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Foi ressuscitado!
“Não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré,
que foi crucificado; mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado.” (Mc 16.6).

Leia mais sobre
a Páscoa na
pág 06

A

o amanhecer de um
domingo qualquer, uma
notícia não tão comum.
Uma notícia surpreendente
e de grande impacto. Marca
a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a
violência que o conduziu à crucificação.
Desta boa notícia brota a confissão da
comunidade cristã de que Cristo foi
ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a
morte não tem mais poder sobre ele.
Essa afirmação de fé da comunidade
cristã necessita ser repetida em nosso
contexto. Somos uma sociedade por demais
promotora de sinais de violência, de
sacrifícios e mortes. Parece-me que
procuramos entre os sinais de morte
motivos e razões para viver. Isto é
extremamente doentio, pois justifica a
falência das relações humanas.
O Tema do Ano da IECLB nos convida
a edificarmos uma Comunidade jovem –
Igreja viva. A vida e a jovialidade da
comunidade se dá na confissão e
testemunho da ressurreição de Jesus Cristo.
Essa é a razão pela qual insistimos na
afirmação de fé: Foi ressuscitado! E Ele
vive. Vive na comunidade que exercita a
comunhão entre as pessoas. Vive nas
pessoas que servem aos outros sem
constrangimentos, de graça, por amor.
Temos a valiosa tarefa de falar em alta
voz, seja no culto ou nas atividades da vida
pessoal, que Cristo ressuscitou e vive.
Abençoada Páscoa a todos e todas.

Algo
extraordinário
aconteceu na
manhã de
domingo.

Tema do Ano
da IECLB,
Comunidade
jovem – Igreja
viva
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Ainda temos o que anunciar

Editorial
Igreja Viva

“Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua Palavra.” (Atos 4.29)

Está chegando às mãos de vocês mais uma
edição do Jornal O Sínodo. É a primeira de 2012.
Circula com assuntos e reflexões importantes para
o calendário do ano eclesiástico que inclui a
quaresma, semana da paixão e em especial o
Domingo da Páscoa. Novamente a comunidade é
convidada a refletir sobre a afirmação de fé: Jesus
Cristo ressuscitou. Ele vive.
Ao lado destas datas importantes do calendário
cristão destacamos acontecimentos importantes
que envolveram as comunidades e paróquias no
Sínodo. Os jovens promoveram o Acampamento
Repartir Juntos. No âmbito ecumênico o Sínodo
participou da Romaria da Terra, preparada pela
Comissão Pastoral da Terra – RS. No início de março
foi lançado o Tema do Ano da IECLB em
celebrações nas comunidades Brasil afora. Várias
são as notícias vindas das comunidades envolvendo
atividades com mulheres, homens, crianças,
adolescentes, jovens e casais. A riqueza das
atividades se reflete nas notícias que o jornal veicula.
A todos que participaram deste mutirão que foi editar
essa nova edição, um forte agradecimento. Uma
abençoada leitura do jornal O Sínodo.

Pastor Sinodal Renato Küntzer

O ser humano vive da necessidade constante de
mudança. E estas mudanças necessitam, via de regra,
ocorrer de maneira ordenada, planejada. Era assim até a
pouco tempo. A gente tinha bem definido a realidade rural,
a sua cultura, religiosidade e costumes. Assim era também
com o ambiente urbano. Tanto o interior quanto a cidade
sofreram mudanças nos últimos anos. E a comunidade
cristã também sentiu as consequências. Perdeu em muito
o seu jeito de ser. Há neste contexto algo próprio para
encaminharmos a discussão do tema do ano da IECLB
“Comunidade Jovem Igreja Viva”.
A Igreja regulava a vida, o ritmo e oferecia uma lógica
e uma organização na vida das pessoas. A realidade atual
desfez essa lógica que para muitos bastava. Hoje quanto
mais avança a tecnologia, mais se desfaz a centralidade
da Igreja e em especial sua orientação na vida de fé. A
Igreja como templo continua se localizando no centro,
mas cultural e religiosamente ocupam-lhe o lugar outras
tendências da sociedade moderna.
A religiosidade das pessoas não desapareceu.
Modificou-se. Em vez das práticas religiosas e condutas
éticas virem da Igreja, deslocam-se para o indivíduo, para
a esfera de suas escolhas livres e autônomas. Em termos
de religião, as pessoas procedem como se fossem às
compras no mercado: compram o que desejam e o que

se oferece como a solução dos problemas. Assim, em
vez de testemunhar Jesus e o Evangelho, passa-se a
oferecer um mercado de ritos religiosos. A fé cristã e
em consequência a proposta de vivência desta fé em
comunidade, necessita dar uma resposta radical a tal
sedução ou tentação.
Quando Jesus iniciou sua atividade de pregação do
Evangelho, ele não se acomodou às expectativas de seu
tempo nem se sujeitou ao mercado religioso dominante.
Contrariou radicalmente a cultura religiosa de seu tempo.
Sem rodeios anunciou: “Convertei-vos. Credo no
Evangelho”. Essa é a resposta que a fé cristã necessita
anunciar hoje. A vivencia da fé não poder estar aprisionada
à esfera dos desejos pessoais. A fé cristã remonta a
manifestação da graça de Deus, da gratuidade, da liberdade.
Aceita a pessoa na sua condição humana, justa e pecadora.
E por levar em conta a experiência do convívio com o outro,
respeitando a sua condição humana, a fé cristã é
essencialmente comunitária. E vida em comunidade faz
da experiência da fé um serviço ao próximo.
Assim, temos muito que dizer e a fazer como
comunidades cristãs. A experiência da resistência ativa
contra os modismos religiosos vai permitir um anuncio
coerente do Evangelho de Jesus Cristo. Na atualidade,
cada vez mais, o Evangelho de Jesus Cristo necessita
ser anunciado e vivido como o caminho, a verdade e a
vida. Por isso não podemos deixar de testemunhar e agir.
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INDICADORES ECONÔMICOS DA IECLB

Mês/Ano
Fevereiro/2012
Março/2012
Abril/2012

UPM
2,8290
2,8448
2,8590

SM
2.970,00
2.970,00
2.970,00

MISSÃO CRIANÇA

Resgatando o valor do Batismo
O que é e o que significa o Batismo
Segundo a compreensão evangélica de confissão
luterana, o Batismo “é a água compreendida no
mandamento divino e ligada à palavra de Deus”.
Essa palavra é a que Jesus diz em Mateus 28.29:
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo”. Portanto, o Batismo não foi
algo inventado por pessoas, mas foi instituído e
ordenado pelo próprio Deus, conforme podemos ler
no Evangelho de Mateus. Sendo assim, ser batizado
em nome de Deus é ser batizado pelo próprio Deus,
ainda que o Batismo seja realizado pelas mãos
humanas. O Batismo é uma ação de Deus, através
do qual as pessoas cristãs passam a fazer parte da
Comunidade e da família cristã.
No Batismo todas as pessoas compartilham de um
nascimento comum e recebem juntas o Espírito Santo,
tornando-se filhos e filhas de Deus. Assim, o Batismo
proporciona a unidade entre as pessoas cristãs e
permite que elas mantenham um relacionamento
íntimo com Deus, como uma grande e verdadeira
família.
Através do Batismo, Deus derrama sobre nós o
Espírito Santo para que possamos levar uma vida
comprometida com a missão para a qual Cristo nos
incumbiu, a saber, o testemunho e a prática do
Evangelho no mundo. A ação do Espírito Santo em
nossa vida não tem a ver com nosso merecimento e
nem com a quantidade de água que é usada no

Batismo. Deus derrama sobre nós seu Espírito por
pura graça, porque Ele nos ama e porque quer o nosso
bem. É por isso que na IECLB realizamos o batismo
de crianças, pois confiamos nesse amor de Deus que
nos acolhe e nos abraça, mesmo antes de nascermos,
conforme Jeremias 1.5.
O reformador Martin Lutero escreve no
Catecismo Maior: “a força, a obra, o proveito, o fruto
e o fim do Batismo é salvar” e ser salvo nada mais é
do que, “liberto do pecado e da morte, chegar ao reino
de Cristo e com ele viver eternamente”. Portanto, no
Batismo Deus se alia e se une conosco num pacto
gracioso e consolador.
É importante ter em mente que o proveito do
Batismo, segundo Lutero, somente se dá mediante a
fé, sem a qual esta grandiosa obra e graça de Deus
não poderiam ser apreendidas. É necessário crer
firmemente no mandamento e na promessa de Deus,
que se manifestam através deste Sacramento. A fé
recebe com alegria todos os tesouros prometidos por
Deus no Batismo, que são a união com Cristo, o
perdão dos pecados e a salvação.
O Batismo é uma graça de Deus, uma ação de
Deus em nosso favor, e não o contrário. A nossa única
atitude é uma resposta a essa ação de Deus num
testemunho de fé, gratidão e discipulado missionário.

Pastor Ernobio Velten
Pela Coordenação Sinodal da Missão Criança
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Reflexão para encontro de OASE, os
cinco arrependimentos à beira morte

N

a quarta-feira de cinzas iniciamos
a Quaresma. E foi justamente nesta
época do ano que Jesus começou a
preparar os seus discípulos para a
morte que o esperava. Seus 12
discípulos, porém, não queriam ouvir falar em
renúncia, sofrimento e morte. Pedro até chegou a
repreender Jesus.
Não podemos condenar os discípulos, porque
também nós hoje não temos como assunto preferido
a nossa finitude. Quando falamos da morte,
geralmente o fazemos como se ela atingisse
somente as outras pessoas. Mesmo assim, Jesus
não desistiu e continuou preparando seus discípulos
para os momentos difíceis que estavam por
acontecer.
Interessante olharmos a maneira como Jesus
se prepara e também prepara os discípulos para a
morte, para o fim de sua vida. Jesus não ignora a
finitude e a fragilidade humana ou finge que a
realidade da morte não existe. Sabendo que a sua
maneira de viver o levaria a morte, Ele se prepara
e também prepara seus discípulos para
continuarem a Missão sem a sua presença.
No Evangelho de Lucas 9. 22, Jesus anuncia:
“O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será
rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos
sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e,
no terceiro dia, será ressuscitado”. E esclarece
que segui-lo exige renúncia: “Se alguém quer ser
meu seguidor e seguidora, que esqueça os seus
próprios interesses, esteja pronto cada dia para
morrer como eu vou morrer e me acompanhe”.
Porém, Jesus não quer amedrontar seus
discípulos. Muito antes, quer fortalecê-los na fé
Nele. Por isso, no Evangelho de João 14.1, Ele diz:
“Não fiquem com medo. Creiam em Deus e creiam
também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês”.
Jesus quer vida em abundância já aqui e também
na eternidade.
Ele prediz sua morte, dizendo que vai para a
casa de seu Pai preparar um lugar para todos e
todas que crêem nele, mas não abandonará os seus
discípulos. Pelo contrário, enviará o Espírito Santo,
o Consolador, o Auxiliador, o Espírito da Verdade,
que os auxiliará na Missão (Jo. 16. 5-15).
E antes de subir ao céu, Jesus incumbe os seus
discípulos a serem suas testemunhas, enviando-os
ao mundo: “Portanto, vão a todos os povos do
mundo e façam com que sejam meus seguidores,
batizando-os em nome do pai, do Filho e do Espírito
Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que
tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu
estou com vocês todos os dias, até o fim dos
tempos” (Mt. 28.19-20).
Como podemos ver, Jesus se prepara e prepara
também seus discípulos para a morte que o
esperava. E, como já foi dito acima, a morte não é
nosso assunto preferido. Não gostamos nem de
pensar em nossa finitude. Por isso, um artigo no
jornal Zero hora, do dia 17 de fevereiro se torna
importante auxílio nessa reflexão.
O artigo relata sobre o livro escrito por uma
enfermeira australiana que trata de pacientes em
estado terminal. O livro tem como título: “Os Cinco
Maiores Arrependimentos à Beira Morte”. Para
escrever este livro, a enfermeira fez uma pergunta
aos seus pacientes: “O que eles queriam ter feito
na vida e não fizeram”?

DINÂMICA: motivar as participantes a se
imaginar na pele de um paciente terminal,
respondendo a pergunta, escrevendo num papel: o
que queriam ter feito na vida e não fizeram?
(ninguém precisa compartilhar com o grupo, pois
pode ser algo pessoal, íntimo e particular). A
dinâmica quer fazer refletir sobre a pergunta pelo
sentido da vida.
Após a dinâmica podemos relatar as cinco
respostas que mais apareceram na pesquisa feita
pela enfermeira. Pela ordem:
1. Ter vivido a vida que eu desejava, não a que
os outros esperavam de mim.
2. Não ter trabalhado tanto.
3. Ter tido mais coragem de expressar meus
sentimentos.
4. Ter estado mais perto dos meus amigos.
5. Ter me feito mais feliz.
Nestas cinco respostas, podemos constatar
duas vontades básicas, duas ânsias que, por si,
resumem tudo o que é importante para o ser
humano: usufruir a vida (dignidade e bem-estar) e
estar em harmonia com as outras pessoas.
O autor do artigo lembra que o maior
ensinamento do livro é justamente o fato das
pessoas só perceberem o que era importante para
elas quando estavam penduradas pelo fio da morte.
Ele lembrou o atentado às Torres Gêmeas, no dia
11 de setembro, referindo-se aos que, de um
momento para o outro, descobriram que lhes
restava pouco tempo de existência – porque
ficaram presos, sem perspectiva de saída, em um
dos prédios em chamas, ou eram passageiros de
um dos aviões seqüestrados, prestes a se espatifar
no solo ou na parede de uma torre.
Essas pessoas sabiam que iam morrer em
questão de minutos. O que elas fizeram então?
Tomaram o telefone celular, e ligaram para a
pessoa que mais amavam. Não para discutir com
quem iria ficar a herança, nem para fazer
confissões. Disseram, quase todas, a mesma frase:
“Eu Te Amo”.
O que as pessoas pretendiam com este gesto
derradeiro de suas vidas? Afirma o autor do artigo,
e nos leva a pensar também, que as pessoas
queriam realizar o anseio que aflige todos os seres
humanos desde que aprenderam a pensar: alcançar
a imortalidade. Ao gritar “eu te amo” para alguém,
os que iam morrer queriam ficar imortalizados no
coração e na memória dessa pessoa.
No último instante de suas vidas, as pessoas
que gritaram “eu te amo”, compreenderam que
qualquer coisa que se vá realizar durante a vida,
só pode ser realizada com as outras pessoas.
Somos seres de relação, apenas nos realizamos
com as outras pessoas. Pena que, muitas vezes,
essa verdade só apareça quando é tarde demais.
Por isso, não deixem de fazer aquilo que o coração
de vocês deseja. Tomem a coragem de colocar
em prática aquilo que vocês escreveram no papel.
Quaresma é tempo de oração, tempo de
conversão. Tempo de descer ao coração e buscar
aquilo que nos realiza como seres humanos: o amor.
Jesus nos deixou seu grande legado: o amor. Assim
quis ser imortalizado: “Fazei isto em memória de
mim”.

Pa. Guisla Darlene Eichelberger
Paróquia Martin Luther, Vila Dona Otília

“Eis que nas palmas das
minhas mãos te gravei”
“Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda
mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
Será que uma mãe pode amamentar seu filho e depois
perguntar “Qual o nome desta criança”? (Isaias 49.16)
Estimados leitores/
estimadas leitoras. A
pergunta nos faz refletir,
não é mesmo? Quem é
mãe sabe do que estou
falando, pois uma mãe
cuida de seus filhos,
tocam seu rosto, não se
importam com suas
roupas manchadas, não
se importam de tropeçar
nos brinquedos. Pode
uma mãe esquecer-se
de seu filho? A maioria
das mães de modo
algum esquecerão. E
mesmo que haja mães que esquecem dos seus filhos, Deus completa
dizendo: “Mas ainda que esta viesse a se esquecer do seu filho,
eu, todavia, não me esquecerei de ti” (Isaías 49.15).
Como todos sabem o segundo domingo do mês de Maio é
considerado o domingo das mães. Um dia especialmente voltado
a todas as mães indiferente de cor, raça ou religião. Um dia para
lembrarmos que o amor de mãe é um amor muito bonito. E é por
isso, que Deus compara o seu amor por nós com o amor de
uma mãe pelo seu filho.
Uma mãe é capaz de fazer tudo pelo seu filho, até mesmo dar
a sua vida por ele? E o que Deus fez por nós não foi exatamente
dar a sua vida por nós?
A mãe não se importa de passar noites em claro, cuidando do
seu filho doente. Com carinho uma mãe prepara a mamadeira, o
alimenta e, depois de grande, ainda continua se preocupando com
ele. Uma mãe continua horas e horas acordada, esperando para
ver se o filho/a chegou bem do serviço ou da faculdade. Assim,
dessa mesma forma, é o cuidado de Deus para conosco. Ele se
preocupa com nós. De repente poderíamos até dizer que, muitas
vezes, Deus teve que passar noites e noites em claro por nossa
causa. Mesmo depois de crescidinhos, Deus ainda se preocupa
conosco. Preocupa-se com a maneira que estamos levando a nossa
vida, se preocupa com o nosso futuro, com a nossa felicidade.
Estou convencida que não importa os nossos problemas, as
nossas dificuldades, nunca estamos sozinhos. Nós temos um Deus,
podemos dizer uma tremenda mãe que está pronta para nos
consolar e nos proteger. E talvez a gente poderia se perguntar:
Mas como é que Deus não nos esquece, mesmo a gente cometendo
tantos erros? Mesmo que, muitas vezes, nós o esquecemos.
Deus nos responde através da palavra que nós lemos
anteriormente em Isaías: “Eu gravei você nas palmas das
minhas mãos.” Que palavra maravilhosa! Deus tem o nosso
nome gravado em suas mãos. Isso quer dizer que ele conhece
cada um pelo nome, conhece o jeitinho de cada um. Assim, dessa
mesma forma, acontece com as mães? Elas, também, conhecem
o jeito especial de cada filho, não é mesmo? Assim, também, é
com Deus. Para ele cada rosto é diferente. Cada rosto é uma
história. Cada rosto é um filho/a. Cada filho/a tem um nome. E
Ele dá atenção especial para cada filho/a.
Na minha infância, lembro que a minha mãe dizia: “se a palavra
mãe gastasse, nós estaríamos ferrados” Ela tinha razão. Era mãe
pra cá - era mãe pra lá. Mãe pra tudo, mãe pra toda hora. Hoje,
após ser mãe, percebo que chamar a mãe mostra a confiança
que a criança tem. Ela sabe que pode contar com ela em todos os
momentos, sabe que ela vai ouvi-la, mesmo que nem sempre realize
o seu desejo. Isto é relação de confiança! Da mesma forma, Deus
nos convida a confiar Nele, Ele espera que tenhamos certeza que
em seu colo estamos amparados e protegidos como se
estivéssemos nos colo de nossa mãe. Pense nisso e que Deus
nos ajude a confiar que quando tropeçarmos, Ele irá nos segurar,
da mesma forma, como uma mãe acolhe seu filho/a no aconchego
do seu colo.
Com carinho!
Pastora Carla Tais K. Bersch
Paróquia Evangélica de Três de Maio
Boa vista do Buricá

ESPECIAL

4 O Sínodo - Janeiro a Março/2012

Fundação Capacitar anuncia
compra de créditos para
estudantes da FAHOR
Na tarde de
quinta-feira, 16 de
fevereiro, a sala da
direção da FAHOR
– Campus Centro
recebeu membros
da Diretoria da
Fundação Capacitar
e FAHOR, onde foi
consolidada mais
uma ação de parceria entre ambas.
Fundada oficialmente em 24 de agosto de 2007, a Fundação
Capacitar é uma entidade sem fins econômicos, que tem como objetivo
principal contribuir com o custeio parcial de mensalidades de
estudantes universitários através da compra de créditos equivalentes
à bolsas que variam de 30 a 50% do valor total.
Durante a reunião do dia 16 de fevereiro, o Diretor da Fundação
Capacitar, Martin Goldmeyer, efetuou a entrega simbólica ao Diretor
da FAHOR, Sedelmo Desbessel, de um cheque que representa a
compra de 3.374 créditos universitários, o equivalente às bolsas que
serão utilizadas pelos 35 acadêmicos no ano de 2012, correspondente
ao valor de R$ 150.000,00.
Além do Diretor da FAHOR, Sedelmo Desbessel e do Diretor
da Fundação Capacitar, Martin Goldmeyer, também estiveram
presentes na reunião Ronilda Chaves Lopes de Oliveira, Edna
Brunhilda Hirt e Rubens Beras, respectivamente Tesoureira,
Secretária e Secretário Adjunto da Fundação Capacitar.
“O mais importante neste momento é salientar que todos que
atuam junto à Fundação o fazem de maneira anônima e sem
remuneração. O objetivo maior é que os atuais beneficiados, possam
beneficiar mais estudantes no futuro. Para isso, também apelamos
para que mais pessoas também passem a contribuir com jovens,
colocando-se à disposição para serem mentores ou para doarem
verbas que serão destinadas ao apoio da mensalidade.” – afirma o
diretor Mártin. A seleção para beneficiados é muito criteriosa,
valendo-se principalmente de critérios sócio econômicos.

Colégio Ipiranga realiza ciclo de
palestras com a comunidade escolar
O início do ano letivo no Colégio Ipiranga também foi
marcado pela realização de reuniões com a comunidade escolar.
No dia 16 de fevereiro, houve
o encontro pedagógico com os
professores dos turnos da manhã
e tarde. Ao anoitecer do mesmo
dia, aconteceu o Projeto Familiarizando, reunindo os pais, professores e equipe pedagógica da
Educação Infantil.
No dia 17, a direção reuniuse com a coordenação e os proParceria
fessores da escola e, na oportunidade, a fisioterapeuta Tânia Zambon proferiu
palestra motivacional a todos os presentes.
No dia 23 de fevereiro, no Centro de Eventos
da escola, aconteceu a primeira reunião com os
pais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano). Na
ocasião, os pais puderam tirar dúvidas, perguntar
sobre o funcionamento e a prática pedagógica da
escola, conhecer os professores e as dependências
do educandário.
Para finalizar o ciclo de reuniões, na noite de
29 de fevereiro, o encontro se deu com os pais do
Ensino Fundamental (6º Ano, 6ª à 8ª séries) e
Ensino Médio.
Com a presença maciça de pais e da maioria
dos professores do turno da manhã, os
coordenadores Simone Müller, César Castro e
Nelson Weber, discorreram sobre temas como: qual
o olhar do professor para cada um de seus alunos;
como os componentes curriculares são ministrados
no Colégio Ipiranga; o que e como ensinar; como
acontecem as trans, pluri e interdisciplinaridade na
escola; como a multimídia está sendo utilizada na
sala de aula; dinâmica do acompanhamento

pais e escola foi reiterada nas reuniões
personalizado ao aluno; postagem de notas, temas,
provas e trabalhos no moodle, atividades
extracurriculares e diferenciais que a escola
oferece aos seus alunos; e retorno e contrapartida
do aluno frente à proposta utilizada na escola.
Segundo a diretora Haide Gross, o balanço
depois destas reuniões é muito positivo, uma vez que
a escola e família estreitaram a cumplicidade e a
parceria, no que diz respeito à proposta educacional
que vem sendo desenvolvida pelo Colégio Ipiranga.
Para a diretora, a reunião de pais e professores
não é um mero evento protocolar, que a escola
organiza com o objetivo de dar algumas satisfações
aos pais. O objetivo destas reuniões é compartilhar
interesses e missões, tendo em vista os benefícios
para o aluno.
Haide finaliza afirmando que estas reuniões
possibilitam: conhecer a escola a fundo,
acompanhar o aprendizado, esclarecer dúvidas de
interesse geral, conhecer os filhos sob outros
pontos de vista, firmar parceria com a escola,
entender as crises da idade, conhecer para poder
ajudar, e transmitir mais confiança para todos.

ESPECIAL
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Atividades escolares
celebram os 63 anos do
Instituto Sinodal da Paz

SETREM prepara atividades especiais
para os meses de março e abril
Com base educacional de Confissão Luterana, o Instituto Sinodal
da Paz, em 1º de março deste ano, recebeu da comunidade os
PARABÉNS pelos seus 63 anos.
Os alunos, professores, funcionários e o Pastor Elmar Santoro,
representante da Comunidade Evangélica da Paz, realizaram
momentos cívicos para marcar essa festiva passagem e reafirmar o
compromisso do DA PAZ em oferecer uma formação sólida na busca
da verdadeira cidadania.
O reconhecimento do trabalho realizado por essa instituição é
resultado da seriedade, dedicação e competência de todos os
profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Este
reforça um trabalho de ação integrada em benefício do aluno e da
comunidade.
Nesse sentido, a ação pedagógica da instituição busca
proporcionar reais situações de humanização por meio de diferentes
práticas de ensino-aprendizagem, como “Boa Tarde na Igreja” para
estudantes da Educação Infantil à 4ª série do Ensino Fundamental e
“Café Literário” para os educandos da 5ª série ao 3º ano do Ensino
Médio. Nesses, bem como nas ações didático-pedagógicas diárias,
professores e alunos são coautores no saber interagir, posicionandose em relação a aspectos cognitivos, sociais, culturais e físicos.
Conforme a diretora da instituição, Leila Rúbia Zielke Rebellato,
“a história de nossa escola, que promove a educação e a formação
integrais do ser humano, teve e terá muitos capítulos de sucesso,
onde o empenho de todos foi,
é e será o alicerce que dá continuidade à “Qualidade no Ensinar a Ser”, contribuindo para a
formação de
uma sociedade
justa, democrática e produtiva”.

Destaque para as ações desenvolvidas nas áreas de informática, educação e ingresso para a
pós-graduação
Durante os meses de março e abril, diversas
atividades serão realizadas pela SETREM com o
intuito de promover o saber e despertar o
conhecimento. Entre elas, destacam-se as ações
voltadas para as áreas de informática, educação
especial e ingresso para a pós-graduação.
No dia 21 (quarta-feira), o 13º Fórum de
Informática realiza sua primeira etapa com a
palestra do diretor de tecnologia da empresa gaúcha
que é referência no ramo de capacitação de
profissionais da Tecnologia da Informação.
A área de educação será focada com o Curso
de Capacitação em LIBRAS. Realizado pelo
Programa de Extensão SETREM, a capacitação
será desenvolvida em dois módulos: um de
aprendizagem e outro de atualização.
Até o dia 30 de abril a SETREM estará com as
inscrições abertas para dois cursos de pósgraduação na área de gestão. O MBA em Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria e a PósGraduação em Gestão Estratégica da Qualidade e
Engenharia de Produção estão previstos para
iniciarem no mês de maio.

13º Fórum de Informática
A SETREM, em parceria com a SISNEMA, de
Porto Alegre, realiza a primeira etapa do 13º Fórum
de Informática no dia 21 (quarta-feira), no Auditório
da Instituição. A partir das 19h30min, o diretor de
tecnologia da companhia, Giani Maldaner, abordará
o tema ‘Soluções e as Tendências Microsoft’.
O evento é gratuito e aberto aos profissionais,
estudantes e interessados pela área de Informática.
As inscrições podem ser feitas através do site
www.setrem.com.br/eventos.

Curso de capacitação em LIBRAS para
ouvintes
O Programa de Extensão SETREM realiza o
Curso de Capacitação em LIBRAS (Língua

Brasileira de Sinais), que terá 40 horas presenciais
para ambos os módulos, sendo que o Módulo I é
destinado para iniciantes e o Módulo II, a
atualização e desenvolvimento da aprendizagem.
Ao total serão sete encontros que iniciam no
dia 31 de março e seguem durante os dias 14 e 28
de abril, 12 e 19 de maio e 02 de junho, das 9h às
12h e 13h às 16h. O encerramento ocorre no dia
16 de junho, das 8h às 12h. Todas as atividades
serão sediadas no Campus SETREM.
As inscrições podem ser realizadas até o dia
23, sexta-feira, no site www.setrem.com.br.
Maiores Informações tratar com Extensão
SETREM, pelo telefone (55) 3535-1011 Ramal 231
ou através do e-mail extensao@setrem.com.br.

Cursos de pós-graduação SETREM na
área de gestão
A SETREM oferece dois cursos de pós-graduação
na área de gestão para o primeiro semestre de 2012.
As inscrições podem ser feitas pelo site:
educar.setrem.com.br/ed_pos_graduacao.aspx, até
30 de abril.
O MBA em Gestão Financeira, Controladoria
e Auditoria está na sua 5ª edição e tem o objetivo
de fornecer elementos teóricos e práticos para que
os profissionais estejam capacitados para elaborar
diagnósticos, auxiliar no planejamento e em
processos de decisões financeiras e contábeis das
organizações.
A Pós-Graduação em Gestão Estratégica da
Qualidade e Engenharia de Produção qualifica para
o gerenciamento dos recursos produtivos de
empresas dentro dos padrões atuais de
produtividade e qualidade.
As aulas ocorrem de Maio de 2012 a Maio de
2014, com aulas nas sextas-feiras e sábados em
finais de semana alternados. O horário de sextafeira será das 19h às 23h e nos sábados, das 8h às
12h e das 13h às 16h.

TEMA
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PÁSCOA, libertação a partir da cruz

A

festa da ressurreição de Cristo
Jesus, vem sendo comemorada há quase dois mil anos.
Se bem que somente um
crente em Cristo, conhecedor
do seu significado, pode comemorá-la em seu
sentido verdadeiro. Pois a maioria dos
sentimentos, lembranças e festejos não estão
ligados ao seu significado, pois a crença ao
deus capitalismo que substituiu a manjedoura
pelo papai-noel e a cruz e o tumulo vazio, pelo
coelhinho rodeado por ovos de chocolate,
puxa o rolo compressor consumista, impondo o
seu marketing sempre buscando recordes de
vendas, aniquilando a fé cristã em seu cerne.
No entanto só um crente em Cristo
percebe e aceita a mensagem da páscoa com
todo o seu extraordinário significado, pois trata
da questão central da fé cristã, e “a fé é a
certeza de coisas que se esperam, a convicção de
fatos que não se vêem’ ( Hebreus 11.1 ). Isto vai contra
a natureza humana que no fundo sabe que há Deus,
mas quem ou qual seria esse que se chama Deus, ela
não sabe ( Lutero ). Portanto querer provar
racionalmente, a existência desse Deus e o que Ele fez
ressuscitando Jesus Cristo é o mesmo que brincar de
cobra cega com Deus e vamos errar sempre.
Fato é que algo extraordinário aconteceu naquela
manhã de domingo, quando Maria Madalena, Maria, mãe
de Tiago e Salomé, depararam-se com a pedra removida
e a sepultura vazia. Muita coisa acontece a partir de
então: medo, dúvida e o reencontro com Jesus ressurreto
e a esperança que dali ressurge.
O mundo quis calar Jesus, e o seu projeto de vida
abundante para todos, o qual não servia para os

detentores do poder capitalista e religioso. Era preciso
acabar com Jesus. Deus no entanto quis diferente: o
ressuscitou provando que Ele estava certo e que as
pessoas estavam erradas. A morte foi finalmente
vencida, o mal não prevaleceu sobre o bem. Todo o poder
de Deus se manifesta mais uma vez. Essa é a
mensagem da Páscoa: A vida que ressurge, mesmo
da sepultura. Para a razão humana impossível, mas não
para Deus. Assim na Páscoa Deus nos ensina que a
esperança não esta perdida, e divulgar o bem jamais será
em vão.
Toda vez que Jesus ressurreto encontrou-se com seus
seguidores, lhes deu tarefas e os colocou a seu serviço:
“ Vão e anunciem ao mundo inteiro a Boa-Notícia
do Evangelho” ( Mc.16.15 ). Mesmo assim é difícil, e
até impossível imaginar o verdadeiro sentido da Páscoa

sem a CRUZ, com sua presença um pouco
intrigante como instrumento de tortura, que
acabou sendo instrumento de salvação.
Então porque em muitas denominações
religiosas cristãs evita-se falar na cruz e nem
é mais usada na identificação de seus
templos e altares? Lógico, Cristo ressuscitou
não esta mais na cruz, mas passou por ela, e
nela somos lembrados de tudo que Deus fez
por nós. Ou não nos consideramos mais
pecadores, e, consequentemente, não
precisamos mais deste ato salvífico?
A Páscoa vence a Cruz, mas não a
declara inexistente. Dor, morte, sofrimento,
continuam existindo, mas não tem a última
resposta. A Páscoa traz uma nova realidade
para dentro do mundo, pois Cristo continua
vivo. Mas somente a fé reconhece tal
realidade e afirmação: “Estive morto, mas
agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a
morte e o mundo dos mortos” ( Ap 1.18 ). Sendo que
cristo vive há esperança de vida digna e abundante já
aqui e por toda a eternidade. Isso alimenta a nossa
esperança em continuarmos divulgando e testemunhando
o reino de paz e justiça anunciado por Jesus Cristo,
certos de que Ele nos acompanha, pois no domingo da
Páscoa as barreiras do tempo e espaço físico foram
rompidas, para Jesus estar sempre e em todos os lugares
com o seu Espírito.
Neste sentido, gratos pelo que Deus fez e continua
fazendo por nós, uma feliz Páscoa, no conforto da
presença de Jesus, com alegrias no presente e para a
eternidade, com sabores que superam o chocolate.
Pastor Élson Lauri Rysdyd - Porto Lucena

Povo Kaingang: vida e sabedoria
“Povo Kaingang: vida e
sabedoria” é o tema do
material da Semana dos
Povos Indígenas de 2012,
produzido pelo COMIN em
parceria com a Secretaria de
Formação da IECLB. Ele
tematiza a vida, a cultura, a
sabedoria, a história e os
desafios do Povo Kaingang
do sul e sudeste do Brasil.
Este povo numeroso vive
em situações e espaços
diferentes. Algumas terras
estão demarcadas, e ali vivem
da agricultura; outras estão
localizadas nas cidades, onde
vivem do artesanato; e ainda
outras são acampamentos à
espera da demarcação.
Mesmo vivendo em contextos diferentes, têm
em comum aspectos importantes de sua cultura,
como a valorização e a vivência de sua sabedoria
milenar. Entre esses saberes que cultivam está a
relação de reciprocidade com a natureza.
O material apresenta aspectos históricos e
culturais do povo Kaingang que representam fonte
de aprendizagem e respeito para toda a sociedade
não indígena. Também quer motivar às pessoas a
conhecer mais da realidade brasileira caracterizada

pela pluralidade étnica e cultural.
O caderno da Semana dos
Povos Indígenas 2012 está
organizado com atividades
específicas para as crianças,
para o público juvenil e com
orientações pedagógicas para o
uso didático no ensino escolar,
conforme estabelecido pela
11.645/08, que estabelece a
inclusão do tema da cultura e
história dos povos indígenas nos
currículos escolares. Desta
forma, o material também é
disponibilizado para escolas,
secretarias e coordenadorias de
educação.
Também são disponibilizados materiais adicionais,
como a íntegra de textos e desenhos elaborados e
produzidos por docentes e colaboradores Kaingang
das TI’s Por Fi Ga, Guarita, Morro do Osso, Linha
Glória e Foxá, bem como informações complementares, na página virtual: www.comin.org.br.
Outras informações e solicitações de exemplares
(cadernos informativos e cartazes) pelo telefone:
(55) 3312.2151 ou comin_esoi@yahoo.com.br.
P. Sandro Luckmann
Obreiro COMIN-ESOI
*matéria adaptada do texto publicado no caderno SPI2012

TEMA

Comunidade jovem – Igreja viva

A

o ingressar na adolescência, o ser humano
começa a deixar o mundo encantado da
infância e ingressa, aos poucos, nas
realidades do mundo adulto. Esse período
é marcado pelo vigor das transformações,
inquietações e busca por afirmações. Ser jovem é estar
em plena metamorfose a fim de ter identidade própria e
independência. Nessa fase da
vida, normalmente, surgem
conflitos pessoais, familiares e
comunitários. Isso porque o
jovem está buscando se
diferenciar dos modelos comportamentais estabelecidos pelo
círculo de pessoas que são
responsáveis pelo seu controle
social. Nesse processo de
amadurecimento a Igreja tem
uma missão especial de ser
orientadora de valores éticos
para o jovem.
A Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil –
IECLB sabe da necessidade
dela ser protagonista na
orientação do jovem e
reconhece a importância dele
para o testemunho cristão. Por
este motivo quer, a partir do seu
Tema do Ano, Comunidade
jovem – Igreja viva, abordar
questões relacionadas ao envolvimento das comunidades
com os assuntos da juventude e convidar os jovens para
que assumam seu compromisso batismal de ser
instrumento do amor de Deus no mundo. O Tema do
Ano quer deixar claro que a comunidade é um espaço
importante para a vida do jovem e, ao mesmo tempo,
declara que o jovem é essencial para a dinâmica
comunitária. Não existe Igreja sem jovens!
Este ano a IECLB quer valorizar o jovem e, também,
todas aquelas gerações que fazem com que o jovem
compreenda a importância de viver a fé em Deus no
seio da comunidade, onde Deus o chamou, pelo Batismo,
para ser anunciador de um novo tempo de amor, justiça
e paz. Na missão de Deus todos os membros da família
são importantes porque Deus ama a cada pessoa bem
antes dela vir ao mundo como afirma o Lema bíblico
deste ano, antes que eu te formasse no ventre, te
conheci (Jr 1.5a). A partir do Lema do ano podemos ter
consciência do amor de Deus por nós e de nosso
compromisso para sermos Comunidade jovem – Igreja
viva. Isto porque somos, pela graça do Batismo, a grande

família de Deus e temos, como tal, a responsabilidade
de colocar sinais visíveis da vitalidade da Igreja de Jesus
Cristo no mundo.
Quando a ausência dos jovens fica evidente na vida
comunitária, a comunidade necessita ter sensibilidade
para buscar construir caminhos para que eles se façam
presentes. Porque quando uma Comunidade se forma
ela conta com a presença de
diferentes gerações e para que
a Igreja seja viva é necessário
sempre renovar o compromisso
de construir identidade comunitária pelo caminho da inclusão.
Somente pode haver vida na
dinâmica comunitária se as
diferentes gerações se unirem
para louvar a Deus e servir ao
próximo. A Igreja será viva
quando o culto a Deus encontrar
ressonância no coração de todas
as gerações e elas estiverem
dispostas a serem sinais do
Reino aonde elas vivem.
Os jovens, com seus dons,
devem colaborar para que a
comunidade se torne mais
alegre, ousada, ecumênica e
inclusiva. Deus os chama para
que se tornem profetas e
contribuam com a renovação
das dinâmicas comunitárias e,
desta maneira, possibilitem que o Evangelho de Jesus
Cristo produza muitos frutos. As comunidades precisam
ter consciência de que é necessário capacitar os jovens
para que eles, aos poucos, atuem como lideranças e
assumam a direção do agir missionário da comunidade.
O tema do Ano: Comunidade jovem - Igreja viva
se propõe a ser o caminho para que os jovens tomem
consciência de que ser e viver Comunidade Evangélica
de Confissão Luterana é criar comunhão entre todas as
gerações. Deus os chama para que se tornem profetas e
contribuam na construção do Reino. A força da juventude
unida à força das outras gerações torna a Igreja de Jesus
Cristo uma fonte onde jorra vida abundante. O desafio está
lançado! Cada pessoa tem a missão de fazer com que sua
comunidade seja espaço para os jovens e, assim, dar
vitalidade a Igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos auxilie a
sermos Comunidade jovem - Igreja viva. Amém!
Günter BayerlPadilha
Pastor da IECLB em Três Passos
gunterpadilha@yahoo.com.br

Instalação das novas conselheiras – COMDIM
Durante as atividades da 15ª semana da mulher de
Três de Maio, no dia 8 de março, realizou-se o encontro
municipal de mulheres sob o tema: MULHER:
Presença Marcante nos Diferentes Espaços da
Sociedade. Também aconteceu a apresentação das
novas conselheiras do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher – COMDIM. Pela OASE são
conselheiras: Nélvi Werkhäuser Herpich e Nelda
Sipp Hettwer, pelo Dia Mundial de Oração – DMO:
Ivone Bado Streichel e Lourdi Bender.
Uma conquista das mulheres foi a Secretaria
Municipal de Políticas da Mulher, no local do
encontro o prefeito municipal Olívio José Casali
assinou o decreto da criação.
O encontro agradou a todas, pois foi
proporcionado momento de reflexão, lazer e
descontração.

“Somente a mulher sabe do que a mulher é capaz”
William Maugham.
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CARTA PASTORAL
Reunidos em Curitiba nos dias 13 a 16 de março
de 2012, a Presidência e os Pastores Sinodais da
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
– IECLB estudou o Tema do Ano, Comunidade
Jovem – Igreja Viva. Inspirando-nos no Lema bíblico
– Antes que eu te formasse no ventre, te conheci (Jr
1.5), e com o apoio de assessoria qualificada,
buscamos entender quem é o jovem de hoje.
Também ouvimos relatos positivos impactantes sobre
comunidades da IECLB que experimentam
comunhão viva, alegre e contagiante, com
participação de todas as gerações.
Motivados pelo que ouvimos e compartilhamos
nesse estudo, nós nos dirigimos às comunidades com
uma mensagem de ânimo e de orientação pastoral.
Lembramos que, ao longo da história da IECLB,
a ação organizada da juventude tem tido participação
marcante no testemunho da nossa igreja.
Reconhecemos que também hoje há uma diversidade
de atividades com jovens na igreja. Além dos
tradicionais grupos de juventude evangélica, há
jovens envolvidos na educação cristã, nas equipes
de música, no cuidado a idosos, na visitação a
enfermos, na evangelização, no voluntariado, no
envolvimento de movimentos ecológicos. A presença
e a atuação jovem crescente e marcante ainda
acontecem através dos pastorados escolares nas
escolas da Rede Sinodal, além do trabalho nas
escolas públicas, com atuação comprometida de
professoras e professores. Portanto, há um
protagonismo de jovens evangélico-luteranos que
presenteia as nossas comunidades com criatividade,
coragem e ousadia.
Não podemos desconhecer o enorme desafio que
é para nossas comunidades o expressivo número de
jovens que estão afastados da vida comunitária e
expostos à realidade marcada pela violência,
fenômeno que abrange todas as gerações. Ainda
assim, o reconhecimento da participação ativa e do
protagonismo jovem na história da nossa igreja é um
convite às comunidades para que valorizem a
presença jovem e seu potencial. É bem isso que se
quer com o Tema do Ano de 2012. Esse Tema veio
para fortalecer as experiências positivas da presença
e ação de jovens. Busca-se presença ainda maior
de jovens na vida comunitária, pois acreditamos que,
ao entendermos o jovem e ao reconhecermos seu
lugar e seu papel na missão de Deus, a vida em
comunidade vai aproximar gerações. Fará com que
comunidades se renovem constantemente.
Promoverá a vivacidade característica dos jovens.
Dentre as inúmeras inciativas que poderão brotar
à medida que o Tema do Ano for estudado nas
comunidades, entendemos que duas são
particularmente oportunas. Primeiro, recomendamos
que as comunidades perguntem aos jovens como
avaliam a vida comunitária, o lugar dos jovens; quais
as suas sugestões em relação à igreja. Segundo,
conclamamos todas as comunidades a assumirem o
compromisso de facilitar a concretização de uma
ação inovadora com jovens neste ano.
Diante da nossa tarefa primordial de conduzir
pastoralmente nossa igreja, reafirmamos a confiança
no potencial da geração jovem, bem como sua
contribuição na edificação de comunidades jovens,
formadoras de uma IECLB viva. Vamos valorizar a
presença jovem nesta igreja, seu protagonismo, o
despertamento da sua vocação, à semelhança de
Jeremias, que, em seu contexto e em meios às suas
perguntas existenciais, respondeu ao chamado de
Deus.
Curitiba, 16 de março de 2012
Presidência e Pastores Sinodais da
IECLB – Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil
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29º Acampamento Repartir Juntos
Sínodo esteve representado por 140 jovens
Nos dias 25 a 29 de janeiro aconteceu o
29° ARJ - Acampamento de Jovens Repartir
Juntos, com base no tema: “Jovem, e a tua
fé? A tua fé te salvou!” e o lema bíblico: “E
crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e das pessoas” (Lucas 2.52).
O encontro aconteceu no Parque de evento
de Palmitos – SC
Acampados em barracas, reuniram-se
em torno de 280 jovens dos sínodos do
Uruguai, Planalto e Noroeste Riograndense
além de uma caravana do Sínodo Rio Paraná
e da Argentina.
Com a assessoria do Catequista Edson
Ponick, de Pelotas/RS, os jovens refletiram
sobre a sua fé, através do tema e o lema do
Acampamento, por meio de atividades
diversas como: momentos de celebração e
louvor a Deus, palestras, oficinas, e também,
lazer e convivência. Foram várias oficinas, entre elas,
destaca-se as de interesse e de compromisso dos jovens
com o meio ambiente, alimentação integral, fé e
espiritualidade, danças tradicionais gaúchas, música, canto
e composição, jogos para a paz, etc.

No sábado a tarde aconteceu uma tarde radical com
gincanas ao ar livre. E no domingo de manhã, o
acampamento foi encerrado com um culto. O próximo
acampamento acontecerá no Sínodo Planalto
Riograndense nos dias 23 a 27 de janeiro de 2013.

Jovem, e a tua fé?

Tema que envolveu muitos jovens em Palmitos por
ocasião do 29° ARJ. Nós de São Borja fomos convidados
a ajudar na animação com a Banda Glim. Começamos a
pensar nas musicas a partir de novembro já com ensaios
semanais, ajustando solos e ritmos. Estávamos ansiosos
para saber como iria ser o lugar com a questão do som e
o espaço em que nós iríamos tocar. Chegando lá fomos
bem recebidos. O lugar era lindo. O espaço que nós
utilizamos era bom. O som era de qualidade. Adoramos
participar e o pessoal também gostou muito porque
sempre pediam mais músicas. “Cantamos músicas como,
“ARJ”, “Jovem Pelo que Bate seu Coração” (canção
que foi muito pedida), e “Maria”, que o pessoal do Paraná
nos entregou a letra. Nos alegramos, em meio aos ensaios
e nos divertimos muito. O legal da musica é isso, o sorriso
nos rostos que a musica proporciona.
Também tivemos a oportunidade de escolher as
músicas para a festa no sábado á noite Foi bem
diversificado e bem aceito por todos.
Nós da Banda Glim queremos agradecer aos amigos
que tocaram conosco e que contribuíram com a nossa
alegria durante o acampamento.

Acampajovem

35ª Romaria da Terra
No dia 21 de Fevereiro de
2012 foi realizada a 35ª Romaria
da Terra em Bom Princípio
Baixo, município de Santo
Cristo-RS. Teve a participação
de mais ou menos 10.000 pessoas
oriundas de várias regiões do Rio
Grande Sul e também de
membros e pastores da IECLB.
A Romaria refletiu sobre a
temática “Agricultura familiar
camponesa: vida com saúde”.
Num percurso de 4 km, onde
foi realizada a caminhada, foram
montados 4 cenários diferentes
que ajudaram na reflexão da
temática. O primeiro cenário
discutiu a questão da organização da agricultura que
atualmente faz uso de grandes quantidades de agrotóxicos
sendo assim uma agricultura da morte. A proposta é uma
agricultura da vida que incentiva a produção de alimentos
sem agrotóxicos.
O segundo cenário discutiu a questão das barragens
que poderão ser construídas em nossa região (Alecrim
e Garruchos). Mostrou os impactos negativos que elas
causam na vida das pessoas e do meio ambiente. Em prol
do “progresso”, se destrói a natureza e se expulsa as pessoas
de suas casas junto com a sua história. A Romaria da Terra

O grupo de jovens da JEM (Juventude Evangélica
de Manchinha) iniciou suas atividades de 2012 nos dias
24 a 26 em grande estilo. Reuniu-se em acampamento no
Lago Estremosa com muita animação e alegria. Entre uma
atividade e outra o grupo confraternizou jogos, dinâmincas
e confraternização com seus familiares no encerramento.
Na avaliação foi unânime a sugestão de se realizar um
novo encontro. Pela graça de Deus o grupo se encontro
todas as sextas-feiras quando não há atividades na Comunidade de Vila Manchinha/Paróquia Três de Maio-Norte.
P. Eloi B. Neuhaus

defendeu o respeito pelas pessoas atingidas e por sua história
e também o respeito pela crianção de Deus.
O terceiro cenário discutiu a questão da sucessão na
agricultura. Atualmente a maioria dos jovens do interior
não querem permanecer no trabalho da roça igual a seus
pais. Um dos motivos é a baixa rentabilidade. A Romaria
da Terra mostrou exemplos de organização que existem
no município de Santo Cristo como a Casa Familiar Rural,
uma escola de qualificação e formação de jovens
agricultores, que tem ajudado os jovens organizarem
melhor suas propriedades e dali terem a
renda necessária para viver bem.
O quarto e último cenário, refletiu sobre
a agricultura familiar camponesa: Vida com
saúde. Uma pequena propriedade foi
construído pela Emater com exemplos
concretos de plantações que se traduzem
em propostas de viabilidade da Agricultura
Familiar como um espaço sagrado que traz
vida, como um espaço bom de viver, com
qualidade de vida, sem uso de venenos e
químicos prejudiciais à saúde.
Pastor Ademir Schmechel

SCHLOSSER MINILAB
KODAK EXPRESS
55 3535-2938
55 3537-4716
Três de Maio
e Horizontina

6
Representante Auto Panambi Ltda
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Dia Paroquial da Família e Lançamento
do Tema do Ano em Três Passos

Onze de março. Um belo dia de sol e um encontro
caloroso da família luterana da Paróquia de Três Passos,
num lindo cenário natural da criação divina no Balneário
do Stiebe em Esperança do Sul.
Foi com muita alegria, disposição a animação que a
Paróquia realizou mais um “Encontro Paroquial da
Família”. Pessoas de todas as idades se reuniram num
ato de gratidão a Deus pela vida, num belo momento de
confraternização e de vivência de fé comunitária.
A programação teve início às nove horas com a
celebração do culto, que marcou o lançamento oficial do
Tema do Ano da IECLB na paróquia: Comunidade Jovem
– Igreja Viva. A temática foi desenvolvida com o intuito
de fazer com que as pessoas percebam que para ser
uma comunidade jovem e uma igreja viva é necessário,
antes de tudo, atitude. O que define uma comunidade
jovem e viva não é a idade de seus membros, mas a
disposição dos mesmos para vivenciar em testemunho e
ação a palavra de Deus, o criador da igreja. Igreja que
conta com a presença de Deus jamais deixará de ser
jovem e viva, pois em Deus a vida pulsa. Após essa
celebração, o encontro também foi marcado pelas
atividades recreativas, onde os membros puderam
participar de gincanas pela parte da manhã e a tarde o
tempo foi de cultivar e criar novas amizades.

O Pastor Günter, em sua pregação, destacou o fato
de que Deus nos conhece antes mesmo de virmos a
esse mundo e nos consagra para fazermos parte de sua
família. Isso é graça; é amor. Por outro lado, também
somos chamados, assim como foi o profetas Jeremias, a
sermos profetas nos dias de hoje, denunciando todas as
formas de injustiça e proclamando o Reino de Deus onde
todas as pessoas têm vez. Disse o Pastor Günter: uma
comunidade jovem e uma igreja viva é aquela que, assim
como o próprio Deus, abre seus braços para acolher todas
as pessoas, sem nenhum tipo de exclusão ou preconceito.
O lema bíblico que acompanha o tema do ano em
2012 aponta para a graça e o amor de Deus que nos
conhece e nos consagra como seus filhos e filhas antes
mesmo de nascermos e, ao mesmo tempo, nos desafia a
criarmos em nossas comunidades espaços de valorização
e de acolhimento das pessoas, independente das diferenças
entre elas, seja pela idade, pela raça, pela cor, pela condição
social e tantas outras diferenças que carregamos entre nós.
Essas diferenças se complementam e jamais podem ser
usadas para incitar o ódio e a discórdia na humanidade.
Agindo assim, certamente, seremos uma Comunidade
Jovem e uma Igreja Viva.
Pastor Ernobio Velten
Secretária Executiva Rúbia Schmeier

Encontro Ecumênico de Mulheres
A Ordem Auxiliadora de Senhoras
Evangélicas de Três de Maio,
Comunidade São Paulo, realizou o
encontro em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, dia 03 de
março com a participação das
mulheres das igrejas: Batista, Católica,
Congregacional, Luterana e da
IECLB. Participaram também os
grupos de OASE de Guarani, Santa
Rosa, Cruzeiro, Boa Vista do Buricá,
Entrada da Barrinha, Bela Vista,
Mato Queimado e Caúna, mulheres
do Núcleo do IMAMA, Coordenadoria da Mulher, Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher
(COMDIM). Também se fez presente
a presidente da OASE Sinodal Srª
Márcia Gertz. Participaram mais de
200 pessoas. As mulheres foram
acolhidas de forma calorosa pelo coral
da comunidade São Paulo. Logo após,
a Pastora 2ª Vice-Presidente da
IECLB Pa Sílvia Beatrice Genz
proferiu a palestra:”A Mulher Cristã
no Mundo Atual”. Destacou a
importância do trabalho das mulheres
e motivou-as a serem sal e luz neste mundo, comparou o
seu agir como fermento na massa. Somos diferentes,
mas juntas podemos dar um colorido diferente a vida
das pessoas ao nosso redor. Pastora Sílvia demonstrou
este colorido com retalhos de tecido coloridos. O encontro
motivou as mulheres cristãs a agir no mundo em que

Assembleia da FLD
discute Comunicação
Nos dias 15 a 17 de março, a Fundação Luterana de
Diaconia (FLD) realizou sua Assembleia Geral, integrada
por representantes dos 18 sínodos. Os representantes
do Sínodo Noroeste Rio-grandense são Luciana Rucks,
titular, e Ademir Hengen Anklan, suplente.
Também participaram do encontro o representante
do Conselho da IECLB, pastor Cláudio Kupka, o
representante da Secretaria Geral da IECLB, o secretário
de Secretaria de Ação Comunitária (SAC), pastor Mauro
de Souza, e a coordenadora de Diaconia da IECLB, Leila
Schwingel.
O tema da assembleia este ano foi a Comunicação.
A publicitária Débora Lindner Zambiasi apresentou a
palestra Comunicação Institucional: o caminho para o
sólido crescimento organizacional. Já o pastor e
comunicador Clovis Lindner, editor do jornal O Caminho,
falou sobre a riqueza e os desafios da Comunicação na
IECLB.
A FLD foi criada no dia 17 de julho de 2000 por
decisão do Conselho da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB). Seu trabalho se dá com
grupos socialmente vulneráveis e comunidades
empobrecidas, sem discriminação de etnia, gênero,
convicção política ou credo religioso. Também apoia
projetos diaconais de desenvolvimento da IECLB. Para
saber mais, visite www.fld.com.br
Susanne Buchweitz
Assessora de Comunicação da FLD
comunicacao@fld.com.r

FLD abre editais 2012
A FLD abriu quatro editais e está recebendo
projetos nas seguintes áreas temáticas: Diaconia,
Economia Solidária e Comércio Justo; Soberania e
Segurança Alimentar aliados à conservação da
Caatinga; Juventudes e o Direito à Comunicação.
Os editais estão disponíveis no no site da fundação www.fld.com.br -, assim como o formulário de
projetos.
O edital da Diaconia está recebendo projetos
vindos de grupos da IECLB.
Depois de prontos, os projetos devem ser
anexados a uma mensagem de correio eletrônico,
identificando como assunto necessariamente o
número do Edital, e encaminhados para o endereço
eletrônico projetos@fld.com.br .
O prazo final de envio dos projetos é 5 de abril de
2012.
Para mais informações ou dúvidas:
Fundação Luterana de Diaconia – FLD
(51) 3225-9066 - projetos@fld.com.br

Aumente
seu grau de

consciência.

estão inseridas fazendo a diferença. Agradecemos a
presença de todas/os.
Nélvi Werkhäuser Herpich
Presidenta da OASE – Comunidade São Paulo – Três de Maio
e Tesoureira da OASE – Sínodo Noroeste Riograndense

Cuide da
sua

visão.
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Dia Mundial da Oração 2012 em Três de Maio
Elaborado pela Malásia com o Tema: “’QUE A JUSTIÇA PREVALEÇA”
Este ano a Celebração,
realizou-se na Igreja Batista,
com o envolvimento das
Igrejas parceiras: Católica,
Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil - IECLB,
Batista, Congregacional e
Igreja Evangélica Luterana do
Brasil - IELB.
Faz 3 anos que cada Igreja
parceira, Conselho dos Direitos da Mulher e Coordenadoria da Mulher encomen-dam
os folhetos a seus membros.
A mestre de Cerimônia
Ivone Mello da Igreja Batista
acolheu e saudou o Prefeito
Municipal Olivo José Casali,
Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores :
Fernando Trage, os Pastores
e Padres bem como os
participantes da Celebração.
Após, aconteceu a procissão de entrada,
primeiramente as Conselheiras Ivone Bado
Streicher e eu Lourdi Bender, conselheiras do
DMO no COMDIM, com o banner que foi feito
este ano e será usado nas outras Celebrações, as
entidades femininas das Igrejas parceiras com seus
banners de identificação. Acompanharam também
na procissão de entrada o Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher COMDIM, e a Coordenadoria
de Políticas Públicas de Mulheres.
A presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - COMDIM Neusa Schroer,
deu por aberta a 15ª Semana da Mulher, faz 15 anos
que o DMO é a primeira atividade da programação,
este ano com o tema - MULHER: “Presença
marcante nos diferentes espaços da sociedade”.
A Igreja anfitriã, montou com muito esmero e
apresentou no Data Show tópicos importantes da
Malásia, com fundo musical.
Seguiu-se a celebração conforme orientações
do folheto, com a participação de todas as
entidades femininas das Igrejas parceiras. Os hinos
escolhidos foram acompanhados por violão,
acordeão e trompete, encantaram e emocionaram
a todos. A leitura de Lucas 18:1-8: Parábola da
viúva e do Juiz injusto, foi encenado, com roupas
próprias: Juiz de toga e beca, viúva com roupa
comprida e lenço preto na cabeça. Um fato real
da Malásia - de uma mulher que lutou pela causa

“Ele não está mais aqui, mas ressuscitou”. (Lc. 24.6)

da justiça, a leitora estava vestida como uma
imigrante indiana.
A mensagem foi proferida pelo Reverendo
Pastor da Igreja Batista Haimo Roberto Jung. Após
falei da alegria de termos um banner do DMO, li o
resumo sobre a história do DMO no Brasil, porque
muitos estavam participando pela primeira vez. Na
sequência, li os agradecimentos pelas ofertas de
2011, e as entidades beneficiadas, bem como
divulgamos a quantia arrecadada na nossa cidade
que foi de R$ 521,90 e as entidades que serão
beneficiadas em 2012. As ofertas, as mulheres das
igrejas parceiras como sempre ajudaram na
contagem e a Igreja anfitriã depositará conforme
orientação do folheto, o total foi de R$ 373,45
A bênção de encerramento foi dada pelos
pastores/as e padre, que uniram-se aos 170 países
participantes do DMO, estiveram reunidos para
louvar, e que este louvor siga todos os dias pelos
caminhos da vida. Unamo-nos em louvor e oração
para Aquele que tudo ouve e tudo pode.
Após a bênção o Prefeito Municipal Olívio
José Casali, com louvor, falou sobre o movimento
em 170 países, orando pela mesma causa, pelo
mesmo clamor: QUE A JUSTIÇA PREVALEÇA.

Páscoa – o anúncio de que a morte já foi vencida! Nos faz
ver que é possível vencer as forças que impedem pessoas a
viverem com dignidade. Não tem sentido festejar a Páscoa se
não crermos na ressurreição. Crer na ressurreição é confiar
que repartindo e doando a vida a exemplo de Cristo ganhamos
vida plena.
Nestes dias nos preparamos e lembramos o sacrifício de Jesus
Cristo em favor da humanidade. Deus, em seu grande amor,
veio até nós em Cristo, entregando seu único filho à morte, para
que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna.
Em seu ministério, Jesus sempre se colocou ao lado dos
fracos e necessitados. Caminhou por vilas e povoados, anunciando
a boa nova da salvação. Curou, pregou e ensinou a respeito do
Reino de Deus. E essa caminhada o levou até a cruz. Lá ele
sofreu amarga dor e morte.
Mas não ficou nisso. Ele ressuscitou. E isso é motivo de
grande alegria, pois Jesus conquistou para nós a vida eterna.
Páscoa é tempo de alegria, a morte foi vencida. Jesus obteve
a vitória. É tempo de esperança em meio às situações de morte
no nosso dia a dia. Jesus quer vida digna para todos os seres
humanos. Quer que também hoje ressuscitem para a nova vida
que ele oferece.
JESUS VIVE!
FELIZ PÁSCOA!
Márcia Gertz - Presidente Sinodal da OASE

Encontro Nacional de
Presidentes Sinodais

Lourdi Bender
Representante do DMO no COMDIM
Secretária da OASE Sinodal

Dia Mundial de Oração - Malásia 2012!
Em todos os anos, na primeira
sexta-feira do mês de março, mulheres
em todo o mundo se encontram para
celebrar o Dia Mundial de Oração
com base em tema preparado por
mulheres de um determinado país. Em
2012 a celebração foi preparada por
mulheres da Malásia. Na comunidade
de Santo Ângelo, também não foi
diferente, o culto realizado na sextafeira dia 02 de Março teve a
participação de várias denominações
católicas, representantes da IELB,
Batista e além de nossos membros da
IECLB. Público foi bem acima da média esperada.
A liturgia foi ministrada com o auxílio das Senhoras
da OASE e de pessoas das comunidades

Páscoa, é tempo de alegria

participantes, mostrando um ecumenismo a ser
seguido na prática da fé Cristã.

A Associação Nacional dos Grupos de OASE da IECLB realizou
o Encontro de Presidentes Sinodais da OASE na Pousada Arara em
Chapada dos Guimarães - Mato Grosso. Nos dias 12 a 15 de março
de 2012. O tema foi: “FAMÍLIA - Um projeto de Deus para toda
vida e para a vida toda.”
Sobrevoando o estado do Mato Grosso, as mulheres participantes,
oriundas de diversas cidades do Brasil, puderam observar a
maravilhosa obra de Deus. Embora ainda muito distante avistaram
a imensidão da Chapada dos Guimarães com seus profundos
penhascos, mais de 700 metros. Assim tiveram a certeza de que
chegariam a um lugar abençoado e protegido pelo Criador.
Recepcionadas pela diretoria da OASE Nacional e pela Presidente
Sinodal local, sentiram que estavam em casa.
“A FAMÍLIA numa visão Bíblica”, palestrou o Pastor Sinodal
Nilo Orlando Christmann - do Sínodo Mato Grosso. Nos mais
diferentes tipos de família que se constituem, a comunhão com Deus,
com o próximo e consigo mesmo deve ser a base dos relacionamentos.
Para tanto é necessário que a família tenha disposição para aprender
e deixar-se transformar.

Marcelo Luft

Márcia Gertz - Presidente Sinodal da OASE
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LELUT de Dona Otília Norte realiza primeiro almoço “livre”

Despedida e envio do P. Celso

No domingo, dia 26 de fevereiro, a LELUT de Dona
Otília Norte realizou o primeiro almoço “livre”. Os

Pastor Celso
Gabatz, foi pastor
na Comunidade
Evangélica da Paz
por 8 anos, período
no qual seu trabalho se destacou
pelo serviço na
Seara do Senhor.
No dia 1° de Janeiro de 2012 foi o culto de despedida e envio. Pastor
Celso, sua esposa Ruth e sua filha Rafaela passam a
residir na cidade de Pelotas. Nós da Comunidade Evangélica da Paz agradecemos a sua colaboração nas
atividades ministeriais ao longo desses 8 anos de
caminhada conjunta. Nós desejamos ao Pr. Celso e sua
família as mais ricas bençãos de Deus em sua nova
caminhada.

HORIZONTINA
Encontro da Pastoral da Família

integrantes do núcleo deram este nome por se tratar de
um almoço sem preço estipulado. Cada família foi
motivada a ofertar livremente, conforme suas
condições, para ajudar no custo dos alimentos.
Por se tratar de uma experiência nova, houve,
a princípio, um pouco de insegurança, que cedeu
espaço a motivação de querer realizar algo
diferente na comunidade. Numa sociedade regida
pelo lucro e movida pelo espírito de “tirar
vantagem em tudo”, as comunidades cristãs são
chamadas a dar o seu testemunho. “Precisamos
confiar mais em Deus! Se der despesas, nós
ressarcimos”. Neste espírito de confiança e de
união, a LELUT colocou suas mãos à obra.
Aproximadamente oitenta pessoas estiveram
presentes. Foi um dia abençoado, marcado pela
partilha, pela alegria e pela comunhão.

Intensivo dos
Confirmandos/as

Instalação do P. Elmar

“Momento especial de convívio e orientação
para os confirmandos/as do 1º ano da Paróquia
Evangélica de Horizontina. No dia 03 de março,
45 jovens se reuniram nas dependências da
Comunidade Evangélica Dr. Martinho Lutero,
onde iniciaram os primeiros “passos na fé”.
Pastor Elmar Santoro está chegando na Comunidade
Evangélica da Paz em Santa Rosa. No dia 22 de Janeiro
de 2012 Pr. Elmar foi instalado como novo pastor da
comunidade. O ato de instalação foi realizado pelo Pr.
Sinodal Renato Küntzer. No ato de instalação Pr. Elmar
teve como seus assistentes Pr. Edu Grenzel e Luiz T.
Schwanz. Desejamos que o bondoso Deus possa guiar
o trabalho realizado pelo Pr. Elmar juntamente com o
Presbitério nesta caminhada que inicia. Pastor Elmar,sua
esposa Solange e filhos William e Jonatas sejam bem
vindos! Sintam-se carinhosamente acolhidos.

“Encontro da Pastoral da Família ocorrido na
Comunidade Dr.Martinho Lutero em Horizontina,
dia 08 de março. Na oportunidade foram tratados
assuntos de agenda, como Seminário da Pastoral
da Família, Dia Sinodal da Família, Baile Sinodal
dos Namorados, e Reencontro.”

Instalação do P. Samuel Gausmann

Centenário da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Buriti
Estamos em tempo de preparação
para o centenário da Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana de
Buriti. Que cada coração vibre com
alegria, bondade, amor e esperança.
Esse texto quer falar de fé, comunidade,
caminhada, povo de Deus.
Estamos nos aproximando dos 500
anos da Reforma Protestante, 500 anos
de nossa Igreja Evangélica. E é com
grande alegria que nos sabemos
pertencentes desta história durante 100
anos como Comunidade Evangélica de
Buriti. Um século de história. Nestes
anos quantos caminhos foram
trilhados, quanta novidade, quanto
aprendizado. Devido as diferenças, as individualidades,
talvez não aprendemos tudo, mas Deus esteve sempre
conosco. Isso é tão certo para nós como o fato de que
Deus nos ama. (Jo 3.16)
Comemoramos cem anos de caminhada de fé. E nos
perguntamos: Quais os desafios que nos esperam neste novo
século que Deus nos presenteia? Um dos principais desafios
é manter nossa confessionalidade Luterana. Nosso jeito de
viver a fé, nosso jeito de enxergar Cristo. Enxergamos Cristo
em nossa comunidade. Na comunidade está nossa fé. “Nossa”
por que a Fé não é minha, não é tua, a fé é dada à Comunidade
e deve ser mantida por ela. Por isso a comunidade é a instância
máxima em nossa IECLB. Assim, na comum unidade de
todos os santos (I Pe 2.9), somos mantidos, encorajados,
alimentados pela fé que recebemos de Deus através daqueles
que trabalharam e formaram nossa comunidade e nos falaram
de Deus nestes cem anos.
Como Comunidade Luterana, somos também
responsáveis hoje pela vivência de fé. Isso para que nossa

confessionalidade não morra como
as plantas no inverno rigoroso de dias
em que muitos chamam: “Senhor
Senhor” (Mt 7.21), mas não fazem a
vontade de Deus, mas sua própria
vontade. Nossa Comunidade continua
antenada com Deus, como uma
antena de TV que tenta, ao máximo
possível, captar a presença do Senhor
em nosso meio. Na natureza, nós
temos uma antena que é assim: O
girassol Ele se volta para onde o sol
estiver. Mesmo que o sol esteja
escondido atrás de uma nuvem ele
se vira procurando o sol. Nós, como
Luteranos, podemos e devemos ser
como o girassol, buscar a Deus, mesmo quando alguns
tentam afastá-lo de nós, escondê-lo. Temos que treinar
para sermos girassóis e buscarmos em Deus a nossa fonte
de luz, nossa inspiração na vida para sermos felizes, fortes
e mostrar os dons que temos.
Assim faremos mais 100 anos de história, pois
comunidade somos nós. Povo de Deus que caminha,
indubitavelmente, sob Sua proteção, guarda e amparo.
Somos suas ovelhas que ele guardou neste último século.
Muitos vêm, muitos vão, mas nós permaneceremos e
passaremos adiante para nossos filhos, netos, sobrinhos,
afiliados, a fé que vem de Deus em mais um novo tempo
que dEle recebemos.
Graças ao nosso Pai que nos guarda. Obrigado pelo
amparo. Que permaneçamos firmes em Sua fé e
seguimento. Amém.
Convidamos todos à participar das festividades do nosso
Centenário no dia 06 de maio de 2012 com culto as 9h30min.
Desde já agradecemos sua presença e de seus familiares.

Foi instalado em culto
na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana São Paulo, em Três de
Maio, na noite
de 18 de março de 2012 o
Pastor Samuel Gausmann. A instalação foi o oficiada pelo P. Sinodal Renato
Küntzer e teve como assistentes as Pastoras Suzani
Hepp e Angela H. Bertaluci. O P. Samuel é natural de
Estrela/RS e atuou anteriormente na Paróquia Apóstolo
João em Pomerode/SC. Desejamos ao P. Samuel um
abençoado ministério na Paróquia de Três de Maio.

Sínodo Noroeste Riograndense

Cantinho da Criança
A história da morte de Jesus é muito triste. Jesus
sofreu muito ao morrer por nossos pecados, mas
Ele fez isso por que confiou em seu Pai, o nosso
Pai que nos ama muito. Esse pai é DEUS. Jesus
morreu, mas Ele não ficou morto. Pois no terceiro
dia após sua morte Jesus ressuscitou. Maria mãe
de Jesus e Maria Madalena foram as primeiras
pessoas que viram que Jesus havia
ressuscitado, então elas saíram correndo
e avisaram os discípulos de
que não
precisavam
mais ficar
tristes, pois
Jesus estava
vivo e agora
está no céu
junto ao Pai.
E um dia Ele
voltará para
buscar a cada
um de nós.
Vamos nós
também falar
ao mundo de
que Jesus está
vivo.

Janeiro a Março/2012

Pinte o desenho e depois recorte a
figura de Jesus e cole no local indicado.

Fiquem Felizes, Jesus cristo está vivo.

