O Sínodo Uruguai

Da esq. p/ dir., a Diretoria do Conselho Sinodal: Dirce Semin Zang (Vice-Presidente), Irton Brandt (Presidente), Iliane Reinher
(Secretária), P. Ervin Barg (Pastor Sinodal), Lélia Horst (Vice-Secretária), P. Jair Luis Holzschuh (Pastor Vice- Sinodal), Adelmo
Luis Braatz (Tesoureiro), Arri Koch (Presidente da Assembleia Sinodal), Verner Walter Poganski (Vice- Tesoureiro), P.
Valdemar Witter (Representante no Conselho da Igreja).

Desde a edição de março, pelas próximas 17 edições, vamos trazer nas Editorias Ministério, Presbitério,
Mulheres e Gente Luterana representantes do mesmo Sínodo, de forma a mostrar a grande diversidade
presente na nossa IECLB, proporcionando uma rica troca de experiências entre os Sínodos com o objetivo
principal de compartilhar informações e testemunhos que serão fonte de inspiração para todos os interessados
no cumprimento da missão da IECLB no Brasil e no mundo.
Nesta edição, dedicada ao Sínodo Uruguai, a Pa. Ana Cássia Wink, o Presbítero Felipe Migosky e as
lideranças Marinês Lurdes Michels, Lélia Horts e Ivonete Donat contam um pouco sobre a sua trajetória
pessoal, a caminhada na IECLB, além de metas, dificuldades e sonhos envolvidos em ser IECLB na sua
região.
O Sínodo Uruguai, com sede em Chapecó/SC, formado por 19 Paróquias, 184 Comunidades e,
aproximadamente, 32 mil membros, cuja ênfase missionária é formação cristã contínua, comunicação,
visitação pastoral, capacitação, animação, contribuição e planejamento estratégico participativo, tem como
Pastor Sinodal o P. Ervin Barg.
O Jorev de abril também apresenta, nas páginas centrais, Editoria Unidade, a Série Cuidar bem do bem da
IECLB, nesta edição tendo como enfoque os membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
em
texto
assinado
pela
Pastora
2ª
Vice-Presidente
da
Igreja,
Pa.
Silvia
Genz.
Fé Luterana, de maneira a estimular a reflexão sobre a Bíblia, traz quatro tópicos sobre a temática
Reconciliados com Deus.
A Páscoa, neste ano celebrada no dia 24 de abril, tem espaço especial da Editoria Comportamento.
Também é sobre a Páscoa - e os seus símbolos - o texto da Editoria Deutsche Seite.
Boa leitura!
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