eu vivi”. Ser
reconhecida é um sentimento nobre. Das coordenadoras paroquiais recebi um jogo de toalha e o
mesmo mandaram a minha irmã Arlene. No cartão palavras emocionantes que elevam a alma.
Destaco: “Um muito obrigado de coração e reconhecimento pelo teu trabalho e dedicação a OASE
Sinodal quando fostes presidente”.
Isto é um troféu que não se guarda na estante,
mas no coração. Este reconhecimento eu divido
com as colegas da diretoria, pois todas auxiliaram
para o bom desempenho das nossas atividades na
gestão. Obrigado!
Lourdi Bender

Mensagem
Reunidas em Seminário nos dias 14 a 16 de
setembro de 2010, a Diretoria da Associação Nacional da OASE e Diretorias das Associações
Sinodais representadas pelos 18 sínodos, foram
acolhidas em Rodeio 12, SC, no Sínodo Vale do
Itajaí, cidade que cultura a música, o teatro, a culinária italiana e expressa belas paisagens por montes e montanhas.
Liderança – Estilos de Liderança e Oratória
foi o tema e fomos desafiados a falar, ensinar e
despertar os dons que nos foram dados pela graça
de Deus. Aprendemos técnicas de atuação e suas
funções, pois, somos membros uns dos outros no
mesmo corpo que é Cristo Jesus.
Ouvimos que aprender a falar em público é o
método natural para eliminar sentimentos de medo
e inferioridade.
Vivenciamos através de um passeio o cuidado
com o ser humano na área da saúde, fomos acolhidas por mulheres filhas de imigrantes e o folclore alemão nos proporcionou muita alegria e
descontração.
Houve momentos de louvor, oração, integração
e partilha, expressando assim, a Comunhão – Testemunho – Serviço.
Saímos, levando na bagagem a certeza de que
devemos usar nossos dons com compromisso e responsabilidade ali onde atuamos, pois Deus espera
muito de nós.
Encerrou-se o Seminário com a celebração do
culto e a Ceia do Senhor.
Rodeio, 12 a 16 de setembro de 2010.
Comissão de mensagem
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90 anos da Comunidade Evangélica da Paz foi celebrado em sessão especial Segundo aniversário
A Câmara de Vereadores de
Santa Rosa realizou na noite do
último dia 03 de novembro, Sessão Especial para comemorar os
90 anos de fundação da Comunidade Evangélica Da PAZ. A cerimônia foi presidida pelo Presidente do Poder Legislativo, Vereador Denir Frosi (PP) e contou com a presença de autoridades municipais, lideranças comunitárias e membros da comunidade luterana.
A comunidade foi fundada no dia 31 de outubro de
1920, na então Vila 14 de Julho. Seu primeiro presidente
foi o Sr. Francisco Rahn. No dia 25 de janeiro de 1953 a
comunidade festejou a inauguração de seu templo religioso, localizado na Av. Santa Cruz; na época chamou a
atenção dos moradores da região por ser a primeira igreja
construída toda de alvenaria.
“Em cada comunidade uma igreja e em cada igreja
uma escola” foi um dos princípios luteranos que serviu
como alicerce da comunidade evangélica Da Paz. Hoje

Eno Voese torna-se cidadão honorário de
Santo Ângelo
Professor, Eno, como é carinhosamente chamado, recebeu o título mais honroso que um município
pode conceder a um de seus munícipes. Foi agraciado, no dia 18 de outubro, com o título de Cidadão
Honorário santo angelense na Câmara de vereadores desse município. O mesmo foi concedido pela
brilhante trajetória e contribuição desse professor que
dedicou trinta e nove anos de sua vida para ensinar
na mesma escola. Nascido em 23 de fevereiro de
1935 na cidade de Trombudo, distrito de Santa Cruz
do Sul, hoje município de Vale do Sol. Formou-se em
1956 na Escola Rural Normal e logo foi nomeado
pelo estado para lecionar na escola rural do Distrito
de Buriti em Santo Ângelo. Em 1975 formou-se em
pedagogia e, mais tarde, fez pós-graduação em Administração Escolar. Nesse tempo todo, atuou como
professor, secretario da escola e diretor. Com muita
luta conseguiu trazer o ensino médio para essa escola.
Além do brilhante trabalho na escola e sociedade,
Voese tirava tempo para se dedicar a sua igreja, a
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de
Buriti. Foi presbítero, professor de Ensino
Confirmatório e representa, desde o início, a Paroquia
junto ao Sínodo Noroeste Riograndense.
A paróquia de Buriti e a Comunidade de Buriti
querem aqui expressar o orgulho de tê-lo como membro e parabenizá-los pela conquista de tão honroso
título. Parabéns ao professor Eno e a sua esposa e
sempre companheira Vali Voese.

Pastoral da Agricultura Familiar
A Pastoral da Agricultura Familiar faz parte do trabalho teológico e prático do nosso Sínodo. Esta Pastoral
traz muita alegria a quem tem paixão pela agricultura
sustentável, ecologicamente correta, economicamente
viável e amor pela terra e vida que Deus nos Deu.
Tivemos reunião do Conselho da Agricultura familiar
em 17/11/2010 na Paróquia de Horizontina. Avaliamos
as atividades desta Pastoral. Planejamos atividades para
o próximo ano. O que foi planejado, consta no Plano de
Ação do Sínodo. Paróquias que tem pessoas indicados
para o Conselho da Agricultura familiar, confirmem as
indicações com endereço, telefone,...Paróquias que não
indicaram, e tem interesse poderão indicar. Pedimos que
as confirmações e indicações sejam feitas até fim de
fevereiro de 2011no Sínodo.
Que a Paixão de deus por nós nos conceda a dádiva
de um Abençoado Natal e Ano Novo, com muita paz,
graça, paixão, esperança, amor em nossas vidas e em
toda criação de Deus

a comunidade conta com mais de
3 mil membros.
- Falar dos tantos exemplos de
pessoas que por aqui já deixaram
seu testemunho de serviço, amor,
dedicação e empenho é motivo de
orgulho para nós. Saber se aqui
estamos é por que temos um legado a cultivar, uma história para
perpetuar – destacou o Pastor
Celso Gabatz durante sua manifestação da tribuna da Câmara de Vereadores.
A indicação para entrega de Menção Honrosa partiu
dos Vereadores José Albino Rohr (PT) e Paulo Roberto
dos Santos (PPS) durante a Sessão Ordinária do dia 27
de setembro. A indicação foi aprovada por unanimidade
dos Vereadores.
Na tribuna, os Vereadores proponentes destacaram
os relevantes trabalhos realizados pela Comunidade
Evangélica da Paz no campo religioso, educacional, cultural e social em Santa Rosa durante os 90 anos de fundação.

A Paróquia Evangélica de Confissão Luterana
Gustavo Adolfo celebrou seu segundo aniversário no dia
8 de novembro de 2010. No dia 7 de novembro reuniram-se membros das três comunidades que fazem parte
da paróquia: Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana da Paz em Bela União, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Cruzeiro e Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana Santo André – Barra
das Tunas. Celebraram culto às 10 horas presidido pelo
ministro da paróquia, Pastor Edu Grenzel e para pregação foi convidado o pastor sinodal, pastor Renato
Küntzer. Os membros das comunidades sentiram-se
honrados com a presença do pastor sinodal.

Jubileu de Ouro

P. Edu Grenzel

Congresso Paroquial de Confirmandos

O Congresso paroquial de confirmandos da Paróquia
Evangélica de Confissão Luterana Gustavo Adolfo em
Cruzeiro Reuniu 30 jovens em acantonamento na Comunidade de Bela União. A Gincana com o conteúdo
Bíblico, Catecismo Menor e Passos na fé foram a sensação do encontro. Mas a equipe vencedora foi a mobilização das comunidades e da paróquia que conseguiu
entusiasmar os jovens.
P. Edu Grenzel

Culto JE - “VAI E VEM”
Domingo, 12/09/2010, no templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Santo Ângelo, a Juventude Evangélica de Amor Incondicional (JEDAI), e
a Juventude Evangélica de Santo Ângelo (JESA), celebraram o culto à noite, com a temática em benefício a
Campanha de missão “Vai e Vem”, da IECLB, onde as
ofertas do mesmo serão destinadas para a campanha. A
chuva foi um obstáculo, para muitas pessoas, mas nem
por isso, a celebração perdeu força. O culto contou com
a banda do JEDAI, formada pelo músicos: Marcelo Luft,
na guitarra/violão/vocal, Junior Bortoluzzi nos backing
Vocals/contra-baixo, e Agemir da Rosa Lang na
bateria, onde o louvor foi impulsionado pelas
releituras das canções apresentadas e pela
interação com o público, que no início estava apreensivo, mas após a dinâmica dos “Vai e Vens”
(brinquedo, confeccionado pelos jovens), onde os
presentes compartilharam uns com os outros, simbolizando o tema da campanha, enfatizando o seu
conceito, trazendo a assimilação da importância
da mesma na IECLB. Lembrando também que o
mês de Setembro é o mês da Missão da Juventude Evangélica, onde se aproveitou, a motivação
dos jovens a se organizarem. Muito louvor, divertimento, alegria, entendimento, marcaram a noite
do dia 12. Deixamos o convite a todos os jovens, a
participaram dos grupos da Juventude de nossa

No dia 24 de outubro a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil celebrou o culto de Jubileu de
Ouro, uma forma de homenagear as pessoas que comemoram 50 anos ou mais de Confirmação. Há três anos a
Paróquia de Três Passos, por iniciativa de seus obreiros,
homenageia homens e mulheres, membros da IECLB, que
passaram pela confirmação da fé cristã. O culto é celebrado com o intuito de relembrar aquele momento de graça e
fé passado por essas pessoas quando tinham mais ou menos treze anos de idade, bem como recordar a importância
da fé cristã em suas vidas e reafirmar o compromisso de
seguir a Jesus Cristo, um compromisso feito no batismo,
quando os pais e padrinhos levam suas crianças na igreja
para receber a graça de Deus. Nesse momento de Jubileu de 50 anos, também é relembrado momento de partilha com seus familiares e amigos. Na mensagem feita
pelo Pastor Günter Padilha, ele lembrou que um dos jubilares falou da alegria de ser levado a Igreja pelo filho
para receber a homenagem, já que muitos anos atrás
havia feito o mesmo levando o seu filho para a sua Confirmação. O culto celebrado às nove horas no templo da
Comunidade de Três Passos teve também a benção da
Diácona Cátia Berner e do Pastor Ernobio Velten.
Mensagem e foto de Neygila Santos

comunidade, não custa nada , traga seu irmão, sua irmâ,
seu amigo, enfim, Venha integra-se conosco, envolvase, divirta-se, a Comunidade de Santo Ângelo espera
por você, de braços abertos.
Agradecemos a todos os jovens envolvidos e a Pastora Cláudia Pacheco na motivação e desprendimento,
para realizarmos a celebração.
Marcelo Henrique Blödow Luft

Sínodo Noroeste Riograndense
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Tarde Bíblica

No dia 09 de outubro de 2010, na Comunidade Dr. Martinho Lutero
de Horizontina aconteceu a Tarde Bíblica, a qual teve como tema a
Ceia do Senhor. Nesta tarde as crianças participaram de várias dinâmicas e fizeram um lindo trabalho com argila.

Intensivo de Confirmandos

Ocorreu no último dia 20 de novembro nas dependências do
Centro Social Evangélico da Comunidade Evangélica Dr.Martinho
Lutero, o intensivo de confirmandos/as do 1º ano da Paróquia de
Horizontina. Reuniram-se os jovens do Ensino Confirmatório do 1º
ano para um dia muito especial.

