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MEDITAÇÃO

Leia também

Encontro em Foz 
teve empoderamento 
e manifestos

MULHERES

O Encontro Nacional em 
Foz do Iguaçu reuniu 2,5 mil mu-
lheres da IECLB. Foi marcado 
pela determinação de Catarina de 
Bora. Foi inspirado, determinado e 
empoderou as mulheres, que não se 
calaram diante da crise brasileira.

ANO 500 / PÁG. 9 

Saiba quem 
foi o Anjo Branco 
do Garcia

DIACONIA

Montada em lombo de cava-
lo, subindo os morros íngremes da 
região sul de Blumenau para ajudar 
as mulheres no parto, crianças e 
homens a recuperar a saúde? Esta 
era a missão diaconal da Schwester 
Martha Kunzmann, cuja trajetória 
será lembrada em culto especial 
na paróquia Garcia-Blumenau, na 
manhã do dia 9 de abril.

HISTÓRIA / PÁG. 10 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

A criança indígena 
no centro da semana 
dos povos indígenas

POVOS INDÍGENAS

O material do Comin para 
a Semana dos Povos Indígenas já 
está sendo distribuído a comuni-
dades, entidades parceiras e esco-
las da Rede Sinodal de Educação. 
Neste ano, as crianças indígenas 
estão no foco. Suas necessidades, 
importância para as comunidades 
indígenas e seu papel são alvo de 
reflexão.

DIACONIA / PÁG. 12 

Qual seria nossa reação se 
ao chegar à sepultura a encontrás-
semos aberta, o caixão aberto e sem 
o corpo? Não seria amedrontador? 
Com certeza, levaríamos um susto 
sem igual. Ainda mais se naquele 
momento aparecessem anjos intera-
gindo conosco e afirmando: “Por que 
é que vocês estão procurando entre 
os mortos quem está vivo?”. Então, 
por que não sentir com as mulheres o 
pavor que tomou conta delas?

Falar em vida num mundo que 
nos apresenta somente a morte, 
requer um desafio sem igual. Entre-
tanto, somos motivados/as a lembrar, 
neste tempo de quaresma, tudo o que 

Deus em sua bondade realizou em 
Jesus Cristo para nos dar vida. Deus 
em Jesus Cristo se revela como um 
Deus da vida e não da morte, mesmo 
que o mundo apresente o contrário. 

Por isso, devemos lembrar as 
palavras do Apóstolo Paulo em sua 
primeira carta aos Coríntios 15.19 
quando o mesmo afirma que “se a 
nossa esperança em Cristo só vale 
para esta vida, nós somos as pessoas 
mais infelizes deste mundo”. A res-
surreição de Cristo dentre os mortos 
é a “garantia” de que todos nós 
também seremos ressuscitados (v20).

Olhemos para a cruz vazia, 
abandonada. Olhemos para o túmulo 

aberto. Olhemos para a nossa vida de 
paz: que maravilhoso! Cristo ressus-
citou, nós também ressuscitaremos 
e com ele estaremos para sempre! 
Enquanto isso, nós o esperamos com 
fidelidade, sendo servidos por Ele 
com sua Palavra e os Sacramentos, 
servindo-o com alegria, na igreja e 
fora dela. 

Na verdade, a vitória de Cristo é a 
nossa vitória. Deus decidiu construir 
um plano para nos salvar e nos dar 
vida. Este plano não acabou na mor-
te, mas na ressurreição vitoriosa de 
Cristo Jesus. E se Jesus não tivesse 
ressuscitado, seríamos as criaturas 
mais infelizes sobre a terra...

Amanhece um novo dia!
PÁSCOA

Mozart Noronha: 
Leia a Bíblia
com cuidado!

CONCORDA COMIGO? / PÁG. 2 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Por que é que vocês 
estão procurando 
entre os mortos 
quem está vivo? Ele 
não está aqui, mas 
foi ressuscitado.

Lucas 24.5-6 

Acampamento 
em Rodeio 12 
reúne 700 jovens

DESTAQQUE / PÁG. 3 

A luz do sol da manhã do Domingo da Páscoa invade a gruta 
vazia. Já não há corpo a ser embalsamado. Já não há corpo. A 
morte se foi. Cristo vive e um anjo recebe ali, na entrada da 
gruta, quem veio buscar a morte. O novo dia que amanhece 

não é só mais um dia, como qualquer outro. A noite foi longa e a espera, 

ah, a espera foi muito cansativa. Este é o dia tão esperado, em que reluz 
a vida e a esperança. Deve ser celebrado. Cantemos, pois! Nosso Senhor 
vive! Não há mais o que temer. Deixem que a luz da aurora pascal ilumine 
os nossos rostos e nos encha de vida e de esperança. Celebremos, Aleluia! 
Sugestão de celebração na última página.



Por que é que vocês estão procurando entre 
os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, 
mas foi ressuscitado.”

MOZART NORONHA, 
Pastor emérito, professor 
e poeta / Rio de Janeiro
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Leia a Bíblia com cuidado!
CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

ASSINATURA COLETIVA (a partir de 15 assina-
turas): R$ 19,00 cada assinatura. Exemplares 
serão enviados para um único endereço, num 
único pacote.

FORMAS DE PAGAMENTO: Remeter cópia de 
comprovante de depósito bancário na conta da 
Gráfica e Editora Otto Kuhr Ltda.: Caixa Econô-
mica Federal, Agência 2374, Conta Corrente Nº 
2221-1, cod. op 003.

P. em. ANILDO WILBERT, Diretor Geral / Florianópolis

Páscoa e a centralidade da fé

Opinião  LUCAS 24.5-6

EDITORIAL

FUNDADO EM MARÇO DE 1985
Periódico publicado pelos Sínodos Vale do Itajaí, 
Norte Catarinense e Paranapanema, da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)

Fale conosco

PREÇOS DOS ANÚNCIOS:
Anúncio Comercial: Sob Consulta
Anúncio Particular: R$ 2,20/cm2

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00 (anual)

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
07/04/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

APáscoa é uma das festividades mais importantes do cristianismo, 
pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O 
seu objetivo principal é celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. 
Tem o propósito de lembrar a salvação em Cristo e a redenção do 

pecado e da escravidão. Jesus foi crucificado como Cordeiro Pascal que liberta 
do pecado e da morte de todos que nele creem (1 Co 5.7).

A Páscoa é uma festa móvel, o que significa que a data não é fixa em 
relação ao calendário civil. Anualmente a Páscoa ocorre no domingo após 
a primeira lua cheia, no início do outono do Hemisfério Sul e no início da 
primavera do Hemisfério Norte. A data acontece sempre entre os dias 22 
de março e 25 de abril. A partir da fixação da data da Páscoa, outras datas 
festivas, eclesiásticas como também civis, são determinadas.

O domingo da Páscoa é deveras importante para os cristãos. As igrejas 
costumam tratar a data de forma festiva e feliz, pois simboliza a esperança 
e a vida nova em Cristo. Neste sentido Lutero enfatiza e convida: “Cante-
mos, celebrando constantemente a Páscoa ao exaltarmos e glorificarmos a 
Deus por essa vitória que não foi conquistada por nós, mas graciosamente 
concedida por Deus, que se compadeceu da nossa aflição, da qual ninguém 
nos podia tirar e que enviou seu Filho à luta, o qual derrubou esses inimigos: 

A Páscoa é deveras 
importante para os 
cristãos. As igrejas 
costumam tratar a 
data de forma festiva 
e feliz, pois simboliza 
a esperança e a vida 
nova em Cristo.

pecado, morte e inferno. Ele alcançou a vitória e a deu a nós, como se tivesse 
sucedido por meio de nós mesmos. Importa apenas que o aceitemos com 
toda a sinceridade” (Obras Selecionadas 9, página 423). 

Na igreja antiga era costume celebrar o Domingo da Páscoa bem cedo de 
manhã, antes do nascer do sol. Uma simbologia muito forte, para celebrar a 
ressurreição de Cristo e o início de uma nova vida.  Lembramos que Maria 
Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro ainda de madrugada. 

Nos últimos anos, cada vez mais comunidades estão recuperando essa 
tradição da celebrações no domingo da Páscoa antes do nascer do sol. 
Geralmente iniciam com uma fogueira no pátio da comunidade, na qual é 
acesa a vela do Círio Pascal. É na chama do Círio, que representa Cristo a 
luz do mundo, que todas as velas dos participantes são acessas. Então todos 
e todas caminham em direção à igreja, entrando pela porta principal.  As 
velas são apagadas e a luz da igreja é acesa, seguindo então o culto, também 
com a celebração da Ceia do Senhor. Após o culto, todos participam do café 
comunitário da Páscoa. Tais cultos são esperados todos os anos e motivo de 
muita alegria e comunhão.

Para provocar os fundamen-
talista e puritanos que utilizam 
os textos isolados da Bíblia para 
justificarem uma conduta moralista 
e também repressiva sobre os seus 
seguidores, eu aqui postei um tex-
to bíblico que usado literalmente 
poderia justificar uma opção pelo 
alcoolismo.

“Dai bebida forte aos que pe-
recem e vinho aos amargurados 
de espírito; para que bebem, e 
se esqueçam da sua pobreza, e 
das suas fadigas não se lembrem 
mais” (Prov. 31,6-7). Alguns dos 
meus queridos amigos gostaram 
da brincadeira e me perguntaram 
pela citação da Bíblia que cura a 
depressão.

Aproveito para esclarecer que 
não se pode e não se deve usar 

versículos isolados da Bíblia como 
regra de fé.

A depressão é uma doença 
preocupante e deve ser cuidada 
com muita seriedade. Não se cura 
depressão com leitura da Bíblia, 
nem com igreja, e muito menos com 

oração. A comunidade da fé e outros 
grupos sociais têm a sua impor-
tância e muito poderão ajudar,mas 
para um tratamento eficaz a pessoa 
depressiva deverá procurar um bom 
e dedicado médico e, se possível, 
o apoio de um psicólogo. Entre 
ciência e fé não existe contradição. 
Deus age através da comunidade 
científica. O álcool pode prejudicar 
o tratamento.

Nos seus problemas de saúde 
procure consultar um médico e 
fuja de curandeiros e de charlatães 
que prometem com suas orações e 
toques curas de queda de cabelo, 
caganeira, dor de cabeça, unha 
encravada e problemas afetivos. 
Ore para que Deus coloque em seu 
caminho um ótimo profissional e 
depois vá à igreja para agradecer. 
Dedique parte do seu tempo para 
lutar por mais hospitais e melho-
res condições de saúde para toda 
população e pela construção de um 
país em que a boca que se abra pela 
primeira vez encontre um seio farto 
e os cuidados da ciência.

Nos seus problemas, 
ore para que Deus 
coloque em seu caminho 
um ótimo profissional
e depois vá à igreja
para agradecer. 
Dedique seu tempo 
para lutar por mais
hospitais e melhores
condições de saúde
para toda a população.

CARTAS

Jornal O Caminho
No ano passado, solicitei um relato sobre o 

sistema de distribuição do jornal O Caminho, para 
ser apresentado no seminário com agentes de 
comunicação em nosso sínodo. Pois  bem, a data está 
se aproximando. Podemos contar com o texto de vocês 
e recebê-lo para nossa próxima reunião?

P. João Artur Müller da Silva
São Leopoldo - RS

Cianorte
A notícia de que o Sínodo Paranapanema pretende 

retomar a missão na comunidade de Cianorte muito me 
anima (Março, p.8). Meu primeiro Campo de Atividade 
Ministerial foi naquela área, em Assis/SP (1978 a 1982), 
no antigo Distrito Norte do Paraná. Presidente Prudente, 
Presidente Venceslau, Marília, Maringá, Londrina, 
Cianorte e outras paróquias foram fruto do trabalho dos 
pastores americanos na região. Agora, meio século 
depois, se resolve resgatar o que sobrou. Que coisa boa! 

P. Clovis Horst Lindner
Blumenau - SC

Sempre é uma alegria ler o jornal. Fiquei feliz 
quando li, na edição de março, o artigo “Água corre 
risco pelo fracking para extrair gás de xisto” (p.13). 
Parabéns, Tobias Lemke, por abordar este assunto tão 
delicado e perigoso, que ameaça nossos aquíferos. O 
Brasil tem recursos energéticos, como hídrico, solar, 
eólico e biomassa. Não precisamos dessa energia suja 
e perigosa. Fracking é uma ameaça para a vida. Sugiro 
que o jornal informe aos leitores mais sobre o assunto.

Juliana Campos Geiser
Joinville/SC



Fala Sinodal
BRENO CARLOS WILLRICH 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí, em Blumenau/SC
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Destaques
JOVENS

Acampamento de Rodeio bate recorde
Motivação no amor

ONDE COLOCAS O TEU CORAÇÃO foi a 
pergunta motivadora no Acampamento

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

EQUIPES DE COMUNICAÇÃO da JE sinodal 
do Norte Catarinense e Vale do Itajaí.

“Jovem, onde colocas o 
teu coração?”, foi o tema 
desse ano do 37º Acam-

pamento Intersinodal da Juventude 
Evangélica, que ocorreu dos dias 
25 a 28 de fevereiro no Centro de 
Eventos Rodeio 12, novamente 
organizado de forma conjunta en-
tre os sínodos Norte Catarinense e 
Vale do Itajaí.

O acampamento tem como 
objetivo vivenciar momentos de 
fortalecimento da fé, comunhão 
e amor; através de palestras, ofi-
cinas, estudos bíblicos, gincanas, 
celebrações, orações, momentos 
de louvor e integração, esportes, 
brincadeiras, diversão e muito 
mais.

O primeiro dia do 37° Acampa, 
começou cedo com a abertura dos 
portões às 06h00, com os primei-
ros grupos de jovens chegando 
com suas caravanas. Esta edição 
do acampamento provavelmente 
alcançou um público recorde, com 
aproximadamente 700 inscritos. 
Conforme os grupos de jovens 
montavam seus acampamentos, 
o lugar começava a criar vida e o 
clima de acampamento de carnaval 
estava no ar. 

A programação iniciou às 
10h30min com a abertura oficial 
do Acampa e com uma bela prédi-
ca do pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich, do Vale do Itajaí. 

Após o almoço a programação 
continuou com um momento de 
louvor, dinâmica e meditação. No 
final do dia foi realizada a tradi-
cional noite cultural, onde diversos 
grupos e jovens podiam mostrar 
seus talentos e apresentações 
preparadas para este momento. O 
dia foi encerrado com a oração da 
noite e em seguida os jovens se 
encaminharam para suas barracas, 
terminando assim o primeiro dos 
quatro dias do acampamento.

O que faz bem – O segundo 
dia de acampamento começou 
ensolarado e repleto de alegria. 
Os e as jovens tomaram um de-
licioso café da manhã e puderam 
aproveitar as belas paisagens do 
Centro de Eventos Rodeio 12. 
Durante a manhã, a pastora Fran-
ciele Sander conduziu a palestra 
do acampamento, que trazia como 
tema: “Jovem, onde colocas o teu 
coração?”. De forma dinâmica e 
cativante, a partir de questiona-
mentos sobre o que, num meio 
cristão, faz ou não bem para nós, 
houve momentos agradáveis de 
diálogo e crescimento. 

No início da tarde, a progra-
mação foi retomada com cantos, 
a partir dos quais os e as jovens 
puderam, de forma espontânea e 
animada, louvar ao Senhor. Em 
seguida, houve divisão de grupos 
para o momento dos estudos bí-
blicos, que foram conduzidos por 
ministros, ministras, estudantes 
de teologia e lideranças da JE. 
Após a reflexão, no decorrer da 

tarde, os e as jovens participaram 
de oficinas, tanto práticas como 
teóricas. 

No início da noite, houve um 
saboroso jantar e, em seguida, 
retornaram para a plenária e 
tiveram mais um momento de 
louvor. Dando continuidade à 
programação, ocorreu a oração da 
noite, conduzida por jovens. Foi 
montada uma linda fogueira, que 
simboliza a nossa fé, que nunca 
deve ser apagada, mas muito pelo 
contrário, renovada todos os dias. 
Em seguida, ocorreu a tão espera-
da noite de integração, onde os jo-
vens se divertiram e aproveitaram 
cada momento.

Nhonhas –  Após uma diver-
tida noite de integração da qual os 
jovens certamente saíram muito 
felizes, iniciamos nosso terceiro dia 
de acampa com a palestra sobre o 
lema, o qual está assim escrito em 
Romanos 1.17b: “A pessoa justa vi-
verá pela fé”. Durante a tarde ocor-
reu um momento de estudo bíblico 

e logo após, mais um momento 
de louvor, que em seguida todos e 
todas se reuniram no gramado para 
a foto oficial do acampa. 

Tirada a foto, iniciou-se um 
dos momentos mais esperados da 
programação: a tarde esportiva. Os 
jovens puderam se divertir muito 
com as três modalidades realizadas 
todos os anos: Aquabol, Vôlei de 
balão e Futebol de sabão, além 
da modalidade que foi novidade 
nesse ano: a Corrida Maluca. E 
é claro que, além de todos esses 
jogos, o tradicional banho de lama 
também não poderia ficar de fora 
dessa tarde. 

Após a oração da noite, ocor-
reu a premiação da tarde esportiva, 
seguida pelo famoso protesto con-
tra a caça às nhonhas, onde nessa 
edição do acampa, em vez da 
caça, foi feita uma “expedição às 
nhonhas”, onde o mistério sobre 
esses animaizinhos foi revelado 
aos participantes. 

O último dia do 37º Acampa-
mento Intersinodal de Carnaval 
passou tão rápido quanto sua che-
gada. Após um lindo momento de 
louvor, os jovens foram instruídos 
para, em seus próprios grupos de 
JE, avaliarem o evento através de 
um questionário. 

Durante o culto de encerra-
mento, vivemos momentos emo-
cionantes a cada canção, palavra 
de bênção, mensagem e agrade-
cimento que ouvimos. O Acampa 
chega ao fim com a certeza de que 
deixou marcas nos 700 jovens 
que nele estiveram, os quais com 
certeza voltaram para suas casas 
com o coração ainda mais cheio de 
paz, fé, amor e com muita gratidão 
por esses quatro maravilhosos dias 
vividos em comunhão.

Durante a foto oficial do 37° Acampa os e as jovens postaram-se diante da capela Doze Apóstolos, em Rodeio.

Momento de debater o tema do encontro, sob o grande toldo da tenda central do Acampa.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

“A ninguém fiqueis devendo 
coisa alguma, a não ser o amor 
com que vos ameis” (Rm 8.13). 

Paulo convida a colocar no 
amor a Deus e ao próximo o 
motivo para nossa ação. Mas 
as pessoas têm dificuldade 
com isso. Quando fazem algo 
de bom esperam recompensa, 
reconhecimento ou pagamento. 
Quando fazem algo legal, 
alguns desconfiados perguntam 
o que está por trás disso ou o 
que ele está querendo com isso.   
Parece que o bem pelo bem, e 
o amor pelo amor passam por 
uma crise de credibilidade. 

Moeda de troca
A religiosidade também 

virou vítima deste pensar. 
Muitas pessoas, ao trazerem 
sua oferta para a Igreja o fazem 
como quem está cumprindo 
uma obrigação, adquirindo 
um serviço ou em busca de 
bênçãos e prosperidade. A 
oferta de gratidão a Deus pelas 
bênçãos recebidas e pelo 
amor experimentado a cada 
dia foi transformada em moeda 
de troca para adquirir algo 
desejado.

No que se refere a não 
praticar o mal, acontece algo 
parecido. Evita-se o ato mau 
quando a lei coíbe, quando as 
câmeras vigiam, quando alguém 
pode descobrir e quando a 
punição ameaça. Mas quando 
a lei não está presente ou não 
é forte o suficiente, desponta a 
tentação que conduz à prática 
do ato mau. 

As notícias diárias de 
corrupção em nosso país 
demonstram isso. Propinas 
para conseguir obras, votos 
comprados por interesse, 
fiscais que permitem que 
grandes empresas alimentícias 
comercializem carne estragada 
e ameacem a saúde da 
população... Tudo em busca do 
dinheiro e poder, e na certeza 
da impunidade.

A lei e o amor 
A lei é importante. O 

apostolo Paulo ensina que 
ela é o “Aio que conduz a 
Cristo”. Mas não é por ela que 
deveríamos praticar o bem e 
não praticar o mal. Se depender 
da lei, por mais forte e ágil 
que ela seja, sempre haverá 
corrupção, porque por natureza 
somos descumpridores da lei. 

Mas o amor de Cristo nos 
constrange. Ele nos torna 
devedores de amar o próximo. 
Ele nos torna devedores de 
buscar o bem e não o mal. Seja 
ele, o amor, a motivação que 
torna o mundo melhor. 
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Gente e Eventos 

Flashes

TEMAS FUNDAMENTAIS são trabalhados 
no Seminário Comunidades Criativas

EDUCAÇÃO CRISTÃ

Comunidades Criativas é 
promovido pela Coordenação 
de Educação Cristã da IECLB

MINISTÉRIOS

Ernobio Velten assume 
o ministério pastoral 
em Benedito Novo

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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TOBIAS MATHIES, jornalista 
e assessor de comunicação 
do Sínodo Vale do Itajaí, 
esteve num intercâmbio na 
Alemanha. Durante o mês 
de março, Mathies esteve na 
Baviera em um programa de 
intercâmbio entre a IECLB e o 
Evangelischer Presseverband 
für Bayern e.V.-EPV, a 
Associação de Imprensa da 
Igreja Evangélica Luterana na 
Baviera. Na foto, ele está com 
o jornalista Christoph Breit da 
Social Media.

Dr. MUNIB YOUNAN, bispo 
luterano de Jerusalém e 
presidente da Federação 
Luterana Mundial-FLM, recebeu 
a 34ª edição do Prêmio da Paz 
da fundação japonesa Niwano. 
“Em um mundo caracterizado 
por lideranças que buscam 
enfatizar a diferença e o ódio, o 
Bispo Younan tem se esforçado 
de modo consistente pelo 
oposto. Sua obra enfatiza a paz 
acima do poder e a unidade 
acima da dominação”, diz o 
comunicado da premiação, que 
será entregue numa cerimônia 
em Tóquio, no dia 27 de julho. 

ARBEIT MACHT FREI (O 
trabalho Liberta) é a famosa 
inscrição no alto do portão 
de entrada do Campo de 
Concentração Nazista de 
Dachau-Alemanha. O portão 
estava sumido desde novembro 
2014 e foi reencontrado no 
final do ano passado na cidade 
norueguesa de Bergen. No último 
dia 21 de fevereiro ele voltou ao 
seu lugar histórico. Não se tem 
informações sobre os ladrões ou 
a forma como foi roubado.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

CURT EWERS (81 anos) faleceu no dia 20 de fevereiro. Ele era 
membro fundador da Comunidade de Itapema-Porto Belo, no litoral 
catarinense. Ao aposentar-se, Ewers mudou com sua família de 
Blumenau para Meia Praia/Itapema onde não perdeu tempo na 
tarefa da localização e visitação das primeiras famílias evangélico-
luteranas, as quais foram convidadas a reunir-se na casa dos Ewers, 
na Rua 292, onde aconteceram as primeiras reuniões, além de 
cultos e estudos bíblicos por vários anos. Com apoio da comunidade 
da IECLB em Balneário Camboriú e sob a orientação espiritual do 
pastor Geraldo Rekowski, em 1987 Curt Ewers foi um dos membros 
fundadores da Comunidade da IECLB Itapema-Porto Belo, onde 
por trinta anos testemunhou a fé cristã em palavra e ação, com 
muito zelo e amor pela igreja. Membro, presbítero e pregador do 
Evangelho, Curt Ewers foi incansável no zelo pela comunhão cristã. 
Empenhou-se pela criação da Paróquia da IECLB em Itapema, em 
1997 e em tempos de missão nos deixa grandes ensinamentos e 
impulsos. Curt Ewers nasceu em Blumenau no dia 13 de agosto de 
1935 e deixa enlutados a esposa Mirna e demais familiares e amigos.

LÚCIA FILTER FUCHS (98 anos) faleceu no dia 10 de março no Lar 
Moriá, em São Leopoldo/RS. Ela era viúva do professor Willy Fuchs e 
o casal morou durante muitos anos no Morro do Espelho. Frau Fuchs 
era sogra de três pastores da IECLB: Germano Burger (já falecido), 
Dario Schäffer e Hans Alfred Trein.

Col.: MARGARETH WALZ / Jaraguá do Sul

No dia 5 de fevereiro a paró-
quia Apóstolo João em Jaraguá do 
Sul/SC reuniu mais de 150 pessoas 
na Ilha da Figueira para celebrar 
culto. O pastor sinodal Inácio Le-
mke, do Sínodo Norte Catarinense, 
realizou a renovação do Termo de 
Atividade Ministerial (TAM) da 
pastora Pamela Milbratz e do diá-
cono Jaime José Ruthmann. 

O ato da renovação celebrou 
decisão de reunião em julho de 
2016 em que membros e dire-
toria da paróquia decidiram em 
conjunto e de maneira unânime 
pela renovação do termo do casal 
de ministros. Durante o culto, o 
casal recebeu bênção pelos cinco 
anos de casamento, comemorando 
bodas de madeira. Após o culto, a 
comunidade partilhou o bolo de 
aniversário da pastora Pamela.

Pa. Pamela e diác. Jaime têm 
termo ministerial renovado

O pastor 
sinodal 
Inácio Lemke 
também 
abençoou 
o casal por 
seus cinco 
anos de 
casamento.

O pastor 
Ernobio com 
sua esposa, 
no ato de 
instalação 
em Benedito 
Novo.

A igreja lotada em Benedi-
to Novo/SC recebeu quase duas 
dezenas de colegas ministros e 
ministras e um grande número de 
pessoas da comunidade local para 
a instalação do novo pastor local. 
Ernobio Velten foi instalado como 
novo pastor da cidade em culto no 
dia 12 de março. 

O pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich, do Sínodo Vale do Itajaí, 
realizou o ato de instalação do pas-
tor Ernobio, ao lado de sua esposa, 
Marina Graff.

Roberto Boebel e Dieter Piske, 
do Conselho Sinodal, também 
participaram. Foram assistentes de 
instalação o diácono Clauder Geike 
e o pastor Günter Beyerl Padilha. 
O pastor Renato Nass também 
participou da celebração. Dieter 
Piske leu o Termo de Atividade 
Ministerial.

Velten assume o ministério em 
Benedito Novo no lugar do casal 
de pastores Jorge Rucks Hirt e 
Louvani Hirt, que passaram a atuar 
em Rolante/RS.

Os seminários Comunidades 
Criativas estão de volta. No dia 4 de 
março foi a vez de o Sínodo Norte 
Catarinense sediar o evento na cida-
de de Canoinhas/SC. Nos dias 11 e 
12 de março, o seminário ocorreu no 
Sínodo Espírito Santo a Belém, em 
Serra Pelada/ES, nas dependências 
da Associação Diacônica Luterana-
-ADL. O tema abordado nos dois 
locais foi Educação Cristã e Con-
fesssionalidade Luterana.

A iniciativa, promovida pelo 
Núcleo de Produção e Assessoria 
da IECLB, via Coordenação de 
Educação Cristã, em parceria com 
sínodos, tem por objetivo motivar e 
capacitar lideranças para o trabalho 
de educação cristã com diferentes 
grupos comunitários, de todas as 
fases da vida.

Além da reflexão em torno dos 
temas fundamentais da teologia 
luterana, foram oferecidas três 
oficinas: bibliodrama, dinâmicas 
para grupos e narração de histórias. 

As assessorias no Sínodo Norte 
Catarinense foram coordenadas 
pelos catequistas Maria Dirlane 
Witt e Cláudio Giovani Becker, 
pelo professor Marcelo Schneider 
e pelo pastor Marlon Radons. No 
Sínodo Espírito Santo a Belém, a 
coordenação dos trabalhos esteve 
a cargo da catequista Joni Roloff 
Schneider, da pastora Marli Seibert 
Hellwig, do professor Marcelo 
Schneider e do catequista Cláudio 
Giovani Becker.

Na avaliação dos participantes 
foi ressaltada a importância do tra-
balho de temas fundamentais para 
a IECLB e da fácil compreensão 
dos mesmos, das atividades viven-
ciadas que podem ser facilmente 
transpostas para a realidade do 
trabalho da educação cristã local e 
da diversidade de recursos simples a 
serem usados nos grupos. A maioria 
pediu a continuidade desse tipo de 
seminário e sugeriu novos temas 
para os próximos encontros.

O seminário no Sínodo Norte Catarinense aconteceu em Canoinhas.



Maringá recebe jovens 
do Paranapanema para
o 13o Retiro de Carnaval

Vai ser bem difícil, 
pois há muitas 
viagens planejadas. A 
Agenda deste ano está 
bastante cheia.
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Em Foco 
JOVENS

ALEMANHA

Troca de comando

DISSERAM:

PAPA FRANCISCO, lançando um 
balde de água fria nas esperanças 

de vê-lo participando nas 
comemorações dos 500 anos da 

Reforma na Alemanha.

IDENTIFICAÇÃO DA IGREJA move 
comunidade em São Bento do Sul

Notícias Breves

Dr. Bráulio Barbosa
Diretor Técnico

CRM-SC 3379

Cuide da sua saúde. A sua vida merece essa atitude.

Informações pelo fone (47) 3451-3333
Estacionamento 24h, com acesso pela rua Luiz Brockmann.DO SEU PLANO

DE SAÚDE

CONSULTE
A COBERTURA

www.donahelena.com.br

GUERRA NA SÍRIA

Sofrimento infantil 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O Reluca, Retiro Luterano de 
Carnaval, é um retiro de jovens da Re-
gional Norte do sínodo Paranapanema, 
extensivo às demais regionais.  Em 
2017, ele aconteceu na casa de retiros 
RELUZ em Maringá/PR. O Encontro 
foi iluminado pelo lema bíblico de 
Efésios 2.8: “Porque pela graça sois 
salvos, por meio da fé; e isto não vem 
de vós, é dom de Deus”. 

Lincado com o tema do ano da 
IECLB, o RELUCA teve como mo-
tivação as palavras “Jovem Jubilai!”. 
Nossa juventude deve alegrar-se pelo 
jubileu da Reforma e pela salvação em 
Cristo Jesus.

O tema do Reluca foi trabalhado 
de forma dinâmica e interativa pelo 

pastor Marcos de Oliveira, de Joinvil-
le/SC, que é vice-sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense. 

O pastor Marcos trabalhou a pa-
lavra salvação num acróstico, no qual 
os jovens interagiram. Ao longo do 
Reluca foram trabalhadas dinâmicas e  
atividades alternativas à violência, do 
SERPAZ, também pelo pastor Marcos.

O 13o Reluca contou com muitos 
momentos celebrativos e com o culto 
final oficiado por ministros  e ministras 
presentes. Dinâmicas, oficinas diversas 
e as famosas gincanas não faltaram.

O retiro contou com a presença 
de 65 jovens de cinco paróquias da 
Regional Norte e a participação de 
uma comunidade da regional Centro, 
ministros, lideranças jovens e adultas 
de Maringá e outras paróquias.

Col.: P. LUIZ TEMÓTEO SCHWANZ / Maracaí

Um grupo de 65 jovens participou do retiro em Maringá.

São Bento do Sul inaugura 
obelisco com o símbolo da 
IECLB diante do templo

MARKETING

Ações simples de marke-
ting podem auxiliar muito na 
divulgação, marcando a presença 
da IECLB na cidade. Foi com 
este objetivo que a Comunidade 
Evangélica de São Bento do 
Sul/SC plantou um obelisco no 
jardim em frente à sua igreja na 
cidade. A inauguração foi no dia 
18 de fevereiro. O obelisco exibe 
o símbolo da IECLB com vários 
metros de altura e iluminação 
direta para visão noturna, todo 
produzido em aço.

A instalação do obelisco fez 
parte da reforma do ajardinamento 
defronte ao templo, cujo projeto 
foi desenvolvido pela arquiteta 
Cristiane Palachi.

Para desenvolver o projeto 
como deve ser, com as devi-
das proporções do símbolo da 
IECLB, o presidente da comu-
nidade, Alberto Kobs, manteve 
contatos com a assessoria de 
comunicação do Sínodo Norte 
Catarinense, buscando orienta-
ções. O projeto foi executado em 
Joinville/SC.

Em seu pronunciamento, o 
presidente Kobs disse que, “tanto 
a confecção quanto a instalação 
deste símbolo em nossa igreja é 
uma honra, pois trata-se da pri-
meira igreja luterana em nosso 
sínodo a ser brindada com a im-
plantação de monumento dessa 
natureza, que é normal junto às 
igrejas luteranas alemãs”. Uma 
boa ideia a ser copiada.

Col.: P. NESTOR IVO NATH / São Bento do Sul

O símbolo destaca a fachada do templo e é uma boa ação de marketing.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O mandato de cinco anos 
do presidente da Alemanha 
Joachim Gauck (77 anos) 
terminou no último dia 18 de 
março. Gauck, além de político, 
é pastor luterano aposentado 
que atuou na extinta Alemanha 
comunista. Seu substituto no 
cargo é Frank-Walter Steimeier, 
ex-chefe da diplomacia alemã. 
A função presidencial alemã é 
diplomática e o poder executivo 
é comandado pela chanceler 
Angela Merkel.

Segundo a Unicef, nos seis 
anos de duração da guerra na 
Síria, o ano de 2016 foi o pior 
para as crianças. No período 
foram notificados 2.500 casos 
de violência grave e agressão 
aos direitos da criança. Ao 
todo 652 crianças foram 
assassinadas no período, 
20% a mais do que no ano 
anterior. Outras 850 foram 
recrutadas à força por milícias 
para lutar nos confrontos, o 
dobro de 2015. “O sofrimento 
das crianças sírias atingiu um 
patamar sem precedentes”, 
disse o diretor regional da 
Unicef para o Oriente Médio, 
Geert Cappelaere. “Cada uma 
dessas crianças levará marcas 
permanentes para sua vida 
adulta, completou.

UM SELO COMEMORATIVO dos 500 anos da 
Reforma será lançado simultaneamente no Brasil e na 
Alemanha. O lançamento oficial está previsto para o 
dia 13 de abril em Brasília/DF. Nas cidades de Cuiabá/
MT, Curitiba/PR, Marechal Cândido Rondon/PR e 

Porto Alegre/RS, a data de lançamento ainda será definida. O selo foi impresso 
na Casa da Moeda do Brasil, pelo Departamento de Relações Institucionais 
e Comunicação dos Correios. Trata-se de uma pintura de Ernst Wilhelm 
Hildebrand retratando Martim Lutero na Dieta de Worms diante do imperdador. 
Quem quiser adquirir um exemplar, deve entrar na loja virtual do site dos 
Correios www.correios.com.br/correiosonline.



Reflexão
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Mulher 
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO

Celebrações inspiradas nas Filipinas
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

ECUMENISMO é a prática 
do DMO em vários encontros

Levante-se

Diác. MÁDIA MARA 
DAL CASTEL DE 
OLIVEIRA, Joinville/SC

“Talita Cumi” (levante-se), 
disse Jesus uma vez a uma 
menina que era tida como 
morta (Marcos 5.35-43).

Neste mês ouvimos pelas 
notícias uma série de casos 
de violência contra meninas 
e mulheres. Difícil levantar 
diante de tanta opressão. 
Difícil reerguer-se quando 
o corpo é abusado. Difícil 
curar a mente e o coração 
das marcas profundas da 
violência.

Se tirar um tempo para 
ler todo o texto citado do 
evangelista Marcos, você verá 
que a menina foi desprezada, 
mesmo morta. Para que perder 
tempo com alguém tão frágil? 
Tão doente? Já há horas sem 
sinais de vida?

A indiferença, a negação 
ou o desprezo é violência 
silenciosa. Aquela que vai 
corroendo aos poucos a 
dignidade e até a esperança 
das pessoas.

Mas Jesus mostra-se 
indiferente a esta violência! 
Aponta inclusive para as 
pessoas que estavam ali e 
diz: “Quem disse que ela já 
morreu? Ela não está morta, 
apenas dormindo” (Marcos 
5.39).

Deus não tolera nenhuma 
forma de violência, em 
especial contra as pessoas 
mais fragilizadas. Nós, como 
pessoas que vivem da graça 
de Deus e somos seus 
seguidores, não podemos ser 
coniventes com a violência. 
Principalmente com aquela que 
vem mascarada e silenciosa.

Jesus quebra o silêncio 
e desfaz a indiferença, ao 
dizer: “ela não está morta”! E 
encoraja a menina, dizendo: 
“Talita cumi” – levanta-se.

Deus nos levanta
Quaresma é esse tempo de 

tomar consciência que Deus 
levanta nossos corpos caídos. 
Das cinzas, renova a vida. 
Mas é tempo de pensarmos 
profundamente de que lado 
estamos. Da vida ou da morte? 
Ajudamos a derrubar ou a 
levantar? Agimos indiferentes, 
negando o sofrimento das 
pessoas, ou nos colocamos a 
quebrar o silêncio que machuca 
e fere a vida?

Que nosso amado Deus 
nos levante os olhos para 
vivermos a sua Páscoa no 
cotidiano, junto com nossas 
irmãs e irmãos. 

Abençoado tempo de 
Quaresma!

DA REDAÇÃO / Blumenau

ODia Mundial de Oração 
é uma celebração sempre 
aguardada com muita expec-

tativa, pois envolve muitas pessoas e 
promove o intercâmbio ecumênico. 
Em muitas paróquias dos sínodos em 
que circula o jornal O Caminho não 
foi diferente. Celebrações ecumêni-
cas, interparoquiais, só com os grupos 
ou com a comunidade toda marcaram 
a sexta-feira 3 de março. 

Do sínodo Norte Catarinense 
vieram mais de duas dezenas de 
relatos dos eventos havidos. Todos 
foram publicados no Portal Lutera-
nos e são testemunhos da diversida-
de criadora das mulheres durante as 
celebrações. Também nos sínodos 
Vale do Itajaí e Paranapanema não 
foi diferente, com uma participação 
intensa nas comunidades.

Em Joinville/SC seis paróquias 
enviaram relatos dos respectivos 
encontros. Muita criatividade marcou 
também a celebração nas comunida-
des da paróquia do casal de pastores 
Elpídio e Marli Hellwig. O evento, 
com ampla participação dos grupos 
de OASE desde a elaboração, acon-
teceu em todas as comunidades da 
Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do 
Sul/SC, no domingo 5 de março.

Na Paróquia Martinho Lutero 

a celebração em Itapoá/SC teve 
pregação do padre Nicanor de 
Mattos e participação do Vocal 
Sofia, de ex-seminaristas de Taió/
SC residentes em Joinville. As Ir-
mãs Franciscanas Cleide Negreiros 
e Cleusa Cavazzani ajudaram na 
recepção e condução litúrgica. 

Além disso, houve encontro em 
Curitibanos, Barra Velha-Piçarras, 
Rio Negro e Porto Vitória/PR, Barra 
do Sul e São Francisco do Sul, em 
três paróquias de Jaraguá do Sul, 
Caçador e Canoinhas.

A Comunidade do Centro de Flo-
rianópolis também realizou um culto 
ecumênico. As mulheres da OASE 
local organizaram e participaram da 
celebração que reuniu participantes 
de diversas denominações da região. 

A Paróquia de Indaial, no Sínodo 
Vale do Itajaí, realizou três celebra-
ções. Os grupos do 1º Pastorado 
(Edson Pilz), celebraram no bairro 
Polaquia, no sítio WF, com pregação 
do P. Irineu Wolf e eleição das novas 
coordenadoras paroquiais Ivonica 
Danker e Maira Marly Lindner. No 
2º Pastorado (Sigefredo Kalk) acon-
teceram duas celebrações. Warnow 
celebrou na Igreja Católica, com 
participação do padre Marcelo Mar-
tendal. As comunidades de Ascurra 
e Apiúna celebraram em conjunto 
na Igreja de Apiúna e um delicioso 
café após.

Em Jaraguá do Sul, esforço para recriar o cenário da vida nas Filipinas.

Em Itapoá, celebração ecumênica

Em Florianópolis o ato ecumênico reuniu diversas denominações. Em Indaial também houve celebração ecumênica e culto em chácara.

Grupo de OASE Dona Clara de Timbó/SC celebrou 50 anos de 
fundação no dia 14 de março, homenageando as fundadoras e o pastor 
emérito Nelso Weingärtner, que incentivou a formação do grupo. 

JUBILEU DE OURO

Grupo Dona Clara faz 50 anos
ENCONTRO DE MULHERES LUTERANAS

Mulheres capixabas a caminho de 
Foz do Iguaçú em cinco ônibus

Que beleza! As mulheres do Espírito Santo lotaram cinco ônibus de 
turismo para participar do Encontro de Mulheres Luteranas em Foz do 
Iguaçú, no Paraná. Os ônibus seguiram em carreata até Foz. Estavam 
identificados com adesivos, estampando o símbolo da OASE e a frase 
do tema: “Mulheres Luteranas Celebrando os 500 Anos da Reforma”. 
Na próxima edição, publicaremos cobertura completa sobre este belo 
encontro de mais de 2.500 mulheres luteranas do Brasil inteiro.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO

FOTO DO FACEBOOK DE DARI APPELT

FOTO DO FACEBOOK DO SÍNODO ESPÍRITO SANTO A BELÉM
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DER WEG 
MONATSSPRUCH April 2017 – Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. (Lukas 24,5–6)

KRITISCH BEOBACHTET

Niederlagen haben meistens wenig Väter...
Olhar
crítico

P. Dr. UWE WEGNER
teólogo e professor 
emérito de Teologia,
Ibirama/SC

As derrotas costumam 
ter poucos pais...

Dia 20 de fevereiro veio 
estampada em jornais a notícia 
de que a CBF demitiu Mário 
Rogério Reis Micale como técnico 
da seleção de futebol sub-20. 
Ele havia dado o ouro olímpico 
ao nosso futebol nas Olimpíadas 
do Rio. Mas foi eliminado no 
Sul-Americano sub-20 deste 
ano. Diante disso, a CBF o 
demitiu sumariamente. Nem uma 
despedida formal ele recebeu. 
Micale falou, desapontado e 
decepcionado: “As vitórias sempre 
têm muitos pais; as derrotas 
costumam ter um só ou poucos”.

Quando li essa notícia nos 
jornais, logo me perguntei: E 
nós cristãos, não fazemos a 
mesma coisa? Não nos tornamos 
insensíveis e não condenamos 
muito rápido aqueles e aquelas 
cujos pecados vêm à tona?  

Se olharmos para Jesus, 
sobressai, inicialmente, que ele 
acolheu pecadores, de todas 
as espécies, gêneros, classes 
sociais, ideias religiosas. “Os sãos 
não precisam de médico”, dizia. 
“Não vim chamar justos, mas 
pecadores” (Marcos 2.17). Ora, 
querer ser cristão, é querer agir 
assim como Jesus. Entre nós não 
pode acontecer como aconteceu 
com Micale: ser “despedido” ou 
criticado sem abraço, de forma fria 
e impessoal. Se agirmos assim, 
estaremos vendendo a ideia de 
sermos melhores, mais puros ou 
perfeitos do que outros. A Bíblia 
dá vários nomes para isso: jactar-
se, gloriar-se, ensoberbecer-se, 
envaidecer-se, etc. Mas isso 
leva à mentira, pois a Bíblia diz 
que diante de Deus todos somos 
devedores e, portanto, irmãs 
e irmãos também no pecado 
(Romanos 3.9-18). 

Mas, claro, acolher o pecador 
não significa “acolher e procurar 
justificar o pecado”. Novamente 
Jesus é o exemplo. Ele denunciou 
os males de sua época, criticou 
os atos de desamor e injustiça 
que viu pela frente. Também nós 
precisamos ter essa coerência e 
sempre lembrar que quem cala, 
consente. Mas, um pecador tem 
legitimidade para criticar outro 
pecador? Claro que tem, pois o 
pecado é contrário a Deus e leva 
as vidas para a desgraça. Mas, 
também isso pode ser feito de 
cima para baixo ou de irmão para 
irmão/de irmã para irmã. De cima 
para baixo, costuma ser no grito 
ou na frieza de quem se acha 
melhor. Quando é de irmão para 
irmão, aí a exortação é feita com 
“longanimidade”, com “paciência” 
e com humildade (2Timóteo 4.2).

Am 20. Februar stand in den 
Zeitungen, dass der Brasilianische 
Fussballbund (CBF) den Trainer 
Mário Rogério Reis Micale von der 
unter 20-Jährigen Nationalmann-
schaft entlassen hat. Er hatte zuvor 
mit dieser Mannschaft olympisches 
Gold in Rio geholt. War aber mit 
ihr aus der Südamerika Meister-
schaft für unter 20-jährige dieses 
Jahres geflogen.  Die CBF entließ 
ihn fristlos, ohne formellen Ab-
schied. Bitter und enttäuscht sagte 
Micale: „Siege haben immer viele 
Väter; die Niederlagen haben meist 
nur einen Vater oder wenige“.

Als ich das in den Zeitugen 
las, habe ich mich gefragt: Und 
wir Christen, handeln wir ni-
cht ebenso? Werden wir nicht 
hartherzig, und veruteilen sehr 
schnell jene, deren Sünden ans 
Licht kommen?

Wenn wir auf Jesus schauen, 
fällt zunächst auf, dass er Sünder 
und Sünderinnen jeglicher Art, 
Geschlechter, sozialer Klassen, 
religiöser Überzeugung aufnahm. 

P. Dr. UWE WEGNER / Ibirama
Divulgação O CAMINHO
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MENSCHEN DER REFORMATION

Jan Hus
MICHAEL ACHHAMMER

Jan Hus wurde 1371 als Kind 
einer armen Familie aus Böhmen 
(= heute Tschechien) geboren. Er 
studierte Philosophie und Theolo-
gie in der Hauptstadt Prag. Damals 
wurde Prag, wie ganz Böhmen, 
von einem politisch einflussreichen 
Klerus (=wichtige Personen der 
Kirche) dominiert. 

Hus sah als Haupt der Kirche 
allein Christus, und als ihr wahres 
Fundament die Bibel. Die, in sei-
nen Augen, sündige Institution Kir-
che hatte, durch Ablasshandel und 
Unzüchtigkeit unter dem Klerus, 
ihren Vertretungsanspruch verlo-
ren. Hus wollte den Gläubigen eine 
stärkere Teilhabe ermöglichen: 
Die Laien sollten beim Heiligen 
Abend mahl nicht nur Brot, son-
dern auch den Kelch bekommen,  
sowie das Recht haben zu predi-
gen. Eine weitere entscheidende 
Neuerung: Hus predigte  in ts-
chechischer Sprache, der Sprache 
seines Volkes. Der Papst quittierte 
die Reformvorschläge von Hus 
1410 mit dem Kirchenbann. 1414 
wurde Hus in Konstanz vom In-
quisitionsgericht des Papstes der 
Ketzerei angeklagt. Er ließ sich 
nicht dazu bewegen , seine Lehren 
zu widerrufen. Er wurde schuldig 
erklärt, und am 06. Juli 1415 vor 

den Toren von Konstanz lebendig 
verbrannt. 

Der böhmische Theologe Co-
menius nannte Hus den „Ausgan-
gspunkt der Reformation“. Damit 
begründete er die tschechische 
Tradition, die „erste“ Reformation 
durch Hus der lutherischen Re-
formation voranzustellen. Luther 
beschäftigte sich allerdings erst 
einige Zeit nach dem Anschlag 
seiner 95 Thesen explizit mit Hus. 
Dann, aber, stellte er fest: „Wir sind 
alle Hussiten, ohne es gewusst zu 
haben“. In der Folge ließ Luther 
die Schriften von Hus verbreiten 
und sah sich als seinen direkten 
Nachfolger.

Divulgação O CAMINHO

„Die Gesunden bedürfen des Arz-
tes nicht, sondern die Kranken. 
Ich bin gekommen, die Sünder zu 
rufen und nicht die Gerechten“, 
sagte er (Markus 2.17). 

Wenn wir Christen sein wol-
len, sollten wir handeln wie 
Jesus. Unter uns darf es nicht 
geschehen, wie mit Micale: 
Entlassen oder kritisiert werden  
ohne einen „abraço“, kalt und 
unpersönlich. Wenn wir so han-

deln, dann zeigen wir, dass wir 
uns für besser, für makelloser 
oder für vollkommen halten. Die 
Bibel gibt solchem Verhalten 
verschiedene Bezeichnungen: 
sich prahlen, sich rühmen, stolz 
sein, hochmütig sein, usw. Das 
aber führt zur Lüge. Denn die 
Bibel sagt, dass wir alle vor 
Gott schuldig sind, und folglich  
Schwestern und Brüder auch in 
der Sünde (Römer 3.9-18).

Aber, den Sünder annehmen 
bedeutet nicht „die Sünde anneh-
men und versuchen den Sünder zu 
rechtfertigen“. Auch hierin ist der 
Herr Jesus uns ein Beispiel. Er hat 
die Übel seiner Zeit angeprangert, 
hat die Handlungen in Lieblosig-
keit und Ungerechtigkeit, die er 
sah, kritisiert. 

Auch wir sollten so kohärent 
sein, und immer daran denken, dass 
wer schweigt, zustimmt.

Aber, hat denn ein Sünder ein 
Recht einen anderen Sünder zu 
kritisieren? Ja, das hat er. Denn 
die Sünde richtet sich gegen Gottes 
Willen und treibt das Leben ins Un-
glück. Aber auch diese Kritik kann 
„von oben herab“ geäußert werden, 
oder „von Bruder zu Bruder/von 
Schwester zu Schwester“. 

Kritik „von oben herab“ ge-
schieht meist lautstark, oder mit 
Kälte von seiten dessen, der sich 
für jemand besseres hält. Wenn 
sie aber „von Bruder zu Bruder“ 
geschieht, dann geschieht die 
Ermahnung in „Langmut“, in 
„Geduld“ und in „Demut“ (vgl. 2. 
Timotheus 4.2).

OSTERN ERLEBEN – HEUTE...

In meinem Leben 
finde ich Jesus

CARMEN JÄGER

Die Frauen gehen zum Grab 
Jesu. Sie wollen den Toten ehren. 
Die Männer haben sich ängstlich 
zurückgezogen. Diese Totenehrung 
ist gefährlich. 

Jesus ist nicht im Grab. Der 
Auftrag für die Frauen ist deutlich: 
Der Herr ist auferstanden. Sagt das 
den Jüngern!

Aber die Jünger glauben es 
nicht! Alle Evangelisten erzählen 
das so. Es ist unbegreiflich, was 
die Frauen da sagen: – Christus ist 
auferstanden! 

Lukas gibt in seiner bildhaften 
Sprache eine Erklärung für die 
Auferstehung, für das Osterge-
schehen: „Was sucht ihr den Le-
benden bei den Toten?“

Ja, damit kann ich umgehen, 
damit kann ich leben, mich auf den 
Weg machen. Nicht auf den Fried-
hof werde ich geschickt, sondern 
ins Leben. Wer Jesus finden will, 
muss ihn im Leben suchen. Und 
diese Begegnung ist von Fall zu 

Fall verschieden und ganz indi-
viduell. Da gehen Männer nach 
Emmaus. Der auferstandene Herr 
geht mit ihnen. Sie erkennen ihn 
aber nicht. Sie spüren dennoch, 
dass es mit Ihm zu tun hat: „Brann-
te nicht in uns das Herz, als er mit 
uns redete?“

 In alltäglichen Erinnerungen 
an den Lebenden vollzieht sich die 
Begegnung. Ja, es bleiben Fragen 
offen. Die Auferstehung bleibt ein 
Mysterium. Aber sie bleibt nicht im 
Dunkel des Grabes und der Angst 
stecken.

Zu Ostern feiern wir das Leben. 
Und mitten im Leben, in meinem 
Leben, finde ich Jesus. Vielleicht ist 
das die wichtigste Rolle, die Frauen 
spielen. Sie sind pragma tisch, 
machen, was nötig ist, spüren dem 
Leben nach und finden dabei Jesus. 
Für die Männer hilft Lukas nach: 
Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Die Richtung ist klar, geht 
aus eurer Angst zurück ins Leben. 
Jesus findet euch dort.

Die Auferstehung bleibt ein Mysterium. Aber sie bleibt 

nicht im Dunkel des Grabes und der Angst stecken.
Carmen Jäger
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Geral ESTAÇÕES CELEBRATIVAS devem 
marcar as celebrações dos 500 anos

FERNANDA LUIZA 
KOFKE, liderança 
jovem na IECLB

Por uma Reforma 
que liberte mulheres 
e homens

MÚSICA

Regentes participam de oficina

Direção da IECLB propõe estações do jubileu pelos 500 anos
REFORMA 500 ANOS

DA REDAÇÃO, Blumenau/SC

ADireção da IECLB pro-
põe uma sequência de 
“estações” para as come-

morações dos 500 anos da Refor-
ma no Brasil. “Crianças, jovens, 
homens, mulheres, pessoas idosas 
experimentam em suas vidas a 
ação de Deus, a exemplo do que 
gerações passadas vivenciaram, 
graças à redescoberta evangélica 
protagonizada por Martim Lutero”, 
pondera em carta às comunidades 
o pastor presidente da igreja, Dr. 
Nestor Paulo Friedrich. O objetivo 
da IECLB é “manter viva a chama 
evangélica em cada localidade em 
que nos encontramos”, completa o 
pastor presidente.

Nesse sentido, estão sendo 
propostads “Estações do Jubileu”, 
que ocorrerão até o final deste ano. 
A cada mês, uma temática será 
destacada, convidando à reflexão 
em todas as instâncias da IECLB.

Em março, a primeira Estação 
do Jubileu é voltada para as mulhe-
res. Eventos como o Dia Mundial 
de Oração, a Oferta Nacional 
para o Fundo de Trabalho com 
Vítimas de Violência Doméstica, 
o Dia Internacional da Mulher e 
o Encontro Nacional Mulheres 
Luteranas Celebrando os 500 anos 
da Reforma, em Foz do Iguaçu/PR 
estão na agenda.

Para auxiliar agentes do mi-
nistério compartilhado, comu-
nidades e entidades da igreja no 
encaminhamento dessas estações, 
há material disponível nos meios 
de comunicação da igreja, como o 
Portal Luteranos, o JorEv e os jor-
nais sinodais. Além disso, ampla li-
teratura é publicada pela Comissão 
Interluterana de Literatura-CIL, 
mantida pelas duas maiores igrejas 

luteranas brasileiras, bem como 
pelas editoras, como a Sinodal e a 
Otto Kuhr. Também amplo material 
vem sendo divulgado pela OASE 
no seu Roteiro e informativos e em 
outros materiais.

Na Estação do Jubileu de mar-
ço, voltado para as mulheres, 
Friedrich convida as comunidades 
ao “engajamento na quebra de 
costumes e desconstrução de prá-
ticas discriminadoras, além de uma 
atuação contundente no fomento 
da cultura participativa”. Também 
são chamadas a desenvolver “ações 
efetivas no combate à violência 
contra as mulheres nos âmbitos 
doméstico e público”.

Para o mês de abril a Estação do 
Jubileu estará voltada para a temática 
do “Testemunho Público”, que é uma 
importante tarefa profética da igreja 
de Jesus Cristo, que não deve calar-
-se ante injustiças. Em maio, a ênfase 
temática será a “Vocação” e em junho 
o tema será “Ministério”.A estação do mês de março teve o tema Mulheres.

Oque vivenciamos, apren-
demos, compartilhamos e 
construímos em conjunto 

nos últimos dias 10 a 12 de feve-
reiro em São Bento do Sul/SC no 
Lar Vila Elsa, talvez não possa ser 
expresso somente em palavras, 
mas em sons, olhares, sorrisos e 
no carinho.

Mara Campos, renomada re-
gente conhecida Brasil afora  diri-
giu uma oficina de Regência pro-
movida pelo Conselho de Música 
do Sínodo Norte Catarinense, com 
repertório relacionado às celebra-
ções dos 500 anos da Reforma. 

Mara Campos veio de encontro 
às nossas necessidades de uma 
forma tão certeira que envolveu 
regentes com formação como ini-
ciantes numa perspectiva técnica 
sem criar constrangimentos, apon-
tando para soluções dos dilemas 
práticos. Exaltou a música luterana, 
elogiou a IECLB, valorizou nosso 
trabalho e refletiu conosco o que 

que este é o momento de relembrar 
e testemunhar ao mundo o que o 
movimento da Reforma representa 
para a história.

Tivemos a oportunidade de 
ensaiar o hino “Cristãos, alegres 
jubilai” - tema da IECLB deste 
ano - no original de Lutero: Nun 
Freut Euch, Liebe Cristen G’Mein. 
Nos foi disponibilizada a obra com 
um excelente arranjo do regente 
Roberto Rossbach, mestre, dou-
torando em música e professor na 
FURB. É um assíduo colaborador 
nos seminários de música em Ro-
deio 12 e participou da oficina em 
São Bento do Sul.

Agradecemos pela oportunida-
de deste aprendizado, à Mara Cam-
pos que nos conduziu com tanta 
maestria, ao Cleonir Ziemermann 
em mediar os detalhes para a vinda 
da professora, ao Lar Vila Elsa que 
nos recebeu de braços abertos, à 
secretária do Sínodo Norte Cata-
rinense Roselei, que ocupou-se 
com as inscrições e a todos que se 
dispuseram a participar.

CLADIS E. STEUERNAGEL / Joinville

representa celebrar 500 anos não 
só de Reforma da Igreja, mas de 
toda uma cultura musical. 

A oficina foi oferecida aos 
regentes e musicistas do Sínodo 
Norte Catarinense, que abriu es-
paço para outros sínodos e insti-
tuições. Somamos um total de 37 
participantes vindos de Joinville, 
Blumenau, Gaspar, São Bento do 

Sul, Pomerode, Marcílio Dias, Rio 
das Antas, Massaranduba, Jaraguá 
do Sul, Caçador, e dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná e até 
de Goiás.

Tivemos o privilégio de com-
partilhar saberes e também de 
divulgar a música luterana para 
outras denominações. Quando per-
guntavam porque, respondíamos 

Regentes participantes da Oficina diante do belo prédio da Vila Elsa.

Dentre os vários desafios 
globais para a construção de um 
mundo melhor, o machismo é uma 
pauta constante de discussão. 
Seja pela violência física ou 
psicológica que ele causa, seja 
pela diminuição da mulher, 
seja pelo caráter opressor das 
atitudes, é uma prática que deve 
ser erradicada da sociedade.

A única forma de acabar 
com essa prática é através da 
conscientização da sociedade 
como um todo, tanto em homens 
como mulheres, visando 
um mundo mais amigável, 
independente de gênero. Trata-
se de um trabalho constante de 
desconstrução e aprendizado, 
da análise de práticas que 
atualmente são consideradas 
comuns, mas contribuem para 
que o quadro de machismo 
continue em crescimento.

A Igreja Luterana já adotou 
diversas práticas favoráveis 
ao empoderamento feminino. 
Mulheres podem exercer os 
mesmos cargos que homens, 
temos em nossa igreja ministros 
e ministras, sem distinção ou 
superioridade. Além disso, na 
própria história da instituição, 
sempre ressaltamos o 
protagonismo de Katharina von 
Bora no movimento reformador, 
em conjunto com Martin Lutero. 
Uma das maiores provas desse 
engajamento feminino foi o 
Encontro Nacional de Mulheres 
Luteranas Celebrando os 500 
Anos da Reforma, que aconteceu 
em março deste ano, em Foz do 
Iguaçu.

Como jovens reformadores 
e reformadoras, nosso dia a dia 
deve ser pautado por práticas 
que valorizem e incentivem 
as mulheres, por diálogos que 
esclareçam nossos semelhantes 
sobre o machismo e por 
atitudes que contribuam para a 
erradicação do mesmo. 

Jesus veio ao mundo para 
pregar o amor para todas as 
pessoas próximas a nós.. 
Nosso papel como discípulo é 
continuar propagando esse amor 
incondicional.
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Ano 500 MANIFESTO sobre a reforma da 
Previdência foi emitido em Foz

Reforma 500

PUBLICAÇÕES

OASE publica gibi com a 
história de Catarina von Bora

O gibi com a biografia de Lutero, 
publicado pela União Paroquial de 
Blumenau no ano passado, não está 
mais sozinho. Agora a OASE nacio-
nal lançou um gibi com a história da 
esposa de Lutero, Catarina von Bora, 
que desempenhou importante papel 
no movimento.

O gibi com a história de Catarina 
foi lançado no Encontro Nacional de 
Mulheres em Foz do Iguaçu/PR, que 
reuniu mais de duas mil mulheres para 
comemorar os 500 anos da Reforma, 
de 17 a 19 de março.

O material foi elaborado pelo 
mesmo estúdio que fez o gibi de Lu-
tero, a Belli Studio de Blumenau/SC. 
O gibi de Lutero já recebeu diversas 
reimpressões e vem sendo distribuído 

pela Editora Otto Kuhr de Blumenau. 
Já está em processo adiantado um 
projeto de tradução do material para o 
alemão, a pedido da Igreja Evangélica 
na Alemanha, que pretende distribuir 
o HQ no país de origem do casal de 
reformadores da igreja. 

A Bíblia de Estudo da 
Reforma (Sociedade Bíblica do 
Brasil) apresenta um rico e vasto 
material como notas, artigos e 
orações com base em cada livro 
das Escrituras Sagradas. Todos 
os livros da Bíblia trazem uma 
introdução sobre o pensamento 
de Martim Lutero, bem como 
um amplo esboço com detalhes 
históricos e artigos. O objetivo 
desta publicação é estimular 
no leitor a reflexão sobre o 
legado trazido pela Reforma 
e, especialmente, resgatar as 
raízes da Reforma Protestante, 
ao destacar a centralidade da 
Bíblia para a fé e a vida cristã. 

Para esta Bíblia de Estudo, 
adotou-se a consagrada edição 
Almeida Revista e Atualizada 
(RA). Fiel aos originais e uma 
das traduções preferidas pelos 
leitores, a RA segue a divisão 
padrão de capítulos e versículos 
e traz vários subtítulos que 
ajudam o leitor a visualizar 
rapidamente o conteúdo das 
divisões/seções do texto 
bíblico. Nesta edição, o texto 
bíblico aparece disposto em 
duas colunas, com divisão por 
parágrafos. 

• TRADUÇÃO: Almeida Revista 
e Atualizada

• IDIOMA: Português
• TAMANHO DA LETRA: 

Normal
• CAPA: Preta e Vinho
• ACABAMENTO: Couro 

sintético, Luxo
• MEDIDA: 16,2 x 23,4 cm
• FORMATO: Grande
• PÁGINAS: 2.304 páginas
• ÍNDICE: Sim
• INDICADO PARA: 

Acadêmicos, Líderes

Dados sobre a Bíblia

Uma Bíblia de 
Estudo da Reforma

ENCONTRO DE MULHERES

Catarina como inspiração em Foz
P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

Catarina de Bora, a esposa do 
reformador Martim Lutero, 
esteve no centro de tudo. Nem 

a sua inspiradora cozinha escapou. 
Uma mulher notória e instigante, que 
transformou a sua vida para encontrar 
um lugar na história da igreja, foi ho-
menageada até em gibi. Mas a maior 
homenagem veio de 2,5 mil mulheres 
de todo o Brasil, que vieram a Foz do 
Iguaçu/PR a convite da OASE nacional 
para celebrar em conjunto os 500 anos 
da Reforma. A estrutura do Rafain Pa-
lace Hotel abrigou o encontro. 

O maior encontro de mulheres 
da história da IECLB, de 17 a 19 de 
março, não pode ser resumido nessas 
poucas linhas. Mas o seu lugar na 
história já está marcado. O Encontro 
foi entendido pelas organizadoras 
como a oportunidade para refletir 
sobre a liderança e a participação 
das mulheres desde o movimento 
da Reforma até os dias atuais. O 
encontro foi organizado com o apoio 
da Presidência da IECLB e a parceria 
da Secretaria da Ação Comunitária 
(Coordenação de Gênero, Gerações 
e Etnias), de ministras, do Fórum de 
Reflexão da Mulher Luterana e da 
Juventude Evangélica.

Abertura – Após vários meses 
de muitos preparativos a muitas mãos, 
a noite de 17 de março deu início ao 
Encontro Nacional Mulheres Lu-
teranas Celebrando os 500 anos da 
Reforma com um culto de abertura.

As palavras de saudação da aber-
tura foram da pastora Marcia Hülle, 
Orientadora Teológica da OASE.

Na sua fala, a Coordenadora de 
Gênero, Gerações e Etnias da IECLB, 
Pa. Carmen Siegle, revelou a grande 
movimentação de mulheres se arti-
culando, se deixando desafiar, supe-
rando limites e derrubando barreiras 
para participarem desse encontro. “O 
belo disso tudo foi perceber que há 
uma diversidade incrível na IECLB, 
não só de cultura, de jeitos de celebrar 
a fé, mas também de movimentos de 
mulheres”, disse. 

A Presidente Nacional da OASE, 
Rejane Hagemann, saudou o público 
e relatou como surgiu a ideia do 
evento e compartilhou a trajetória de 
sua concretização.

A prédica da noite de abertura foi 
conduzida pelo pastor presidente da 
IECLB, Dr. Nestor Paulo Friedrich. 
“Quem, em um país com as dimen-
sões do Brasil teria fôlego, energia 
e garra para realizar o único evento 
nacional alusivo aos 500 anos da Re-
forma neste ano de 2017 no contexto 
da IECLB? Resposta: as mulheres!”, 
comemorou Friedrich. 

Ao trazer a história da mulher 
samaritana, Friedrich mostrou a força 
das mulheres luteranas da IECLB, 

que são grandes exemplos na vida de 
fé e no envolvimento da vida comuni-
tária. Da mesma forma que a mulher 
samaritana, nós também somos aco-
lhidas por Deus e nele temos o nosso 
sustento para caminhar.

Diversos homens, entre ministros 
e maridos das participantes, presen-
ciaram o mega-encontro de mulheres. 
Friedrich foi o único que teve o privi-
légio de falar-lhes. Nos dois dias que 
se seguiram, com justiça, somente 
mulheres ocuparam a tribuna para 
proferir palestras e reflexões.

A noite terminou com a forma-
ção de uma grande Rosa de Lutero 
– momento que questionou sobre 
nossos problemas, dores, alegrias e 
motivações. 

Recheio – O sábado foi o recheio 
do sanduíche do encontro. Falou a 
Secretária Geral da IECLB, Diác. 
Ingrit Vogt, que destacou a importân-
cia de as mulheres buscarem cargos 
de lideranças nas suas comunidades, 
enaltecendo a coragem das mulheres 
em posição de titulares em órgãos 
decisórios em nível nacional. É im-
portante lembrar que a Diác. Ingrit é 
a primeira mulher a ser responsável 
pela Secretaria Geral da IECLB.

Então, chegou o esperado mo-
mento da palestra-tema do evento: 
Mulheres Luteranas celebrando 
os 500 anos da Reforma, que foi 
ministrada pela pastora Dra. Elaine 
Neuenfeldt, Secretária Executiva da 
Secretaria de Mulheres na Igreja e 
na Sociedade da Federação Luterana 
Mundial (FLM). A moderadora da 
palestra foi a pastora Marcia Blasi.

Sua fala foi sobre o empodera-
mento das mulheres na sociedade. A 
sociedade não quer apenas a presença, 
mas a participação efetiva da mulher, 
que se dá quando ocupam cargos de 
liderança e de decisão. “É preciso 
combater a cultura de silenciar as mu-
lheres na sociedade e na Igreja”, diz. 
A pastora Elaine lamenta que 20% de 
igrejas-membro da FLM ainda não 

reconhecem o ministério feminino. 
A palestra estimulou a reflexão sobre 
justiça de gênero.

Na parte da tarde, foram ofereci-
das seis palestras temáticas simulta-
neamente, com participação escolhida 
na inscrição. Entre os temas estava a 
cozinha de Catarina, com a diácona 
Dra. Marcia Paixão. Também foram 
temas “Libertas para arriscar - Mulhe-
res no movimento da Reforma”, com 
a pastora Regene Lamb e a diácona 
Telma Kramer; “Mulheres e a Igreja 
sempre em Reforma”, com a pastora 
Dra. Claudete Beise Ullrich;  “Mulhe-
res e Mídia” com Daniéli Busanello; 
“Mulher e políticas públicas”, com 
a pastora Cibele Kuss; e “Tecendo 
conhecimentos”, com a pastora Dra. 
Marli Brum. Na sequência das pales-
tras, as participantes puderam visitar 
os trabalhos expostos especialmente 
para o encontro. A noite, voltada 
para a cultura, teve apresentação do 
Coral da Itaipu.

Marcas – O domingo foi mar-
cado pelo culto de encerramento do 
encontro. A pregação foi conduzida 
pela pastora primeira vice-presidente 
da IECLB, Silvia Genz, que se baseou 
em Lucas 15.8-10. Após a pregação, 
uma celebração eucarística marcou 
o final do encontro. A celebração foi 
compartilhada por ministras e minis-
tros na distribuição de pão e vinho.

Ao final do encontro foi aprovada 
uma mensagem, a ser lida nas comu-
nidades da IECLB. “As mulheres 
sempre estiveram presentes para 
servir, mas pouco puderam participar 
com voz, poder de decisão e autono-
mia de trabalho”, constatam. Pedem 
“que a cultura não seja usada como 
barreira para limitar as mulheres a um 
papel secundário e sem possibilidades 
de protagonismo”. 

Em outro manifesto, as mulheres 
se declararam contra a Reforma da 
Previdência, unindo-se ao manifesto 
da Direção da IECLB (cf. pág. 13).

FOTO: DEBORA LUDWIG

Um dos muitos momentos de celebração e empoderamento, na palestra da pastora Elaine Neuenfeldt.

Pedidos 
para 
Literatura 
Evange-
lística, 
pelo fone
47/3337-
1110.
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Schwester Martha Kunzmann, 
o anjo branco do Garcia
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História 

Galo Verde

COMO ECONOMIZAR ÁGUA, 
na coluna do Galo Verde

Dr. OSMAR HINKELDEY e
P. HERCULES KEHL / Blumenau

Dr. EMÍLIO VOIGT 
Ministro da IECLB
em Porto Alegre/RS

FOTOS: ACERVO DE ADALBERTO DAY / Blumenau

Cuide da água
A água é um bem renovável, 

mas não infinito. O volume de água 
disponível para consumo é muito 
pequeno e a disponibilidade está 
diminuindo em virtude do aumento 
do consumo e da contaminação 
dos mananciais. Faça a sua 
parte para mudar este quadro! 
Comece com pequenas atitudes 
que farão grande diferença na 
preservação desse recurso natural 
indispensável à vida.

A regra fundamental é: evite o 
desperdício! Tenha cuidado com 
vazamentos e torneira pingando, 
que pode consumir 45 litros de 
água por dia. Veja abaixo algumas 
dicas para uso racional da água:

1. No banheiro não deixe 
a torneira aberta ao escovar os 
dentes ou fazer a barba. Não 
demore muito tempo no banho 
(15 minutos pode consumir até 
200 litros de água). Cinco minutos 
são suficientes para nossa 
higiene. Desligando o chuveiro ao 
ensaboar, a economia será ainda 
maior. Cuidado com a descarga. 
Válvulas desreguladas são vilãs 
do consumo. Dê preferência a 
caixas de descarga acopladas e 
com acionamento duplo.

 2. Na cozinha faça uma 
pré-limpeza da louça retirando 
os restos de comida. Além de 
evitar entupir a pia, economiza 
água. Não use água corrente 
para lavar louça. Ensaboe a 
louça e somente abra a torneira 
para enxaguar. Lavar louça 
com torneira aberta por 15 
minutos consome praticamente 
os mesmos 200 litros de um 
banho. Com uso consciente, você 
pode gastar até 90% menos. 
Use arejadores (restritores de 
vazão) nas torneiras. Eles geram 
sensação de maior volume e 
a economia é de 60%. Use a 
capacidade máxima da sua 
máquina de lavar louça.

3. Na lavanderia lave roupas 
somente quando tiver suficiente 
para utilizar a capacidade máxima 
da máquina de lavar. Se você 
utiliza tanque, deixe a roupa de 
molho e use a mesma água para 
ensaboar e lavar.

4. No quintal a água da chuva 
pode ser utilizada para lavar 
calçadas e molhar plantas. Regue 
suas plantas de manhã cedo ou 
ao fim do dia para reduzir a perda 
com a evaporação. Dê preferência 
ao regador ou utilize mangueira 
com esguicho econômico. 
Mangueira não é vassoura! Na 
maioria das vezes basta varrer 
a calçada. Se necessário lavar, 
utilize água da chuva ou da 
lavagem de roupa. Em alguns 
municípios, a prática de lavar 
calçadas com mangueira é punida 
com multa. Use um balde para 
lavar a bicicleta ou o carro. A 
utilização de água corrente para 
lavar um veículo pode levar ao 
desperdício de 300 litros.

Martha Elisabetha Kunz-
mann, o anjo branco do 
Garcia, nasceu numa 

família numerosa, no dia 11 de ou-
tubro de 1901 em Eisingen/Baden-
-Wirtenberg, Alemanha. Ela teve a 
sua juventude marcada pela primei-
ra guerra mundial e, aos 29 anos de 
idade, veio ao Brasil. Após cinco 
anos em Blumenau, Martha retor-
nou à Alemanha para ser ordenada 
irmã diaconisa, em abril 1936. Em 
outubro do mesmo ano ela retornou 
a Blumenau e permaneceu até 1961, 
quando voltou à sua pátria, já com 
60 anos de idade. 

Por mais de 25 anos ela dedi-
cou-se como diaconisa-parteira na 
região do Garcia, em Blumenau. 
Chegou a Blumenau na década de 
1930, quando não havia muitas 
parteiras, não havia Sistema Único 
de Saúde-SUS nem serviço social, 
e tudo era precário.

Trabalho intenso – Como era 
a sua vida? Pode-se ter uma ideia 
através de seus livros, de pessoas 

Em 16 de 
abril de 
1961 a 
Irmã  Martha 
Kunzmann 
celebra 25 
anos de 
jubileu (à 
esquerda, 
com flores 
nas mãos).

que a conheceram pessoal mente 
e de alguns relatórios de trabalho. 
Nos relatórios de 1937, por exem-
plo, consta que a Irmã Martha fez 
67 partos, 1.705 visitas a doentes, 
1.090 trabalhos de assistência, 1.001 
consultas e 54 vigílias noturnas. Na 
estatística de 1939 consta que ela fez 
101 partos, 32 vigílias noturnas, foi 
chamada para 1.604 visitas a doen-
tes, além de 832 consultas e 1.713 
trabalhos de assistência. 

Seu trabalho era intenso. Os 
partos ocorriam dia e noite, em 
situações complicadas e ambientes 
de grande pobreza, mas a grati-
dão era tanto maior. Ainda hoje 
Schwester Martha é lembrada por 
muitos blumenauenses.

Ingeburg Lauterjung  (93 anos), 
relata que a Irmã Martha era uma 
pessoa benquista na comunidade. 
Henry Spring, que teve uma doença 
na infância e após ter sido desen-
ganado pelo médico foi curado. 
Segundo Spring, ele não chegaria 
à idade adulta sem a intervenção 
da diaconisa.

Conta uma senhora que não 
conseguia encontrar a Irmã Martha 
em casa para uma visita e resolveu 
acompanhá-la num atendimento, 
podendo falar-lhe durante o deslo-
camento. Ela havia sido chamada 
para atender uma parturiente num 
morro, em uma casa de madeira e 
condições precárias de vida. Para 

dar banho no bebê havia pouca 
água e duma caixa cheia de tra-
pos foram retirados alguns panos 
velhos em condições de cobrir o 
recém-nascido.

Irmã Martha sempre tinha 
palavras de consolo. Em uma 
dedicatória de 1955 a Hildegard 
Bahr, ela escreveu: “Deus só tem 
um pensamento, uma vontade, uma 
ideia, um alvo contigo e comigo: 
que retornemos a Ele”.  

Em meio a guerras – Durante 
sua estada em Blumenau, eclodiu 
a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Não foi um período fácil, 
mas a Irmã Martha escreveu em 
1947: “Não sofremos nem falta de 
pão, nem de trabalho. Mas, durante 
os terríveis anos da guerra, as pes-
soas de descendência alemã sofre-
ram sede espiritual, que ainda hoje 
se percebe. Em retrospecto temos 
muito a agradecer. Posso, como há 
dez anos atrás, fazer o meu trabalho 
nesta comunidade industrial sem 
ser perturbada”. 

Irmã Martha Kunzmann passou 
por muitas situações adversas no 
serviço e no testemunho cristão. 
Em 16 de abril de 1961 recebeu 
a bênção pelo jubileu de prata de 
sua ordenação como diaconisa. Ela 
faleceu a 11 de abril de 1982, um 
domingo de Páscoa, aos 81 anos. O 
funeral deu-se na quarta-feira 14 de 
abril de 1982.

A Câmara Municipal de Blume-
nau concedeu-lhe postumamente o 
título de Cidadã Blumenauense, 
em reconhecimento aos serviços 
prestados à comunidade. O prédio 
do Ambulatório Geral do Garcia, 
inaugurado em 2008, recebeu o 
seu nome de “Ambulatório Geral 
Martha Elisabetha Kunzmann”.

Testemunho de vida – “Lem-
brai-vos dos vossos guias, os quais 
vos pregaram a palavra de Deus; e, 
considerando atentamente o fim da 
sua vida, imitai a fé que tiveram” 
(Hebreus 13.7). Em homenagem à 
Irmã Martha Kunzmann a Comuni-
dade Bom Pastor Garcia-Blumenau 
realiza, no dia 9 de abril, às 9 horas, 
um culto de louvor e gratidão a 
Deus pela vida e testemunho de fé 
dela e convida os nascidos com au-
xílio da irmã-parteira a participar.

A Irmã Martha assumiu o com-
promisso de viver a fé eficaz, ativa 
e formada no amor, como disse 
Jesus: “quem quiser ser grande 
entre vós, seja este o que vos sirva”. 
O amor a Cristo é a única força 
propulsora de nosso servir. 

Schwester Martha (esq.), cruzando o Ribeirão Garcia a cavalo com 
uma auxiliar, para realizar um parto em casa em Blumenau.

Schwester Martha

A história sesquicentenária da Comunidade 
Evangélica de Teófilo Otoni/MG encontra-se 
preservada graças ao trabalho de restauro 
e digitalização de seus livros de registro de 
ofícios. Os registros de batismos, confirmações, 
bênçãos matrimoniais e sepultamentos podem 
ser consultados na internet. Teófilo Otoni (1856) 
é uma das comunidades mais antigas da IECLB 
em Minas. Seu primeiro pastor, Johann Leonhardt 
Hollerbach, veio em 1862. A documentação 
histórica estava danificada e passou por restauro 
em São Paulo e depois foi digitalizada. Os 
documentos podem ser consultados no Portal 
Luteranos e dizem respeito aos ofícios realizados 
no nordeste de Minas Gerais e sul da Bahia.

A preservação da memória histórica das 
comunidades passa pela manutenção e guarda 
de seus livros de registro de ofícios. O exemplo da 
comunidade de Teófilo Otoni/MG pode ser seguido 
por outras comunidades. 

Teófilo Otoni digitaliza livros de registros
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Comunidade NÚCLEOS DA LELUT de Balneário 
e Joinville completam 20 anos

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12Bom Pastor de Curitiba faz 40 anos

HISTÓRIA

Os Sinos
São vários os sinais dos 

sinos. Passou a ser usado 
no século quarto para ajudar 
as aldeias e as comunidades 
cristãs com os seus sinais. É 
um instrumento de percussão, 
feito de bronze. O seu nome 
vem do latim e significa sinal. O 
maior sino de bronze está em 
Moscou, na Rússia.

Os sinais dos sinos são 
litúrgicos. Ajudam as pessoas e 
comunidades a se sintonizarem 
com os serviços de Deus. Eles 
dobram para convidar para os 
cultos. Também, em algumas 
vilas e cidades, são usados 
para sinalizar as 6 horas da 
manhã e as 6 horas da tarde. 
Muitas comunidades da IECLB 
ainda hoje batem o sino no 
momento da oração do Pai 
Nosso, durante a celebração da 
Santa Ceia. 

O som dos sinos é 
inconfundível, e nos lembra da 
presença e dádivas de Deus, 
consequentemente, dos nossos 
compromissos com a vida de fé 
em Jesus Cristo. “Louvai a Deus 
com címbalos sonoros; com 
címbalos retumbantes” (Sl 150.5).

Os sinos são mensageiros, 
usados também para anunciar 
outros ritos, tais como a Bênção 
Matrimonial, o falecimento 
de pessoas, celebrações 
especiais e alertas para perigos 
de ordem civil ou natural. Os 
sinos anunciam momentos 
alegres, feriados, tempo de 
paz, de tristeza, de despedidas 
e de solidariedade em tempos 
difíceis. Eles fazem parte da 
nossa vida e da vida de muitas 
cidades no mundo. 

Temos motivos para 
lamentar quando pessoas ou 
grupos de pessoas entram 
na justiça para silenciar os 
sinos dos templos cristãos. 
Desconhecem ou desligam-se 
das tradições sagradas dos 
povos e da religião cristã.

Lamentamos também 
quando os sinos já instalados 
nos templos das nossas 
comunidades são abandonados, 
mal cuidados ou quando os que 
os tocam não são devidamente 
valorizados. Afinal, tocar o sino 
também é uma arte. 

Damos graças por todas as 
pessoas e comunidades que, 
com gratidão, cuidam dos sinos 
e reconhecem os seus sinais 
sagrados.

No dia 3 de março a Co-
munidade Bom Pastor de 
Curitiba/PR comemorou 40 

anos de existência. A comunidade 
foi iniciada anos antes, como ponto 
de pregação da Comunidade Evan-
gélica Luterana de Curitiba até que, 
em 3 de março de 1977, emancipou-
-se e se tornou comunidade na então 
Vila Guaíra. 

Após meses de preparo e orga-
nização, foi celebrada uma grande 
festa com uma bela celebração e 
ótima comunhão no almoço. 

A festa iniciou ainda em 2016, 
quando no dia 19 de junho, coin-
cidindo com o culto dos 500 dias 
para os 500 anos da Reforma, foi 
lançada a campanha dos 40 anos da 
Bom Pastor. Desde então, nos últi-
mos 40 cultos foi feito um resgate 
histórico de alguns dos fatos mais 
importantes dessas quatro décadas. 

A cada culto um ano era lembrado. 
Além de alguns fatos retirados das 
atas daquele ano, eram lidos os 
nomes das pessoas confirmadas 
e batizadas no respectivo ano. Se 
alguém que tivesse o nome lido 
estava presente, recebia um livro ou 

devocional de lembrança. Numa ca-
minhada de 40 anos é praticamente 
impossível lembrar ou mencionar 
os nomes de todas as pessoas que 
fizeram parte dessa história. Mas 
com o gesto de presentear foi possí-
vel passar a mensagem de que todos 

são importantes na construção, 
formação e vida da comunidade.

No culto do dia 5 de março o 
pastor sinodal Odair Braun, do Síno-
do Paranapanema, pregou no culto. 
Braun realizou seu estágio nesta 
comunidade. Também participaram 
da celebração os pastores Jorge 
Schieferdecker e Evandro Meurer, 
que atuaram na comunidade nessas 
quatro décadas, além da pastora 
Bianca Weber, que é voluntária na 
paróquia. Impossibilitado de se fa-
zer presente, o P. Em. Martin Merk-
lein enviou um vídeo da Alemanha 
e foi mostrado no início do Culto. 
Também foi lembrado in memoriam 
o pastor Rui Alberto Bonato, que 
também atuou na comunidade. 

O objetivo foi alcançado e 
aconteceu uma celebração da cami-
nhada da comunidade, prestigiando 
sua rica história de testemunho de 
fé, numa grande e rica celebração 
comunitária.

P. EDER A. F. WEBER / Curitiba

O pastor Jorge Schieferdecker durante a celebração na Bom Pastor.

LELUT

O Núcleo da Legião Evan-
gélica Luterana-LELUT de Bal-
neário Camboriú/SC completou 
20 anos de fundação no dia 21 
de fevereiro.Durante a reunião 
festiva, da qual participaram 41 
legionários, foram homenageados 
os ex-presidentes. 

Além dos integrantes do grupo, 
também estiveram na reunião o 
coordenador sinodal da Lelut do 
Sínodo Vale do Itajaí, Hardi Ari 

Núcleo de Balneário 
Camboriú celebra 20 anos 
de encontros e projetos

Núcleo da Paz de 
Joinville celebra 20 
anos de caminhada

Mertz, o pároco local, pastor Val-
dim Utech, o pastor Rolf Roeder, 
coordenador espiritual da LELUT 
do sínodo, e o pastor sinodal Breno 
Carlos Willrich.

A palestra da noite ficou a 
cargo do pastor Rolf Roeder, que 
discorreu sobre o tema Gratidão e 
Felicidade. A noite foi de recor-
dação e muitas alegrias. Após a 
reunião foi servido um delicioso 
jantar aos presentes.

FOTO: ANDREY PROENÇA

O grupo de Balneário Camboriú na celebração dos 20 anos de ação.

Há 20 anos nascia a ideia de 
um grupo de homens, que frutifi-
cou na Paróquia da Paz de Join-
ville/SC graças a sete homens. O 
Núcleo da Paz consolidou-se com 
25 homens, tornando-se um espaço 
vivo para alimentar a fé através 
da comunhão, partilha, louvor e 
estudo da palavra e testemunho de 
Jesus Cristo. É um grupo de cris-
tãos identificados com os escritos 
confessionais da Reforma e com 
todas suas balizas importantes, le-
gado na Igreja Evangélica Luterana 
(IECLB) da qual são parte como 
homens com toda a sua espiritu-
alidade, expressa e motivada pelo 
Espírito de Deus.

Por isso estamos alegres e 
jubilosos, e isso precisa ser come-

morado. Assim interconectados, 
de um lado o Jubileu de Porcelana 
(20 anos) da LELUT e do outro o 
Jubileu da Reforma Luterana (500 
anos), esses dois eventos nos con-
vidam a refletir em culto a herança 
do legado luterano protagonizado 
por Martim Lutero em 1517. De-
pois, como bons luteranos de festa, 
celebrar a vida na alegria, na con-
versa livre, na partilha do comer e 
beber juntos, que faz bem ao corpo, 
à alma e ao espírito.

Aos nossos companheiros e 
amigos de caminhada na LELUT e 
fora dela, dizemos: Tudo está sendo 
feito pela Comissão de Eventos, na 
melhor forma possível, para a festa 
comemorativa e de laços, que une 
pelo espírito cristão.

Núcleo da Paz de Joinville no aniversário de 16 anos do grupo.



5606

ANO XXXIII / Nº 4 / ABRIL DE 201712 O CaminhO

Diaconia 
POVOS INDÍGENAS

Na semana dos povos 
indígenas a criança é o tema

OFERTA ESPECIAL será levantada 
na Semana dos Povos Indígenas

OBRA MISSIONÁRIA ACORDAI

Conselho da OMMA 
reúne-se em Ivoti

REPRODUÇÃO O CAMINHO

DA REDAÇÃO / Blumenau

ASemana dos Povos 
Indígenas de 2017, 
nos dias 16 a 22 de 

abril, irá trabalhar o tema 
“Crianças Indígenas”. O 
objetivo é trabalhar aspec-
tos da vida, da cultura e 
da sabedoria das crianças 
de alguns povos indígenas 
do Brasil.

Na cosmovisão indígena, 
a separação rígida de gera-
ções não existe. Adultos po-
dem voltar a ser criança, em 
festas e atividades de lazer, 
e crianças podem ensinar, a 
partir das suas observações. 
Elas são, por exemplo, um 
forte elo entre as culturas, 
transmitindo informações 
sobre informática e tecno-
logia, por exemplo. 

O material – desenvolvi-
do pelo Conselho de Missão 
entre povos Indígenas, em 
parceria com a Secretaria 
de Formação da IECLB – dá 
voz a crianças de diversos 
povos indígenas. Crianças 

de oito povos estão presentes 
no material, entre eles as 
crianças Laklãnõ Xokleng 
do Alto Vale do Itajaí.

A maioria dos povos usa 
histórias, jogos e brincadei-
ras como forma de repassar 
valores importantes de sua 

cultura para crianças e jo-
vens. Referência para esse 
tipo de educação são as pes-
soas idosas e sábias da co-
munidade, que transmitem 
valores fundamentais, como 
a solidariedade e o amor à 
natureza, por exemplo.

O povo Laklãnõ Xo-
kleng, por exemplo, tem 
uma relação muito forte 
com as crianças. Elas pos-
suem um lugar especial na 
comunidade e jamais ficam 
desamparadas. Para o povo, 
uma casa sem crianças é 
triste. Na escola indígena, 
as crianças pesquisam a sua 
cultura e aprendem a língua 
ancestral, bem como histó-
rias antigas, comidas tra-
dicionais, danças, canções, 
rituais e artesanato.

Durante a Semana dos 
Povos Indígenas será levan-
tada uma oferta nacional 
em todas as comunidades 
da IECLB, no segundo do-
mingo da páscoa, dia 23 de 
abril. A oferta será destinada 
para assessorar iniciativas 
comunitárias de geração de 
renda, bem como de preser-
vação ambiental, educação 
e saúde. O dinheiro também 
será aplicado no diálogo 
intercultural e em atividades 
sobre os direitos humanos 
dos povos indígenas.

O caderno 
motivador 
traz a 
descrição 
da vida de 
crianças 
de oito 
povos 
indígenas. 

Nos dias 21 e 22 de fe-
vereiro esteve reunido em 
Ivoti/RS o Conselho da 
Obra Missionária de Metais 
Acordai-OMMA. Hospe-
dados pela Comunidade 
Evangélica Trindade, e sob a 
presidência de Marcos Petri, 
os conselheiros avaliaram 
o andamento dos trabalhos 
desta importante Obra Mis-
sionária da IECLB e plane-
jaram suas atividades para o 
ano do Jubileu da Reforma.  

Durante o ano de 2017 
deverão acontecer dois gran-
des encontros regionais. Um 
reunirá instrumentistas da 

Regional Sul (Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul), que acontecerá na Itou-
pava Central, em Blumenau/
SC em 29 e 30 de julho. O 
outro está marcado para em 
Rio Ponte-Domingos Mar-
tins/ES nos dias 24 a 27 de 
agosto. Além disso, haverá 
a participação dos diversos 
coros de metais nos Dias da 
Igreja programados pelos 
sínodos. 

O Conselho também se 
ocupou com o Novo Hinário 
da IECLB, que está previsto 
sair na época do Dia da Re-
forma, com as partituras para 
coros de metais dos hinos do  
novo hinário.

P. em. OSMAR ZIZEMER / Blumenau

O Conselho delibera sobre atividades dos grupos de metais. 

HOMENAGEM DOS FAMILIARES: Com louvor e gratidão a Deus, AMANDA 
KRÜEGER (filha de Hermann e Emma Kissmann) festejou seus 85 anos de vida na 
companhia de seus familiares. Filhas Ilse, Loni e Elia, o filho Ademir, e o genro Emil 
Dorn; 12 netos e seus cônjuges e 8 bisnetos. O seu aniversário foi no dia 20/02, 
mas a festa aconteceu em sua casa em Itoupava Rega I/Blumenau, no domingo dia 
26/02/2017. Todos familiares se alegram e são gratos. “Bendize, ó minha alma, ao 
Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios” (Salmos 103:2).

Aniversário de 85 anos de Amanda Krüeger

A foto mostra 
os familiares 
de Amanda 
Krüeger na 
celebração 
no domingo, 
dia 26 de 
fevereiro.

Edital de Convocação
21ª  Assembleia Sinodal do Sínodo Vale do Itajaí
O presidente do Conselho Sinodal do Sínodo Vale do Itajaí, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto, no seu artigo 10º, convoca a 21ª Assembleia Sinodal 
Ordinária, a realizar-se no dia 06 de maio de 2017, com Culto de Abertura às 8h30min, na 
Capela do Centro de Eventos Rodeio 12, Rua José Ostrowski Júnior, 150, Rodeio/SC.

ORDEM DO DIA:
• Culto de abertura
• Composição da mesa e instalação das comissões
• Apresentação e estudo do tema
• Relatórios de atividades
• Aprovação de contas 2016
• Homologação do orçamento 2017
• Moções
• Sistematização
• Assuntos diversos
• Mensagem da assembleia
• Encerramento

  Blumenau, 15 de março de 2017
  Rubens Olbrisch, Presidente do Conselho Sinodal
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Fé e Vida 

Terra Brasilis
CLOVIS HORST 
LINDNER, Diretor de 
Redação em Blumenau/SC

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Beneficiárias do Bolsa Família 
visitam a “Nem Tão Doce Lar”

DIREÇÃO DA IECLB apela aos três 
poderes por mais justiça social

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. ARMIN ANDREAS HOLLAS / Rio das Antas

As mulheres beneficiárias do 
programa Bolsa Família, 
de Rio das Antas/SC, esti-

veram no dia 7 de março visitando 
a exposição “Nem Tão Doce Lar”. 
A exposição da FLD-Fundação 
Luterana de Diaconia foi trazida 
ao município pela Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana 
de Rio das Antas, juntamente com 
a Prefeitura Municipal, através do 
CRAS-Centro de Referência da 
Assistência Social.

Quarenta e duas mulheres, 
muitas acompanhadas de seus 
filhos pequenos, participaram pri-
meiramente de uma conversa com O pastor Hollas, de Rio das Antas, conversando com as famílias.

o pastor Armin Andreas Hollas e 
a assistente social Cláudia Lina 
Farias sobre violência doméstica, 
com enfoque especial na violência 
contra a mulher e a violência contra 
crianças e adolescentes. Após a 
conversa as mulheres fizeram vi-
sita à exposição e puderam buscar 
ajuda para conversar.

A prefeitura também forneceu a 
todas um lanche. Durante o lanche 
várias mulheres procuraram para 
relatar casos como, “uma amiga 
sofreu abusos durante 25 anos”, 
“acontece muito no bairro, bem 
pertinho”, “o marido não deixa mi-
nha amiga sair de casa”. Pequenas 
questões que denunciam a violência 
sofrida por elas mesmas.

MEIO AMBIENTE

Programa Galo Verde chega 
à Igreja Luterana no Chile

A ideia da igreja cristã colocar 
sinais concretos de preservação da 
Criação de Deus através do Programa 
Ambiental Galo Verde chegou ao 
Chile. A Pastoral Juvenil da Igreja 
Luterana no Chile criou o Proyecto 
Refórmate, que tem como slogan “Por 
uma igreja sustentável no cuidado do 
meio ambiente e do próximo”.

“Como crentes cristãos-lutera-
nos, buscamos viver a partir de uma 
liberdade responsável, entendendo 
tal liberdade como um caminho de 
serviço, amor e responsabilidade 
para com o próximo e a criação 

de Deus. Os 7R da reciclagem 
dão forma a esta missão”, explica 
o folheto do programa. Os sete 
erres da reciclagem são: reeducar, 
reduzir, recusar, reparar, reutilizar, 
redistribuir e reciclar. 

O Proyecto Refórmate teve sua 
primeira aplicação prática durante o 
congresso de jovens, com iniciati-
vas de cuidado ambiental, como se 
pode ver na foto. A inspiração veio 
do jovem chileno Karl Michael, que 
participou do Congrenaje em Timbó 
no ano passado e estuda Teologia 
em São Leopoldo/RS.

Karl Michael (de barba) organizando lixeiras com a equipe jovem no Chile.

MANIFESTO

Direção da IECLB elabora carta às 
autoridades em Foz do Iguaçú

Cortina de fumaça
Nunca revelar as verdadeiras 

intenções e criar fatos que 
desviem a atenção são duas 
táticas típicas de uma estratégia 
de Marketing político, chamada 
“Cortina de Fumaça”.Uma amiga 
de longa data, que hoje conhece 
os bastidores do poder como 
poucos, alerta: “A Reforma da 
Previdência é uma cortina de 
fumaça para esconder o que 
realmente estão fazendo”. 

E o que seria? Privatizações! 
Já vimos os casos do Pré-Sal 
e dos aeroportos. A própria 
Reforma da Previdência não 
quer outra coisa do que levar 
mais gente a contribuir com a 
Previdência Privada, grande filão 
dos bancos. A lista das intenções 
de privatizações é tão grande 
que chocaria até o mais puritano 
dos liberais, que acha que 
reduzir a presença do Estado é a 
solução para o Brasil. 

Quer saber, eu quase ouso 
prever que essa tal Reforma da 
Previdência nem vai ocorrer. 
Afinal, o povo nas ruas é um 
dos poucos termômetros que 
esses políticos ainda respeitam, 
porque é de lá que vêm os votos 
que os elegem. Mas é uma 
cortina de fumaça e tanto! 

A lista de Janot
Mais fumaça: “A democracia 

brasileira está tomada pela 
corrupção”, discursou o PGR 
Rodrigo Janot no dia 14 de março, 
quando entregou uma lista de 83 
nomes de pessoas a investigar na 
Lava Jato. É a segunda lista dele.

Nenhuma novidade. Desde 
Cabral (e não falo do ex-governa-
dor do Rio), a corrupção é prática 
por aqui. Somos prisioneiros 
tão indefesos da corrupção que 
Maluf, um corrupto caçado pela 
Interpol, celebrou altivo: “Eu não 
estou na lista!”.

A velha prática de defesa, 
de apontar para os outros a 
fim de livrar a própria cara, é 
mais antiga que a corrupção; 
e vigorou como nunca nessas 
delações premiadas. 

O trabalho de Janot mal 
começou! Tem muito mais 
debaixo desse tapete vermelho 
de Brasília (sem falar de todos 
os cantos desse imenso Brasil). 
Tem tanta coisa aí, que eu não 
creio que livrem o Brasil da 
corrupção um dia. É fumaça!

Abrolhos!
Quando essa fumaça toda 

baixar, terão nos tirado tudo. 
Cuidado! Usemos máscaras 
para nos proteger e, como 
diziam os portugueses, 
“abrolhos!”. Não foi assim que 
batizaram um certo arquipélago 
cheio de recifes e que afundava 
navios à toa? Então... Abram os 
olhos!

Reunidos em Foz do Iguaçu/
PR às vésperas do Encontro de 
Mulheres Luteranas, a presidência 
e os pastores e pastoras sinodais da 
IECLB elaboraram um manifesto. 
A carta  afirma sua motivação no 
Evangelho de uma igreja que se 
sabe “incumbida da tarefa proféti-
ca, zelando pelo respeito à justiça 
em favor da paz”. 

O documento constata um cres-
cente clima de confronto, no qual 
sofre “a democracia que se constrói 
com diálogo”, em que crescem “os 
gestos de intolerância, agressivi-
dade e violência”, criando uma 
sociedade polarizada. Relembran-
do diversos manifestos anteriores, 
a Direção da IECLB afirma: “Em 
2017, lamentavelmente, aumenta o 
receio de que o Brasil caminha em 
direção ao abismo”. 

A carta questiona o desmonte 
das conquistas sociais “da popula-
ção sofrida e marginalizada” que 
“estão sendo avaliados e decididos 
em meio a negociações e manja-
res pouco comprometidos com a 
superação da aflição da população 
(Amós 6.6). Aprofunda-se o escân-
dalo da corrupção. A legitimidade 
dos atuais legisladores está abalada 
na sua essência, mesmo com ex-

ceções. Que autoridade lhes resta 
para revisar e definir questões da 
amplitude de uma reforma tra-
balhista e previdenciária, que irá 
impactar novamente naqueles se-
tores da sociedade já fragilizados? 
O descolamento da classe política 
do povo brasileiro é notório”. 
Segundo os dirigentes da igreja 
luterana, a relação dos governantes 
com a população “é cínica e dissi-
mulada”. Diante do quadro, vale 
o que Lutero já constatou em seu 
tempo: “Desde o início do mundo, 
um príncipe sábio é ave rara, e um 
príncipe honesto, mais raro ainda”.

A carta dirige um apelo ao 
Congresso, ao Executivo e ao 
Judiciário para ressaltar que “a 
Reforma da Previdência não pode 
ser objeto e resultado de acordos e 
conchavos políticos”. 

Ao reafirmar a importância do 
Estado laico, a IECLB sabe de sua 
responsabilidade pública derivada 
do compromisso com o Evangelho 
de Jesus Cristo e insta: “Executai o 
direito e a justiça e livrai o oprimi-
do das mãos do opressor; não opri-
mais ao estrangeiro, nem ao órfão, 
nem à viúva; não façais violência, 
nem derrameis sangue inocente 
neste lugar” (Jeremias 22.3).



Alunos do Colégio Martinus 
participaram do Concurso “Pin-
tando o Natal”, promovido pela 
Sociedade Bíblica do Brasil. O 
desenho do aluno Natan Pugsley foi 
selecionado em segundo lugar, na 
categoria de 7 a 9 anos; e o desenho 
do aluno Samuel Silvério Riceto 
foi selecionado em primeiro lugar, 
na categoria de 10 a 12 anos. Eles 
receberam kits com publicações da 
Sociedade Bíblica do Brasil e seus 
desenhos estão expostos no Museu 
da Bíblia/SP. Confira as fotos e veja 
o desenho de todos os ganhadores 
no link http://www.sbb.org.br/sem-
-categoria/sbb-anuncia-vencedores-
-do-pintando-o-natal/.
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2016

IECLB

DEZ ANOS DA VAI E VEM destaca 
dez ações de misericórdia

Portal reúne discografia da IECLB
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REPRODUÇÃO PORTAL LUTERANOS

DA REDAÇÃO/ Com informe do Portal

Espaço das Crianças

Ao longo de alguns meses, o 
Portal Luteranos (www.luteranos.
com.br) reuniu diversas gravações 
que aconteceram desde os anos 
60 do século passado no âmbito 
da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil. 

Trata-se da coleta de gravações 
de Long Plays (LP), Compact Disc 
(CD) e Digital Vídeo Disc (DVD)  
e, inclusive, fitas cassete – K7 que 
apresentam execuções e apresen-
tações de eventos musicais, coros, 
orquestras, cantores e cantoras, 
compositores e compositoras e 
diversos grupos musicais.

Visite a Discografia Evangélica 
Luterana. Faça um passeio pelo 
tempo. Veja álbuns e/ou escute 
hinos e canções. Caso sinta falta 

na lista de algum LP, CD, DVD 
ou K7 que foi gravado no âmbito 
da IECLB, entre em contato com 
o e-mail portal@luteranos.com.br .

Durante a reunião da Presi-
dência com os pastores sinodais em 
Foz do Iguaçú/PR, de 14 a 17 de 
março, o secretário de missão pastor 
Dr. Pedro Puentes Reyes anunciou 
a décima edição da Campanha de 
Missão Vai e Vem.

Neste décimo ano da Campanha 
foram destacadas dez ações inspira-
das nas obras de misericórdia (Ma-
teus 25.31-46): alimentar, saciar, 
vestir, acolher, cuidar, visitar, conso-

lar, transformar, conviver e celebrar. 
“Pelos 500 anos da Reforma e pelo 
Ano 10 da Campanha Vai e Vem, 
é Tempo de agradecer e promover 
iniciativas em prol da Missão, sejam 
de reflexão, ações missionárias ou 
ofertas, pois o nosso coração bate 
pela missão!”, convidou.

Serão apoiados os seguintes 
projetos missionários em 2017: 
Araucária/PR (Paranapanema), Nor-
deste MG e Sul BA (Sudeste), Norte 

Fluminense (Sudeste), Pastoral do 
Cuidado/RS (Rio dos Sinos), Paz/
RS (Sul-Rio-Grandense), Ribeirão 
Preto (Sudeste), Rio Brilhante/MS 
(Rio Paraná), Rurópolis/PA (Mato 
Grosso), São João Batista/SC (Vale 
do Itajaí), Sidrolândia/MS (Rio Pa-
raná) e Sul do Pará/PA (Mato Gros-
so). O lançamento da Campanha 
será em Pentecostes, 4 de junho, e 
o encerramento, no último domingo 
de setembro, dia 24.

Vai e Vem chega à décima edição em 2017
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Ecumene 

Nossos Hinos
Ó fronte ensanguentada

PREPARAÇÃO da SOUC será 
num seminário em Rodeio 12

SOUC

Semana de oração busca reconciliação 
no ano dos 500 anos da Reforma

REPRODUÇÃO O CAMINHO

P. INÁCIO LEMKE / Joinville

Páscoa é alegria. Antes, 
porém, vem a paixão de Cristo. 
É o sofrimento do inocente que 
artistas tentam traduzir em suas 
obras. Paul Gerhard conseguiu 
imprimir bastante bem um 
espírito de total entrega, 
doação de Cristo no hino 53 
do HPD. O texto descreve a 
situação da pessoa pecadora 
que se espelha diante do Cristo 
sofredor, ainda pendurado na 
cruz. O que vê, perturba. Leva à 
confissão de pecados.

A melodia, em tom menor, 
profundo e meditativo, traduz 
perfeitamente o lamento e a 
empatia pelo sofredor. Hans 
Leo Hassler (1564-1612) em 
1601 compôs a melodia (pois 
é!) para uma canção de amor 
secular! Já em 1613 apareceu 
como melodia para um hino, 
na coletânea Harmoniai Sacrai 
(Harmonias Sacras), seguindo 
o preceito de Lutero que “o 
demônio não deve monopolizar 
as melhores melodias”.

Aos 20 anos, Hassler 
recebeu uma bolsa para estudar 
com os mestres italianos. A 
Casa Comercial dos Fugger, 
de Augsburgo, cujos donos se 
interessavam pela igreja e pelas 
artes, pagaram seus estudos. 
Na Itália ficou 15 meses e 
aprendeu a maneira de compor 
músicas para diversos coros 
que, distribuídos nas grandes 
catedrais, atuam como um só. 
Estudou o exuberante estilo 
italiano de órgão e a forma 
atrativa da cançoneta.

A melodia se tornou 
mundialmente conhecida 
quando Bach a introduziu 
na Cantata “Paixão 
Segundo Mateus”, de 1727. 
Curiosamente, durante 100 
anos ela foi cantada apenas 
em Leipzig. Mendelsohn 
foi quem a levou a outros 
lugares, redescobrindo o 
legado de Bach.

ASemana de Oração pela 
Unidade Cristã – SOUC 
aborda neste ano a “Re-

conciliação”, sentimento que pre-
cisa ser vivido e experimentado 
diariamente na convivência comu-
nitária nas igrejas e na sociedade. 
O texto base para reflexão vem 
das igrejas cristãs da Alemanha 
e aborda o tema no contexto da 
comemoração jubilar do 500º 
Aniversário da Reforma.

As igrejas alemãs decidiram 
comemorar este aniversário com um 
Christusfest (celebração ecumênica 
de Cristo). A Reforma foi a ocasião 
de um foco renovado na salvação 
pela graça através da fé em Jesus 
Cristo. Alegramo-nos pela salvação 
de Deus, centrada na cruz de Cristo, 
que supera divisões e nos atrai para a 
união. Nesta celebração abertamen-
te confessamos e pedimos perdão 
pelos pecados de divisão que se se-

são e fazemos nosso pedido de perdão. 
A proclamação da Palavra ilumina a 
ação reconciliadora de Cristo como 
“aquele que morreu por todos e todas”. 
As pessoas fiéis respondem a essa boa 
nova aceitando o chamado para serem 
discípulas de reconciliação.

Para preparar a Semana de Ora-
ção pela Unidade Cristã no Brasil, 
o CIER-Conselho de Igrejas para 
Estudo e Reflexão convida as pes-
soas interessadas para o seminário 
de preparação da SOUC 2017. É 
um seminário ecumênico aberto, 
para experimentar na convivência 
a riqueza da ecumene entre as pes-
soas crentes de confessionalidades 
diferenciadas. Para a assessoria do 
seminário contamos com o profes-
sor de Teologia Celso Loraschi, 
Teólogo e Biblista da FACASC. O 
seminário será nos dias 24 e 25 de 
abril, no Centro de Eventos Rodeio 
12. Inscrições com Maria Della 
Giustina, secretária do CIER, pelo 
e-mail stelamdg@gmail.com.

guiram à Reforma. O culto celebrará 
Cristo e seus atos de reconciliação, 
que tocam o coração das pessoas e 
igrejas cristãs divididas para que se 

tornem discípulos e dis-
cípulas de Cristo, assu-
mindo o papel de agentes 
da reconciliação.

O tema “Reconcilia-
ção – É o amor de Cristo 
que nos move” nos leva 
a celebrar a irrevogável 
reconciliação que temos 
recebido pela fé em Je-
sus Cristo. O amor de 
Cristo se torna a força 
impulsionadora que nos 
leva além das divisões 
na direção de atos de 
reconciliação.

Com salmos e canções nos reu-
nimos em nome de Jesus louvando 
a Deus por suas maravilhosas obras. 
Confessamos nossos pecados de divi-

No ano do Jubileu 
da Reforma, o 
tema Reconciliação 
está na pauta da 
Semana de Oração.

Um grupo de cléricos ca-
tólicos da diocese de Curitiba 
teve um encontro no dia 4 de 
março pela iniciativa Rezar com 
os Místicos, no Centro de Apoio 
aos Trabalhadores da capital pa-
ranaense. A temática do encontro 
foi a Reforma de Martim Lutero, 
com palestra do pastor luterano 
Werner Fuchs. Considerado uma 
“liderança religiosa incontestável 
na luta e defesa intransigente dos 
pobres”, Fuchs atuou na Comissão 
Pastoral da Terra no Paraná, orga-
nização católica historicamente 
empenhada na luta pelos agricul-

tores. Atualmente, atua na defesa 
ambiental, da agricultura familiar 
e dos direitos humanos.

Durante a palestra, o pastor 
Fuchs apresentou Martim Lutero 
como um homem que jamais 
deixou de enfrentar as tentações, 
tornando a palavra de Deus o 
centro de sua atuação. A partir de 
uma análise da conjuntura ecle-
sial e social, o pastor comparou 
as tribulações do Reformador às 
que vivemos atualmente, desa-
fiando os participantes à coragem 
de enfrentar as crises inspirados 
em Lutero.

CATOLICISMO

P. Werner Fuchs fala sobre 
Lutero em encontro de padres

Papa Francisco é o primeiro 
a ter carro elétrico no Vaticano

O Papa Francisco aceitou a 
doação da Wermuth Asset Mana-
gement GmbH e passará a usar 
um carro 100% elétrico durante 
um ano, como parte de um projeto-
-piloto que visa demonstrar que 
essa tecnologia é boa para o am-
biente e a economia. A consultoria 
alemã também doou ao Papa quatro 
estudos sobre como transformar 
o Vaticano em um dos primeiros 
Estados do mundo a usar 100% 
de energias renováveis, em um 
ambiente com 100% da mobilida-
de livre de emissões, em um dos 
primeiros lugares a utilizar baterias 

de veículos elétricos para arma-
zenamento de energia e em uma 
economia com investimentos ali-
nhados aos objetivos da encíclica 
Laudato Si, a primeira na história 
da Igreja Católica a abordar ques-
tões ambientais.
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Especial CELEBRE A PÁSCOA EM CASA é o 
desafio da sugestão em destaque

PÁSCOA

A alegria preenche o vazio
Pa. MIRIAM RATZ / Timbó

APáscoa chegou! Tempo 
de alegria! Tempo de 
abraçar e celebrar! As 
palavras de Jesus a seus 

seguidores, no momento em que se 
despedia, lembram que algo novo 
surgirá: “a vossa tristeza se con-
verterá em alegria” (João 16.20b). 
Quem de nós não se encheria de 
ânimo ao saber que a tristeza se 
transformará em alegria?

Durante o tempo da Quaresma 
experimentamos um tempo para 
aquietar-se. Aliás, para muitas fa-
mílias esse era um tempo diferente 
de todos os demais. Muitas coisas 
sequer podiam acontecer nesta épo-
ca. Não aconteciam festas, bailes, 
e para as crianças era um tempo 
longo e penoso. Especialmente 
na Semana Santa, nada de brinca-
deiras, risos e gritarias. O silêncio 
deveria ser exercitado, quase de 
forma imposta. Muitas destas prá-
ticas mudaram com o passar dos 
anos. Alguns consideravam este 
um tempo de tristeza.

A Quaresma é um convite à 
reflexão. Como cristãos e cristãs, 
vivemos o tempo de esvaziar os 
nossos corações para que a men-
sagem pascal encontre morada 
em nossa vida. Ao vivenciarmos a 
Semana Santa somos convidados 
e convidadas a repensar nossas 

atitudes. Voltamos o nosso olhar 
para a cruz, que nos lembra do 
sofrimento, da morte de Cristo 
Jesus e rememoramos sua ação em 
nosso favor. Deus, por bondade e 
por força do amor, teve compaixão 
de nós e nos salvou. Mostrou-nos, 
através da humildade e do servir, 
a nossa fragilidade e vulnerabili-
dade. A morte de Cristo na cruz 
permitiu que as feridas se abrissem, 
que as crises e o mundo sofrido se 
revelassem. 

Mas o sentimento de tristeza 
e de dor é rompido na manhã 
da Páscoa. Ressurreição! Vida e 
esperança que se renovam. Há es-
perança nas palavras de Cristo: “a 
tristeza se converterá em alegria”. 
Se a morte de Cristo não foi em 
vão, também a sua ressurreição 
não o foi. Em outra passagem do 
Evangelho lemos: “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira 
que deu seu Filho unigênito para 
que todo o que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16). 
O propósito de Deus é claro: a 
salvação. Na cruz demonstra seu 
amor por todos nós e sua vontade 
de transformar nossa tristeza em 
alegria. É o convite para a vida que 
nasce da ressurreição. 

Como vivemos este momento? 
Como a Páscoa chega ao nosso 
coração? Há tempo para esvaziar-
-se de tudo o que nos entristece, 
da nossa culpa, do nosso pecado? 
Permitimos que a mensagem de 

alegria e fé preencha a nossa vida? 
Vale lembrar: A alegria que vem da 
ressurreição dura para sempre, en-
quanto que as “alegrias” do mundo 
são passageiras.

Um dos símbolos mais pre-
sentes na Páscoa é o ovo. Ele 
simboliza vida nova. Antes do 
ovo de chocolate, disputado nesta 
época, era comum compartilhar 
cestas de ovos feitos em casa, ar-
tesanalmente, nossas conhecidas 
“casquinhas”. Para que a casquinha 
pudesse ser utilizada, primeira-
mente ela era esvaziada e limpa 
com cuidado. Depois vinha uma 
tarefa especial, apreciada pelos 
adultos e diversão para a criançada: 
decorar as casquinhas com cores e 
brilhos; tudo o que fosse possível 
para que ficassem bonitas, colori-
das e alegres. E, por fim, elas rece-
biam um recheio doce para alegrar 
quem a recebesse. Esvaziadas para 
encher-se de novidade!

Um coração cheio de mágoas, 
rancor, ódio e indiferença dificil-
mente terá espaço para a alegria 
e novidade de vida. Ele precisa 
esvaziar-se e assim poder receber 
novidades. Assim, também nós 
queremos esvaziar nosso coração 
de sentimentos que escondem a 
vontade de Deus e enchê-lo de 
esperança e alegria da Ressurrei-
ção, da Páscoa de alegria, onde a 
tristeza da morte é vencida pela 
alegria da vida.

Compreender o verdadeiro 
sentido da Páscoa é perceber em 
nossa vida o amor de Deus, amor 
capaz de fazer da tristeza motivo de 
alegria, de fazer do vazio a opor-
tunidade de encher-se novamente. 
Fazer da morte a vida!  Páscoa é 
o nascimento da fé e da esperança 
que temos no Deus da vida, da 
vida eterna. É no evento pascal que 
reside alegria e a certeza de que a 
morte não tem poder absoluto. A 
morte, vencida pela vida, pela res-
surreição, faz com que os corações 
se encham de esperança e fé para 
testemunhar o anúncio de Cristo 
até os nossos dias. 

Esvazie seu coração, sua vida, 
nesta Semana Santa e deixe a 
Páscoa completar com sua alegria 
e esperança todos os espaços 
em seu viver. “A vossa tristeza 
se converterá em alegria” (João 
16.20b).

Pedidos de folhetos: IECLB – Literatura Evan-
gelística / Tel/fax (47) 3337-1110 – Caixa Postal 
6390 – Cep 89068-971 Blumenau/SC. / A IECLB-
-Literatura Evangelística é uma instituição da IE-
CLB, sob responsabilidade da Comunhão Martim 
Lutero. www.centrodeliteratura-ieclb.com.br.

As casquinhas 
são esvaziadas 
e recebem 
um novo 
conteúdo na 
Páscoa. Como 
a ressurreição, 
que afasta 
a morte e o 
sofrimento para 
trazer esperança 
e alegria.

Arrisco uma sugestão para celebrar a Páscoa com a 
comunidade, ou com alguns grupos da comunidade. Caso assim 
não seja possível, aceite esta sugestão para celebrar a Páscoa com 
a sua família. Não permita que outro compromisso substitua essa 
oportunidade ímpar. Antes da sugestão, explico a proposta.

A ressurreição de Jesus é uma ação de Deus, central para 
a nossa fé. Ela ilumina as trevas. Conforme o relato de Mateus 
28.1, as Marias chegaram ao túmulo de Jesus entre o anoitecer 
de sábado e o amanhecer do domingo, no momento em que a luz 
se encontra com as trevas, e se impõe sobre as trevas. O milagre 
da Páscoa, a graça da vitória sobre a morte em meio às trevas. A 
ressurreição é a vitória de Deus sobre os poderes da morte presente 
no mundo. Portanto, não é uma ação que valerá só para o futuro. A 
graça da ressurreição já está presente entre nós.

Também assim foi a primeira Páscoa, que aconteceu para o 
povo de Deus no Egito. A Páscoa conduziu ao deserto, rumo à nova 
terra. A ação libertadora de Deus no Egito sustentou o povo naquele 
momento histórico, deu coragem de viver, força para caminhar no 
deserto e esperança na nova terra.

A vitória de Deus sobre as trevas é uma graça poderosa dada 
para vivermos com fé os dias de hoje.

Vamos celebrar a ressurreição. A sugestão é simples. Você 
e a comunidade necessitam de atitude. Por exemplo, levantar 

de madrugada no domingo da Páscoa. Marcar um local para o 
encontro, de preferência ao ar livre, nas proximidades do salão 
comunitário, em uma montanha ou na praia. Cada um pode levar 
um lanche para o café da manhã, símbolos e ovos de Páscoa. 
Quando todos chegarem ao local, esperar aquele momento que 
viveram as Marias: o romper da manhã, quando a luz do novo dia 
se encontra com as trevas. Naquele momento, gritar juntos: “FELIZ 
PÁSCOA!” E de forma organizada, sob uma liderança, de forma 
breve partilhar as situações de trevas dos nossos dias e, depois, 
anunciar o relato da ressurreição de Jesus (Mateus 28.1-10). Após 
uma oração, partilhar os lanches, os ovos de Páscoa e falar uns 
com os outros sobre a esperança.

Essa celebração da Páscoa o envolverá intensamente. As 
luzes do amanhecer o ajudarão a refletir sobre a ação salvadora 
de Deus. E você levará para casa a missão de viver entre as 
trevas, nos dias de hoje, com a força da ressurreição, da vitória de 
Deus sobre a morte. Feliz Páscoa!

Para celebrar a fé na Ressurreição
P. GUILHERME LIEVEN / Rodeio


