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Editorial
Podemos afirmar que a Reforma deixou
muitos legados, que precisam ser redescobertos e
rediscutidos nos dias de hoje. Porém a passagem
do Dia da Reforma não pode e não deve ser
apenas mais um feriado ou uma data especial e
sim, um momento de análise, sobre a sua importância e seus impactos no nosso dia-a-dia, na
nossa forma de sermos luteranos. Como podemos
ler na matéria publicada na pagina 05, a reforma
é um legado para hoje e sobre este legado é que
precisamos cada vez mais refletir, tanto como
Igreja, como membros de comunidades e lideranças leigas.
Gostaríamos de convidar você amigo leitor a
refletir sobre os diversos assuntos que estão sendo
tratados nesta edição. A discussão sobre a questão
da Teologia da Prosperidade, a reflexão sobre o
Dia de Finados e muitos outros assuntos que
merecem sua leitura.
Reflita sobre os assuntos aqui tratados, discuta
sobre eles com seu vizinho, seu amigo, sua
família. Transforme este jornal em uma oportunidade de levar a mensagem de Deus às demais
pessoas.
Boa leitura
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Sacerdócio Geral. Vamos pegar juntos?
Pastor Sinodal Renato Küntzer
- Eu não. Não tenho tempo. Tenho coisas mais importantes
para fazer.
- Não estou preparado para esse compromisso.
- Já fiz a minha parte. Deixa para os mais novos.
- Quem sabe, daqui a alguns anos.
- Já me sacrifiquei bastante pela Igreja. Prá mim chega.
Com afirmações assim ficamos em dívidas com o sacerdócio
geral. Mas ele continua sendo um valioso tesouro a ser resgatado
diariamente. Quem se compromete com o sacerdócio geral aposta
e valoriza o leigo, a comunidade, busca os batizados. Não deve
tratar os seus batizados como fregueses, nem como clientes ou
tampouco como sócios.
O sacerdócio geral quando praticado em comunidade ajuda a
promover a formação cristã de seus membros batizados, acompanhando-os desde o batismo até o final da vida. O batismo – ordenação para o Sacerdócio Geral – deve ser aceito pela fé e vivido
concretamente no cotidiano. Por isso, o pressuposto necessário
para a formação cristã é a evangelização permanente da comunidade que visa “chamar e atrair para a fé”.
O objetivo principal é a construção interior de uma imagem
amorosa de Deus conforme a que nos foi revelada em Jesus Cristo,
proporcionando a experiência da vida comunitária como um espaço de convivência, tolerância, harmonia e criatividade.

Não raro a formação cristã se restringe ao período do Ensino
Confirmatório, onde se ingressa sabendo pouco e depois de
concluído, posteriormente, muito pouco se acrescenta. Isto é
insuficiente para uma fé ativa e responsável diante de nossas
responsabilidades como cristãos. Precisamos juntos elaborar
um jeito de educar os batizados durante toda a vida para que
não cresçam apenas fisicamente, mas também espiritualmente.
O ensino da oração, da leitura bíblica, da liturgia, entre outros,
merecem especial atenção.
O sacerdócio geral quando praticado nos compromete com
espaços e públicos fora dos muros da Igreja e da comunidade. O
sacerdócio cristão tem seu lugar de origem no Batismo e acaba
com qualquer separação entre culto e vida diária. Já no batismo,
Deus ordena, através da Igreja, todo cristão para testemunhar o
amor de Deus em família, lugar de trabalho e sociedade. São meios para servir ao próximo e à sociedade:
“Um sapateiro, um ferreiro, um lavrador, cada um tem o ofício
e a ocupação próprios de seu trabalho. Mesmo assim, todos são
sacerdotes e bispos ordenados de igual modo, e cada qual deve ser
útil e prestativo aos outros com seu ofício ou ocupação, de modo
que múltiplas ocupações estão voltadas para uma comunidade,
para promover corpo e alma, da mesma forma como os membros
do corpo servem todos um ao outro” (Lutero).

Presidência da igreja reúne-se com
pastores e presidentes sinodais
Ocorreu nos dias 15 a 19 de setembro, em São
Leopoldo o encontro da Presidência da IECLB com a
Pastora e os Pastores Sinodais. Entre os assuntos de
agenda destacam-se a partilha de experiências e desafios nos Sínodos, vagas (Envio, Novo Envio,
Aposentação), a demarcação de terras indígenas e as
conseqüências desta para os agricultores residentes em
áreas declaradas indígenas, modelo eclesiológico e a
revisão dos documentos normativos da IECLB. Também a Secretaria Geral da IECLB partilhou uma série
de assuntos envolvendo os encaminhamentos ao
XXVII Concílio , o plano de ofertas de 2010 e informações sobre a Secretaria da Ação Comunitária que
informou a respeitos dos diversos seminários, cursos,
oficinas e encaminhamento de projetos na área da
Diaconia, Inclusão, Gênero – Gerações e Etnias. A partir da sextafeira de manhã, participaram também os/as Presidentes dos Sínodos
com uma agenda em comum. Foi a oportunidade de trocar informações sobre a caminhada sinodal, bem como partilhar preocupa-

ções e buscar ânimo diante das dificuldades. Foi uma semana
proveitosa e abençoada na discussão de temas atuais na IECLB e
de reforçar novamente a sua unidade.
P. Sinodal Renato Küntzer

Crianças comemoram 5 anos de Batismo
Com muita alegria 15 crianças comemoraram 5 anos de Batismo
na Comunidade Dr. Martinho Lutero. Foi o primeiro culto preparado
com esmero e carinho pelo grupo que compõe o Projeto Missão
Criança. As crianças foram visitadas pelo grupo e motivadas a
participar com a sua família desta celebração tão especial.
O símbolo que ajudou na reflexão foi a árvore, lembrando da
comunidade para dentro da qual fomos enxertados na ocasião do
nosso Batismo e fazemos parte do corpo de Cristo. Para a alegria
das crianças, tivemos a visita de um galho que contou a sua história, baseada no texto de Isaías 43.1-7. No Batismo, Deus nos acolheu e nos chamou pelo nome. Ele disse para nós: “Tu és meu, tu

és minha”. Este fato é muito importante para a nossa vida!
As crianças receberam, cada uma, um pequeno galho com seu
nome escrito e, com a ajuda da família, enxertaram este numa
grande árvore desenhada num painel. A árvore ficou repleta de
galhinhos, porém, concluiu-se que esta árvore não consegue se
sustentar sozinha. Ela precisa de água. Quando as suas raízes
conseguem alcançar a água, os galhos ficam verdes e bonitos.
Desta forma, a água do Batismo também nos sustenta, nos dá
força, nos revigora. Não de forma individualista e isolada. Mas
unindo nossas mãos, nos ligando e construindo uma grande raiz
que se sustenta da água do Batismo.
É bom relembrar o nosso Batismo. É bom ser um galho desta
grande árvore que se sente sustentada pela água do Batismo.
Cada criança recebeu como lembrança uma Bíblia para as
crianças e uma muda de árvore, lembrando do compromisso de
cuidar do mundo e da criação inteira. Quer lembrar também que
somos o povo de Deus, que recebe a vida como presente para
produzir bons frutos.
A comunidade foi desafiada a se visitar. Na chegada para o
culto, cada pessoa recebeu um cartão onde escreveu seu nome,
endereço e telefone. Ao final da celebração foram desafiadas a
trocar estes cartões. O desafio é descobrir quem é o outro galhinho
que faz parte da grande árvore e conhece-lo melhor.
Pª Marli Daltein Schmidt

Jornal O Sínodo

Teologia Luterana X
Teologia da Prosperidade
Como é mesmo?
Eu dou R$ 50,00 para ganhar R$ 50.000,00?
Ou eu dou R$ 50,00 porque já recebi bênçãos e mais
bênçãos, incontáveis, incalculáveis pelas cifras financeiras?
Eis aqui a grande diferença entre a compreensão da
Teologia Luterana e da Teologia da Prosperidade.
Deus é Pai e Mãe. Nossa relação é de filhos e filhas,
com os corações repletos de gratidão, em função de nossas
vidas, repletas de bênçãos. Tal pai bondoso e amoroso e tal
mãe bondosa e amorosa, que sempre querem o melhor
para seus filhos e suas filhas, assim é Deus. E esta graça de
Deus nos faz ofertar com um grato coração.
Retribuímos do muito que já recebemos. Não compramos nada de Deus. Amamos. Deus não se deixa comprar.
Deus se deixa amar. Deus não vende nada. Ele dá. E nunca
dá em troca de algo. Deus não é comerciante que precisa
receber para dar. Deus é o Deus da graça. Deus é Pai! Deus
é Mãe! Por isso ofertamos com alegria e com disposição (2
Co 9.7). Por isso a nossa resposta é a fé (Rm 1.17).
Martim Lutero proclamou isso com muita coragem e

abnegação. A Bíblia já existia antes disso, claro, com estes
textos. Mas Lutero precisou enfrentar muito poder para poder dizer isso e seu ouvido. Sofreu por isso. Mas hoje
estamos aqui. Somos membros de comunidades que professam esta fé em meio a uma sociedade mais do que
nunca cheia de idéias contrárias.
Temos, por um lado, a enxurrada da teologia da prosperidade que, através de schows, de grandes espetáculos, cegam o povo e roubam as suas economias, aproveitando-se
de grande ingenuidade e de muita carência.
Temos, por outro lado, aquelas pessoas que lidam
egoisticamente com sua Igreja, não se deixando invadir
pela graça de Deus, não se deixando atingir pelo espírito de
gratidão, não se deixando ser um ser grato perante tanta
bênção recebida dia a dia.
Temos, pois, muito a fazer, como lideranças e membros da IECLB, Igreja herdeira que somos da Teologia
Luterana. Por isso, temos muito a orar. Lutero escreveu
certa vez mais ou menos assim: “Hoje eu tenho muito a
fazer. Por isso hoje vou ter que orar bastante”
Pastora Louraini Christmann - Santo Ângelo

FINADOS - Dia de saudade e esperança!
Mês de novembro, mês de
saudade e esperança, pois celebramos o dia de finados... Para
muitos, um dia qualquer; Para
outros um momento de reflexão
sobre a vida e a saudade; Para
nós cristãos, um momento de
analisar a vida, sentir saudade,
mas principalmente perceber a
esperança depositada na promessa de Cristo: A ressurreição.
Em Romanos 6.23 lemos: O
salário do pecado é a morte! Porém, ao mesmo tempo em que a
Bíblia Sagrada afirma isso, podemos ler na continuidade do
versículo a oferta da esperança que está
em Jesus Cristo: O salário do pecado é
a morte, mas o dom gratuito de Deus é
a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor.
Cristo, portanto, é a graça e a morte não é o fim para quem crê. Isso faz a
diferença para o cristão, pois quem crê
nesta esperança, anima-se a promover
vida justamente onde ela parece estar
vencida.
A nós cristãos não é dado o poder
de eliminar a morte entre nós. No en-
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tanto, a fé no Cristo ressurreto animanos a olhar a vida como uma oportunidade de colocar sinais de SALVAÇÃO
e criar espaços de vida.
Tempo de finados nos oportuniza
lembrar das pessoas que viveram e
conviveram conosco e descansam em
paz. Também nos ajuda a perceber o
quão precioso é para uma família poder lembrar de parentes e amigos que
já faleceram e ter a convicção de que
foram pessoas que contribuíram para
que o mundo se tornasse um lugar um

pouco melhor para viver. Pessoas que
sinalizaram sua existência de uma
maneira muito concreta na construção de um mundo que tem salvação.
Pessoas que balizaram a vida com
amor, solidariedade, compreensão,
misericórdia, perdão e tantas outras
virtudes próprias de Jesus Cristo.
Quem, neste ano em finados, vai
ao cemitério, é porque está vivo. Por
quanto tempo, ninguém sabe (Mt
24.36). Estando vivo, surge a oportunidade de perguntar: QUE TIPO DE
PESSOA VIVA EU SOU?
Existem, por um lado, pessoas
que usufruem o sopro da vida, mas
são agentes de morte. Entretanto, por
outro lado, existem também pessoas
que vivem e fundamentam sua vida no
Evangelho. Estes colocam sinais concretos de amor, justiça, solidariedade e
paz no mundo que os cercam.
Sendo assim, finados é, além de
uma oportunidade para abraçar pessoas enlutadas, lembrar de entes queridos, fortalecer a fé cristã, também um
momento de questionamento sobre a
maneira como estamos nós vivendo.
P. Nestor Schul

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

Obra Gustavo Adolfo
Inaugura Sede Própria
Após um século de atividades, apoiando comunidades na IECLB, a Obra
Gustavo Adolfo (OGA) inaugurou no dia 15 de julho a casa que abrigará a sua
sede própria, em São Leopoldo (RS). A obra teve início em 3 de março de 2008 e foi
concluída em março deste ano. A celebração de inauguração e dedicação da casa foi
conduzida pelo presidente da OGA, pastor emérito Rolf Droste, pelo Pastor Presidente da IECLB, Dr. WalterAltmann, e pelo Secretário Executivo, pastor Rui Bernhard.
Ter uma sede fixa e um endereço de referência é importante para a realização do
objetivo de estar a serviço do trabalho missionário e diaconal da IECLB, através
do apoio direto as comunidades em seus projetos de vida e missão. Com este
evento, no inicio das comemorações do seu centenário – que se completará em
2010 – a OGA concretiza o velho sonho de ter sua sede própria.
Agora, já instalada
em sua sede própria, a
OGA continuará a
promover ações comunitárias que visam
a contribuir para a
edificação e fortalecimento de comunidades da IECLB, espalhadas pelo Brasil,
para que possam cumprir a sua missão como
Igreja, sempre na convicção de que “a mis- Sede da OGA com a Diretoria e Representantes Sinodais
são de Deus é nossa
paixão”. Em toda a sua história, a OGA sempre conseguiu ajudar as comunidades em seus projetos missionários, porque recebeu apoio financeiro das comunidades. Por isso, as campanhas financeiras da OGA deverão ser ampliadas para
ajudar a IECLB a assumir cada vez mais a responsabilidade pelos seus projetos
missionários. O representante do Sínodo Noroeste Riograndense na OGA é o
Pastor emérito Albino João Vortmann.

Culto da Saúde

No último domingo do mês de agosto o grupo da Diaconia da Comunidade Dr Martinho Lutero celebrou o 1°
Culto da Saúde. Esta celebração baseou-se no caderno de subsídios da
Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência. Com antecedência o
grupo se preparou, estudou o tema
proposto com muito entusiasmo e,
para o culto, convidou os alunos e
alunas da APAE e suas famílias e
pessoas colaboradoras para participarem deste momento tão especial
e significativo. Queremos ser a comunidade de Jesus Cristo que cuida, envolve, desperta dons, resgata a auto
estima, exerce a solidariedade. Pois,
saúde e doença fazem parte do cotidiano das pessoas. Também o povo do
tempo bíblico ocupava-se com questões de saúde. Jesus dedicou muito tempo de sua vida aos que sofriam diferentes males. Saúde tem a ver com a arte
de ser feliz, de sentir-se querido e amado; de sentir-se aceito assim como se é.
Na ocasião, as crianças do Culto
Infantil fizeram a sua doação das ofer-

tas recolhidas em seus encontros, ao
pequeno Lucas Lipke, que com menos
de um aninho, terá que se submeter a
terceira cirurgia. Lucas nasceu com
sérios problemas cardíacos e a 3ª cirurgia acontecerá no final deste ano nos
Estados Unidos.
No final da celebração, a comunidade recebeu a bênção com óleo, lembrando do cuidado de Deus que nos
envolve e nos encoraja a viver de forma comprometida com a nossa vida,
com a vida do próximo e a da criação
inteira. O símbolo que acompanhou a
celebração foi a borboleta, lembrando
de todo o processo de transformação,
do tempo que ela precisa para se
transformar e a diversidade. A Palavra de Deus também quer transformar e cada pessoa é única, criada à
imagem do Criador, tem seu tempo, seu
jeito e quer ser respeitada como tal e
quer ofertar os seus dons para a construção do mundo sonhado por Deus, um
mundo sem exclusão; onde ninguém
sofra por falta de perdão.
Pª Marli Daltein Schmidt
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Associação dos Grupos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas - OASE

Retiro de jejum e desintoxicação
A OASE Sinodal cumpriu uma das atividades programadas para 2009. Nos
dias 20 à 24 de julho aconteceu o retiro de jejum e desintoxicação na Setrem.
Com a participação de mulheres de diversas paróquias do nosso Sínodo.
“Jejuar é o meio de cura mais antigo, mais natural e mais eficiente que
existe. Jejuar significa limpar- se.” Segundo a coordenadora Marlene Zizemer
Gaede de Teutônia.
Depoimento da participante Patricia: “Uma semana de oportunidades, de
ampliar conhecimentos, repensar hábitos alimentares, de convívio com pessoas
diferentes, com diferentes experiências de vida, porém todas buscando um equilíbrio. Uma semana de descanso com mais saúde e melhor qualidade de vida”.

Sonhos à Campanha VAI E VEM
A OASE de Cerro Largo motivada pelo Tema e
Lema da IECLB de 2009, colocou as mãos à obra.
Prepararam saborosos “sonhos” que foram
comercializados. O montante da arrecadação foi
ofertado para a Campanha- VAI VEM ,Eu digo
“Sim!”, colocando seus dons a serviço da Missão
que a Deus pertence, exercitando o tripé: Comunhão, Testemunho e Serviço ( Diaconia); E que
cada uma contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por obrigação, pois
Deus ama quem oferta com alegria (2Vo 9.7). Que
a palavra de Deus continue apaixonando mais pessoas pela sua Missão.

40 anos da OASE
na Comunidade
de Boa Vista,
Horizontina

Encontro internacional
O grupo da OASE de Porto Xavier, participou no dia 23 de agosto de 2009,
no 31º “ENCUENTRO DISTRITAL de MUJERES” em San Javier- MisionesArgentina, com o tema: “LA PACIENCIA” com a Pa. Jaqueline Horst de
Gunthardt e o P. Miguel Porsatti.
Do encontro, celebrado em espanhol, as participantes destacaram o enfoque
da do a questão da paciencia, onde a paciência envolve o tempo, a esperança,
o amor...e a fé.
Devemos exercitar a paciência no dia-a-dia da nossa vida. As pessoas
estão com pressa e insatisfeitas. Se Deus manda chuva, querem o sol. E se
manda sol, querem a chuva. Deus do amor sempre nos perdoa e nos carrega no
colo nos momentos de dor e aflição. Com paciência vamos ter mais paz interior, mais tempo para família e para Deus.
As participantes.

Arte Mulher

O grupo da OASE da comunidade
de Boa Vista, Paróquia de Horizontina,
comemorou seus 40 anos de comunhão, testemunho e serviço. A primeira reunião do grupo realizou-se no dia
21 de agosto de 1969 no templo da
comunidade. Os assuntos que eram
tratados nas reuniões diziam respeito
a vida e a solidariedade: saúde da mulher e de seus bebês; como realizar as
visitas à pessoas doentes, entre outros
assuntos.
Como em todas os demais departamentos da IECLB, a OASE sempre
esteve junto com as diretorias nas decisões e ações da comunidade.
Hoje continuam sendo mulheres
guerreiras que trabalham na roça e
ofertam com alegria na vida da comunidade seus dons, seu tempo, seus bens.
Na ocasião do 40° aniversário, a senhora Margrite Fischer, representando a coordenação paroquial, dirigiu as
atividades da tarde sob o tema: “A
amizade”. Conforme uma canção do
Cancioneiro O Povo Canta: “A amizade vem de Deus e a Deus deve levar”.
Presente no encontro a presidente
sinodal da OASE, Lourdi Bender.
Pastora Marli Daltein Schmidt
Nos dias 16 de junho em Três
de Maio e 23 de junho em Santo
Ângelo, a OASE Sinodal cumpriu
mais uma vez a tradicional “ARTE
MULHER”, foram realizadas três
oficinas: de recortes e estrelas
coordenada pela Sra. Lourdi
Bender, de bordado e prato
coordenado pela Sra. Nadir Klauss
e oficina de móbiles coordenada
pela Sra. Neli Gerhardt.
É compensador ver o olhar de
admiração das participantes ao
concluir as suas obras de arte. “A
arte é um ato de expressar nossos
sentimentos, pensamentos e nossos
dons”.
Lourdi Bender - Presidente
Sinodal da OASE

Jubilares

40 anos OASE Boa Vista - Horizontina

50 anos
OASE Santo
Antônio Três Passos

60 anos OASE Doutor Maurício Cardoso

80 anos
OASE
Santo
Ângelo
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Reforma – um legado para hoje

“o

justo viverá pela fé!” A descoberta dessa verdade bíblica em Romanos 1.17 transformou a
vida de Martim Lutero. Em sua juventude, a exemplo de muitos contemporâneos seus, o Reformador tinha muito medo de perder a própria vida. Isso
porque a Igreja falava de um Deus
severo, juiz implacável, que não deixaria passar impunes os pecados das
pessoas. Esse temor era tão apavorante que levou o jovem Lutero ao mosteiro, dando as costas ao mundo, como
tentativa de garantir a vida eterna.
E a coisa foi ainda pior. Sob a desculpa de possibilitar a libertação dos pecados com a compra de indulgências,
mas com o real motivo de arrecadar dinheiro para construções suntuosas, cunhou-se a famosa frase: “Assim que a
moeda tilintar no fundo da caixinha, uma
alma escapa do fogo do purgatório”
Ao ler com atenção o texto de Romanos Martim Lutero descobriu que a
vida que tanto ansiava e pela qual tanto se torturava, estava bem ali, diante
dos seus olhos, como uma dádiva graciosa de Deus. Descobriu que a vida é
dádiva, presente de Deus, e não con-

quista de ações meritórias, boas obras
ou, pior, grandes investimentos em dinheiro. A vida, presente de Deus, foi
conquistada pela ação de Jesus em
favor dos excluídos da vida, por seu
sofrimento na cruz e posterior ressurreição. O desafio de viver, a angústia,
a tentação e os temores continuaram
presentes na vida de Lutero, mas agora em outra dimensão. A justiça de
Cristo, à qual a pessoa se agarra na fé,
dá novo sentido ao viver.
A Reforma deixou muitos legados
para serem redescobertos nos dias de
hoje. Mas talvez esse seja o maior
deles: a vida é presente de Deus. Dado
a todas as pessoas, não interessando
sua classe social, sua formação, língua, raça, religiosidade. E como é importante redescobrirmos isso diariamente. Em especial quando lembramos: os milhares de cardumes de peixes que sobem à superfície de rios e
lagos antes de morrerem pela falta de
oxigênio nas águas poluídas; os milhares de doentes que varam madrugadas em filas à espera de atendimento
para recuperar a tão sonhada saúde;
as tantas falcatruas, corrupções, men-

tiras de alguns detentores de cargos
políticos que acabam privando pessoas de acesso ao necessário para viverem dignamente; as crianças e adultos
que reviram as latas de lixo em busca
da comida que lhes é negada por um
mundo que concentra a comida na
mão de poucos, para vendê-la por preços que lhes convém; os pesquisadores que se debruçam para descobrir
curas para doenças graves que afetam a vida da humanidade.
Em todas essas situações e tantas
outras, está presente o maior desafio
da humanidade hoje: Viver! E viver
não a partir de vida que se constrói por
méritos próprios, e por isso mesmo se
considera propriedade particular. Viver, isso sim, a partir da vida que é
presente única e exclusivamente de
Deus, portanto não propriedade de ninguém, mas extensiva a todas as criaturas de Deus.
O justo viverá pela fé! Eis um dos
muitos legados da Reforma para hoje,
nos convidando para a reflexão e a
ação em favor da defesa da dignidade
de toda a criação.
P. Erni Drehmer

Congresso Paroquial da OASE de Três e Maio
No dia 20 de maio,
com inicio as 9:00h realizou-se o Congresso Paroquial da OASE, cuja anfitriã foi o grupo de OASE
de Mato Queimado. A
Coordenadora Noeli
Abentroth acolheu as
participantes, o Pastor
Erni fez a oração inicial,
a palestrante foi a Pastora Dulce Engster que
introduziu sua fala com o
Tema do Ano “Missão de
Deus – Nossa Paixão”, onde propôs
que refletíssemos sobre nosso viver,
no dia-a-dia. Fez um passeio sobre a
sua vida, as suas opções e as suas escolhas. Usando o Salmo n° 8, questionou: “O que Deus quer de nós?” En-
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Instalação da nova Coordenação
tre os diversos questionamentos, nos
fez a pergunta: “O que posso fazer
para o bem comum, para viver melhor e ajudar a viver melhor?” Nós
membros da Igreja, como estamos
tratando a questão da violência do-

Culto de Ação de
Graças em Tuparendi
A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor
de Tuparendi celebrou no dia 6 de setembro passado o culto de
Ação de Graças. Foi um culto movido pela gratidão em poder
agradecer a Deus por todas as dádivas em favor da vida. O templo
da Comunidade foi especialmente preparado, com frutas e alimentos, que foram doados à APAE de Tuparendi e com diversas ferramentas de trabalho antigas e atuais, em sinal de agradecimento
pelo dom da criatividade concedido por Deus, que possibilita ao ser
humano criar cada vez ferramentas mais sofisticadas que facilitam
a vida das pessoas. A oferta feita pelos membros foi depositada
sobre o altar com muita alegria e gratidão. “Este é o nosso gesto de
agradecer e retribuir a Deus por tudo que dEle recebemos para a
vida.”
P. Vilson E. Thielke

méstica?
No momento artístico
cada grupo deu o seu recado, e o Grupo de
Consolata com muita
criatividade encenou a
preparação para as Bodas
de Ouro. O coral da OASE
de Três de Maio, o grupo
de flautistas e as Mensageiras encantaram com
suas lindas canções.
Durante o Congresso
também foram eleitas e
instaladas as novas coordenadoras:
Selmira Fröeder, Madalena Pagel e
Noeli Abentroth.
O Congresso encerrou-se com a
Celebração da Santa Ceia, com a Pa.
Mariza Allebrantd e P. Erni Drehmer.

Café Ecumênico
Motivados pelas celebrações do DMO – Dia Mundial
de Oração – e Semana de Oração pela Unidade das Pessoas
Cristãs, que já vem acontecendo a vários anos, obreiros e
obreira continuam se reunindo
mensalmente em Horizontina.
O grupo decidiu que é uma boa
oportunidade de conviver, partilhar experiências e idéias, enriquecer-se mutuamente, ter um momento de celebrar com colegas em suas casas, traçar metas e
estratégias para novas atividades em conjunto, no que diz respeito à sociedade
em geral como: violência, drogas, prostituição, pobreza, discriminação e preconceitos, entre tantos outros.
Participam deste grupo o P John Espig, Pª Marli Daltein Schmidt, da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB; Rev. Antônio Ryscak, da
Igreja Episcopal Anglicana; P. Ivaldo Silva Pinheiro, da Igreja Evangélica
Luterana do Brasil - IELB; P. Jaime Pufal, da Igreja Congregacional; Padre Sadi
Rambo e Padre Marco Antonio Warken, da Igreja Católica Apostólica Romana.

Culto de Ação de Graças e Jubileu de Ouro
da OASE da Comunidade de Santo Antônio
A Comunidade de Santo Antônio da Paróquia de Três Passos, no dia
21.06.2009, trouxe até o altar de Deus os frutos da colheita para agradece-lo pela
vida, saúde, pela sabedoria, pela terra, pela água e pela companhia divina ao
longo de sua história de fé e de uma maneira especial recordou dos 50 anos de
fundação do Grupo da OASE.
O testemunho de fé das senhoras da OASE teve início no dia 07 de janeiro de
1959, quando 13 senhoras se reuniram para fundar o grupo de Frauenhilfe da
Comunidade de Santo Antônio. Estas Senhoras contaram com a orientação pastoral do Pastor Arno Wrasse e suas fundadoras são: Irma Hinnah, Rosalina
Jandrey, Olinda Nienow, Flora Neusls, Irmgard Hinnah, Eleonora Sell, Mathilde
Lagemmann, Julieta Müller, Clara Buss, Olga Zimmermann, Maria Mäurer,
Hilda Tornquist e Norma Tonquist. Estas senhoras estimularam a o testemunho
e o serviço a Deus na Comunidade.
Durante o culto foram homenageadas Flora Neuls e Norma Tornquist pelo
Grupo de OASE atual que recordou o momento da formação da OASE em 1959.
A Comunidade agradeceu a elas pela coragem e iniciativa de servir como instrumento de Deus na vida
comunitária e com alegria foi cantado o Hino
Graças dou pela OASE
e os parabéns. Porque
render graças é ter o corações transbordando
de felicidade e reconhecer que os 50 anos
de atividades da OASE
foram marcados pelo
amor a Deus.

Legião Evangélica Luterana
A Coordenação Sinodal está constantemente em contato com as lideranças dos núcleos, acompanhando e
auxiliando para a realização de suas
atividades. Esse trabalho está sendo
realizado através da participação nas
reuniões ou encontros ordinários e extraordinários, obedecendo a um planejamento pré-definido pela coordenação, rodízio da realização de reuniões nas comunidades em que tiver núcleo instalado. Um trabalho que está
se dando ênfase, é na motivação da
criação de novos núcleos e a
efetivação dos núcleos que estão realizando reuniões, mas que ainda não
estão oficializados e não estão inscritos a nível nacional.
O encontro que aconteceu no dia
31 de julho de 2009 a partir das 20:00
horas, na Comunidade de Dona Otília
Norte. O objetivo do encontro foi oficializar e realizar a instalação do Nú-

cleo que já vinha realizando reuniões
havia algum tempo. A idéia na formação do núcleo é incentivar a participação de membros da comunidade.
Em outro momento ainda a ser confirmado, mas como data sugestão é o
dia 28 de novembro de 2009 na mesma comunidade, acontecerá o culto
de instalação com a presença da Coordenação, representante da diretoria
Nacional e membros representantes
de núcleos de nosso Sínodo.
Nos dias 26 e 27 de setembro, aconteceu em Balneário Camboriú (SC), a
VII convenção Nacional do Homem
Evangélico Luterano. Os núcleos a
nível Sinodal se organizaram em uma
caravana de ônibus com 35 Legionários e participaram da programação.
O núcleo de Balneário Camboriú
surgiu da idéia de um ex-participante
de Horizontina. Hoje são um núcleo
com 52 participantes.
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Mensagem às
comunidades
A família não vai bem. Isto sabemos, repetimos e experimentamos das mais variadas formas e realidades.
Nós, representantes das 159 comunidades do Sínodo Noroeste Riograndense na 12ª Assembléia Sinodal, queremos
anunciar a palavra de Jesus que diz: “Não tenha medo. Tenha fé”. Ele a diz para Jairo, um pai aflito (Mc 5.36), como
também a muitas famílias em aflição hoje. Lembramos a
palavra do apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, que ele foi
educado na fé sincera pela avó Lóide e pela mãe Eunice (2
Tm 1.5). Que esta fé sincera possa ser ensinada e vivenciada
também em nossas famílias hoje.
O Pastor Segundo Vice-Presidente da IECLB, Carlos
Augusto Möller, na pregação no culto de abertura, citando
Paulo Freire em sua metáfora do rio que vira mar, desafiou à
persistência na fé ao enfrentar os desafios e as dificuldades
da vida. Lembrou também a palavra de Lutero que insistia
em que presbíteros e presbíteras não desanimassem na oração e na imposição de mãos em favor das pessoas em aflição.
Desafiamos as famílias do Sínodo Noroeste Riograndense
a serem insistentes e persistentes neste ensino e na prática da
fé cristã na família, a exemplo do que está escrito no livro de
Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 a 20: “ – Lembrem
desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem estas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam
essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e
quando se levantarem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões.”
Confiantes no amor de Deus, desejamos Paz e Graça à
grande família sinodal.
Dezesseis de Novembro - RS
Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2009
Delegados e delegadas à 12ª Assembléia Sinodal
do Sínodo Noroeste Riograndense

Agenda Sinodal
OUTUBRO
13 a 16 - Convenção Nacional de Obreiros/as em
Curitiba- PR
24 - 09:00 Cons. Sin. Ed. Cristã Contínua em Três
de Maio
14:00 Reunião Cons. Sin. do CI em Três de
Maio
27 - 09:00 Seminário de Deficiência em Santa
Rosa na APADA
31 - Dia da Reforma
NOVEMBRO
03 - 19:30 Conselho Setorial CTM em Dona Otília
05 - 19:30 Conselho Setorial CTBY em Três
Passos
06 - 19:30 Reunião Diretoria Sinodal
07 - 14:00 Sem. Missão Criança em Três de Maio
09 e 10 - 16:00 CO Sinodal em Tuparendi
14 - 09:30 Encontro Festivo da Pastoral da
Família
18 - 19:30 Coordenação Sinodal LELUT em Dr.
Maurício Cardoso
19 - 20:00 Reunião Pastoral da Agricultura
Familiar em Tucunduva
20 - Data Limite para a entrega de Agenda para
confecção do Plano de Ação 2010
28 e 29 - Desafio Diaconal - Ação Criança nas
Paróquias
DEZEMBRO
01 - 9:00 Reunião Circulo de Trabalho Buricá –
Parceria em Três de Maio
05 - 09:00 Reunião do Conselho Sinodal em Buriti
08 - CO Festiva
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XII Assembleia Sinodal
O

Sínodo Noroeste Riograndense realizou a sua XII
Assembleia Ordinária sob o tema “Viver a Fé Cristã em Família”, no dia 12 de setembro de 2009 na Comunidade de Dezesseis de Novembro que integra a Paróquia de São Luis Gonzaga. Estiveram presentes nesse
importante evento, todas as vinte e duas paróquias de
compõem o Sínodo, além de seus departamentos e pastorais. Contamos também com a presença do Pastor 2º
Vice-Presidente da IECLB, Carlos Augusto Möller que
em sua pregação abordou aspectos importantes da
vivência familiar a partir da fé e trouxe também algumas
reflexões sobre o desafio que nos cabe como igreja no
resgate dos valores familiares.
A Assembleia transcorreu num clima de tranqüilidade, procurando avaliar de forma crítica os trabalhos que
são realizados nas Paróquias e Comunidades à luz das
prioridades sinodais. O partir dos pareceres e propostas
das câmaras, sugeriu-se que os relatórios das Paróquias,
Setores de Trabalho, Conselhos e Pastorais atuantes no
Sínodo, sejam feitos com uma reflexão mais profunda e não contenham apenas dados técnicos.
Nesse sentido, pediu-se que
“A Assembléia foi
os Conselhos Paroquiais e os
muito importante,
diferentes grupos procurem
principalmente pela
dar um pouco mais de tempo
participação da base
nas decisões, algo que para a elaboração dos relatórios, fazendo uma avaliação
não se observa em
dos pontos positivos e quais
outras
são os desafios e oportunidadenominações”.
des aos quais precisamos esMauri Schütz tar atentos em nossas comuniRepresentante da Paróquia dades.
de Dr. Maurício Cardoso
Assim como os Conselhos
Paroquiais, a Assembleia
Sinodal é órgão máximo do Sínodo no que diz respeito a decisões
que envolvem a vida da IECLB em nossa região. Por isso, é um
evento de suma importância que precisa ser tratado com muita
seriedade, pois as reflexões e as decisões ali tomadas tem a ver
diretamente com a nossa vida e o nosso jeito de ser igreja no
Noroeste do Rio Grande de Sul. Esse é o grande desafio que nos
cabe: olhar para a nossa realidade de forma crítica para que
possamos perceber o que acontece ao nosso redor e, assim,
nossas decisões como igreja presente no Noroeste do Rio Grande do Sul, sejam sempre voltadas ao bem estar de todas as

Participantes da Assembleia

“É uma oportunidade para estar reunido como
comunidades e estabelecer uma ação unificada
como Igreja, sempre partilhando”.
Ledy Zimmermann
Comunidade da Paz - Santa Rosa
pessoas, tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo.
A Assembleia foi encerrada com uma bênção com óleo e
com o envio no desejo de que todas as pessoas, ao voltarem
para suas casas e comunidades, continuem sendo colaboradoras no anúncio da mensagem do
Evangelho.
“A Assembléia é a
Manifestamos nossa gratioportunidade de
dão a Deus por ter nos conducolher idéias e
zido durante esse dia e também
informações que
a todas as pessoas que colabo- possam ser utilizadas
raram para a realização do
na
evento para que acontecesse de
caminhada das
forma dinâmica e eficiente,
comunidades”.
mostrando que quando nos uniSérgio Décio Uebel
mos por um objetivo comum a
Representante da
missão de Deus se torna conParóquia de Três Passos
creta em nosso meio.

60 anos da OASE de Doutor Maurício Cardoso
A OASE de Doutor Maurício Car-doso, celebrou, no último dia 01 de agosto, 60 anos de
história, comunhão, testemunho
e serviço. O grupo foi fundado
em 31 de julho de 1949 e iniciou
suas atividades no prédio da escola municipal da então Esquina doutor Maurício Cardoso. A
data foi comemorada com um
delicioso chá, onde mais de 300
pessoas participaram, dentre estas, vários grupos de outras localidades. Também estiveram
presentes a coordenadora
sinodal da OASE, Lourdi
Bender, o Pastor Sinodal do
nosso Sínodo (Noroeste
Riograndense) P. Renato
Küntzer e sua esposa Ivete.
Entre orações e homenagens,
destacou-se a confecção de
um panô que traz a seguinte

SCHLOSSER
MINILAB
KODAK
EXPRESS

referência bíblica: “Agora, pois,
sejam fortes as vossas mãos e
sede valentes.” (2Sm. 2.7a). O
panô também traz em destaque
as palavras Luz, Paz, Comunhão, Testemunho, Serviço,
Amor e Fraternidade. A mensagem, como toda a reflexão,
teve como simbologia o traba-

lho das mãos: Que se unem em
oração, que acariciam e acolhem, que confeccionam trabalhos manuais, que se envolvem
na elaboração de refeições.
Mãos incansáveis trabalhando
por esta comunidade/paróquia
da Igreja de Jesus Cristo em
Doutor Maurício Cardoso.

Três de Maio
Horizontina
Crissiumal
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Sínodo Noroeste Riograndense realiza
1º Fim de Semana da Criatividade

Instalação da Pastora Angela
em Tenente Portela

C

om o tema “Aprendendo
com a Pedagogia de Jesus”, 57 orientadoras (es) do CI
reuniram-se na cidade de Santo
Ângelo, para o 1º Fim de Semana da Criatividade Sinodal. O
encontro aconteceu entre os dias
10 e 12 de julho, e foi organizado pela equipe da Coordenação
Sinodal do Culto Infantil do
Sínodo Noroeste Riograndense.
A motivação para a realização deste encontro veio da necessidade que as (os)
orientadoras(es) do CI deste Sínodo sentiram em ter um momento
de preparo e motivação para o trabalho com as crianças, nos moldes das Semanas da Criatividade, organizadas outrora pelo DECIECLB. Assim surgiu o primeiro de muitos futuros Finais de Semana da Criatividade Sinodal.
Assessorados pelo P. Em. Jairo dos Santos, as(os) orientadoras
(es) do CI deste Sínodo puderam aprofundar-se no estudo da pedagogia de Jesus, descobrindo para quem Jesus falava e qual a
metodologia que ele usava. A partir deste estudo, poderão dinamizar sua comunicação na mensagem, buscando na fonte (Jesus) a
criatividade na transmissão do Evangelho.
Também puderam participar de diversas oficinas que buscaram desenvolver a criatividade de cada um. Aprenderam novas
brincadeiras e atividades em grupo na oficina de Atividades Recre-

ativas, conduzida pelo Prof. Warley Gomes de Carvalho,
vivenciaram um pouco mais sua musicalidade na oficina de música, ministrada pelos Profs. Renate Giese e Paulo Franke. Conheceram novas formas de contar histórias na oficina Práticas na
Contação de Histórias,desenvolvida pela catequista Marilu Vedoya
Grenzel, bem como desenvolveram o bom uso da sua voz na oficina Uso da Voz na Contação de Histórias,conduzida pela
Fonoaudióloga Beatriz dos Santos Carvalho.
Foi uma primeira experiência... que deu certo! Ao final do
encontro, todos saíram motivados, aquecidos em sua fé e mais
preparados para enfrentar os desafios da Educação Cristã. E prometeram se encontrar no ano que vem... no 2º Fim de Semana da
Criatividade Sinodal. Até lá!
Beatriz dos Santos Carvalho – Coordenadora Sinodal do CI

1º Culto Crioulo em Três Passos
O mês de setembro é muito
especial para o povo gaúcho pelas comemorações da Semana
Farroupilha que procura recordar a história, a cultura e as tradições que dão uma identidade
própria ao Rio Grande do Sul.
Com o intuito de destacar os
aspectos positivos e de valorizar a preservação da cultura e
tradições do povo gaúcho que, a
Comunidade de Três Passos, celebrou pela primeira vez em seus
oitenta anos de história, o culto
crioulo no dia 20 de setembro.
O desafio para realizar essa celebração já havia sido feito desde o ano passado por membros
da comunidade que cultuam as
suas tradições. Esse ano, com o
convite feito por escolas da cidade, aceitamos o desafio e resolvemos celebrar o culto também em nossa comunidade.
Favorecido por um belo dia
de sol, o templo esteve lotado
com as pessoas da comunidade
que celebraram com muita alegria e entusiasmo.
A liturgia foi embelezada
pelo grupo tradicionalista “Gaúchos de Deus” que com instrumentos típicos e com uma bela

Com culto no dia 09 de Agosto de 2009 com início às 19:00
horas, tendo por local o Templo da Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana em Tenente Portela , aconteceu a instalação
da Pastora Angela Hardke Bertaluci em ato presidido pelo Pastor
Sinodal Renato Kuntzer e demais membros da comunidade que
integram este campo de trabalho.
Que Deus acompanhe e abençoe a Pastora e sua família nesta
nova caminhada.

Instalação do Pastor Claudinei
Evandro Stack em Crissiumal
Com culto no dia 27 de
Setenbro de 2009 com início às
19:30 horas, tendo por local o Templo da Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana em Crissiumal
, aconteceu a instalação do Pastor
Claudinei Evandro Stack em ato
presidido pelo Pastor Sinodal Renato Kuntzer e demais membros
da comunidade que integram este
campo de trabalho.

Paróquia de Horizontina reúne confirmandos
harmonia na voz, fizeram da
celebração um momento emocionante de vivência de fé comunitária.
A pregação, baseada na
Carta aos Efésios 6. 10-18, destacou que a preservação da tradição de um povo não pode abrir
mão da importância de se revestir das qualidades presenteadas por Deus pois, o princípio
maior da tradição deve ser a preservação da dignidade da vida
de todas as pessoas.
A realização desse culto cri-

oulo também nos mostrou que
as celebrações da vida comunitária são muito diversificadas e
que é plenamente possível unir
tradição é fé com o objetivo de
louvar ao Deus da vida. Agradecemos a Deus por essa bela
possibilidade de encontro comunitário, na certeza de que no próximo ano estaremos, novamente realizando essa celebração
especial que marca a vida do
povo gaúcho.
Pastor Ernobio Velten

A Paróquia Evangélica de Horizontina organizou no dia 29 de agosto um “Passa-Dia” com
os confirmandos/as do 2 ano de toda paróquia.
Estiveram reunidos 52 jovens das diversas comunidades que formam a paróquia. O encontro
iniciou com reflexão sobre o viver em comunidade. Com muito canto e entrosamento os jovens
foram convivendo e percebendo a importância
da comunhão. O Presidente da Comunidade Dr.
Martinho Lutero, Astor Zappe, fez uma reflexão
sobre o ser comunidade viva e dinâmica, dando
um testemunho da importância da
sua época do Ensino
Confirmatório e do Grupo de Jovens na sua vida de fé e comunitária. A avaliação da caminhada
feita no Ensino Confirmatório
ocorreu sob a forma de um
“bingo”, a partir do conteúdo refletido ao longo dos dois anos.
Contamos com a presença do
Presidente da Paróquia, Edio
Novotny, que explanou sobre a

estrutura e funcionalidade da paróquia. Na parte
da tarde, contamos com a presença de uma líder
da JE local, que coordendou brincadeiras de
integração e deixou o convite para a participação
na juventude. Os pais e as mães se fizeram presentes e puderam relembrar o seu período de Ensino Confirmatório, além de serem dados os encaminhamentos para o dia da Confirmação. Na
ocasião foi feita a oferta em favor da Ação
Confirmandos da OGA. Em clima fraterno e alegre se encerrou o encontro.

Sínodo Noroeste Riograndense
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Cantinho da Criança

