A fé que Deus me concede me faz sempre buscar harmonia

Como a fé se processa no seu dia a dia?
Convivo com muitas pessoas em casa, no trabalho, na universidade, na Igreja, nos grupos de música e de
estudo dos quais participo e na sociedade em geral e a fé que Deus me concede é a força que me faz buscar a
harmonia em todos esses momentos, cultivando a paz, alegrando-me, retirando aprendizado e contribuindo
com a minha sabedoria em todas as experiências vividas, por mais breves e simples que sejam.
Qual é a sua caminhada na IECLB?
Os meus primeiros passos foram incentivados pela família e pela Comunidade acolhedora em que sempre
estivemos inseridos e na qual tive espaço para exercer os meus dons musicais e de liderança jovem, inclusive
representando a Igreja em um intercâmbio no exterior. Com atuação anterior como Vice-Presidente e
Tesoureiro do Conselho Sinodal da Juventude, atualmente exerço a função de Tesoureiro da Comunidade,
compartilhando essa função com a minha mãe, Elizabeta, Vice-Tesoureira. Continuo contribuindo na música e
auxiliando no trabalho com jovens na Comunidade, juntamente com a minha namorada, Alvine, que, além
destas atividades, atua como Educadora infantil.
Quais são as suas responsabilidades como Tesoureiro da Comunidade de Chapecó?
Conforme dispõe o estatuto, cuidar dos assuntos financeiros e do patrimônio da Comunidade, como, por
exemplo, recebimento de valores, destinação para a sua guarda, investimentos ou quitação de despesas,
demonstração do que é feito com o patrimônio físico e pecuniário da Comunidade, além de analisar tudo isso,
em uma perspectiva econômica, a fim de elaborar planejamentos e garantir a saúde financeira.
A sua atuação junto aos jovens acontece de que forma?
Utilizo a minha experiência e as minhas características de liderança para incentivar os jovens a participarem da
Igreja, seja em atividades específicas para esse grupo ou na vida comunitária em geral. Nesse sentido,
elaborei um projeto que busca atrair os jovens e, mesmo em número pequeno, fortalec er o grupo a fim de
possibilitar um trabalho contínuo, diminuindo, assim, os ‘altos e baixos’ a que estamos sujeitos.
Na sua vida e na vida da Igreja, qual é a importância da música?
A música me faz mais alegre e tranquilo, pois proporciona reflexão, estimulando, também, o intelecto. Ela foi a
grande responsável por despertar o meu interesse pela Igreja. Como atividade que mexe diretamente com o
estado de ânimo das pessoas, atribuo à música fundamental importância na Igreja. Podemos agradecer, pedir,
unir, refletir e nos alegrarmos de tal modo que não faríamos se não fosse por meio da música. Na IECLB,
destaca-se a presença de diversos ritmos, melodias e saberes que marcam a diversidade existente na Igreja.
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