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Palavra da Presidência da IECLB
Se caminhar é preciso, caminharemos unid@s, diz
o hino (HPD 432). Desta frase, duas considerações.
A primeira, é que a Igreja de Jesus Cristo sempre
está a caminho. Mesmo que esse movimento passe
despercebido, ela segue os impulsos do Espírito Santo, pois seu sopro foge ao nosso controle e é ele quem
governa a Igreja pela Palavra que não está presa (2Tm
2.9). A segunda, é que a “maneira” de fazer essa
caminhada cabe a nós construirmos. E a proposta é
que caminhemos em parceria, em prol da unidade.
Essa é a intenção fundamental do Tema do Ano
na IECLB em 2016: ser um impulso para a caminhada em unidade. Nesta perspectiva, o Tema e o Lema
do ano vêm ser uma fonte de inspiração e um eixo
articulador dos trabalhos e da missão das comunidades da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, espalhadas neste chão brasileiro. Ao mesmo tempo,
ambos nos são dados para o fortalecimento da nossa
unidade e identidade, num contexto de tantas ofertas
religiosas e realidades que clamam por transformação.
Os últimos Temas do Ano da IECLB buscaram
dinamizar a caminhada das comunidades na pergunta pela juventude, em 2012; pelo incentivo ao
engajamento na vida comunitária, em 2013; pelo chamado a olharmos para a cidade na qual se vive, em
2014, e através do convite a escutarmos as conversas e mensagens existentes na comunidade e fora
dela, em 2015.
Para 2016, a Presidência da IECLB, ao definir o
Tema do Ano, acolhe o convite do tema proposto para
a Assembleia da Federação Luterana Mundial e o
contextualiza na dimensão do cuidado, marca que vem
sendo fortalecida em toda a igreja ao longo dos últimos anos. O Tema do Ano 2016, Pela graça de Deus,
livres para cuidar, vem acompanhado dos subtemas:
A salvação não está à venda; As pessoas não estão à
venda; A natureza não está à venda. O Lema bíblico,
que vem de Amós 5.14a, “Buscai o bem e não o mal”,
estimula a reflexão à luz da ética.
Desta forma, enquanto família luterana, somos motivados e motivadas a caminhar num mesmo pensamento e espírito, com a finalidade de concretizar,
discernindo o bem do mal, a palavra do Evangelho
que nos libertou, para cuidarmos da fé, das pessoas e
da natureza. A nossa esperança é que, assim fazendo, possamos nos aproximar mais um pouco da visão
de sermos uma “igreja de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias, que atuam em fidelidade ao
Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da
dignidade humana e pelo respeito à criação”.
P. Dr. Nestor Paulo Friedrich
Pastor Presidente
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É Tempo Oportuno ...
Pastor Sinodal Vilson Emilio Thielke

Acabamos de celebrar a Reforma Luterana e lembrar de nossos entes queridos no dia de Finados e no
Domingo da Eternidade, último domingo do ano eclesiástico, data em que originalmente os luteranos lembram
de seus entes queridos. Portanto é tempo oportuno para
refletir sobre a Igreja, a vida, morte e salvação.
Segundo Lutero, o ser humano vive em pecado e
está condenado. Por si só ele não pode fazer nada para
sair desta situação. Para alcançar a salvação ele necessita da ação de Deus. Ou seja, o ser humano é dependente da graça de Deus.
No entanto, o perdão do pecado tem um preço a ser
pago. Porém não é o ser humano quem paga este preço. Quem o paga é Jesus Cristo com a sua própria vida.
Morrendo na cruz, Cristo libertou o pecador e a pecadora da morte eterna. E a iniciativa para a salvação não é
do ser humano, mas é de Deus que vem ao encontro do
ser humano, por amor: “Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o
que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois
Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo não para
julgá-lo” Jo 3.16 e 17.
Portanto, Deus é Deus da vida. Ele não quer a morte
e sim a vida. Por isso a tarefa da Igreja é zelar e lutar
pela vida, comprometida com a verdade, a justiça, o amor
e a verdadeira paz. A paz que Cristo trouxe ao mundo e
não a paz promovida pelo mundo, conforme Jo 14.27 .
Cabe à Igreja posicionar-se em favor da vida e denunciar tudo aquilo que se opõe a ela.
Isto faz parte da constante Reforma da Igreja: buscar sempre de novo a verdade evangélica para que a
dignidade da vida possa ser preservada.
Desta forma, como Igreja cristã, não podemos nos
conformar com a morte. Antes disso, temos que nos

preocupar com tudo o que promove a morte. Destas
causas fazem parte a prática da injustiça, a exploração,
a mentira, a injúria, o ódio, a ganância, a falsidade, o
mau caráter, a ganância, o egoísmo ... . Estes fatores,
se não matam, tiram a dignidade de vida de outras pessoas, o que também não deixa de ser uma forma de
matar. Além disso, o desmatamento desenfreado, o uso
descontrolado de venenos; a poluição, a construção de
barragens que matam os nossos rios, entre outras ações
que veem prejudicar e ameaçar toda a criação de Deus,
também são causas de mortes.
É por isso que Jesus Cristo afirma: “mas eu vim para
que as ovelhas tenham vida, e vida completa.” Jo 10.10.
Sim é este o desejo de Deus: vida digna. E como cristãos estamos, sim, comprometidos em preservar a criação de Deus. Ao confessarmos que cremos em Deus,
estamos também assumindo o compromisso da fé de
cuidar o que Deus criou. Pois não há como crer em
Deus e não se comprometer com ele e toda sua criação. Este comprometimento também se dá com as outras pessoas. Por isso, um cristão, uma cristã não pode
ser conivente com as práticas que não prezam pela dignidade de vida e pela preservação de toda a criação.
Portanto, estar comprometido com a vida é posicionarse diante destas realidades. Para isso a Igreja não apenas
tem o dever de anunciar a vida, através da Boa Nova de
Jesus Cristo, mas de o dever de ser profética e denunciar
tudo o que impede a vida digna. Pois Deus não quer
somente vida digna em seu glorioso Reino, no futuro,
Ele a deseja aqui e agora para os seus filhos e filhas,
pois o Reino de Deus já iniciou em nosso meio. E é
preciso vivê-lo agora para podermos recebê-lo em glória quando Deus nos chamar desta vida. Por isso a Igreja precisa estar comprometida com a vida para poder
levar consolo aos corações entristecidos e enlutados.

Bíblia com vida
"Interessante na Bíblia são seus conteúdos. É por
isso que ela cativa, que ela entusiasma.
De resto já é bem antiga. Quando a gente a lê, às
vezes até parece antiga demais, velha até. A gente se
sente atrapalhada por palavras que são usadas na Bíblia. A gente fica desajeitado diante de termos e figuras que já não são de nosso mundo, de nosso linguajar.
Passados tais estranhezas, do momento, e chegando-se aos conteúdos, a Bíblia cativa. Ela surpreende.
Já vi muitas pessoas ficarem maravilhadas, ao entrarem na Bíblia adentro: Mas, isso está na Bíblia! Ficam
surpresas. São os conteúdos.
Sim, os conteúdos. É por eles que as coisas da Bíblia cativam a gente, animam nossos corações. Mas,
também não é lá tão simples assim. O problema, não
raro, é chegar aos conteúdos, é ter acesso à fonte dessa água boa. E isso porque tem conteúdos tão belos,
fortes e encantadores que seguidamente ficam
entulhados em nossos preconceitos. Por vezes, ficam
entulhados em meio a um jeito meio antiquado das igrejas. Ficam escondidos, até porque temos medo dos
conteúdos desafiadores da Bíblia.
Por isso, olhe também para a realidade de sua vida
e você estará em meio à Bíblia. Entre pela Bíblia adentro pelos pés de suas experiências, de sua vida concreta e diária. Não entre pela Bíblia adentro só com a
cabeça, mas com os pés enlameados pela vida, com
suas emoções fortes e belas. Sim, a experiência de
nossa vida ajuda a entrar na Bíblia. Ajuda a ler e compreender. Afinal, o que conta na Bíblia é, mais ou menos, o que você também vive e experimenta. Lá fala
de gente como você e eu. Por isso, seja você, sejamos
nós mesmos com nossas experiências e perguntas, e

vamos com elas para a Bíblia. Com essa bagagem
seremos bem recebidos. É como quando você vai visitar seus pais, aqueles que moram lá longe, lá pros interiores. Se você chegar sem uma malinha, sem uma
bagagem, sua mãe logo vai ficar triste: -Mas, meu filho, você nem vai ficar! Por isso, leve sua bagagem e
sua mãe vai ficar contente. Vai logo perceber que você
veio para ficar mais tempo. Semelhante é a Bíblia. Se
você vier a ela sem a bagagem de sua vida, ela fica
triste. Você corre o risco de não entender seus assuntos, de não ter conversa séria com ela.
É como quando você liga o rádio. Ao ligá-lo, a gente o faz para buscar um certo tipo de música, um noticiário, um esporte. Depende do momento. Se a gente
liga o rádio, sem saber o que quer ouvir, então fica
tudo meio chato. Você fica surfando pelas estações
sem encontrar nada que lhe agrade. Pois, você não
sabe o que quer.
Vá à Bíblia com sua vida, suas perguntas, seus
anseios e sonhos. Ela gosta disso. Pois, aí sim, ela sintoniza com você. Vá pela porta de sua própria realidade.
Bíblia misturada com a vida, com a nossa vida, é
uma boa mistura".
O texto acima foi escrito nos anos 90 pelo P. Dr.
Milton Schwantes para um material de âmbito
ecumênico e uso para comunidades eclesiais de base
conhecido como Coluna Bíblica. Não tem como falar
de Bíblia na IECLB e não lembrar do teólogo, biblista
e professor de Antigo Testamento P. Dr. Milton
Schwantes. Era um apaixonado pela Bíblia e extremamente zeloso por uma interpretação viva e atual da
Palavra de Deus. Ele faleceu em 01 de março de 2012.
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E a Reforma Continua...
Reforma protestante – qual relevância hoje?
Estamos nos encaminhando para o final do ano de
2015. Mesmo que as comemorações em torno da Reforma no dia 31 de outubro já tenham ocorrido, considero fundamental que as nossas reflexões sejam contínuas
sobre o tema. Somos igreja originária do processo de
Reforma. Justamente por isso, somos convidados e convidadas a constantemente olhar para nossas comunidades em tom de autocrítica e avaliação.
De que forma estamos em nossas comunidades refletindo sobre a ideia de “igreja originária da Reforma,
em constante reforma está”?
Para mim, particularmente, um tema central, e que
também foi importante para Lutero, é a promoção da
liberdade: foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Como pessoas livres não somos mais escravas e sujeitas a ninguém. Como pessoas livres, podemos buscar
caminhos que conduzem a uma vida livre e responsável
para todas as pessoas, pois somente existe liberdade com
responsabilidade.
Como pessoa livre, eu posso servir a outras pessoas,
em amor. Como pessoa livre eu me coloco em postura
de serviço e diálogo. É isto que Lutero expressa em seu
importante escrito intitulado “Da Liberdade Cristã”, em
que afirma: Um cristão é senhor livre sobre todas as
coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é
servidor de todas as coisas e sujeito a todos.”
Estas duas frases se encontram claramente em 1
Coríntios 9.19: “Porque, sendo livre de todos, fiz-me es-

cravo de todos...” e adiante em Romanos 13.8: “A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com
que vos ameis uns aos outros.” “Logo, a única obra e
única prática dos cristãos deveria consistir no seguinte:
gravar em seu ser a Palavra e Cristo, exercitar-se e fortalecer-se sem cessar nesta fé.” A liberdade do ser consiste
em viver de acordo com o amor, ensinado pelo Cristo.
Portanto, é tarefa comunitária promover a liberdade
em cada membro que compõe o corpo de Cristo. Garantir a liberdade significa que cada pessoa pode decidir
livremente sobre questões que tangem a ética e moral.
Essa liberdade expressa-se na participação ativa de cada
membro, tanto na vida comunitária, na sociedade civil,
bem como, na política e em outros espaços.
Todos e todas, sem distinção alguma, somos sacerdotes e sacerdotisas, a partir do nosso Batismo. Todos e
todas somos responsáveis para servir a Deus, em Cristo, no mundo, na Igreja, na família, no trabalho, na escola, onde nos encontramos.
As comemorações dos 500 anos da Reforma estão
se aproximando. Que motivados e motivadas pelo espírito da liberdade possamos caminhar para espaços comunitários mais acolhedores, inclusivos e sensíveis à vida
humana. Cristo nos libertou - nossa tarefa é estender a
experiência de libertação. Que Deus nos ajude!
Ezequiel Hanke é mestre em teologia e
discente da Faculdades EST

Evangelizações
Evangelização Comunidade Alto Alegre – Paróquia
Evangélica de Tenente Portela 28-10

No dia 31/10/2015 foi realizado no Centro Cívico de
Santa Rosa o Culto Ecumênico da Reforma. A Comunidade
Da Paz esteve representada pelo Pastor Roberto, que estava encarregado de fazer a mensagem da celebração.
Na oportunidade estavam presentes os seguintes pastores e padres: Pastores (a): Marilei Schlosser IECLB, Bertam Kaufmann- IEL Centro, Rafael Eckart IECB, Otomar Schlender - IELB Cruzeiro, Gérson Radiske
- IECB Cruzeiro, Egon Gund - IECB, Fábio Krause IELB, Roberto Schulz - IECLB, Albino João Vortmann
- IECLB, Ivaldo Pinheiro - IELB, Padre Mário Nodari.

Evangelização na Comunidade de Chiapetta – Paróquia Evangélica de Chiapetta

Evangelização na Comunidade de Boa Vista do
Buricá – Paróquia Evangélica de Três de Maio

Evangelização na Comunidade de Espirito Santo –
Paróquia Evangélica de Independência

Seminário da Diocese
de Santo Ângelo

Realizou-se no dia 10 de novembro , o seminário da
Diocese de Santo Ângelo, oficina sobre barragens, articulando a Celebração Ecumênica Internacional (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) que irá acontecer no
dia 12 de março de 2016 em Alba Posse (Argentina) em
defesa do Rio Uruguai, contra a construção das Barragens de Panambi e Garabi. Em favor da vida do Rio e
da permanência dos ameaçados em suas propriedades.

Sua Paróquia também pode
relatar o que está preparando
Envie sua notícia para
o Jornal do Sínodo
(sinodonoroeste@luteranos.com.br),
para o Facebook
(www.facebook.com/
sinodonoroesteriogransense).
Mais informações sobre a Reforma,
acesse o site www.luteranos.com.br/
sinodonoroeste e procure os fascículos do ECC em sua Comunidade.
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“Estudar para que?”
foi tema de palestra aos
alunos do Colégio Ipiranga
No mês de outubro, o pedagogo e professor Kurlan
Frey, das Faculdades Itapiranga, palestrou para os alunos do do Colégio Ipiranga de Três Passos.
Na ocasião, ele abordou o tema “Estudar para que?”,
que integra o projeto FAIESC – FAI na Escola - um
instrumento criado com o intuito educativo, voltado à formação continuada de estudantes e à aproximação entre
o Ensino Superior e o Ensino Fundamental e Médio, uma
vez que propicia o desenvolvimento do conhecimento.
Kurlan respondeu a perguntas, como: Por que ir à
escola; qual a nossa relação com o estudo; e, o estudo é
uma obrigação ou um direito? Apresentou onze tipos de
estudantes e suas características e desafiou os alunos a
se enquadrarem em um deles: aluno esponja, peneira,

funil, salteado, sorteado, última-horista, ausente de
corpo presente, sintonia
fina, autodidata, chupim e
abelha.
Salientou que a escola
é um espaço de convivência e interação social e que
estudar possibilita a aquisição de conhecimentos, que se
transformarão em resultados positivos no mercado de
trabalho, e reiterou a necessidade da hora de estudo.
O professor Kurlan destacou que o estudo leva à
formação de um ser humano íntegro, confiante, comunicativo, que interage e respeita, e prepara para a vida.

Finalizou dizendo que o sonho dos pais é possibilitar
o estudo para seus filhos, porque essa é a melhor herança que eles poderão deixar para os seus descendentes, e
cabe a eles aproveitarem esta oportunidade, encaminharem o seu futuro e escreverem a sua história, de forma
consciente como cidadãos responsáveis.

“Você pode +” é a campanha dos Cursos Técnicos SETREM
Mote busca mostrar à comunidade a potencialização das oportunidades geradas para quem optar pelo Ensino Profissionalizante
A SETREM está com matrículas abertas para seus sete Cursos Técnicos:
Agropecuária, Comunicação Visual,
Design de Móveis, Enfermagem,
Informática, Manutenção Automotiva e
Vendas. A fim de conscientizar a comunidade da importância do Ensino
Profissionalizante, o mote da campanha
de captação de alunos para 2016 foi definido como “Você pode +”. A ideia é
mostrar a potencialização das oportunidades pessoais e profissionais geradas
para quem optar pelos Cursos Técnicos
da Instituição.
O material produzido é multimídia e
este ano traz uma abordagem diferenciada. “Optamos pela produção de pequenos vídeos de 15 segundos que

mostram a situação de um profissional
sem formação desempenhando alguma
atividade de forma falha em cada uma
das sete áreas englobadas pelo Ensino
Profissionalizante da SETREM. Na
sequência, nosso profissional formado
aparece, desempenhando a atividade de
forma correta, e destacando ao colega
que ele pode mais”, explica Paulo Vitor
Daniel, coordenador da Assessoria de
Comunicação e Marketing da SETREM.
A campanha em vídeo está sendo veiculada na televisão e também na internet,
no site e nas redes sociais da SETREM.
É possível visualizar os materiais na Fan
Page www.facebook.com/setrem, no site
www.setrem.com.br ou no Youtube.
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Diretora Leila participa de
Seminário na Alemanha
De 19 a 30 de setembro, a diretora do Instituto Sinodal da Paz, Leila Rúbia
Zielke Rebellato esteve participando do 81º Seminário de Diretores da Rede Sinodal
de Educação na Alemanha.
Na oportunidade foram visitadas diversas escolas com currículo bilíngue e também escolas que fazem uso de laptops em sala de aula. O Seminário, oportunizou
ainda, conhecer como acontece a formação de professores que atuam nestas escolas.
Além dos importantes momentos de aprendizagem sobre o sistema educacional
da Alemanha, mais precisamente da Baviera, os participantes visitaram e conheceram de perto o caminho traçado pelo reformador alemão Martim Lutero.

CFJL e FAHOR iniciam
Programa de Robótica
O CFJL e a FAHOR deram início ao Programa de Robótica,
desenvolvido em uma parceria entre as duas instituições de ensino. O projeto tem a proposta de ensinar aos alunos alguns conceitos básicos de mecânica, eletrônica e automação para poderem desenvolver experimentos relacionados a robótica. Assim,
o aprendizado de outras matérias curriculares como física e matemática, normalmente considerados mais complexos, torna-se
mais dinâmico e fácil, além de estimular a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. Os alunos terão aulas semanais no Laboratório de Robótica da FAHOR, com o acadêmico
de Engenharia de Controle e Automação, Alessandro La Rocca
Silveira, com supervisão do coordenador do curso, professor
Richard Thomas Lermen, realizando tarefas básicas de configuração, programação e utilização de robôs, aprendendo sobre o
funcionamento e a aplicabilidade das novas tecnologias que usam
no dia-a-dia.
Participam do Projeto Robótica na Escola alunos do ensino
fundamental II e do ensino médio diurno do CFJL que demonstraram interesse em mais uma das atividades extra curriculares
oferecidas pelo CFJL gratuitamente em horário inverso ao da
aula.
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As Paróquias se Apresentam
Histórico da Paróquia Evangélica Trindade de Crissiumal

CASA PAR. CRISSIUMAL

A história a qual é passada de geração em
geração, relata que os primeiros atendimentos
nas Comunidades eram coordenados por Ijui,
após passou para Vila Horizonte, atual Município de Horizontina e no ano de 1943, os atendimentos passaram a ser efetuados no Município de Crissiumal dando assim início a Paróquia Evangélica Trindade de Crissiumal. Nos
primeiros anos, todos os pastores vieram da
Alemanha, sendo que o primeiro Pastor residente, segundo registros, foi o Sr. Gottfried Boll.
O primeiro casamento registrado nos livros
desta Paróquia foi na data de 10/08/1943, casamento este realizado pelo Pastor Boll. Com
o aumento de Comunidades pertencentes à
Paróquia, houve a necessidade da criação de
mais um pastorado, este localizado no Município de Humaitá, determinando a partir de então Crissiumal como o Primeiro Pastorado e
Humaitá como o Segundo Pastorado.
Atualmente a Paróquia é formada por 13
Comunidades sendo elas: Alto Crissiumal, Bela
Vista, Boa Esperança, Crissiumal, Esquina Uruguai, São Sebastião, Vila Bender, Vila Planalto
e Vista Nova, estas pertencentes ao Município de Crissiumal. A comunidade de Linha Fátima pertencente ao Município de Nova
Candelária. A comunidade de Humaitá e
Herval Grande pertencente ao Município de
Humaitá e ainda a Comunidade de Sede Nova,
pertencendo esta ao Município de Sede Nova.
Também há 8 Pontos de Pregação sendo eles:
Esquina Vidal de Negreiros, Lajeado Teimoso,
Linha Brasil, Linha Porto Alegre, Linha Principal, Vila Nova e Zona Trentine, pertencendo estas ao Município de Crissiumal e em Lajeado
Alvorada pertencendo ao Município de Humaitá.
Os Pastores que atuam em nossas Comunidades hoje são o Pastor Olávio Mártim
Kopper trabalhando no primeiro pastorado e o
Pastor Edison Elias Scheer Hunsche trabalhan-

do no segundo pastorado, e o Presidente de
nossa Paróquia é o Sr. Jorge Massmann.
As atividades da Paróquia tem em sua maioria a característica de formação, integração
para o resgate da autoestima e o sentimento
de que pertença à uma instituição religiosa que
vai além dos muros da comunidade.
Acontecem mensalmente reuniões da diretoria paroquial e três vezes ao ano reunião
do conselho paroquial. Ainda há encontros em
cada comunidade com sua respectiva diretoria.
Em meses alternados ocorrem nos dois
pastorados de nossa paróquia os Cursos Preparativos de Batismo e de Noivos. Duas vezes ao mês ocorre o Culto Infantil e as crianças
também participam do Coraleto Sorriso de Criança.
Há também o trabalho anual com Ensino
Confirmatório que inicia se no começo do ano,
com preparação dos orientadores e encontro
de pais e confirmandos onde são esclarecidas
quaisquer duvidas. Também foi retomado a alguns anos a realização anual do Encontro de
Confirmandos, ocorrendo esta ao fim do segundo ano do Ensino Confirmatório e antes da
Confirmação, onde são reunidas as crianças
para um encontro de muita aprendizagem o
qual é muito aguardado por elas.
Atualmente temos na Paróquia o Grupo de
Jovens Guerreiros pela Fé que participam de
encontros promovidos pela JE Sinodal, onde
ocorrem acampamentos, encontros de formação e confraternizações.
Há encontros da OASE nas Comunidades
de Herval Grande, Vista Nova, Crissiumal e São
Sebastião sendo que no ano de 2015 houve o
Congresso Da OASE na Comunidade de
Humaita.
Temos a preocupação em nossa Paróquia
de trabalhar a identificação dos membros com
sua Igreja e o orgulho de participar da IECLB,
e para isso são distribuídos adesivos, identificação dos templos e foram colocadas placas
de identificação nas entradas das cidades
demosntrando que a IECLB está presente.

CASA PAR. HUMAITÁ

SEC. PAR. CRISSIUMAL

TEMA
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A Origem da Coroa do Advento
Hoje, na Alemanha, a Coroa do Advento está dentro
das igrejas, escolas e residências particulares. É impossível se imaginar os festejos do Advento sem a coroa e
suas quatro velas queimando durante os 24 dias. Pois
andei pesquisando a respeito. A coroa de Advento não é
antiga. Ela foi concebida em Hamburgo, há mais de cem
anos. Havia muitas crianças órfãs naquela cidade portuária. Meninas e meninos sem teto que perambulavam
pelas ruas pedindo esmolas. Conhecemos esse “filme”.
As coisas não precisam ser sempre assim. Um pastor evangélico luterano morava naquela cidade. Seu coração pulsava por aquelas meninas e por aqueles meninos sem “eira nem beira”. Mexe daqui, puxa dali, ele
construiu uma enorme casa onde passou a abrigar o
máximo possível de crianças de rua. Naquela casa, o
povo miúdo tinha espaço para dormire fazer suas refeições. Mais do que isso: tinha a chance de aprender uma
profissão. Muitos saíram dali formados como sapateiros, desenhistas, costureiras e até jardineiros. A ideia
era que, assim, não precisariam mais perambular pelas
ruas pedindo esmolas, uma vez que juntavam seus próprios dinheiros com o suor do próprio rosto.
Foi assim que, em 1833, nasceu a “Rauhes Haus”

(Casa Rústica). O pastor visionário chamava-se Johann
Wichern (1808-1881). Todo ano, ele celebrava o tempo
do Advento com meditações, cânticos e reflexões que
enfocavam esse tempo bonito que antecede o Natal.
Para contextualizar aqueles momentos o pastor Wichern
pendurou uma roda velha, dessas que ainda se vê em
carroças, no teto na “Casa”. No próximo domingo do

advento, colocou a primeira grande vela a queimar sobre a roda. Depois, nos seis dias seguintes, seis velas
pequenas. Dai, no segundo domingo do Advento, novamente uma segunda vela grande... Um dia antes do Natal
queimavam 24 velas na referida roda.
Corria o ano de 1840. As meninas e os meninos que
moravam na casa gostavam muito daqueles encontros.
A roda ia iluminando mais e mais a sala à medida que o
Natal se aproximava. Cada vela tinha o seu significado.
Foram eles, as meninas e os meninos, que “batizaram”
aquele tempo de “meditação das velas”. Passaram-se
dois anos e aquela pequena comunidade decidiu enfeitar a roda iluminada com ramos de pinheiro (sinal de
vida). Foi assim que nasceu a primeira Coroa de Advento dentro da Igreja Luterana.
Muitas pessoas que visitavam a “Rauhes Haus” achavam aquele símbolo muito significativo. Como nas suas
moradias particulares não havia muito espaço para uma
Coroa do Advento com 24 velas, optaram por uma menor com quatro, uma para cada domingo.
Viva o Advento, esse tempo no qual nos preparamos
para receber a visita que vem: Jesus Cristo!
Pastor Renato Luiz Becker

NATAL 25/12/2015

O verbo se fez carne e habitou entre nós
“Só os milagres corriqueiros acontecem todos os dias”
(Quasímodo). E ainda assim são milagres! Estamos em
tempo de Natal, luzes e cores se espalham em todos os
lados, arregalam os olhos, enlevam o coração. Mas em
meio a tanta beleza explícita, talvez nossos corações
ainda estejam procurando o Natal, o menino que nasceu
no Natal, cuja história muitos sabem “de cor”, mas, sabese lá quanto ainda guardam “in corde”, dentro do coração. E o Evangelho nos mostra como um milagre tão
corriqueiro – aos nossos olhos – o nascimento de uma
criança, pode ser o mais radical dos milagres, pois o
próprio Deus armou sua tenda entre nós.
Nos diz o Evangelista João que “o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (1.14)! João escreve no séc. II,
quando o império romano está no auge, as guerras são
contínuas e suas consequências também. O “Mare
Nostrum”, o mar Mediterrâneo, fervilha. No seu entorno, cidades prósperas, cheias de gentes, de culturas e
de mercadorias que promovem a pujança do Império.
Fico imaginando nossos Shoppings e ruas de comércio
nesta época de Natal, apinhadas de gente, de todos os
jeitos, de todas as “tribos”. Tudo se compra, tudo se
vende, tudo se mistura. E nem tudo satisfaz... Na época
de João, estradas e pontes não traziam só mercadorias,
mas soldados, escravos, ideias. E, como para muitos hoje,
toda essa efervescência era seguida de um tremendo
vazio interior. Os deuses não preenchiam as necessidades de seus fiéis, ainda que, sendo feitos à imagem e
semelhança de seus devotos, projetassem todas as suas
tensões, (i)moralidades e cansaços. Surge a novidade:
os cultos de mistério, como alternativa para preencher

corações vazios e ansiosos. O Conhecimento é bom, o
mundo é mau. Daí a necessidade então fugir do mundo
em busca do conhecimento supremo, a ser alcançado através de etapas a serem cumpridas individualmente. Até
chegar a Perfeição! Cada um por si. Sem lugar para Deus.
Sem lugar para o irmão/ã. E é para esse mundo – nem tão
diferente do nosso, enfim – que João vem contar que “o
Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Num momento
de abandono do corpo às traças, porque absolutamente
desimportante para a salvação, Deus assume corpo, se
encarna, vira gente! Desce das alturas, sem deixar de ser
Deus, e vira pessoa humana, vira um como nós! HomemDeus, Deus-Homem, integral, corpo, alma, espírito. Todo
verdade, todo luz. Isto tudo porque Jesus é o Salvador
do mundo (6.42), pois o Pai amou o mundo (3.16) e
pregou a necessidade de amor ao irmão, à irmã que se
vê, para poder amar a Deus que não se vê!
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Interessante a estratégia de João. Toma as nossas palavras
e os nossos conceitos, entra na nossa vida e na nossa
linguagem, para poder nos ajudar a compreender que,
para Deus, o nosso impossível é possível, o nosso irreconciliável é perfeitamente conciliável. Daí que Deus
entra na nossa história humana via mulher, e mulher pobre. E nós nem sempre compreendemos ou reconhecemos as suas opções. E o Verbo, que estava com o Pai
desde o princípio, e através do qual tudo foi feito, veio a

Diante das grandes dificuldades causadas pelas chuvas
e temporais na região, o
Sínodo Noroeste Riograndense numa ação de solidariedade, juntamente com a ajuda
das Paróquias e Comunidades
fez uma campanha para arrecadação de alimentos, roupas e materiais de limpeza que
foram entregues para a Paróquia de Tuparendi.

nós, no nosso mundo pequeno e feio, e nem todos o aceitaram. A Luz que a todos ilumina veio, e não foi vista. E
quem anunciou foi perseguido. Mas aqueles que creram
foram feitos filhos e filhas de Deus, por puro amor, por
pura graça. “O Verbo se fez carne e habitou entre nós”!
Se fez gente e veio morar do nosso lado. Armou sua
tenda aqui, conosco. Foi nascer lá na “Casa do Pão”, na
pequena Belém, para onde havia regressado há tantos
anos a pobre Noemi, abraçada em sua nora estrangeira,
Rute, quando Deus “se lembrou dela”. O verbo se fez
carne, e foi nascer lá na pequena Belém, para onde foram peregrinos José e Maria, e não sendo aceitos em
casa alguma, foram ter seu filho, o nosso Pão, lá fora, num
estábulo, nos arredores da “Casa do Pão”.
“O verbo se fez carne e habitou entre nós”. Deus
veio a nós feito gente, no mais corriqueiro dos milagres,
no mais belo dos milagres corriqueiros, numa criança
que nasce! Natal! Nosso Senhor, nosso pão, nossa água,
nosso caminho, a verdade, a vida. Nasceu Jesus! E
veio para salvar a alma, e o corpo também. Natal pode
durar o ano inteiro, se aprendermos a ver no irmão e na
irmã um “pequeno Cristo”, como dizia Lutero. Pode durar o ano inteiro, se não virarmos o rosto, mas nos empenharmos por salvar também o corpo do nosso irmão,
da nossa irmã. Pois “Deus mesmo se fez gente e armou
sua tenda no meio de nós!”
Pa. Ramona E. Weisheimer

DEPOIMENTOS
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Eternidade - Vida Eterna Jubileu de Vinho da Comunidade de
Três Pedras – Paróquia Evangélica de
Confissão Luterana em Pratos

Toda pessoa tem em si um
profundo anseio por vida eterna. Em todos os lugares vemos
essa busca. A Ciência e a Medicina procuram por caminhos
que permitam estender a vida.
Muitas pessoas cercam-se de
ideias utópicas ou vivem em um
mundo imaginário de filmes, livros e sonhos. Muitos têm medo
da morte. Quando se pensa
nela, surge a temerosa pergunta: “O que virá depois?” A pessoa quer viver, viver eternamente, ela tem medo de morrer.
Constantemente ela também se
vê diante da importante pergunta: “Afinal, para que eu vivo?”
Deus criou o ser humano
para a vida eterna. Em Gênesis
1.27 lemos: Criou Deus, pois, o
homem (ser humano) à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. Ser
imagem e semelhança de Deus
não significa o aspecto físico,
mas sim, o que Deus é, a saber
eterno. No entanto, Deus concedeu ao ser humano o livre
arbítrio, isto é, o poder de fazer
escolhas. Nesta escolha, o ser
humano desprezou e jogou fora
a eternidade, preferindo o pecado que lhe trouxe a morte.
Isso fez vir a morte sobre toda
criatura e a miséria humana
começou. Desde então o ser
humano está procurando reencontrar a vida eterna. As Sagradas Escrituras são um testemunho desta busca.
Todas as tentativas do ser
humano encontrar a eternidade
foram infrutíferas. Mas Deus,
em seu imenso amor, fez tudo
para dar-nos novamente a vida,
a vida verdadeira e eterna. A

este mundo dominado pela morte Ele enviou Seu único Filho,
que é a própria Vida e de quem
está escrito: “Também sabemos que o Filho de Deus é
vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro; e
estamos no verdadeiro, em
seu Filho Jesus Cristo. Este
é o verdadeiro Deus e a vida
eterna” (1 João 5.20). Somente nEle nossa vida passa a
ter novamente sentido. Somente nEle temos o que é verdadeiro, aquilo que nossa alma
anseia. E somente através dEle
recebemos a vida que vai além
dos poucos anos aqui na terra:
a vida eterna!
Jesus diz: “Eu lhes dou a
vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão” (João
10.28). Ou em João 11.25-26:
“Eu sou a ressurreição e a
vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá; e
todo o que vive e crê em
mim, não morrerá, eternamente. Crês isto?”
Portanto, o que interessa é
que creiamos. Não importa, em
primeiro lugar, entender, compreender logicamente, conseguir definir ou explicar o propósito de Deus. Não, Jesus simplesmente faz a pergunta:
“Crês isto?” Todo o resto
vem depois. Portanto, eternidade não se explica, nem se prova. Eternidade ou vida eterna
se vive, já agora, em fé, esperança e amor.
Pastor Wili Becker
Senador Salgado Filho

Otto Erich
Uhlmann
completou
seus 92 anos
no dia
03-10-2015.
Por esta
data é
parabenizado
pelos seus
filhos, filhas,
noras, genro
e também
pelas 7 netas,
1 neto e
1 bisneta.

70 ANOS DA INAUGURAÇÃO - 27.09.2015
Com a igreja de madeira repleta de pessoas, foi celebrado o
culto festivo de Ação de Graças,
pelos 70 anos de inauguração
dessa igreja. A celebração estava a cargo do pastor Isitor Dahm
e a pregação foi proferida pelo
pastor Sinodal Vilson Emilio Tilke.
Este culto também teve a participação do coral de 4 vozes, da
comunidade de Vila Pratos. Depois da celebração foi servido um
suculento churrasco no pavilhão
da comunidade.
Durante todo o dia até umas
horas da noite a festa seguiu com
muita animação e grande participação popular.
Agradecemos a comunidade na pessoa do Presidente Ildo Beling, a diretoria pelo trabalho e esforço para a realização desse lindo evento: mas acima de tudo agradecemos a Deus, por haver acompanhado esta comunidade e nossa igreja até aqui.

Segue o histórico da comunidade:
“No mês de maio de 1944, entrei nesse lugar,
chamado Três Pedras, com a mudança de meu
pai. Naquela época, não havia nenhuma igreja aqui,
somente um ponto de pregação. Esse ponto de
pregação era dos luteranos; também chamados
de Missurianos de Linha Machado. O pastor se
chamava ELMAR RAMNITZ. Este ponto de pregação ficava aqui perto, na casa de um colono.
Os cultos eram livres, para cada pessoa. Só que o
pastor exigia algumas regras que não agradavam
a todos.
Certo dia, no ano de 1944, apareceu um homem estranho aqui, onde hoje tem o mercado. Naquele tempo era o “Bolicho do seu Guilherme
Neujorks”; os dois conversando, o bolicheiro descobriu, que aquele homem era um Pastor, que vinha da Alemanha, e havia ingressado, aqui no Brasil, no Sínodo Rio Grandense. Um dia ele veio
morar no Porto Mauá.
Naquele dia do encontro: bolicheiro e pastor,
combinaram realizar um culto. Como, aqui do lado
de cima da estrada havia uma escola desativada,
celebraram o culto nessa escola. Os moradores
não se agradaram desse pastor, de igual forma ele
ficou até meados de 1945. Nesse ano o bolicheiro
convidou os moradores, desse lugar, para fazer
uma reunião, e o tema foi: “falar de uma igreja”.
Esta reunião aconteceu num domingo de tarde, no
mês de outubro de 1945. O dia exato, dessa reunião
ninguém mais se lembra; só se sabe com certeza,
que o feijão preto estava em flores. Naquela época,
isso acontecia no mês de outubro. Por isso, no ano
de 1995, quando foi festejado, a festa do JUBILEU
DE OURO, dessa comunidade, ou seja os 50 anos
de fundação; foi fixado o dia 15 de outubro de 1945,
como dia da fundação de nossa comunidade.
A comunidade havia sido fundada, mas não se
tinha igreja; foi assim que seu Guilherme Neujorks,
foi à Tuparandi, então Belo Centro, pois lá estava
a paróquia mais perto. Ele conversou com a diretoria daquela comunidade e solicitou que nossa

comunidade fosse filial da paróquia de Bello Centro. Tudo deu certo. A partir daí, veio o pastor
Kurt Eckert, celebrar os cultos aqui. Os mesmos
também eram celebrados na escola desativada.
Naquela época o seu Guilherme, doou este terreno, onde hoje se encontra a igreja, para que a fosse construída uma igreja.
Foi no ano de janeiro de 1946, que os membros começaram a providenciar a madeira para a
construção de uma igreja. A madeira foi doada
pela família do seu Erich Ullmann. As torras foram transportadas às cerrarias de Limoeiro e linha Machado, nas carroças de boi e cavalo. Quando a madeira estava cerrada e no lugar, começou
a construção. Todos os membros ajudaram. O
mestre da construção foi o senhor Augusto Herber.
Finalmente chegou o grande dia da inauguração,
que foi no dia 25 de janeiro de 1948.
Esse Informe foi redigido pelo senhor ERICH
ULLMAN, um dos poucos remanescentes dessa
época. O senhor Ullmnann, também foi dirigente
do coral de Três Pedras, durante 50 anos.

Pastores/as que atuaram na
comunidade de Três Pedras:
- Kurt Eckert;
- Jänging
- Scheele;
- Kräutlein;
- Heinz Dressel;
- Karl Gerhardt Braun;
- Eberhardt Panke;
- Walter Höfle;
- Est. Schmidt;
- Est. Hugo Kühn;
- Nelson Wahlbring;
- Est. Adair Schwambach;
- Egon Weimer;
- Marino Black;
- Est. Jair Dragon;
- Carlos Dege;
- Celson Hartmann;
- Marcos Radeke;
- Günter wolf;
- Adelcio Krombauer;
- Est. Thiago Winkler e Marceli Fritz;
- Est. Bruna Schneider;
- Est. Daiana Ernest;
- Isitor A. Dahm.

ACONTECIMENTOS
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LELUT na Alemanha
Na segunda quinzena do mês de julho passado, em
viagem de turismo pela Europa, juntamente com o grupo de gaúchos e catarinenses, organizados pelo P. Em.
Ari Knebelkamp, que exerceu o pastorado na Alemanha, por diversos anos, e conhece muito bem os países da
União Europeia, através de sua agencia “TAK Turismo”
teve como participantes do roteiro turístico três famílias
legionárias de nosso Sínodo.
Odilo Fenner, presidente do núcleo de Horizontina e
coordenador sinodal da LELUT; Hélio Breunig e Walter
Kretzmer, membros do grupo de Horizontina, acompanhados de suas respectivas esposas participaram do evento
promovido pela TAK Turismo. Em um jantar festivo realizado em restaurante na cidade de Dresden, na Alemanha,
as famílias legionárias foram homenageadas e em retribuição presentearam o legionário Udo Mayer e o P. Em.
Ari Knebelkamp com um avental para cada um. Os aven-

Hélio Breunig, Udo Mayer, Odilo Fenner,
P. Em. Ari Knebelkamp, Walter Kretzmer

tais fizeram parte da bagagem, pois evento havia sido
planejado antes da viagem, com o intuito de dar visibilidade a LELUT.

X Convenção Nacional da LELUT em São Leopoldo
O Sínodo Noroeste Riograndense, através da Coordenação Sinodal da LELUT, com uma representação
de 85 (oitenta e cinco) pessoas, das quais 51 (cinquenta
e um) legionários e as demais esposas e familiares, estiveram presentes na X Convenção Nacional da
LELUT, realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2015,
em São Leopoldo/RS, mais precisamente no Morro do
Espelho. Não poderia haver local mais sugestivo,
aprazível e aconchegante do que o nosso
“SPIEGELBERG”, local onde pulsa o coração da
IECLB e onde vive a nossa memória, a qual se renova
constantemente através da Igreja da Palavra.
O núcleo de Senador Salgado Filho lotou um ônibus
com legionários e familiares, unindo o útil ao agradável,
pois no dia 25, sexta-feira visitaram a região de Teutônia,
Paróquia Evangélica em que o Pastor Wili Becker já
exerceu o pastorado.
Os núcleos de Giruá, Três de Maio, Horizontina, Dr.
Mauricio Cardoso e Vila Pratos, com legionários e esposas lotaram outro ônibus que chegou em São Leopoldo
na hora do credenciamento.
Paralelamente aos trabalhos da convenção havia uma
programação especial para as esposas e acompanhantes, porém, a Coordenação Sinodal da LELUT do Sínodo
Noroeste Riograndense havia planejado um roteiro turístico, o qual foi realizado por todas as esposas, acom-

Legionários de todo o Brasil lotando o auditório

Encontro Setorial do
Dia das Crianças
Este ano o Encontro Setorial do Dia das Crianças no CTBY aconteceu na Paróquia de Tenente
Portela (17/10). Foi um dia de muita alegria, comunhão e brincadeiras. Cantando e brincado as crianças estudaram sobre o tema do ano: “Sobre o que
vocês estão conversando pelo caminho”? Foram
várias e diferentes respostas! Porém, todas compreenderam e concordaram que Jesus Cristo está
sempre ao nosso lado, caminhando conosco, nos
ouvindo e falando aos nossos corações.

Legionários presentes na X Convenção Nacional da
LELUT em São Leopoldo

panhantes e familiares.
Da extensa programação da X Convenção cabe destacar (dia 26, sábado) a palestra sobre Vocação, proferida pelo P. Dr. Nestor Paulo Friedrich, Pastor Presidente da IECLB.
Após o almoço, os trabalhos em grupo discutindo sobre o tema e logo após a realização da plenária, com apresentação dos trabalhos em grupo com ideias e sugestões.
No domingo, dia 27, os trabalhos tiveram seu reinicio
com um culto com Santa Ceia. Após a apresentação
dos relatórios das coordenações sinodais, com os destaques das metas de trabalho do biênio 2014/2015. Entre
os diversos foram estabelecidas metas para 2016/2017.
XI Convenção Nacional da LELUT em Itapema/SC .
Mensagem e encerramento com almoço de integração.
Passeio de barco pelo Rio Guaíba.
Parabéns Sr. Carlos Oscar Petry, presidente nacional LELUT. Parabéns Sr. Humberto Schneider, presidente do núcleo de Imigrantes de São Leopoldo e da sua
maravilhosa equipe pelo grandioso evento realizado.
Odilo Fenner – Pres. Núcleo de Horizontina e
Coord. Sinodal da LELUT

PARCERIA – Sínodo
Noroeste Riograndense

A Parceria Brasil/Alemanha surgiu no ano de 1991, ocasião em que o nosso atual Pastor Presidente, o Pastor Dr.
Nestor Paulo Friedrich, foi Pastor da Paróquia Evangélica
Dr.Maurício Cardoso. Durante aquele ano de 1991, o Pastor
Friedrich e o Pastor Martin Kellert, da Alemanha, trocaram
diversas cartas/ofício sobre o assunto.
O pastor Kellert, de Köln-Rechtsrheinisch – Alemanha,
com mais algumas pessoas, havia visitado nossa região e
notou a força da tradição alemã no âmbito do então Distrito
Eclesiástico Buricá e da 3.ª Região/IECLB.Aquela troca de
idéias despertou a vontade da participação do casal Bernd e
Gísela Neufang, que assimilou e colocou em prática a formação e criação da hoje Parceria.
Portanto, nossa Parceria tem, aproximadamente, 24 anos
de existência. A troca de visitas/encontro entre as duas Parcerias é bianual e em cada encontro é destacado um tema para
estudos. Neste ano, 2015, o tema foi sobre a contagem regressiva da comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana.
As 07 Paróquias que participam da Parceria, no âmbito do
Sínodo Noroeste Riograndense, estavam muito bem representadas, ou seja: Paróquia Evangélica de Dr.Maurício Cardoso, por Deomar Hildo Ristoff; Paróquia Evangélica de Pratos,
por Daniele Reinke; Paróquia Evangélica de Três de Maio,
por Ilson Koren e a Pastora Mariza Sandra S.Allebrandt,
Conselheira da nossa Parceria; Paróquia Evangélica Três de
Maio Norte, por Celso Weimer; Paróquia Evangélica de
Chiapeta, por Ilga Seifert; Paróquia Evangélica de Independência, por Marcelei Schakofski e Paróquia Evangélica de
Horizontina, por Ivone Maria Peiter, Pastor John Espig, também Conselheiro da Parceria e Lirdia Beck Auler, Coordenadora da Parceria Brasil/Alemanha.
O Grupo do nosso Sínodo esteve na Alemanha durante o
período de 18 de maio a 10 de junho de 2015, principalmente,
em Köln, Jakobsdorf, Berlim, Wittenberg e várias outras localidades onde Lutero viveu e pregou.
O tema principal girou em torno da vida de Lutero, pela proximidade das comemorações dos 500 anos da Reforma em 2017.
A Parceria, também integrada no espírito de “E A REFORMA CONTINUA...”, está formulando um CONVITE para um
evento especial em 2016, ou seja, convida para uma importante palestra sobre o tema:”REFORMA – Confessionalidade
Luterana” – prevista para o dia 09 de abril de 2016, com
início as 10 horas da manhã, tendo por local o Centro Social
Evangélico da Comunidade Martinho Lutero de Horizontina.
Palestrante: PASTOR DR. MARTIN DREHER da IECLB –
Pastor emérito e professor.
Obs.: haverá almoço no local, pois à tarde será dada continuidade aos trabalhos com o Palestrante. Será uma promoção
conjunta entre o SÍNODO NOROESTE RIOGRANDENSE e a
PARCERIA.
Horizontina, 28 de outubro de 2015.
Lirdia Beck Auler – Coordenadora da Parceria

CHAMAD@S para COMUNICAR
As OASEs das paróquias Três de Maio e Três de Maio
Norte, foram agraciadas com a data comemorativa à OASE
Três – Maiense , conforme a lei número 2.885 de 5 de outubro de 2015, sancionada pelo prefeito municipal Olívio José
Casali, que será comemorado sempre no último domingo
do mês de setembro, durante a Semana Nacional da OASE
.A data será incluída no calendário de eventos do município de Três de Maio.
Grande número de mulheres da OASE, estiveram presentes na sessão da câmara municipal de vereadores, dia
21 de setembro, quando foi aprovada a lei. Emocionante a
fala de cada vereador, pois sabiam da caminhada da OASE
e os bons serviços prestados à comunidade Três- Maiense.
Estamos de parabéns pela conquista. Desejamos que outros municípios também consigam uma data especial.
Lurdinha Bender

OASE
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IX Encontro da Mulher Luterana
A OASE sinodal em parceria com sínodo
Noroeste Riograndense promoveu dia 23 de
agosto o IX Encontro da Mulher Luterana, na
Comunidade de Manchinha da paróquia de
Três de Maio Norte, sob o tema, “Mulher
Luterana, a arte de fazer a diferença”.
Todas(os) foram recepcionadas(os) com
uma linda sacola. Presidente da OASE sinodal,
srª Nélvi Werkhäuser Herpich saudou a
todas(os) com uma mensagem. Pa. Ana Isa
Reis de Ijuí, com alegria, motivação e muitas
dinâmicas contagiou a todas(os) com o tema,
que veio ao encontro das expectativas, pois,
pela fé, sempre podemos fazer a diferença com
testemunho e ação. P. Vilson Thielke , pastor
sinodal, falou sobre a estrutura do Sínodo.
Foi de grande valia, pois muitas pessoas não
tinham conhecimentos sobre o mesmo. A srª
Rejane B. J. Hagemann presidente da OASE
nacional falou sobre “Mulheres Luteranas,
conversando sobre os 500 anos da Reforma
Luterana. Enfatizou e convidou a todas para o
Encontro de Mulheres em Foz do Iguaçu nos
dias 17 a 19 de março em 2017. Também falou
sobre a confecção de uma camiseta com estampa de Catarina Von Bora. P. Elói Bruno Neuhaus,
pastor vice sinodal trouxe esclarecimentos sobre barragens, consequências e desafios.
Representantes da Livraria Sinodal, OGA,
do jornal JOREV, da Revista Novo Olhar, Bazar para poder abraçar da menina Raissa

Victória, tiveram momento para divulgação.
O nosso muito obrigado a todas(os) pela
presença e colaboração, ministras(os), a comunidade de Manchinha, OASE, srª Holdi
Scheffler coordenadora paroquial, paróquia
Três de Maio Norte, sínodo pela doação das
sacolas, ambulância e enfermeira cedida pela
prefeitura municipal de Três de Maio, ao grupo de Danças Anitas da melhor idade da Sec.
Municipal de Desenvolvimento Social de Três
de Maio, grupo de música de Independência
e Três de Maio com seus lindos hinos, Professor Ernani Luiz Gauger, com muito dinamismo ajudou na animação do encontro com
suas lindas músicas, Fabrício Ariel Dockhorn
e Top Sonorizações , ervateira Terra Nativa..
A Pa. Alice Liane Klostermeyer Griebeler pastora orientadora e P. Elson Lauri Rysdyd pastor orientador, P. Vilson Thielke, pastor sinodal
que juntamente com a diretoria da OASE
sinodal ajudaram na organização deste encontro, para que o mesmo alcança-se o êxito que
teve. “O amor abençoa duplamente; aquele
que recebe quanto aquele que dá”. Pv.15.58
O encontro contou com quase 700 pessoas. O próximo encontro está previsto para
2018, em vista das comemorações dos 500
anos da Reforma luterana em 2017.
Nélvi Werkhäuser Herpich
Presidente OASE sinodal

Seminário de avaliação e planejamento
A OASE sinodal desenvolveu muitas atividades durante 2015 e no seminário dia 27 de
outubro com a participação das coordenadoras, vices, diretoria da OASE sinodal, Pa. Alice Liane Klostermeyer Griebeler pastora
orientadora e P. Elson Lauri Rysdyd pastor
orientador, P. Vilson Thielke, pastor sinodal e
ministras(os) foram avaliadas e planejamentos para 2016 e a entrega dos relatórios das
paróquias foram feitos. Na meditação, refletimos sobre Marcos 10.17-31 história do jovem
rico que não queria abrir mão de suas riquezas em benefício de quem precisava de ajuda
e ao quatro Pilares da Reforma: Somente graça, fé Escritura, Cristo
P. Edison E. S. Hunsche convidado especial, para uma conversação “Mulheres da
bíblia e suas conversas” em culminância com
o tema do ano.
A presidente Nélvi Werkhäuser Herpich
abordou vários assuntos, dentre os quais,
dinâmica o jardim encantado; relato com imagens sobre o seminário de Lideranças e
Assembleia Geral da Associação Nacional dos
Grupos de OASE 14 a 16 de setembro em
Curitiba PR. Passeio em 2017, dias 17 a 19 de
março em Foz do Iguaçu em comemoração dos
500 anos da Reforma Luterana enfatizando da
importância das coordenadoras desde já motivar os grupos de sua paróquia a participar
por ser um evento a nível nacional. Camiseta

2016
25 a 27 de abril - Seminário Nacional Lideranças sinodais e diretoria Nacional da
OASE – Rodeio 12 - SC
17 de maio – Assembleia e prestação de
contas(com as presidentes dos grupos,
coordenadoras e vices) – Independência
– 9h Arte Mulher;
24 de maio – Três de Maio e 31 de maio
em Santo Ângelo – 9h
05 de julho - Oficina de paramentos
Litúrgicos– Três de Maio – 9h
22 de setembro - Seminário de lideranças (diretoria dos grupos, coordenadoras
e vices) – Giruá – 9h

com a estampa de Catarina Von Bora que será
confeccionada pela OASE sinodal e repassada aos grupos e demais mulheres que desejarem. Sugestões de arte mulher para 2016; bordado ponto cruz (Sonia Freitag - Giruá), bordado ponto crivo e arcanjo (Yara M. Arnemann
- Santo Ângelo), trabalhos decorativos com
esponjas naturais(Olívia Dragon - Guarani,
inclusive entregou sementes para plantar), almofadas de crochê, (Nadir Klaus - Três Passos). Destaque especial as coordenadoras motivarem seus grupos para a assinatura do Jornal OASE em FOCO, jornal este a nível nacional das atividades dos grupos.
A OASE sinodal inovando para 2016; proporcionando a oficina de paramentos litúrgicos
com a sua simbologia, dia 05 de julho em Três
de Maio, oficina com o objetivo de as mulheres confeccionarem os paramentos para sua
igreja. As coordenadoras e vices foram agraciadas com um lencinho que foi ensinado na
arte mulher como sugestão para ser repassado aos grupos.
O encerramento ocorreu com a dinâmica
da amiga secreta, após pastor e pastora
orientador(a) a bênção e envio, onde cada
uma fez o seu agradecimento em especial. Foi
um momento de grande emoção.
Nélvi Werkhäuser Herpich
Presidente OASE sinodal

03 a 07 de outubro - Retiro de descanso e
desintoxicação – Três de Maio – Chácara
das Irmãs. 11h
17 a 19 de outubro - Encontro Nacional
(presidentes sinodais com a diretoria da
OASE Nacional) –– Três de Maio
27 de outubro Seminário de Avaliação e
Planejamento (coordenadoras e vices) –
– Santa Rosa – 9h

2017
17 a 19 de março - Encontro Nacional de
Mulheres em comemoração dos 500
anos da Reforma Luterana - Foz do Iguaçu
- Paraná

Mensagem do Seminário de Diretorias de OASE
Sinodais e 11ª Assembleia da OASE Nacional - Curitiba
A Diretoria da OASE NACIONAL com alegria acolheu
todas as OASE Sinodais, que
foram representadas na participação de suas Presidentes,
Secretárias e Tesoureiras. Seminário e Assembleia que acontecem anualmente em algum
ponto de nosso País e neste
ano realizou-se em Curitiba-PR,
de 14 a 16 de setembro de 2015,
com o tema: Simplesmente... amar!
Na abertura as boas vindas a Presidente
da OASE Nacional Sra. Rejane B. J. Hagemann
acolheu a todas com uma mensagem
intitulada SIMPLESMENTE AMAR! Acolhendo a todas com carinho e desejando que
tenhamos um ótimo Seminário e Assembleia.
Em seguida a Pastora Orientadora da OASE
Nacional, Pa. Márcia Helena Hülle usando um
coração convidou a cada Diretoria Sinodal
para se apresentar e fixar um pequeno coração representado com o nome de seu Sínodo.
Assim, dando um rosto a todas as mulheres
da OASE pelo Brasil afora e lembrou que a
OASE é um coração que pulsa pela vida da
sua IGREJA. Após passamos para a Palestra
da Pa. Márcia com o tema Mulheres são
chamad@s a comunicar. Na qual a partir de
dinâmicas refletiu-se sobre o sermos lideranças e como nos comunicamos. Dentre as dinâmicas construímos um barquinho em duplas, na qual se fez importante o dialogar. Em
seguida outra dinâmica: a escolha de um recorte de figuras de situações de desesperanças e a pergunta: O que essa imagem comunica? Após o que fazer para transformar realidades de desesperanças. Para as quais somos chamadas a levar esperança que vem da
Cruz de Cristo. Encerrando este momento a
Pastora nos motivou que vivamos no amor, o
amor que caminha junto por causa da necessidade da outra pessoa. A este amor nós somos chamad@s a comunicar e a viver.
Em seguida Pa. Rosangela representando
a IECLB, compartilhou sobre o Portal Luterano,
sobre Vidas em Comunhão e motivou para
que mais mulheres escrevam a sua história.
A noite tivemos a apresentação do Sínodo
Parapanema com a presença do Pastor
Sinodal, Pastores e Pastora locais. Durante a
Celebração do Culto foi instalada a Diácona
Telma M. Kramer-Orientadora Teológica da
OASE Nacional, encerramos o dia com a Celebração da Ceia e Benção Final.
Na Terça- feira dia 15 a devocional da
OASE Sínodo Espirito Santo que nos motivou a dizer “Eu te Amo”, os 18 Sínodos formaram um grande buquê com a mensagem “Sejamos flor...sejamos Amor”. Em seguida Presidente Rejane deu abertura a Capacitação das Lideranças. Assim, em grupos separadamente as
Secretarias, as Tesoureiras e as Presidentes

foram orientadas por pessoas em cada função.
Na parte da tarde realizamos a XIª
Assembleia Geral da Associação Nacional da
OASE e Assembleia Extraordinária para
reformular os Estatutos e seu novo Endereço
que será na Sala da OGA em São Leopoldo.
Convidados para acompanhar esta
assembleia, Dr. Jeferson Boni Almeida-Assessor Jurídico da IECLB e Amauri Ludwig-Diretor do Departamento de Finanças da IECLB.
Pela Diretoria da OASE Nacional foram apresentados os Relatórios da Presidente, Tesouraria, Aprovação do Conselho Fiscal, Aprovação da Proposta Orçamentária de 2016. Foi
também compartilhado na Assembleia o Encontro de Mulheres Luteranas que acontece
em Foz do Iguaçú-PR nos dias 17 a 19 de
Março de 2017, fazendo parte das comemorações ao jubileu da Reforma. Sendo este evento apoiada por todas as OASE SINODAIS.
A noite aconteceu a revelação da “Amiga
do Coração” com muitas surpresas e
descontração. E o encerramento com a
Devocional do Sínodo Sul Riograndense”Mulher segundo o Coração de Deus.... “.
Na Quarta-feira dia 16 a devocional da
OASE Sínodo Centro Sul Catarinense iniciou
com teatro “A Consulta” acompanhados de
textos bíblicos. Em seguida Helga
Schünemann-Roteiro da OASE; Wilhelmina
Kieckbusch-OASE em Foco e Semana Nacional da OASE deram as informações necessárias. Após realizamos a “Oficina de Arte
Luterana” com a Diácona Telma M. Kramer.
Todas as participantes confeccionaram a
ROSA DE LUTERO, para serem repassadas
aos grupos de seus respectivos Sínodos. Na
parte da tarde aconteceu a Palestra com
Edeltraud Nering sobre “Mulher, razão e emoção”. Em seguida pessoas responsáveis pela
Pousada Betânia fez uma explanação sobre a
História da Irmandade, onde estávamos hospedadas. Após foi solicitado as participantes
uma avaliação sobre o Seminário e
Assembleia. Encerrou o programa com uma
Celebração realizada pela Diácona Telma.
Ao retornarmos levamos em nossas bagagens aprendizado, ânimo e a certeza de sermos mulheres, sermos OASE que vive em Comunhão, que Testemunha sua fé e coloca-se
a Serviço de Deus em Alegria e Amor.
Equipe de mensagem

Retiro de descanso e desintoxicação
A OASE sinodal promove anualmente o Retiro de descanso e desintoxicação
sob a coordenação da terapeuta Marlene
Zezemer Gaede de Itati. Este ano foi nos
dias 19 a 23 de outubro na Chácara das
Irmãs do Sagrado Coração de Jesus –
Três de Maio. Participaram 18 mulheres,
envolvendo as paróquias de Santo Ângelo, Senador Salgado Filho, Três Passos,
Três de Maio e Três de Maio Norte. Além
do cuidado com a saúde, a desintoxicação
e alimentação saudável, momentos de espiritualidade, louvor e oficinas de artesa-

nato foram desenvolvidos. Na abertura
do evento Pastora Alice Griebeler pastora orientadora, nos trouxe mensagem
sobre João 10.10 onde Jesus diz que veio
para que todas as pessoas tenham vida
em abundancia. E assim pediu que o encontro fosse tempo de recuperar-se para
vida como Jesus espera, com bem-estar
e testemunho de fé.
Para 2016 será nos dias 03 a 07 de
outubro no mesmo local.
Nélvi Werkhäuser Herpich
Presidente OASE sinodal
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Investidura do Pastor Vice Sinodal
do Sínodo Noroeste Riograndense
O Sínodo Noroeste Riograndense reuniu-se
em culto na noite de 25 de outubro de 2015, para
o culto de investidura do Vice Pastor Sinodal,
Eloi Bruno Neuhaus, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Vila Manchinha,
Paróquia de Três de Maio Norte, município de
Três de Maio/RS.
O culto contou com a presença, além dos membros da Paróquia local, por representantes de diversas paróquias do Sínodo Noroeste Riograndense e foi oficiado por ministros e ministras do Sínodo.
P. Eloi Bruno Neuhaus foi eleito para a função
de vice pastor sinodal por ocasião da XVIII
Assembleia do Sínodo Noroeste Riograndense, realizada no dia 29 de agosto de 2015, nas dependências da
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Tenente Portela/RS, em substituição ao ex-vice pastor Sinodal,
P. Elmar Santoro, que transferiu-se deste Sínodo paro o
Sínodo Centro-Campanha-Sul.
O ato de investidura foi presidido pelo Pastor Presidente da IECLB, P. Dr. Nestor Paulo Friedrich, cuja
presença honrou muito todo o Sínodo Noroeste Riograndense, mas de maneira especial a Comunidade da Vila
Manchinha, pela alegria de poder acolher o Pastor Presidente da IECLB em sua sede.
O culto também teve um momento especial para ho-

menagear o Pastor Presidente, P. Dr. Nestor Paulo
Friedrich, pelo seu aniversário que transcorreria no dia
seguinte, recebendo uma cesta de produtos coloniais,
produzidos por membros da Paróquia de Três de Maio
Norte, entregue pelos presidentes da Comunidade e Paróquia local, uma lembrança da OASE Sinodal, entregue
pelos pastores orientadores da OASE, Pa. Alice K.
Griebeler e P. Elson Rysdyd, e uma lembrança do Sínodo
Noroeste Riograndense, entregue pelo presidente do
Conselho Sinodal, Sr. Édio Eloi Trentini.
Após o culto, os participantes participaram de um jantar especialmente preparado para o momento pelos membros da Comunidade da Vila Manchinha.

Dia Paroquial da Igreja
– Paróquia Guarani

No dia 25 de Outubro de 2015 realizou-se o Dia Paroquial da Igreja na comunidade Boa Esperança da Vila
7 de Setembro, paróquia Guarani. Na parte da manhã a
celebração teve como palestrante o pastor Gerson
Echelmeier, pastor atualmente em Porto Alegre, com a
temática Família. As crianças tiveram uma programação alternativa com as orientadoras do culto infantil na
Igreja. E, na parte da tarde puderam se divertir com
alguns brinquedos disponibilizados. Também na parte da
tarde os corais e grupos de canto da paróquia se apresentaram. Ao total foram 350 pessoas que participaram
e celebraram juntos/as como paróquia Guarani.

Encontro Esportivo JE

Retiro reuniu confirmandos em Humaitá
Vinte e seis jovens estiveram participando de atividades diversas
No último dia 03 de Outubro, aconteceu
na Comunidade Evangélica de Humaitá o retiro dos confirmandos 2015, envolvendo os
confirmandos da Paróquia Evangélica Trindade de Crissiumal, das comunidades de Bela
Vista, Crissiumal, Humaitá e Herval Grande.
O encontro começou as 8 horas da manhã
quando foi servido café à base de frutas e produtos preparados por integrantes das comunidades envolvidas.
Logo após o pastor Edison Hunsche deu
inicio as atividades de formação, recreação e
avaliação do grupo. O tema do encontro foi:
IECLB - Quem somos? Para onde vamos?
Fazendo os adolescentes a refletirem sobre a caminhada histórica da IECLB e a caminhada histórica das comunidades locais e de como fazem partes dessa história.
No retiro, os confirmandos puderam refletir também sobre temas cotidianos como, envolvimento comunitário, trabalhos sociais da IECLB como a questão dos
povos indígenas, produção de alimentos sem agrotóxicos,
além de questões politicas e sociais e o significado do
“ser cristão”.
Para o pastor Edison, o encontro representa a integração dos confirmandos das comunidades da Paroquia
Evangelica Trindade de Crissiumal além de criar víncu-

Mensalmente o grupo de Missão e
Diaconia da Comunidade Da Paz
realiza atividades com uma escolinha
de educação infantil em Santa Rosa.
O grupo, acompanhado do pastor,
oferece um gostoso lanche para as
crianças, desenvolve atividades e
conta histórias bíblicas.

los entre elas. O pastor também lembrou que foram
momentos de muita alegria, descontração, comunhão e
oportunidade de fazer novas amizades. Já os
confirmandos além do entrosamento entre os membros
de diferentes comunidades, puderam também aproveitar o retiro para descontrair através de brincadeiras,
musicas e atividades em grupo.
Ao final, o pastor agradeceu o empenho de todos os
confirmandos, dos orientadores e das mães dos
confirmandos que auxiliaram no preparo das refeições
e organização do encontro.

Nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015, a Juventude
Evangélica do Sínodo Noroeste Rio-grandense, esteve
reunida na Paróquia de Senador Salgado Filho para realizar o Encontro Esportivo. Um evento que reuniu jovens de
todas as paróquias do sínodo, estes em busca de um tempo
para se divertir, encontrar os amigos e fazer novas amizades, e acima de tudo todos juntos, louvar a Deus.
Foram momentos de meditações, cantos, brincadeiras e como o próprio nome do encontro já diz, esportes,
como vôlei e futebol, gincanas e momentos de
descontração entre os grupos.
E o mais bonito, pôde-se perceber a união dos grupos e a vontade de cada jovem de ser Cristão, de fazer
a diferença e mudar o lugar onde vivem, criando assim
um mundo vivo, onde o Jovem tenha valor e vez na sociedade, sendo assim, protagonistas e uma geração que
gera ações positivas por onde passa.
Coordenação Sinodal da JE

Fonte: Oneide Marcos Duarte matéria e fotos

Nos dias 07 e 08 de novembro aconteceu o retiro
dos confirmandos, no Sítio Lorenz, em Santa Rosa.
No decorrer do final de semana os confirmandos puderam desfrutar de momentos de integração, contato
com a natureza, atividades diversas, ao mesmo tempo em que fizeram trabalhos para retomar tudo o que
aprenderam nos dois anos de ensino confirmatório.
No encerramento os pais foram convidados a participar junto com os confirmandos de uma palestra realizada pelo pastor Roberto. Agradecimento a todos os
envolvidos e a Família Lorenz por ceder o espaço para
realização do retiro.

Sínodo Noroeste Riograndense

Participação do I.E.E. Maria Cristina –
CIEP na tarde de Autógrafos e na
edição do Livro Crianças e Jovens do
Rio Grande Escrevendo Histórias
Na quarta-feira, dia 04 de novembro, a Secretaria de Educação
do Estado do Rio Grande do Sul lançou a 23ª edição do livro Crianças
e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias, que reúne textos
e desenhos de 84 alunos, escolhidos entre outros 4.300 trabalhos enviados pelas escolas de todo o nosso estado, por meio de uma comissão julgadora formada por Professores e Pedagogos da Seduc.
O Instituto Estadual de Educação Maria Cristina – CIEP participou do evento com a publicação do
desenho do aluno Rayan Victor
Zumacke Hunsche, da turma Pré B,
intitulado O Dia todo na Escola, eu
quero?, que esteve acompanhado
pela Professora Solange Karine
Zwirtes Schuck e pela mãe Eliani
Zumacke Hunsche.
Os alunos que tiveram seu texto
selecionado receberam premiação e
Certificado de Reconhecimento do
Governo do Estado do Rio Grande

do Sul e participaram de uma tarde de autógrafos
na Praça dos Autógrafos da Feira
Aluno Rayan com a mãe Eliane e a Professora Solange
do Livro em Porto Alegre, que contou com a participação do Secretario Estadual de
Educação Vieira da Cunha.
Parabenizamos o aluno pelo
empenho, dedicação, criatividade
e pela bela produção artística, o
que demonstra sua capacidade e
seu aprendizado, realizando um
trabalho, que recebeu destaque em
nível estadual, dentre tantos outros
que concorreram com ele para
fazerem parte da edição do mencionado livro.
Nossos agradecimentos também
à Professora Solange e aos demais
Professores, que orientaram as turmas na confecção dos trabalhos e,
especialmente, aos pais do aluno
Rayan, pelo apoio, dedicação e
acompanhamento na atividade.
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A Escola Martin Luther, consciente das necessidades de aprendizagem de seus alunos e,
especificamente, da importância do reconhecimento e valorização das culturas Afro-brasileira, Africana e Indígena, busca desenvolver atividades de
ensino que possam ampliar os horizontes de conhecimento de seus alunos a respeito desse tema.
Atualmente a escola desenvolve de forma extensiva em todas as disciplinas e séries esse trabalho. Por meio de textos, vídeos e áudios, os alunos
são motivados a imergirem na cultura estudada e
também a se posicionar a respeito do que foi estudado, expressando por meio de produções escritas e artísticas sua percepção.
O texto abaixo, de autoria do aluno Geovani
Kiessler Frank, do 2º ano do ensino fundamental,
é resultado de um dos trabalhos realizados. O trabalho foi orientado por Beatriz Maria H. Castilho,
professora regente da turma.
DE TODAS AS RAÇAS
Eu tenho muitos amigos, não importa se eles
são brancos ou pretos. Eles são tão legais comigo e também são muito importantes para
nossa pátria. O meu colega é negro, mas mesmo assim ele é o meu melhor amigo.
Eu vejo todos iguais, os negros muito importantes em diversas coisas: Na parte da culinária, da música e tantas outras. Os índios foram muito importantes para o país inteiro. Os
negros colaboraram em muitas coisas.
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Martin Luther, Vila Dona Otília, Roque Gonzales

