PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE PRATOS
1 - IECLB - o início em Novo Machado:
“Em obediência ao mandamento do Senhor, a IECLB, através de suas Comunidades,
tem por fim e missão:
I - propagar o Evangelho de Jesus Cristo;
II - estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e comunitária;
III - promover a paz, a justiça e o amor na sociedade;
IV - participar do testemunho do Evangelho no País e no mundo.”
A partir do que define o 3º artigo do Estatuto da IECLB, desde o início da colonização
da região de Novo Machado, havia entre os colonizadores, famílias que professavam a confissão evangélico-luterana.
A primeira Comunidade Evangélico-luterana fundada neste município foi a de Esquina
Matter, próximo à cidade de Novo Machado. Conforme os registros, esta Comunidade, em
setembro de 1931, adquiriu uma área de 2 hectares de terra do Sr. Germano Rosteck, da
colônia nº 155, pelo preço de quinhentos mil réis (500$000), para a construção de uma escola particular. A preocupação com uma boa educação é proveniente já desde Martim Lutero
(1520). Logo a seguir, fundou-se a segunda Comunidade Evangélico-luterana, a de Vila Pratos.
Assim, com o passar dos anos, mais e mais pessoas pertencentes à IECLB iam chegando ao município e organizando novas comunidades. Em 1945 foi fundada a Comunidade
de Três Pedras; em 08 de janeiro de 1964, a de Esquina Boa Vista; em 06 de janeiro de
1950, a de Esquina Barra Funda; em 1964 , a de Lajeado Marrocas (denominada Comunidade Rudy Glänzel). A IECLB tem ainda dois pontos de pregação em Lajeado Saltinho e
Corredeira, realizando cultos nas respectivas escolas. Além de atender as comunidades e
pontos de pregação de nosso município, atende também a Comunidade de Tucunduva e o
ponto de pregação de Itajubá (leste de Porto Mauá).
2 - IECLB - a Paróquia Evangélica de Pratos:
Até 1953 estas comunidades eram atendidas pelo pastor da Paróquia de Tuparendi.
No entanto, em 03 de fevereiro de 1953, houve uma eleição para a escolha da sede paroquial entre as duas maiores comunidades, Novo Machado e Pratos. Por opção dos membros, a escolha recaiu para a Comunidade de Vila Pratos, visto que esta possuía melhor infra-estrutura e ficava mais centralizada. Foi fundada, assim, a Paróquia Evangélica de Pratos, onde passou a residir o pastor.
3 - IECLB – uma igreja que se estrutura no Brasil:
Até 1968, a IECLB era conhecida como a Igreja Evangélica do Sínodo Rio-grandense.
Existiam outros Sínodos nos outros estados do sul do Brasil.
A partir do Concílio, realizado de 23 a 27 de outubro de 1968, ocorreu a fusão dos
quatro Sínodos do Brasil e surge a nova denominação: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Com isso, surge também outra estrutura, a IECLB é dividida em Distritos Eclesiásticos (DE) e Regiões Eclesiásticas (RE), sendo que a Paróquia de Pratos, junto às
paróquias de Dr. Maurício Cardoso, Horizontina, Três de Maio Norte (Manchinha), Três de
Maio, Independência e Chiapetta formavam o Distrito Buricá. Os distritos Buricá, Yucumã,
Santa Rosa, Ijui, Alto Jacuí, Uruguai (Oeste Catarinense) e Concórdia, formavam a Região
III. A IECLB estava dividida em 8 Regiões Eclesiásticas em todo o Brasil. O DE era administrada pelo pastor distrital e a sede era a Paróquia onde atua o respectivo pastor. A RE era
administrada pelo pastor regional e a sede era Panambi RS. A IECLB, a nível nacional, era e
continua sendo administrada pelo pastor presidente e a sede está em Porto Alegre RS.
Em 1998 entra em vigor uma nova estrutura. A IECLB foi dividida em 18 Sínodos,
sendo que a Paróquia de Pratos pertence ao Sínodo Noroeste Riograndense. A sede é Três
de Maio, bem como a residência do Pastor Sinodal. O Sínodo Noroeste Riograndense está
dividido em dois Círculos de Trabalho: Buricá/Yucumã (CTBY) e Missões (CTM). A IECLB
abrange todo o território nacional com 351 paróquias, 1.702 comunidades e 1.083 pontos de
pregação, desde Rio Grande RS, até Boa Vista RO, o desde Recife PE até Rio Branco AC.
4 - Ministérios – os pastores:
Inicialmente, as comunidades eram atendidas por pastores formados na Alemanha.
Em 1946, por problemas relativos à perseguição das Guerras Mundiais, fundou-se a Escola

Superior de Teologia em São Leopoldo RS para formar pastores e pastoras em solo brasileiro. Hoje, a IECLB conta com 3 centros de formação de pastores/as e obreiros/as: Escola
Superior de Teologia em São Leopoldo RS, Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba
PR e Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul SC. Além de obreiros/as pastorais, comunidades da IECLB também são atendidas por outros obreiros/as ordenados/as:
Ministério Catequético (responsável por: orientação catequética, ensino religioso escolar,
ação pedagógica), Ministério Diaconal (testemunho prático da fé cristã e se expressará através do serviço), e Ministério Missionário. No entanto, a IECLB também está investindo no
Sacerdócio Geral de Todos os que Crêem, ou seja, que toda pessoa batizada seja apta a
testemunhar a sua fé.
Em 1999, a IECLB teve a honra de ter o primeiro curso de Teologia reconhecido pelo
MEC no Brasil. Isso aconteceu devido a uma formação muito aprimorada oferecida em seus
centros de formação. A formação, além da área bíblica e teológica, enfatiza a área humanística.
Abaixo estão relacionados os pastores e estudantes de Teologia que guiaram espiritualmente esta Paróquia:
 P. Heinz Dressel – janeiro de 1953 a outubro de 1954
 P. Jängnig – novembro de 1954 a dezembro de 1955 (pastor de Tuparendi)
 P. Karl Gerhardt Braun – janeiro de 1956 a maio de 1957
 P. Eberhardt Panke – setembro de 1957 a agosto de 1959
 P. Kräutlein – setembro de 1959 a março de 1960 (pastor de Tuparendi)
 P. Walter Höfle – abril de 1960 a abril de 1969
 Est. Teol. Schmidt – junho de 1969
 Est. Teol. Hugo Kühn – julho de 1969 a agosto de 1969
 P. Nelson Walbring – setembro de 1969 a maio de 1974
 Est. Teol. Adair Schwambach – janeiro e fevereiro de 1972
 P. Egon Weimer – junho de 1974 a dezembro de 1976
 P. Nelson Walbring – fevereiro de 1977 a março de 1983
 P. Marino Black – abril de 1983 a outubro de 1994
 Est. Teol. Jair Dragon – dezembro de 1994
 P. Carlos Dege – janeiro de 1995 a fevereiro de 1998
 P. Celson Hartmann - março de 1998 a fevereiro de 2001
 P. Marcos Radecke – março de 2001 a ............
5 - IECLB – uma igreja da herança de Martim Lutero:
A partir da reformulação do Código Civil, tornou-se necessária a reformulação dos
Estatutos da Paróquia e das Comunidades. Entre as principais alterações esteve o nome da
Paróquia de “Paróquia Evangélica de Pratos” para “Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Pratos”, enfatizando a herança luterana. Com o nome anterior, a Paróquia, muitas
vezes, era incluída no rol das seitas evangélicas, no entanto, a IECLB fundamenta-se na
Doutrina de Martim Lutero, baseando-se no Evangelho de Jesus Cristo de uma forma libertadora do ser humano. “A Reforma nos concedeu a Bíblia, de maneira que todos tivessem
acesso a ela e, a chave da Salvação, está alicerçada sobre a Fé em Jesus Cristo, ou seja, a
Justificação pela Fé”.
6 - IECLB – uma igreja séria:
Nas comunidades e paróquias da IECLB, a questão financeira é levada muito a sério.
Anualmente acontecem assembléias, nas quais são aprovados orçamentos e é feita a prestação de contas. A contribuição das famílias-membros supre apenas o orçamento mínimo
para a manutenção das atividades da Paróquia, Sínodo e Igreja. Neste ano, a média geral
de contribuição por família-membro é de  50 % do salário mínimo.
A IECLB é membro efetivo das seguintes entidades: Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs (CONIC); Sociedade Bíblica do Brasil (SBB); Amparo ao Menor Carente (AMENCAR); Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE); Diaconia; Conselho Latino-Americano
de Igrejas (CLAI); Federação Luterana Mundial (FLM); Conselho Mundial de Igrejas (CMI).
Desde 1972, este é o logotipo oficial da IECLB, criado na 5ª Assembléia da Federação Luterana Mundial, realizada na França. Este logotipo identifica templos e centros comunitários da IECLB. A cruz colocada sobre o globo lembra que Jesus Cristo é o Senhor do
mundo. A cruz vazia lembra que Jesus, morto na cruz, é o Cristo que está vivo e nos chama
ao compromisso de promover a vida no dia-a-dia. O globo mostra que os ensinamentos de

Cristo devem ser divulgados em todos os lugares da terra. Nós fazemos parte deste mundo
e somos responsáveis por tudo o que acontece de bom ou ruim. O contorno que envolve o
globo e a cruz representa as colunas do Palácio da Alvorada, em Brasília. Ele indica que a
mensagem de Cristo precisa ser vivida no Brasil e orientar nossa vida diariamente diante
dos problemas deste país.
7 - IECLB – uma igreja com compromisso com seus membros:
A Paróquia da IECLB, procura dar atendimento cristão digno, a todas as comunidades, através das seguintes atividades: dois cultos mensais em cada comunidade, ensino
confirmatório, cultos com Santa Ceia na casa de idosos e doentes, assistência a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (OASE), jovens, crianças, casais, pais e padrinhos. Procura, acima de tudo, atender as necessidades básicas dos membros através de visitação
pastoral, estudos bíblicos, canto coral, grupos instrumentais e de ensino musical.
8 - IECLB – uma igreja alegre:
Algo que caracteriza bem as comunidades da IECLB são as tradicionais festividades,
algumas delas da tradição alemã. Eis as festividades que acontecem em nossas comunidades no município de Novo Machado: Vila Pratos - tradicional almoço (primeiro domingo de
março), tradicional festa de maio (primeiro domingo de maio), Frühlingsfest (sexta-feira mais
próxima ao início da primavera); Barra Funda – Kerbfest (quarto domingo e terça-feira de
maio), torneio de canastra, tradicional almoço do Dia dos Pais e Baile do Grupo de Jovens;
Boa Vista – tradicional festa de maio (segundo domingo de maio), tradicional festa de setembro (último domingo de setembro); Três Pedras – tradicional festa em junho e tradicional
jantar dançante (último sábado de setembro); Lajeado Marrocas (Comunidade Rudy
Glänzel) – tradicionais festas de abril e de agosto; Novo Machado – às vezes acontece
uma janta em julho ou agosto.
9 - IECLB – mostra números:
Em 2 de fevereiro de 2003, foi celebrado o cinqüentenário da Paróquia. Para tal celebração, foram levantados alguns dados estatísticos. O número de ofícios que constam nos
livros de registros da Paróquia nestes 50 anos é: 2.721 batismos; 2.225 confirmações; 845
bênçãos matrimoniais; 679 sepultamentos. O recorde de batismos foi em 1964 com 101,
confirmações em 1971 com 75, bênçãos matrimoniais foi em 1962 com 32 e sepultamentos
em 1963 e 1996 ambos com 22.
Atualmente a Paróquia conta com 352 famílias-membro, sendo assim dividida: Barra
Funda - 100; Vila Pratos - 88; Tucunduva - 55; Três Pedras - 32; Boa Vista - 28; Novo Machado - 30; Rudy Glänzel - 19.
10 - IECLB – diversas comunidades em Novo Machado:
Segue um pequeno resumo das comunidades que compuseram e compõem a Paróquia Evangélica de Pratos.
Em relação à comunidade de Novo Machado não há datas exatas. No livro “História
da localidade de Novo Machado” afirma-se que em 1933 um grupo de pessoas organizou-se
e fundou uma sociedade escolar (Escola Evangélica Cristóvão Colombo que foi desativada
em 1957). Não se sabe se esta sociedade organizou paralelamente uma Comunidade Religiosa. Por outro lado, no livro “História do Município de Novo Machado”, afirma-se o ano de
1932 como início. Como fundadores da Comunidade foram lembrados os sobrenomes Loog
e Lang. Os primeiros pastores vinham de Ijui. Posteriormente de Tuparendi. Em 1948 foi
construído pelo Sr. Alfredo Genzler uma
igreja de madeira, medindo 7 x 8. Em
1961, com auxílios da Alemanha através do P. Walter Höfle, foi construída a
atual igreja de alvenaria. Em 1963 ele
consegue o sino para a igreja e em
1980, já na Alemanha, p. Höfle envia
verbas para pintura e reforma da Igreja.
Em 1988, foi construído o Pavilhão da
Comunidade.
A Comunidade de Pratos, conforme estatutos de 1956, foi fundada em

5 de julho de 1947. No entanto, há registros de funcionamento no ano de 1932, logo após a
Fundação da Comunidade de Novo Machado. Em torno do ano de 1939 os cultos eram realizados por professores na residência do Sr. Albino Schrader. No início da década de 40 foi
construída a primeira igreja de madeira. Esta primeira igreja foi mudada de lugar sobre madeiras roliças para o local onde está hoje a nova igreja. Esta igreja também caiu dos cepos,
dando muito trabalho para reconstrui-la. Em 25 de abril de 1965 foi inaugurada a igreja atual.
O coral da Comunidade é o que vem se destacando durante tantos anos. Em 1937 iniciou
como um grupo de canto com o Sr. Henrique Muller e em 1945 o Sr. Roberto Schröder assumiu cantando a 4 vozes. Em 1947 entrou em atividades a escola da Comunidade - Escola
Evangélica Santos Dumont, que funcionou até 1958.
Em Três Pedras, luteranos (membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil) e evangélicos (membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil ) celebravam em
conjunto. Aos poucos, foi se percebendo a necessidade de optar por uma ou outra. Após
uma votação, sendo mais votada a opção pela IECLB, os evangélicos foram os primeiros a
se organizarem em Três Pedras como comunidade. No ano de 1945, numa tarde de domingo, não se sabe nem o dia nem o mês, só se tem na memória que o feijão preto estava com
flores, foi fundada a Comunidade Evangélica de Três Pedras, ligada ao Sínodo Riograndense. A comunidade foi atendida pelo Pastor Kurt Benno Eckert. Os primeiros membrosfundadores eram em número de 18 famílias.
Em Barra Funda, os primeiros moradores chegaram no início da década de 40, provenientes de Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul. Para participarem dos cultos, os evangélicos tinham que ir ao Povoado Pratos de carroça. Em 1947 foi organizada uma comissão
para falar com o pastor, solicitando um ponto de pregação. Este foi aceito, sendo, então,
realizado os primeiros cultos e ofícios na escola. Em 11 de junho de 1950, na 2ª Assembléia
Geral da comunidade foi resolvido construir a primeira igreja de madeira. Em 28 de agosto
de 1954 em Assembléia Geral decidiu-se construir uma torre e em 1955 foi resolvido fundar
um cemitério e comprar o sino. Desde 1953 a comunidade festeja a sua tradicional festa de
Kerb. Em 1988 foi construído o grande Pavilhão da Comunidade.
A Comunidade Evangélica de Boa Vista foi fundada no dia 08 de janeiro de 1949. A
primeira diretoria era composta pelos membros: Presidente - Antônio Mayer; Secretário Armindo Parlow; Tesoureiro - Ricardo Saulit. Iniciamente, os cultos aconteciam na Escola de
Esquina Boa Vista até a construção e inauguração da primeira igreja no dia 21 de maio de
1950. Esta igreja, mais tarde (1961-1962), foi aumentada em 4, 5 metros. Na década de 60
foi adquirido e instalado o sino. Em 1975 aconteceu a segunda reforma da igreja, surgindo
assim a terceira igreja. Em 1990 a comunidade se despedia daquela para construir a atual,
que foi inaugurada no dia 03 de outubro de 1993. A partir de 1982, na Assembléia, foi fixado
o 2º domingo de maio, a data em que se realiza a festa até hoje. Hoje a Comunidade está
empenhada na construção do seu novo Centro Comunitário.
No dia 06 de janeiro de 1956, realizou-se a primeira a primeira reunião na residência
do Sr. Friedrich Heimann com finalidade de fundar uma Comunidade Evangélica em Lajeado Limoeiro. Esta comunidade recebeu a denominação de “Comunidade da Paz”. A primeira diretoria foi composta por: Kurt Paul Börner - presidente; Friedrich Heimann - secretário;
Rudolf Lösch - tesoureiro. Os cultos eram realizados na residência do Sr. Friedrich Heimann.
Na 3ª Assembléia, 06 de janeiro de 1957, foi determinado a construção da igreja com 7 metros de frente e 10 metros de fundo, a qual foi inaugurada em 18 de maio de 1958. O altar e
o púlpito foram doados pela Comunidade de Machado. Esta comunidade foi aceita oficialmente pela Paróquia Evangélica de Pratos na Assembléia Geral do dia 11 de janeiro de
1958. No entanto, devido a intrigas internas e à permanência de apenas 03 famílias, a diretoria paroquial e o p. Egon Weimer, enviam uma correspondência ao Conselho Diretor da
IECLB, em 27 de agosto de 1976, solicitando a dissolução desta Comunidade.
Em 20 de outubro de 1957, reuniram-se em uma casa particular em Tucunduva 5
pessoas em Assembléia extraordinária para fundarem uma Comunidade Evangélica a qual
foi aceita oficialmente como Comunidade da Paróquia Evangélica de Pratos em 11 de janeiro de 1958. A primeira diretoria ficou assim composta: o presidente - Evaldo Berwig, secretário - Friedholdo Berwig e tesoureiro - Affonso Gosenheimer. Os evangélicos-luteranos foram
os primeiros não-católicos na sede de Tucunduva. No início foi difícil, pois nem o cemitério
podia ser utilizado por não-católicos. A primeira igreja foi construída entre 1960 e 1961. A
prefeitura estava requisitando o terreno da comunidade para construir a Prefeitura. Em troca
daria um terreno fora da cidade, mas a diretoria exigiu que fosse um terreno em torno da
praça. Este é o local onde foi construída a igreja atual, inaugurada em 29 de maio de 1977.

Na Ata número 9, em 10 de janeiro de 1959, é mencionado participantes de Água
Fria e Colônia Aurora (Argentina) na Assembléia Geral da Paróquia, mas estas comunidades ainda não estavam oficializadas. Na ata seguinte de 16, de janeiro de 1960, menciona a
extinção da Comunidade de Água Fria. Comenta-se que em 1969, com a saída do P. Höfle,
também a comunidade de Aurora não foi mais atendida pela Paróquia de Pratos.
A comunidade Rudy Glänzel, em Lajeado Marrocas, foi fundada em 1961 quando o
p. Höfle começou a reunir 8 famílias da comunidade de Boa Vista em Lajeado Marrocas na
residência do Sr. Rudy Glänzel. Sr. Rudy era uma pessoa muito religiosa, mas começou a
ficar paralítico e era muito difícil de conduzi-lo até a Igreja de Boa Vista. Em 1963, p. Höfle
comprou uma igreja de madeira, que fora desativada, e foi transferida para o local da atual
igreja. No 3º domingo de maio de 1982 foi inaugurada a segunda e atual igreja de alvenaria.
Ambas igrejas foram construídas pelo Sr. Balduíno Glänzel. Em 1999 foi iniciado a construção do Pavilhão. Os membros fundadores foram: Balduino Glänzel, Hugo Glänzel, Emílio
Glänzel, Nidibaldo Glänzel, Augusto Gruber, Guilherme Karsburg, Albino Petzol e Edgar
Höesel.
11 - IECLB - estrutura paroquial:
Na Assembléia Paroquial de 9 de junho de 1963, o P. Walter Höfle sugeriu a construção de uma nova Casa Paroquial, sendo que cada membro contribuiria com Cr$ 500,00 e a
casa velha seria vendida a um preço razoável. Na Assembléia Paroquial de 28 de junho de
1964 foi comunicado o recebimento de 7.000,00 marcos (Cr$ 2.400.000,00, comparando à
receita ordinária total da Paróquia de 1964 foi 2.503.339,00) da Igreja Evangélica de Hessen-Nassau (Alemanha) como doação para a construção da casa Paroquial. O restante seria
completado com a doação de Cr$ 1.000,00 por cada membro. Na casa consta uma homenagem ao Sr. Dr. Martin Niemöller.
O terreno da Paróquia, bem como o da Comunidade de Pratos que formam um bloco só, são provenientes de lotes reservados pela Comissão de Terras e Colonização a entidades religiosas. A Comunidade e Paróquia foram beneficiadas com 4 terrenos de 24m por
50m. A demarcação e enumeração das chácaras são anteriores a 1934.
12 - IECLB – o futuro em Novo Machado:
Em 1964, na ata de 28 de junho do Livro de Registro de Atas da Paróquia de Pratos,
já foi levantada a preocupação em relação à saída de colonos de nossas comunidades para
o Paraná. Esta migração acontecia devido ao empobrecimento da terra. Nos dias atuais esta
preocupação volta ou continua a acontecer. Muitos jovens abandonam a roça em busca de
melhores perspectivas de vida nas regiões de Carlos Barbosa RS e Jaraguá do Sul SC. Alguns colonos também estão transferindo-se para Bahia. É uma preocupação com o futuro de
nossa Paróquia.
O tema deste ano 2004 nos diz: “pelos caminhos da Esperança”. Esperançosos e animados com esse tema seguimos em frente, impelidos pela força que o Espírito Santo nos
dá.
13 – Agradecimentos pelas informações:
Texto baseado em: História do Município de Novo Machado (1996) em entrevista realizada no dia 16/07/1996 com o pastor Carlos Dege e Sr. Rudi Taffe, que veio a falecer em
02/08/2002.
Alterações feitas pelo pastor Marcos Rogério Radecke, em 27/04/2004 com entrevistas a: Sra. Inga Glänzel (Lajeado Marrocas); Sr. Avelino Berwig (Tucunduva); Sr. Eduardo
Hirsch (Barra Funda); Sra. Lídia Ernest (Barra Funda); Sr. Arno Sonnenberg (Novo Machado); Sr. Erno Jost (Tucunduva); Sr. Otto Erich Uhlmann (Três Pedras); Sr. Valdomiro
Schröder (Pratos); Sr. Arnaldo Fehlauer (Boa Vista); Sra. Inês Hirsch (Barra Funda).
FONTE: Pesquisa aos seguintes livros e documentos: Estatutos da Comunidade Evangélica de Pratos de 1956; História da localidade de Pratos; Livro de Ata da Comunidade
Evangélica de Limoeiro; Livro nº 01 de atas da Paróquia Evangélica de Pratos; Livros de
Registro da Paróquia Evangélica de Pratos.
Endereços para contato:
Rua Comandaí s/nº - Vila Pratos
Novo Machado/RS - 98955-000

Telefone: (55)3544-1005
e-mail: ieclbpratos@gmail.com

