
 

 

1990 – 2012 
22º ano – Promovendo a Confessionalidade Luterana 

 
Caminhamos mais meio ano desde o último contato direto que tivemos com os membros de nossa 
COMUNHÃO. Graças à proteção e graça de nosso Deus pudemos andar para frente com nossas 
atividades e promover a Confessionalidade Luterana dentro das Comunidades, Paróquias e 
Instituições de nossa IECLB e para fora dela das mais diversas formas. Especialmente através da 
Palavra escrita, que procuramos fazer chegar aos mais distantes rincões de nosso país. E eu penso 
que este continua sendo um dos chamados centrais da CML. 
Quero trazer aos membros de nossa COMUNHÃO um resumo da meditação proferida na 
Assembleia Geral Ordinária de nossa organização no dia 31/03/2012.  

O texto-base de nossa reflexão está em Gálatas 5.1-6. 

 Deste texto focalizo em especial dois aspectos: V. 1 : Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei pois, firmes, e não vos 

submetais de  novo a jugo de escravidão . V. 6 : Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale de alguma 

coisa, mas a fé que atua no amor!  

É lema de nossa COMUNHÃO MARTIM LUTERO – e ele vem impresso na capa de  nosso estatuto: “Conservemos firmes a nossa 

confissão.” (Hb 4.14).  

É status confessionis para nós, alunos na escola de fé de Martim Lutero, que a nossa salvação, que a salvação é obra única e exclusiva de 

Jesus Cristo que nos é oferecida por graça mediante a fé. E este status confessionis tem sua base no agir do próprio Cristo – conforme o 

testemunho dos Evangelhos e no testemunho apostólico, expresso de maneira mais forte pelo Apóstolo Paulo em Romanos, em Gálatas e 

Efésios. 

Os gentílico-cristãos da Galácia haviam esquecido, ou não haviam entendido em toda a sua radicalidade o evangelho da Graça. E por isso 

haviam se deixado influenciar pelos judaizantes – passando a se submeter à Lei da Circuncisão. Esta postura o apóstolo Paulo critica nosso 

texto afirmando: “De Cristo vos desligastes, da graça descrestes, vós que procurais justificar-vos na lei!” 

Nós hoje não temos correntes cristãs – que eu saiba – que defendam a salvação pela circuncisão. Mas temos, sim – e isto dentro da IECLB e 

fora dela – correntes que, para dizê-lo com parcimônia e cuidado, correm perigo de desconhecer a radicalidade do Evangelho da Graça. 

Alguns acentuam a necessidade da conversão pessoal, dando-lhe um peso quase que de um sacramento. Junto a isso acentuam para a 

pós-conversão a imprescindibilidade da santificação, ou melhor, das obras da santificação. Caem assim no perigo  de nova escravidão 

da lei – lei das boas obras! Outras correntes reivindicam como condição para salvação o batismo do Espírito Santo. Ainda outras 

correntes cantam como sinais da graça e da salvação curas, benesses financeiras, saúde e sorte nas relações amorosas...  

E é para dentro desta realidade que cabe a nós, da COMUNHÃO MARTIM LUTERO o chamado: “Conservemos firmes a nossa confissão!” 

Somos chamados a testemunhá-la sempre: Solus Cristus, Sola Gratia, Sola Fide et Sola Scriptura! 

Conta-se que em Nova York existe um clube de afrodescendentes. E que na entrada deste clube há uma escultura em mármore de um homem 

branco. Certo dia alguém perguntou ao recepcionista do clube: Quem é este da escultura? A resposta foi: É Abraham Lincoln, que me 

libertou!    - Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos decretou a libertação dos escravos nos EE.UU. e a defendeu até com uma 

guerra civil no século XVIII. O recepcionista do clube de Nova York vive no século XXI, não esteve envolvido naquele episódio. Mas o fato de 

poder viver como homem livre, ele o deve a Abraham Lincoln.  

De modo semelhante também nós podemos confessar diante da cruz de Cristo: “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou!” 

Permaneçamos, pois, firmes e não nos submetamos de novo a jugo de escravidão! Amém. 

 

Realizada Assembleia Geral Ordinária da CML 

No dia 31 de março próximo passado realizamos a Assembleia Geral Ordinária anual da CML, 

conforme prescrição do seu estatuto. Anexa a esta correspondência segue cópia da ata desta 



 

 

assembleia, para que também os membros que não se fizeram presente possam tomar conhecimento 

das decisões ali tomadas e dos assuntos ali tratados. Lamentamos que mais uma vez um número 

bastante restrito de nossos filiados se fez presente.  Informamos que é necessário que a Assembleia 

Geral Ordinária anual da CML seja realizada até o fim do mês de abril, porque nela precisa ser 

aprovada a prestação de contas do ano fiscal findo em 31/12. E esta, por sua vez precisa ser 

apresentada ao órgão competente do Governo Estadual do Estado de Santa Catarina, para que a 

CML possa continuar creditada como Entidade de Utilidade Pública sem fins lucrativos junto ao 

Estado e junto ao Município de Blumenau. 

Igualmente anexamos a esta correspondência Cópia do Relatório do Conselho Administrativo da 

CLM apresentado e aprovado naquela assembleia. Assim os membros podem se inteirar das 

atividades e planejamentos da nossa Comunhão. 

 

Contribuições à Comunhão Martim Lutero 
 

Mais uma vez quero agradecer sinceramente às pessoas que, com fidelidade, deram a sua 

contribuição financeira à CML. Estas contribuições nos possibilitam manter a estrutura mínima 

necessária para a divulgação e afirmação da Confessionalidade Luterana em nossa Igreja e no nosso 

país. Muito obrigado, mais uma vez. 

 

Quanto às contribuições financeiras, vale o seguinte, conforme decisão da Assembleia Geral 

Ordinária da CML de 09/2008:  

a.) Os membros da CML conveniados ao Plano Coletivo de Saúde da UNIMED-Federação são 

solicitados a contribuir com pelo menos R$ 5,00 (cinco reais mensais) à CML para cobrir as 

despesas de administração do plano (telefonemas, correspondências, tempo disponibilizado 

pela funcionária, etc.). Sugerimos que esta contribuição seja feita em duas parcelas de R$ 

30,00 semestralmente. Para esta finalidade estamos lhes enviando o 1º boleto bancário de 

2012 com valor preestabelecido, pagável até 30/06/2012, preferencialmente em lotéricas 

ou em qualquer agência bancária. 

 

b.) Membros da CML Conveniados ao Plano Coletivo de Saúde da UNIMED-Federação, que já 

estejam aposentados, ficam isentos da obrigatoriedade de contribuição. Ainda assim 

fazemos um apelo para que também estes façam a sua contribuição conforme suas 

possibilidades. 

 

Grande parte dos conveniados à UNIMED-Federação através da CML tem feito a sua 

contribuição, pelo que agradecemos sinceramente. Alguns, porém, não fizeram a sua 

contribuição, e nem procuraram contato conosco para se explicar. Por isso mais uma vez 

o nosso apelo enfático e incisivo: Por favor, façam a sua contribuição em lotérica ou na 

nossa conta bancária, mesmo após o seu vencimento, se por esquecimento perderam o 

prazo. Precisamos muito destas contribuições para poder arcar com as despesas de 

administração do plano. E nós não temos outra fonte para este fim. 

 

c.) Os membros da CML não conveniados ao Plano Coletivo de Saúde, como de praxe, recebem 

o seu boleto bancário para contribuição voluntária, sem valor preestabelecido. Contamos 

também com as suas doações para apoiar os nossos trabalhos. E cremos firmemente  que 

“Deus ama a quem dá com alegria.” (2 Co 9.7) 



 

 

A todos os membros da CML, indistintamente, fazemos um apelo para, dentro de suas 

possibilidades, ofertarem mais à CML, para assim dispormos de meios financeiros 

para mais publicações de interesse da nossa confessionalidade que de momento não 

podemos publicar por falta dos meios necessários. 

 

Nossa Conta Bancária para contribuições ou doações: 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , Agência 2374, Conta Corrente: 442-6. 

Em caso de depósito Bancário, favor enviar comprovante de depósito por Fax, Correio ou E-

mail para identificação e registro em nossos fichários. 

 

Encerrando a presente circular, agradecemos por todo o apoio e por toda a oração em favor de nosso 

serviço em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e enviamos um fraterno abraço a cada 

um e cada uma. 

                        

Fraternalmente 

 

 
 

 

 

 
 

 


