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Um coração alegre em ação de Graças

A

luta diária pela sobrevivência tira a calma das pessoas e o tempo se torna inimigo delas, pois é insuficiente na luta pela conquista do pão de
cada dia. Nos últimos tempos, a humanidade criou tantas necessidades que se
tornou impossível conquistar e consumir
tudo o que é criado para satisfazer os
desejos de homens, mulheres, crianças,
jovem e idoso. Sendo assim, aos poucos
o ser humano vem perdendo a alegria de
conquistar sonhos e, lamentavelmente, o
coração humano se esvazia do sentimento de render graças. Infelizmente estamos
nos tornando uma sociedade frustrada,
não encontrando motivos para sentir
alegria no agradecer.
Porém, diante desta realidade humana, Deus vem nos resgatar. O Espírito de Deus nos abre os olhos para que
possamos enxergar que tudo aquilo que
temos e somos é fruto da bondade e da
misericórdia do Criador. Porque em
nossa vida sua presença é constante e
seu cuidado é que permite o pão nosso
de cada dia chegar até nossas mãos.
Jesus Cristo aponta para isso quando
diz: Vejam os passarinhos que voam
pelo céu: eles não semeiam, não colhem,
nem guardam comida em depósitos. No
entanto, o Pai de vocês, que está no céu,
dá de comer a eles. Será que vocês, não
valem muito mais do que os passarinhos? (Mateus 6.26) Quando percebemos, em nossa vida, o cuidado divino,
nosso coração se alegra e nossas mãos
estão prontas para dar graças pelas
dádivas recebidas das mãos do Pai.
Ainda existe espaço e tempo para
que o sentimento de gratidão se torne
visível para o mundo e para Deus. Durante o mês de junho, nas comunidades da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil serão celebrados
Cultos de Ação de Graça pela Colheita. Este é o momento de deixarmos as
preocupações pela sobrevivência da-

Trabalho com crianças

Seminário Nacional
discutiu as prioridades
para o trabalho com
crianças na IECLB.
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Parceiros da Alemanha
visitam Sínodo

Conhecer iniciativas de
produção e
industrialização da
pequena propriedade e
vivenciar a fé entre
comunidade foram o
ponto alto da visita.
rem lugar para os agradecimentos que
partem de um coração alegre por tudo
aquilo que foi dado por Deus. Vamos
trazer os frutos das bênçãos divinas e
de nosso trabalho até a casa de Deus
como pede o Salmista: Entrem pelos
portões do templo com ações de graças
(Salmo 100.4), porque um coração alegre em ação de graças reconhece a
ação de Deus em sua vida. Alegremonos com os frutos de nossas colheitas e
vamos trazê-los diante do altar de nosso amado Deus.
Render graças é um testemunho de
fé, pois ao depositarmos no altar parte
daquilo que sustenta a nossa vida, reconhecemos que ela possui limites,
conseqüentemente, demonstramos ao
mundo que confiamos na graça de
Deus. Ao longo da história de fé do povo
de Israel, a Ação de Graças foi vista

como afirmação de que Deus é Senhor
do universo e que a vida dos seres humanos depende do agir misericordioso
do Criador. Quando nós celebramos
Culto de Ação de Graças pela Colheita
nos inserimos na história de testemunho das pessoas e povos que reconhecem Deus como mantenedor da vida.
Este ano, a celebração de Ação de
Graças pelas Colheitas está inserida no
período da ação missionária “Vai –
Vem”, adquirindo, assim, um sentido
especial. Para isso, uma comunidade
que possuí membros agradecidos é
convidada a ser missionária. Sendo
assim, o agradecimento pela Colheita
é, ao mesmo tempo, um testemunho
de fé, de ação missionária e diaconal,
porque quem percebe o agir de Deus
em sua vida é convidado a colocar seus
dons a serviço da vida para que, desta

forma, o amor e as bênçãos de Deus
possam chegar até as outras pessoas.
Para o Dia de Ação de Graça pelas Colheitas, vamos organizar celebrações que
possibilitem o agradecimento, o
envolvimento missionário e o compromisso diaconal das pessoas que sabem
espalhar o amor no mundo e que estão
dispostas a repartir as dores e as alegrias.
A partir de nossa ação de graças
vamos aceitar o desafio de sermos uma
Igreja missionária, que age levando
solidariedade aos quatro cantos do país.
Isto porque temos consciência de nossa importância, no plano divino, para a
vinda do Reino. Portanto, vamos até a
casa de Deus com os frutos das bênçãos divinas e com um coração alegre
em ação de graças.
Günter Bayerl Padilha - Pastor da
IECLB em Três Passos – RS
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Seca: Responsabilidade
Humana ou Castigo?

A seca não pode ser
ancorada na falsa
premissa de que o ser
humano é vítima, mas
sim, co-responsável por
tudo que a natureza
tem apresentado
cotidianamente.
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Oferecemos uma
completa linha de produtos
e serviços gráficos, que
vão ao encontro das
suas necessidades.
55 3535-1468 / 9653-8490
Três de Maio / RS
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Algo para refletir
- O Brasil perdeu mais de 36% de sua cobertura vegetal desde o descobrimento.
- 200.000 queimadas são identificadas por
satélite no Brasil por ano.
- A área de cultivo de soja em Mato Grosso
avança a um ritmo 3 vezes mais rápido que há
quinze anos.
- Do total de agua existente no mundo, somente 1% serve para o uso humano.
Dados como estes realmente nos fazem pensar
um pouco mais sobre o que estamos fazendo com
nosso planeta e este pensar deve nos levar a
refletir sobre atitudes que podemos adotar em
nosso dia-a-dia, tais como: reciclagem do lixo,
descarte correto das embalagens de agrotoxicos,
coleta de água da chuva e muito mais.
Pode parecer pouco, mas somente com a ação
consciente de cada um, mostrando a nossos filhos
que podemos e devemos fazer nossa parte, é que
será possivel sonhar com um planeta mais vivo e
saúdavel.
Queremos também convidar a todos para que
possamos nos engajar na Campanha Vai e Vem
2009 – Eu digo Sim e desta forma tornar realidade
o lema de nossa Igreja para este ano: Missão de
Deus, Nossa Paixão, sem esquecer que o tema do
ano é acompanhado do lema bíblico de 2 Coríntios
9.7: Deus ama quem oferta com alegria.
Uma boa leitura a todos

Campanha de Ofertas para Missão 2009

C
“

ada qual contribua segundo tiver
proposto no coração, não com tris
teza ou por obrigação, porque
Deus ama a quem oferta com alegria.” (2
Co 9.7).
A partir do Dia de Pentecostes, 31 de
maio de 2009, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil realiza novamente a Campanha de Ofertas para a Missão. A
Campanha de Missão Vai e Vem está motivada por uma frase em especial: “Eu digo
sim.” Quem tem uma paixão se engaja e
trabalha com alegria, buscando a ajuda de
mais e mais pessoas. Através das ofertas
para o Fundo de Missão, vamos auxiliar
comunidades e paróquias para que possam
crescer e cumprir a sua ação missionária.
Em 2008 a Campanha arrecadou ofertas para a missão no valor total de R$
611.504,82 em todo o Brasil. Com esses
recursos está sendo possível o apoio e o
financiamento de oito projetos. São eles
Apuí/AM, Colniza/MT, área missionária
Sul do Pará, Rurópolis/PA, Vila Rica/MT,
Mathias Velho – Canoas/RS, missão aos
Marinheiros em Santos/SP e Teresina/PI.
No Sínodo Noroeste Riograndense estamos
apoiando a Paróquia de São Luiz Gonzaga

com auxílio financeiro mensal para o trabalho pastoral. Também com os recursos a
serem arrecadados em 2009, a metade ficará no Sínodo e assim será destinado ao
Fundo de Missão que continuará a auxiliar
a Paróquia de São Luiz Gonzaga, visto que
o projeto de auxílio missionário se estende
até 2011.
A experiência de 2008 foi um grande
avanço para a IECLB em termos de arrecadação de recursos financeiros para a missão. Em nossa história sempre dependemos exclusivamente de auxílio do exterior.
Assim, a campanha de 2008 foi um ensaio
à responsabilidade própria na missão. Exercitamos um interesse pela unidade, o comprometimento mútuo e a consciência missionário nas comunidades, até então sempre a espera de auxílios financeiros.
No Sínodo, em 2008 em comum acordo, nós obreiros, obreiras, lideranças e
presbíteros, estabelecemos o compromisso com a causa como parâmetro para o
nosso envolvimento e como resultado final
nos recursos financeiros a serem arrecadados. Assim não creio que a causa de nossa
pequena participação possa ser caracterizada de apatia, lentidão ou desculpas. Te-

Seminário de lideranças

Agenda Sinodal
JUNHO
06 – 09:00 Conselho Sinodal em Dona Otilia
13 – 19:00 XI Encontro Namorados em Buriti
16 – 09:00 Arte Mulher em Três de Maio
17 – 19:30 Coordenação Sinodal LELUT em Três de Maio
18 – 19:00 Conselho Sinodal da JE em Três de Maio
23 – 09:00 Arte Mulher em Santo Ângelo
27 – 09:00 Seminário Sinodal de Agricultura Familiar em
Cruzeiro – Santa Rosa
30 – 19:30 Conselho Setorial CTM em Linha 15 de Novembro e
CTBY em Três de Maio
JULHO
03 – 19:30 Reunião Diretoria Sinodal
09 – 19:30 Reunião da Pastoral da Família em Santa Rosa
11-12 – Encontro Esportivo da JE Sinodal em Horizontina
14 – 09:00 CO Sinodal em Giruá
14 -16 XI Encontro Nacional de Representantes Sinodais da
OGA em São Leopoldo
31 – Reencontro em Santa Rosa
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Mês/Ano
UPM
SBO Adic.Prev.
Abril2009
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2.057,00 399,30
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Sete paróquias do Círculo de Trabalho Missões (CTM) reuniram em torno de 50 lideranças para o Seminário Setorial de Lideranças que ocorreu dia 18 de abril na Comunidade Evangélica São
Marcos em Rincão Maciel, Giruá – RS. O seminário trabalhou
temáticas de como ser líder, a liderança na Bíblia, como ser líder
na comunidade com a assessoria dos obreiros pastores Vilson
Thielke, Vilson Hining e Ademar Giese. O seminário foi uma oportunidade de oferecer a formação contínua a lideranças para a qualificação de sua tarefa nas comunidades. Foi positivo a participação e a integração dos presentes.
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As opiniões expressas em textos não representam,
necessariamente, a linha editorial do jornal.
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Três de Maio - Horizontina - Crissiumal

nho ouvido da maioria que a causa é
motivadora. Assim quero animá-los em
2009 a se empenharam na Campanha de
Ofertas para a Missão. Esse ano as paróquias vão receber do Sínodo uma proposta
de meta. De fato não cabe apenas se
conscientizar da tarefa missionária e solidária, mas deixar-nos tocar pela paixão de
arrecadar esses recursos financeiros, que
enfim, não são recursos para gastar, mas para
investir na edificação de comunidades. É o
caso da área missionária de São Luiz
Gonzaga, pela qual nos comprometemos em
nosso Sínodo. Decidimos juntos que é necessário que a Paróquia se mantenha e que ela
seja atendida por um/a Obreiro/a.
Quero novamente animá-los a deixarse tocar pela paixão de corresponder ao que
irmãos e irmãs de fato necessitam para
edificar comunidade. Até porque o auxílio
financeiro às áreas missionárias é uma necessidade. Assim como o é para São Luiz
Gonzaga.
Que Deus nos reserve boas e agradáveis surpresas até o dia 27 de setembro de
2009, quando encerra a Campanha de Ofertas para a Missão Vai e Vem: Eu digo sim.
P. Sinodal Renato Küntzer

Reinauguração do Templo da
Comunidade Evangélica
Boa Vista do Buricá
No dia 15 de março, às 9 horas, com grande alegria e
júbilo ocorreu a dedicação do novo Templo da Comunidade Evangélica Boa Vista do Buricá, pertencente a
Paróquia Evangélica Luterana de Três de Maio. A Comunidade havia perdido seu templo pelo vendaval ocorrido em 13 de novembro de 2007. A ajuda que a Comunidade recebeu no tempo de reconstrução foi muito
grande, e graças ao esforço dos membros, à solidariedade de outras pessoas, comunidades, paróquias e instituições do Brasil e do exterior, fez com que tudo isso
fosse possível.
É nessas ocasiões que se percebe quão importante
é pertencer a uma comunhão maior, uma comunhão
de fé. Percebe-se que Deus nos sustenta com sua destra fiel e nos mostra seu amor, enchendo-nos de esperanças e de força. Força essa que foi necessária para o
término de mais essa etapa. Ficam os sinceros agradecimentos a todos que demonstraram solidariedade e a exerceram na prática.
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Atualização teológica sobre
Cristologia reúne obreiros e obreiras
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Seminário Nacional discute e planeja
o trabalho com crianças na IECLB

N

Obreiros e obreiras do Sínodo
Noroeste Riograndense realizaram, nos dias 12 a 14 de maio de
2009, a sua atualização teológica.
A atualização teológica faz parte
da formação contínua de obreiros, um investimento na formação por parte do Sínodo, com recursos que são advindos de ofertas sinodais. A atualização teológica é uma oportunidade de
estudo de temas teológicos relevantes para a reflexão pessoal e
a prática pastoral. O tema de estudo foi a Cristologia, com acento na importância de Jesus Cristo dentro do pluralismo religioso
e buscas religiosas das pessoas.
Com a assessoria do P. Dr. Flavio
Schmidt, docente da Escola Superior de Teologia, fomos motivados

a refletir onde hoje o povo anuncia
Cristo, onde deixa rastros do
discipulado e quais as imagens e
cultos de Cristo estão presentes na
vida das comunidades de fé.
A atualização teológica aconteceu no Seminário Adolfo Gallas,
em Santo Cristo – RS. Foram três
dias de estudo e convivência entre
os obreiros e obreiras do Sínodo. O
que foi significativo, pois um grupo considerável de pastores e pastoras está a poucos meses atuando
na área do Sínodo Noroeste
Riograndense. A avaliação foi extremamente positiva, o que valoriza os recursos financeiros investidos e o tempo disponibilizado pelas Paróquias, onde os obreiros e
obreiras estiveram ausentes por
dois dias.

os dias 20 a 22
de março de
2009, na Casa
Matriz de Diaconisas,
em São Leopoldo/RS,
aconteceu o Seminário
Nacional do Trabalho
com Crianças na
IECLB. Reunindo lideranças do trabalho com
crianças de 17 sínodos,
o seminário contribuiu
para o planejamento de
ações na área do trabalho com crianças na
IECLB. A partir de relatórios sinodais e de exposições e discussões, o
grupo elaborou um diagnóstico desse trabalho, utilizando para
isso a técnica proposta no caderno com
as linhas mestras do Plano Operacional
do PAMI. Dentre os pontos fortes, destaca-se o fato de que a IECLB oferece um
bom trabalho com crianças nas comunidades; que há bons materiais produzidos
na IECLB para esse fim (destaque para
a Série Encontros Bíblicos com Crianças); e que há pessoas de boa vontade
para abraçar essa causa, dando os primeiros passos com as crianças na sua
caminhada contínua de educação cristã.
Dentre as prioridades levantadas no
planejamento estratégico, destacam-se:
Incrementar a comunicação entre o
Departamento de Educação Cristã

(DEC) e as coordenações sinodais;
conscientizar pais, mães, obreiros/as,
presbíteros/as da importância do trabalho com crianças; sensibilizar pais e
mães para que levem seus filhos e filhas para as atividades com crianças
oferecidas pela comunidade; partilhar
materiais produzidos e atividades realizadas nos diferentes sínodos.
O seminário contou ainda com a
assessoria da pedagoga Luciana
Berner, que exercitou técnicas de narração com os e as participantes. Também
esteve presente a Cand. Diác. Sharlene
Leber, que refletiu com os e as participantes sobre o tema Inclusão, numa
roda de conversa aberta, honesta e

enriquecedora para todas as pessoas.
O seminário foi muito bem avaliado e reconhecido como um importante
espaço de articulação, formação e planejamento para o trabalho com crianças, ficando o desafio para todas as instâncias envolvidas de realizar um encontro dessa natureza anualmente.
Do Sínodo Noroeste Riograndense
participaram a orientadora Ângela Guse
e Laura Monteiro da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Tenente
Portela. Ambas voltaram motivadas e
ressaltaram a importância de sempre
apostarmos e incentivarmos este trabalho em todas as instâncias de nossas comunidades, paróquias, Sínodo e IECLB.

Parceiros de Köln, Alemanha, visitam o Sínodo
Parceiros do Kirchenkreis Köln
Rechtsrheinisch, da Igreja Evangélica
da Renania, estiveram em visita às paróquias que fazem parte da parceria
(formada pelas paróquias de Chiapeta,
Independência, Três de Maio, Três de
Maio Norte, Horizontina, Pratos e Dr.
Mauricio Cardoso). A visita iniciou no
dia 06 de abril e transcorreu em meio
a atividades intensas de estudo e
visitações. Este ano, foi abordado o
tema da soberania alimentar, com visitas às propriedades de agricultores
familiares, onde os visitantes puderam conhecer iniciativas na produção e industrialização de alimentos.
Mesmo sendo pequenas iniciativas, foram avaliadas positivamente pelos visitantes, destacando a capacidade que
a agricultura familiar tem em se manter diante de tantas adversidades.

Como a parceria ocorre entre comunidades cristãs, um de seus aspectos
centrais é poder cantar, orar e celebrar
juntos. Os parceiros alemães assumiram
parte de liturgia e pregação dos cultos de
sexta-feira da paixão, em Independência, e do domingo da Páscoa em Três
de Maio.
A programação continuou com visitas às comunidades da Paróquia de

Vila Pratos e Horizontina, especialmente à Faculdade de Horizontina,
ao Centro Tecnológico Frederico
Jorge Logemann e com palestra na
Setrem, em Três de Maio, sobre os
impactos da crise financeira na Alemanha.
Integraram o grupo de visitantes,
12 pessoas, tendo a presença de um
pastor e dez lideranças. Nove integran-

tes do grupo vieram de Köln e três vieram da localidade de Jacobsdorf, próxima de Berlim, no fronteira com a
Polônia.
Após 10 dias de intenso contato
com pessoas, comunidades e realidade regional o grupo da parceria do
Kirchenkreis Köln Rechtsrheinisch, da
Igreja Evangélica da Renania, se despediu na noite dia 16 de abril em um

encontro em Horizontina. Na oportunidade foram avaliados o programa e
definidos os encaminhamentos para a
continuidade da parceria. Após 18
anos, a avaliação é extremamente
positiva. Além de aprender a conhecer mutuamente os parceiros, foram
criadas relações de confiança e amizade. A troca a experiências comunitárias servem para que se possa

aprender um com o outro e para conhecer as especificidades de cada
realidade. Não é algo que se veja,
leve junto e tente imitar ou copiar.
É na verdade, a tentativa de conseguir conviver com o outro que
celebra, se envolver com a realidade de maneira diferente. Os parceiros alemães avaliaram que os
cultos são mais vivos,
envolventes, fogem do tradicional
e se tornaram “modernos”. Isso se
percebe também com a presença
de muitos jovens e casais jovens.
Em relação à realidade sócio-política perceberam que há um investimento muito maior na educação e no preparo dos jovens para
o mercado de trabalho e o fato de
que na análise de realidade,
conmsegue-se identificar nossos
problemas e definir os encaminhamentos e as soluções de forma simples e prática. Como ponto
final, foi reafirmado o compromisso mútuo em priorizar através da
parceria o contato entre pessoas.
Assim um novo grupo do Brasil
visitará a Alemanha em 2011, oportunidade na qual a parceria celebrará
seus 20 anos de trabalho.
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Paróquia de Três Passos realiza
Primeiro Encontro Paroquial de Famílias
No dia oito de março – dia internacional da mulher – a paróquia de Três
Passos realizou o seu primeiro encontro da família. O encontro aconteceu
Balneário Olhos D’Água, um local
muito bonito e acolhedor, onde facilmente se percebe a exuberância da
criação de Deus.
Já há algum tempo algumas pessoas vinham dialogando sobre a necessidade de animar os membros a se encontrarem para momentos de celebração e confraternização. Tal necessidade torna-se
cada vez urgente diante de um sistema
que ensina e incentiva o individualismo,
onde cada pessoa é motivada a lutar
apenas pelo que é e pode ser seu.
No entanto, sabemos que a fé cristã nos traz uma proposta de vida muito diferente. Unidos e unidas sob o
senhorio do Senhor Jesus Cristo somos feitos família de Deus pela sua
graça e, dessa forma, somos chamados a viver a vida de forma compartilhada, seguindo as palavras do Senhor
da vida. Foi com o intuito de resgatar
o valor da família como estrutura central de nossa vida e da sociedade que
motivamos as pessoas da paróquia
para o encontro do dia oito de março.
O encontro teve início com o cul-
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to que enfatizou a importância de podermos pertencer, em primeiro lugar,
a uma família com laços sanguíneos,
onde aprendemos os primeiros passos
para uma vida em sociedade e, em
segundo lugar, a graça de fazermos
parte de uma família muito maior que
é unida por causa da fé em Cristo. A
mensagem do culto destacou o aspecto de que a fé que nos une derruba
todas as barreiras construídas pelos seres humanos, lembrando das palavras
de Jesus de que “quem faz a vontade do
meu Pai, que está no céu, é meu irmão,
minha irmã e minha mãe”. Portanto, o
critério para fazer parte dessa grande
e abençoada família é o cumprimento

Encontro de pastores aposentados
e viúvas do Rio Grande do Sul

da vontade de Deus.
Após o culto houve um momento
de integração com uma gincana que
trouxe muita diversão e alegria para
os participantes e um almoço de forma partilhada. A parte da tarde foi um
momento livre em que as famílias puderem aproveitar para conversar com
outras pessoas, participar de uma roda
musical, praticar esportes e relaxar na
piscina de águas naturais. O encontro
superou as expectativas em virtude de
ser o primeiro e deixou uma motivação muito grande para que, no próximo ano, mais famílias se mobilizem
para participar desse belo momento de
união, celebração e confraternização.

Dedicação do Templo da
Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana em Lajeado Patos
Sob o lema bíblico de João 14.23:
“Jesus Cristo diz: Se alguém me ama,
guardará a minha palavra; e meu Pai
o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.”, a Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana
em Lajeado Patos dedicou no último
domingo, dia 17/05, em Culto, o seu
novo Templo ao serviço do Senhor
da Igreja, Jesus Cristo. Graças ao
empenho de muitas pessoas da Comunidade, e com doações provindas
de várias origens, em especial da
Obra GustavoAdolfo – OGA– organismo da IECLB para o auxílio a comunidades, alcançou-se o grande
sonho da Comunidade Evangélica
em Lajeado Patos. Com grande alegria e louvor ao nosso Deus, mem-

bros da Comunidade, convidados, autoridades civis e eclesiásticas, abriram as portas da igreja, solenidade
que ainda contou com o acompanhamento musical do ConjuntoVocal
e Instrumental do CentroTecnológico
Frederico Jorge Logemann, o que deu
à celebração um brilho muito especial.
OPastorSinodalRenatoKüntzerabençoou a igreja e fez a pregação, abordando o conceito de Igreja, Corpo de
Cristo,Comunhão,apartirdeJoão15.18. Após o Culto, toda a comunidade
teve seu momento de partilha, num
delicioso almoço e animada festividade na parte da tarde, onde estiveram
presentes mais de 400 pessoas.
Colaboraram: P. John Spig e
Norberto Fischer

Comunidade Evangélica
Treze de Maio Sul
celebra dedicação de
seu novo Templo

Jubileus de 50 e 25 anos
de Confirmação
Nos dias 03 a 04 de abril de 2009
realizou-se, na Casa Matriz de
Diaconisas, em São Leopoldo, mais
um encontro de pastores aposentados e viúvas. Ele foi coordenado pelos pastores Hermann Krause,
Osmar Armange, Arteno Spellmeier,
Guenter Wehrmann e Wilfried
Buchweiz. Em torno de trinta pessoas
dos três Sínodos do Rio Grande do Sul,
mais o casal Rasveiler que representou os três sínodos de Santa Catarina,
celebraram o convívio e o compartilhar a respeito da vida em âmbito pessoal, familiar e comunitário. Isso foi
facilitado pela roda chimarrão, por um
gostoso galeto à noite com cantos folclóricos e contos de causos, anedotas
e fatos pitorescos da vida pastoral. O P.
Sinodal, Enos Heidemann, participou,

parcialmente, e procurou ser ouvido
de nossas alegrias e preocupações em
relação à IECLB e reagiu às mesmas.
O encontro culminou na celebração
participativa de um culto de Santa
Ceia.O próximo encontro já foi marcado, no mesmo local, para os dias
09-10 de abril de 2010. Levando a sério o ministério compartilhado, está-se
aventando transformar o evento em
encontro de obreiros/as aposentados/
as, respectivamente “jubilados/as”,
como se diz nas igrejas-irmãs de fala
espanhola. Também as viúvas se sintam convidadas, desde já.Do Sínodo
Noroeste Riograndense, participou o
Pastor Jairo dos Santos. Günter Karl
Fritz Wehrmann (pela equipe
coordenadorado encontro de pastores aposentados e viúvas do RS)

A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Treze de Maio Sul celebrou a
dedicação de seu novo Templo no domingo, dia 19 de abril de 2009 com um culto
festivo.AComunidade integra a Paróquia
Evangélica de Confissão Luterana Guarani
(Santa Rosa – RS).Acelebração de dedicação do Templo foi oficiada pelo Pastor
Sinodal Renato Küntzer, com a participação do Vice Pastor Sinodal Vilson
Thielke e dos obreiros na Paróquia, Pastor Ademir Schmechel e Pastor Osni
Prochnow. Um grande número de membros da comunidade e de comunidades
vizinhas participou do culto festivo,
prestigiando esse momento de dedicação do novo Templo, graças ao trabalho
incessante de obreiros, lideranças, membros e do auxílio daAlemanha por meio da
Obra GustavoAdolfo.

“Comemoraram-se os Jubileus de 50 e de 25 anos de Confirmação, na
Comunidade Evangélica Dr. Martinho Lutero, da Paróquia de Horizontina,
das turmas de, então jovens, que fizeram a sua Confirmação em 1959 e em
1984. A comemoração foi celebrada no Culto do dia 17/05/09. A igreja estava
cheia e, durante o próprio Culto e após o mesmo, se viveram alegres momentos de lembranças e satisfação pelo tempo decorrido na fé do Senhor.
A pregação baseou-se no texto da videira, João 15, onde ressaltamos o
versículo 5: ‘Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.’”
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SECA
Responsabilidade Humana ou Castigo de Deus?

N

o mundo do Antigo Testamento, existe uma idéia muito arraigada: a de que Deus castiga o erro e premia o acerto. É difundida e defendida por alguns teólogos
oportunistas que a chamam de “Teologia da Retribuição”. Por causa desse pensamento, por exemplo, é que os
amigos de Jó o acusam de ter feito
algo errado para estar doente; seria um
castigo de Deus.
Especialmente no contexto da graça de Deus,
trazida por Jesus a nós e explicitada
no Novo Testamento, a idéia da teologia da retribuição caiu por terra. Deus
não nos trata em termos de “olho por
olho, dente por dente” quando se fala
em pecado. Ele nos ensina, nos admoesta, nos exorta. Mas isso não elimina
uma outra realidade que nós temos de
encarar: mesmo que Deus não nos
castigue, o pecado tem conseqüências desastrosas para nós. O apóstolo
Paulo afirma em Romanos 3.23: “todos pecaram e por isso carecem da
glória de Deus”. E ainda: “O salário
do pecado é a morte”.
Como cristãos, não deveríamos
acreditar que Deus, de forma simples
e direta, castiga o mal e premia o bem,
como acreditavam os antigos na teologia da retribuição. Sabemos que
muitas coisas ruins também acontecem a pessoas boas e que coisas boas
acontecem a pessoas ruins. O juízo de
Deus é algo misterioso e profundo.
Entretanto, existe uma regra da física que serve para todas as realidades, mesmo as espirituais: “toda causa tem uma conseqüência”. Isto é, tudo
o que fazemos terá um resultado, bom
ou ruim. Assim, o pecado cometido
pode não ser diretamente castigado por

Deus, mas ele desencadeia uma série
de coisas em nossas vidas.
É importante compreender que
Deus não recusa o seu amor por nós
em função de algum pecado ou inconseqüência. O caminho da cura é um
caminho aberto para nós, porque Deus
nos dá a receita. Ele nos convida a
evitar os equívocos e a repensar nossas atitudes. Deus não apenas ouve,
não apenas perdoa, mas dá a real
chance do recomeço.
A seca, assim como outras catástrofes naturais, é difícil de ser
explicada a partir da lógica humana.
Sabemos, contudo, que Deus
permite tais acontecimentos para que
a exemplo de um imenso tabuleiro, as
peças consigam se encaixar. Ele, o
Todo-Poderoso, conduz a história para
o seu apogeu final.
O modelo de compreensão de

ÓTICA E RELOJOARIA

A ÓTICA SAFIRA tem
laboratório próprio para
fabricação de lentes
para seus óculos.

Só quem fabrica oferece melhor
qualidade, preço e condições de pagamento.

Relojoaria e Ótica SAFIRA
Fone 3535-1402 em Três de Maio

Deus e de sua relação com a humanidade precisa ser repensado, pois caso
contrário restará apenas dois caminhos: cinismo ou perda da fé.
Cinismo ou um mundo sem Deus
significaria a afirmação de um ideal
onde não haveria mais qualquer resquício de conexão com a realidade. A
seca seria apenas um resultado da vontade divina. O ser humano, na sua inocência, necessitaria passar por tribulações sem um sentido determinado
ou plausível. Deus não hesitaria em
produzir fome, guerra ou seca.
Se olharmos a caminhada histórica da humanidade, veremos que durante séculos o crescimento do número de habitantes do planeta ocorreu de
forma constante e lenta. Na época de
Cristo a terra comportava 250 milhões
de pessoas. Quando Colombo conheceu o Novo Mundo, somávamos meio

bilhão de pessoas. No final da Segunda Guerra Mundial já éramos dois bilhões.
Nas últimas décadas a taxa de
crescimento populacional vem aumentando em grandes proporções. A cada
dez anos crescemos o equivalente à
população da China. Não é difícil perceber as conseqüências desse processo para a extinção das nossas reservas
naturais. Um exemplo é a perda da
camada de ozônio e de espécies que
existiam a milhões de anos. Se a
extinção continuar no ritmo atual, as
nossas crianças serão testemunhas do
desaparecimento de mais da metade
dos animais vivos que Deus criou sobre a face da terra.
O ritmo da devastação das florestas é alucinante. Cerca de 600 hectares por dia. Enquanto isso, as novas
descobertas tecnológicas são respon-

sáveis por introduzir mais dióxido de
carbono e outros produtos químicos
nocivos à atmosfera. O ar que respiramos contém 500% mais cloro que 40
anos atrás.
É necessário reconhecermos que
somos parte de um contexto global e
que a revolução científica e
tecnológica gerou a falsa impressão
de que pelo intelecto somos capazes
de solucionar todos os nossos problemas e dificuldades. Criamos um mundo artificial no qual a propaganda nos
diz o que queremos e os rituais de produção e de consumo dizem quem somos.
Em tempos onde as fronteiras esticam e o marketing personifica o
consumismo inconseqüente, ainda não
nos damos conta de que apesar de tudo
que nos separa, pertencemos a uma
civilização global. Por isso, precisamos de uma nova consciência com
prioridades e compromissos universais.
A seca não pode ser ancorada na
falsa premissa de que o ser humano é
vítima, mas sim, co-responsável por
tudo que a natureza tem apresentado
cotidianamente.
“Para ser sábio, é preciso primeiro
temer a
Deus, o Senhor. Se você conhece o
Deus Santo,
então você terá compreensão das
coisas”.
Provérbios 9.10
Pastor Celso Gabatz
Comunidade Evangélica da Paz em
Santa Rosa

Campanha
Vai e Vem 2009
Quando somos chamados e aceitos por Deus, através
do nosso batismo, também somos lembrados das nossas
vocações e compromissos cristãos. Cada pessoa batizada
é chamada e enviada para ser missionária e servir onde ela
se encontra. A gratidão pelo amor e por tudo o que recebemos de Deus nos motiva, com grande alegria, a colocarmos à disposição da missão de Deus nossos dons e nossas
dádivas. Assim, servimos com amor, porque primeiro fomos servidos com amor pelo próprio Deus.
Uma das bonitas formas da família luterana participar
da missão de Deus é através da Campanha Vai e Vem
2009, que ajuda a manter projetos sociais junto às pessoas
necessitadas. Nessa campanha, cada comunidade pode
pensar diversas formas de engajamento. Para isso o primeiro passo é aceitar o convite e se dispor a ajudar para que
a Campanha Vai e Vem cumpra com o seu objetivo.
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Associação dos Grupos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas - OASE
OASE Sinodal realiza sua III
Assembleia Sinodal em Santa Rosa

Dona Melita rodeada de alguns afetos

No dia 28 de abril tendo por local o Lar da OASE de Santa
Rosa aconteceu a Assembleia Sinodal da Associação dos Grupos
de OASE do Sínodo Noroeste Riograndense. Com a presença do P.
Sinodal Renato Kuntzer, Vice Sinodal Vilson E. Thielke, Secretária da OASE Nacional Gudrum Braum, Palestrante Melita Beck,
Diretoria Sinodal, Pastoras Orientadoras, Coordenadoras e Vice
Paroquiais e Presidente e/ou representante dos grupos. Destacamos também a presença de alguns pastores e pastoras das Paróquias do Sínodo que também se fizeram presentes na Assembleia.
Abaixo transcrevemos a mensagem redigida na Assembleia
Sinodal da OASE:
“Tivemos o privilégio de ter entre nós, na III Assembléia Sinodal
da Associação dos Grupos de OASE do Sínodo Noroeste
Riograndense, um testemunho vivo da paixão pela missão de Deus:
Dona Melita, com seus 86 anos de vida, 68 anos de casamento e 65
anos de OASE, nos transmitiu uma alegria tão grande, ao testemunhar a semeadura desta paixão.
Plantas novas nascem, porque as velhas deixaram cair as sementes. Sementes germinam e frutificam, quando regadas, cuidadas e acarinhadas. É preciso, pois, que nossos grupos de OASE
sejam um “Oasis” que cativa, que conquista, que sejam um espaço de colo.
A alegria de Dona Melita, testemunhando a existência de mulheres tão independentes e corajosas, ao volante de seus
“fusquinhas” já há tanto tempo, nos mostra que esse é o caminho a
seguir.
E assim seguimos em testemunho, comunhão e serviço.”
Associação dos Grupos de OASE do Sínodo Noroeste
Riograndense.

Congresso Paroquial em Independência
No dia 21 de maio, realizou-se o Congresso Paroquial da
OASE em Independência. A coordenadora Marlene Siepmann
acolheu a todo/as com a mensagem “Você tem valor”. O Pastor
Renato saudou com o lema do ano “Deus ama quem oferta com
alegria”, comentou também da alegria das mulheres em participar da OASE, ressaltando as palavras, Comunhão, Testemunho e Serviço. A Pastora Alice meditou sobre a senha do dia. A
Presidente Sinodal da OASE Lourdi Bender participou do Congresso, dizendo que a vida é uma festa e hoje estamos em festa,
porque nos presenteamos participando deste evento.
O palestrante terapeuta Hildo Koren de Santo Ângelo, em
sua fala versou sobre o diagnostico feito com o preenchimento
de uma ficha da situação da saúde das participantes. Ressaltou
de onde surgem as doenças, deu orientações, sugestões para
uma vida melhor a partir da alimentação, do cuidado e de algumas terapias alternativas. Podemos citar alguns exemplos: fazer
exercícios antes de levantar e antes de deitar, importância do alongamento. O doce é recomendado duas horas após as refeições.
Atenção Diabéticos!!! Ao levantar, antes de escovar os dentes,
mastigar um dente de alho e mais meio tomate orgânico durante 15
minutos. Também escovar os dentes com pó de carvão. Tente!!! O interesse sobre o tema foi ótimo, agradou o grupo, pois
teve muitos questionamentos para sanar algumas dúvidas.
A tarde, com o hino “Abençoa Senhor a nossa vida. Que ao
sair daqui a gente tenha mais vontade de Te servir”. A coordenadora Marlene desafiou as mulheres a se candidatarem, se
dispor a servirem. Leu uma mensagem “A Caixa de presente”.
Foi apresentada a encenação “O guarda-chuva” em alemão. Dando continuidade ao congresso, fez uma síntese da Assembleia
Sinodal da OASE. Repassou a agenda da OASE Sinodal, agradeceu a confiança e a colaboração dos grupos, onde sempre foi
bem recebida. O próximo Congresso será em Alegria.
Na celebração eucarística a Pa. Alice, instalou as novas
coordenadoras Sra. Olga Rost, Louraini Abelling Hannusch e
Marlene Siepmann.
A OASE Sinodal ofereceu flores à Pa. Alice pela sua instalação na Paróquia ,desejando um abençoado e vocacionado
trabalho com a graça de Deus.
Lourdi Bender - Presidente Sinodal da OASE

Agenda da OASE Sinodal
Dia 16 de junho – 09:00h em Três de Maio – Arte Mulher
Dia 23 de junho – 09:00h em Santo Ângelo – Arte Mulher
Serão repassados vários trabalhos que poderão colaborar
com a renda dos grupos: pratos decorados, bordados, móbiles e
diversos enfeites em papel e cartolina (inclusive a estrela que
aparece nesta edição).
Favor trazerem tesoura, agulha, estilete, lápis, papel para
copiar modelos e muita vontade em aprender.
Dia 20-24 de julho – 12:00h – Retiro de Jejum e
Desintoxicação na Setrem – Três de Maio
Jejuar é o meio de cura mais antigo, mais natural e mais
eficiente que existe. Jejuar significa limpar-se.
(informações com Noeli Abentroth – fone 3535 – 2438)
Dia 30 de Agosto 09:00h – Encontro da Mulher Luterana
na Setrem – Três de Maio. Palestrantes Pa. Louraini Christann
e Pa. Claudia Pacheco. O tema será Culpa e Perdão. Convide
seus familiares, visinhos/as e amigos/as a participarem deste
bonito evento que a OASE Sinodal realizará. Quem quiser poderá trazer sua cadeira ou almofada para sentar nas arquibancadas, lanche, chimarrão e ainda trazer os panôs das Paróquias. Venha, você vai gostar!

Chá paroquial em Horizontina, em abril

No dia 1º de abril de 2009, 127 mulheres, representando os
10 grupos de OASE da Paróquia de Horizontina, reuniram-se para
um chá de confraternização. A alegria desse encontro foi
contagiante. A Pa. Marli D. Schmidt desafiou as mulheres com o
Tema do Ano: Missão de Deus – Nossa Paixão.
Na página 15 da Agenda da OASE – 2009, encontra-se uma
história que diz assim: “Uma formiga me levou a refletir ...”.
Com certeza vai mexer contigo, mulher da OASE. Leia.
Um abraço carinhoso das Coordenadoras,
Lori e Margrite.

OASE da Comunidade de Chiapetta
completou 50 anos

A OASE de Comunidade Evangélica de Chiapetta celebrou no
dia 18 de abril de 2009, sua caminhada de 50 anos. Na oportunidade o grupo reuniu, em celebração de ação de graças e chá de
confraternização por esta data, irmãs de comunidade vizinhas,
bem como grupos de mulheres representantes da Igreja Católica e
Igreja Batista. Também se fez presente e saudou a todos o Prefeito
Municipal de Chiapetta Exmo. Sr. Osmar Kühn e o representante
da Câmara de Vereadores Sr. Fernando Schreiber. O grupo prestou homenagem às fundadoras Sra. Erica Roth, Oldina Schewe,
Ilda Rick, Vilga Detch, Olga Welcke, Alice Dorm e Lucila Wendel
e foi parabenizado pelo Pastor Sinodal Renato Küntzer e pela Presidente Sinodal da OASE, Sra. Lourdi Bender pela caminhada de
testemunho, comunhão e serviço. A Pastora Dulce Engster, com
base no texto de Lucas 15.8-10 (parábola da moeda perdida) comparou a OASE jubilar à moeda perdida, para a qual mulheres arregaçam as mangas, doam seu tempo, demonstram preocupações,
colhem alegrias e chamam as amigas para celebrar juntas em
favor da causa do Evangelho. O coral com as vozes bem afinadas
animou e encantou a todos os presentes.

Reunião Nacional da Associação
dos Grupos de OASE
Nos dias 10 a
12 de março na
cidade
de
Luiziania – GO
realizou-se a
reunião com a
presença das
Presidentes
Sinodais da
OASE e convidadas. O tema foi
“Ética e Moral –
promovendo reconciliação”. Lourdi oferecendo sua estrela à anfitriã
Sra. Edy Pauvels, Presidente dos Grupos
Desde a meditade OASE do Sínodo Brasil Central
ção de abertura
bem como durante toda a programação as participantes foram
desafiadas a olhar com atenção para as questões éticas que
perpassam a vida do ser humano. A palestrante foi a Pa. Lic.
Romi Márcia Bencke.
É muito rico e diversificado o relato das presidentes sinodais,
mas todas estão alicerçadas no tripé Comunhão, Testemunho e
Serviço (Diaconia). É missão de Deus nossa Paixão.
Em dois momentos tive a alegria de ensinar como fazer
uma estrela usando cartolina. As participantes mostraram interesse em aprender para repassar aos seus grupos. Leonardo da
Vinci disse: “Aprender é a única coisa de que a mente nunca
cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”.
Na mensagem aos grupos, sito uma parte: “Olhar para ética, é cuidar do modo de ser, permitir transformar-se...OASE
não é tão somente forno e fogão, é formação, comunhão,
espiritualidade, acesso à cultura e lazer.”
O encontro foi encerrado com uma celebração eucarística,
“fortalecendo assim para a missão que é de Deus.”
Lourdi Bender - Presidente Sinodal da OASE
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O que vai pelo Sínodo...
Instalação do P. Elson Rysdyd
Com culto
dia 22 de março
do corrente ano,
às 19:30 horas,
aconteceu a instalação do P.
Élson Rysdyd na
Paróquia Evangélica São Tomé
de Porto Lucena.
P. Elson está atuando na Paróquia
desde janeiro de
2009. O ato de
instalação foi presidido pelo Pastor
Sinodal Renato
Küntzer e contou
com a presença dos membros das Comunidades que integram a
Paróquia e demais colegas Obreiros/as. Que Deus o acompanhe e abençoe nesta nova caminhada.

Instalação Pa. Claudia e Pa. Louraini
Com bonito culto no dia 17 de Maio de 2009 com início às
19h30min, tendo por local o Templo da Comunidade Evangélica
Santo Ângelo, em Santo Ângelo, na mesma oportunidade foram
instaladas as Obreiras Pastoras Claudia Patrícia Schaidhauer
Pacheco
e
Louraini Christmann, em ato
presidido pelo
Pastor Sinodal
Renato Küntzer e
demais membros
da Comunidade
que integra este
campo de trabalho. Que Deus
acompanhe e
abençoe as Pastoras e a suas famílias nesta nova
caminhada que
se inicia.

Despedida e envio ao novo Campo de
Atividade Ministerial do Pastor Ademir
Em culto no dia 12 de abril de 2009, aconteceu o culto de
despedida e envio ao novo Campo de Atividade Ministerial do P.
Ademir Tumelini Schmechel. O culto reuniu a Comunidade de
Tenente Portela e demais membros da Paróquia Evangélica de
Confissão Luterana em Tenente Portela. P. Ademir está atuando em seu novo campo de atividade na Paróquia Evangélica de
Confissão
Luterana Guarani/RS. Desejamos que,
Deus esteja
presente em
todos os dias
desta nova caminhada que
se iniciou.

Ordenação Pa. Francinne Kerkhoff
em Santa Rosa
Com culto no dia 15
de Março de 2009 com
início às 19h30min, tendo por local o Templo
da Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana da Paz em
Santa Rosa, foi instalada a Obreira Pastora
Francinne de Oliveira
Kerkhoff, em ato presidido pelo Pastor Sinodal
Renato Küntzer e membros da Comunidade
que integra este campo
de trabalho. Que Deus
a acompanhe e abençoe
nesta nova caminhada.

Despedida e envio ao novo Campo de
Atividade Ministerial da Pa. Alice Griebeler
Em culto no dia 27 de abril de 2009 aconteceu o culto de
despedida e envio ao novo Campo de Atividade Ministerial da
Pa. Alice Liane Klostermayer Griebeler. O culto reuniu a Comunidade de São Luiz Gonzaga e demais membros da Paróquia Evangélica Apóstolo Paulo de São Luiz Gonzaga. Pa. Alice está atuando em seu novo campo de atividade na Paróquia
Evangélica de Confissão Luterana em Independência/RS. Desejamos que, nesta nova caminhada que se iniciou, a Pa. Alice
sinta a presença
constante
de Deus
em sua
vida e assim possa
continuar
a ser uma
benção
para muitas pessoas.

Despedida Pastor Egon
No dia 03 de maio de 2009, foi realizado culto de despedida e envio ao novo Campo de Atividade Ministerial do P. Egon
Drewlo. O culto reuniu membros da Comunidade Evangélica
Crissiumal e demais membros da Paróquia Evangélica Trindade de Crissiumal. P. Egon transfere-se para a Paróquia Evangélica União em Cristo – Área Missionária de Pelotas – RS.
Desejamos que, neste novo campo de atividade ministerial, o
amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com o Pastor Egon e sua família.

Instalação dos Obreiros da Paróquia
Evangélica Dr. Martinho Lutero e
Pastor Escolar do CFJL e FAHOR

Em um culto emocionante, acontecido no ultimo sábado, dia 21 de março, o Pastor Sinodal, Renato Küntzer,
oficializou a instalação dos Pastores John Espig e Marli Daltein Schmidt, que assumem a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Horizontina, em substituição aos pastores Vilmar e Anelise Abentroth.Também
foi instalado o Pastor Olmiro Ribeiro Júnior, que assume a função de Pastor Escolar junto ao CFJL e FAHOR.
Na solenidade, estiveram presentes autoridades municipais, representantes da paróquia, da comunidade e
do CFJL e FAHOR, bem como o Diretor Executivo do
Departamento de Educação da IECLB, Silvio Iung e o
Presidente do Sínodo Noroeste Riograndense Sr. Walter
Arthur Wilkomm.
A comunidade se fez presente em massa, acolhendo os
novos pastores, desejando-lhes muito sucesso em sua nova
caminhada e, em um momento muito especial, outros pastores, companheiros e amigos dos instalados, puderam
homenageá-los. Além desses amigos, muitos familiares dos
pastores se fizeram presentes.O culto teve como tema a fé
transformadora na vida de cada pessoa e as suas
consequências na sociedade em geral: “O que Jesus Cristo
fazia é compromisso das comunidades fazerem hoje”, disse o Pastor Olmiro. Dessa forma, o culto não é apenas um
ritual, uma tradição, mas, sim, um momento de reflexão e
de comprometimento da nossa fé.O culto também trouxe
uma novidade: foi a primeira inserção do grupo de música
do CFJL, composto por alunos, professores e funcionários,
sob a orientação do Prof. Cléverton. O grupo apresentou
quatro músicas, resultantes de apenas três ensaios. Os
músicos, acompanhados de vozes, tocaram flautas doce e
transversal, violino, clarinete, violão, acordeom e
bateria.Ao final do culto de instalação, a comunidade pôde
saborear um delicioso jantar, servido no Centro Social Evangélico, momento em que puderam conversar com os novos
pastores e conhecê-los melhor.
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Mais um Núcleo da LELUT
inicia suas atividades
No dia 30 de abril, junto a Comunidade de Esquina Barra Funda, pertencente a Paróquia de Vila Pratos, Novo
Machado, aconteceu mais uma reunião do Conselho Sinodal da Legião
Evangélica (LELUT). O objetivo do
encontro foi oficializar e realizar a instalação de um Núcleo Paroquial. Como
o próprio nome diz, a idéia da formação do núcleo é incentivar a participação de membros de todas as comunidades pertencentes a Paroquia.
A reunião foi dirigida pelo Coordenador Sinodal Sr. Leocídio König e
contou com as presenças dos demais
membros da Coordenação Sinodal, do

Vice Presidente Nacional da LELUT,
Sr. Walter Artur Wilkomm, doAssessor Espiritual Nacional Suplente, P.
Erni Drehmer, Assessor Espiritual
Sinodal P. Vilson Luiz Hining, do Pastor da Paróquia de Vila Pratos,Adélcio
Kronbauer, e membros das Comunidades de Vila Pratos e Esq. Barra Funda, além da presença de representantes dos núcleos da LELUT de Buriti,
Dr. Maurício Cardoso, Horizontina e
Três de Maio.
No seu pronunciamento o Coordenador Sinodal parabenizou os membros do núcleo, enfatizou da importância da formação e instalação desse

núcleo e que acredita que a LELUT
auxiliará nas atividades e
assessoramento dos trabalhos da Paróquia. O Vice Presidente Nacional
da LELUT o Sr. Walter Artur
Wilkomm, mencionou que a
LELUT organiza atividades de homens em grupos, oinde através dos
núcleos quer ser apoio e auxílio às
comunidades em atividades de cunho
social, material e espiritual. O objetivo maior da LELUT está na missão
de anunciar e vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo e zelar para que o
testemunho cristão aconteça de acordo com a confissionalidade da IECLB.

