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MEDITAÇÃO

Leia também

Campanha Vai 
e Vem junta quase 
957 mil reais em 2016

MISSÃO

Passou perto de novo. Che-
gando a quase 957 mil reais, o resul-
tado, mais uma vez, não chega a um 
milhão, mas quase. Conheça quem 
será beneficiado pela campanha e 
saiba quais os projetos da campanha 
para o próximo ano.

DESTAQUE / PÁG. 3 

Timbó adota nova 
prática no domingo 
de Eternidade

REFORMA

Cultos nos cemitérios no 
dia de Finados não são mais reali-
zados em Timbó. Agora optou-se 
por um culto de unção e bênção 
aos enlutados no último domingo 
do Ano da Igreja, o Domingo de 
Eternidade. Em nota, o colégio 
ministerial expõe seus motivos, 
baseados em prática da Época da 
Reforma Protestante.

RUMO AOS 500 / PÁG. 9 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Agora são outros 
500 é o novo tema 
da IECLB para 2017

TEMA DE 2017

O Ano Jubilar na IELCB 
abre espaço para, com base na 
história, olhar para o futuro 
da igreja. Motivos para render 
graças e louvor pelos 500 anos 
da Reforma não faltam. Mas 
é necessário transformar esses 
motivos de júbilo em desafios 
para o futuro. Saiba o que move 
a Igreja no ano do jubileu.

ESPECIAL / PÁG. 16 

Estamos num tempo de desa-
celerar, reavaliar e acalmar. Como 
assim? Este período normalmente 
é de férias e viagens. Dois fatos do 
passado mudaram o mundo e contri-
buíram para que pudéssemos viver e 
curtir esses momentos. O primeiro 
deles respondo com uma pergunta: 
E se Jesus não tivesse nascido, como 
seria o nosso mundo?

Se Jesus Cristo não tivesse nas-
cido, andaríamos como ovelhas 
perdidas, olharíamos nosso seme-
lhante como um eterno competidor, 
o perdão seria banido, nossas orações 
se perderiam no tempo e no espaço, 
desprezaríamos os valores da vida. 

Sem Jesus o mundo andaria nas 
trevas. Jesus transformou o mundo.  

O segundo fato foi um evento 
que em um único dia também mu-
dou o mundo. Era 31 de outubro de 
1517. Martin Lutero, um estudioso 
das escrituras, pegou a sua pena, 
mergulhou-a em seu tinteiro e es-
creveu as 95 teses com coragem e 
determinação. Essas teses causaram 
muito mais do que apenas um debate. 
Elas também revelaram que a igreja 
estava precisando muito de restaura-
ção. Com a Reforma e o invento da 
imprensa começou a modernidade. 
Esse segundo fato só tem valor por 
causa do primeiro fato. 

Hoje temos tempo de férias, 
direitos humanos, leis que nos garan-
tem o “ir e vir” por causa desses dois 
acontecimentos. O primeiro impac-
tou o mundo, pois o Filho de Deus 
virou gente e habitou entre nós, pa-
gando o preço de nossa libertação da 
morte e do pecado. O segundo fato, 
motivado pelo primeiro e transfor-
mado pelo primeiro, ajudou o mundo 
a abrir os olhos para uma realidade 
que havia esquecido – “a presença e 
necessidade de Jesus Cristo”. 

Só temos direito a férias, salários, 
saúde e educação por causa desses 
dois fatos. Não esqueça disso. Um 
abençoado tempo de férias! 

A esperança muda tudo

Você sai de férias 
e a sua Igreja 
está no litoral 
com você. Veja 
a programação, 
nesta edição.

VERÃO 2017

PÁG. 3 

Dois 
fatos que 
mudaram 
o mundo

2017

Germano Burger
1932 - 2016

O LEGADO DE UM ÍCONE DA IECLB

PERSONALIDADES DA IECLB / PÁG. 4 

Entrar num novo ano, 
na simples perspec-
tiva do calendário 
e dos dias que vão 
passando, pode não 

significar coisa alguma. Assim 
como olhar pela janela pode não 
ter nenhum significado também. 
Mas não deixa de ser inspirador; 
começar um novo ano ou o gesto de 
afastar a cortina, tanto faz. Os dois 
são quase uma parábola. E parábo-
las ensinam, abrem portas, colocam 
em movimento forças que julgáva-
mos esgotadas. Nos dois gestos, a 
esperança é a primeira sensação 
que nos domina. A esperança é, 
também, o impulso central da fé 
cristã. E a esperança muda tudo... 
no gesto de abrir a cortina e espiar 
para fora ou na simbologia da 
chegada de um novo ano. Por isso, 
em 2017 olhe pela janela da sua 
vida, em direção ao novo tempo 
que se inicia, com os olhos cheios 
de esperança. Muitos ouviram de 
Jesus: “Vai, a tua fé te salvou!”. 
Ande com fé você também, pois 
“a fé não costuma falhar”. A equipe 
do Jornal O Caminho lhe deseja um 
Ano Novo repleto de esperança e 
determinação! Feliz 2017!

Redentor
de Curitiba no 

sesquicentenário
HISTÓRIA / PÁG. 10 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



CHRISTIANE 
KLINGER, educadora 
em Joinville/SC
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Nossa crônica falta de tempo
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. Dr. OSMAR ZIZEMER, Vice-Diretor Geral / Blumenau

Um ano rumo ao futuro

Opinião   LUCAS 5.5

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:
10/02/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

CARTAS

Boa leitura em grupo

Que coisa! O tempo não para!  Onde ficou 2016?  Parece que 
passou num Upa! E ainda ficou tanta coisa que eu queria ter 
feito! Você também sentiu isto? Pois eu senti. Como é que 
parece que cada vez mais estamos “em alta rotação”, e temos 

menos tempo? Eu digo, parece que temos menos tempo. Pois todos os 
dias têm 24 horas, e todos os anos têm 365 dias (e seis horas) para todos. 
Portanto, a questão não é de tempo, mas de organização e de prioridades 
que colocamos em nosso tempo. E isto é difícil. 

Reflexão e testemunho interessante sobre este assunto nos traz a 
educadora Christiane Klinger em seu “Concorda Comigo” (página 2). 
Também vale a pena a reflexão do pastor emérito Valmor Weingärtner 
sobre o “agora”, na página 7 (em alemão e português).

Mas, seja lá como for, 2016 passou e deixou suas marcas, e 2017 im-
preterivelmente chegou. Que nos trará ele? Como será? Você certamente 
tem planos, projetos, sonhos, receios, ... pedidos a Deus para este novo 
ano. Que a luz de Cristo nos acompanhe nos caminhos de 2017.

O ano de 2017 é o ano do jubileu dos 500 anos da Reforma e a IECLB 
nos propõe como tema “Alegres, Jubilai! Igreja sempre em reforma: Ago-
ra são outros 500”. Como lema bíblico, “Nele vivemos, nos movemos e 

O ano de 2017 é o do 
jubileu da Reforma. 
A IECLB nos desafia a 
festejar com alegria e 
júbilo, olhando para 
esse passado e nos 
desafiando a não 
fujir dos desafios 
da realidade.

Nessa época do ano a frase que 
mais ouço é: “Nossa, como o ano passou 
rápido! Nem vi esse ano passar ou onde 
ficou esse ano?”. Todos nós ouvimos es-
sas falas e provavelmente nós mesmos já 
chegamos a essa mesma conclusão. Mas, 
afinal de contas, por que expressamos 
essa constante falta de tempo? O que nos 
dá a sensação de não ter tempo? 

Não temos mais tempo para curtir 
a noite com os pais ou os filhos, não 
temos tempo no trabalho e o nosso lazer 
parece não ter espaço na agenda. Vemos 
pessoas correndo de um lado para o ou-
tro, pessoas de todas as idades e todas 
super atarefadas. Você já ouviu pessoas 
com um suspiro na voz afirmando: “Ah, 
se ao menos eu tivesse mais tempo...”.

Há aqueles que mesmo em tom de 
brincadeira ou incomodados pela falta 
de tempo nos cobram, afirmando:  “Mas 

o que você faz entre a meia noite e as 
seis da manhã?”. Eu confesso que nesse 
horário eu tento dormir.

Esse dilema sobre o tempo remete 
a uma passagem na Bíblia que, já há 
milhares de anos, tratava sobre essa 
questão do tempo em nossas vidas. Cito 
algumas frases do texto de Eclesiastes 3: 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo o propósito debaixo 
do céu. Há tempo de nascer, e tempo de 
morrer; tempo de plantar, e tempo de 
arrancar o que se plantou; ... tempo de 
chorar, e tempo de rir; tempo de abraçar, 
e tempo de afastar-se de abraçar; ... tem-
po de buscar, e tempo de perder; tempo 
de guardar, e tempo de lançar fora; ... 
tempo de estar calado, e tempo de falar; 
tempo de amar, e tempo de odiar; tempo 
de guerra, e tempo de paz.

Ora, se há tempo para tudo, por que 
não conseguimos arrumar tempo para 
aquilo que gostaríamos de fazer, para 
aquilo que planejamos, sonhamos ou até 
temos como propósito de vida?

Há vinte anos, quando me casei, 
meu marido e eu também queríamos 
ter tempo para nós e para a família que 
planejávamos construir. Assim, começa-

mos a dialogar sobre como iríamos nos 
dedicar diariamente um ao outro, depois 
de um dia cheio de afazeres. Logo che-
gamos à conclusão que a televisão iria 
nos atrapalhar; que iria roubar a cena, o 
espaço que sonhávamos para uma vida 
familiar.  Dessa forma, a primeira grande 
decisão que tomamos foi  não comprar 
uma televisão. Imaginem um lar sem 
televisão! Nossos amigos e parentes não 
acreditavam em nossa decisão e diziam 
que não iríamos demorar muito para 
comprar uma. Na época, ainda não era 
necessário pensar sobre um computador 
ou celular, pois esses não eram comuns 
nas casas, mas já usados para o trabalho. 
Os anos foram passando e sem a televisão 
conseguimos de fato passar mais tempo 
juntos. As nossas três filhas cresceram e a 
tecnologia também foi chegando à nossa 
casa. Juntos aprendemos como adminis-
trar nosso tempo em família.

Concordo que tomar decisões não 
é fácil e exige um grande esforço de 
nossa parte. Mas, é possível. Que tal, 
se ao invés de nos queixarmos da falta 
de tempo fizéssemos um esforço para 
refletir o que em nossas vidas causa essa 
falta de tempo?

Participo de um grupo de estudo bíblico e, num 
encontro, resolvemos fazer algo diferente. Todos 
trouxeram o jornal O Caminho de novembro de 2016 
para ler e debater. Começamos com a amplitude 
geográfica desse jornal. Nada menos que 35 cidades 
foram citadas em reportagens e outras citações de 
lugares de acontecimentos. Vê-se aí o quanto é 
importante a entrega do jornal de casa em casa. Somos 
agradecidos ao pastor Anildo Wilbert que faz com muita 
simpatia esta distribuição em Florianópolis. Também 
achamos sensacional e que vale a pena ler na página 
13 deste jornal a reportagem “Viva a República! E eu 
com isso?”, da pastora Bárbara Kugel, sobre História do 
Brasil e sua ligação com a religiosidade dos luteranos. 
Entre outros importantes temas abordados, “O espaço 
para Crianças”, consideramos extremamente bem 
vindo.
 Aurea R. Goecks, professora
 Florianópolis/SC

Julio Walz em Pomerode
Parabéns ao jornal O Caminho pela organização 
da palestra “Depressão, Suicídio e Culpa”, com o 
psicanalista e escritor Julio Walz. Em poucas palavras 
e com uma conversa franca tivemos a oportunidade de 
ouvir sobre esse tema que assola milhões de famílias 
mundo afora. Sem dúvida, a melhor palestra do ano. 
Fica a sugestão para que ocorra novamente em nosso 
Sínodo. 
 Gustavo Allende, pastor em Badenfurt
 Blumenau/SC

Mestre, já que o senhor está mandando 
jogar as redes, eu vou obedecer.”

existimos” (Atos 17.28a). Está aí o desafio aos luteranos de todo mundo e 
especialmente a nós da IECLB: Festejar com alegria e júbilo, olhando para 
a história desses 500 anos e redescobrindo o legado teológico e de fé da 
Reforma (afinal, o que é fé cristã luterana e quais as suas características?); 
olhando para o presente da IECLB em busca de motivos de júbilo (mas 
também os seus pecados a confessar e erros a corrigir); descortinando o 
testemunho futuro da IECLB para dentro da realidade que vivemos em 
nosso país e no mundo (página 16). Certamente haverá muitas programa-
ções referentes a este jubileu em sua comunidade, na paróquia, no Sínodo 
durante este novo ano. Participemos com alegria e júbilo!

Dentro da proposta temática da IECLB o “Agora São Outros Quinhen-
tos!” lança desafios para a caminhada futura da IECLB. É importante que, 
ao longo do Ano do Jubileu da Reforma, não fujamos, como igreja de 
Jesus Cristo no Brasil, dos desafios que a nossa realidade lança ao nosso 
testemunho cristão. Que o Senhor da Igreja nos oriente nesse caminho, e 
que Ele nos conceda um abençoado ano de 2017, na certeza de que “Nele 
vivemos, nos movemos e existimos”.



Fala Sinodal
INÁCIO LEMKE, Pastor 
Sinodal do Sínodo Norte 
Catarinense em Joinville/SC
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Destaques
MISSÃO

Vai e Vem ultrapassa 956 mil reais
Esperançar

CULTOS E ATIVIDADES da IECLB 
no litoral estão nesta edição.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Em mais de dois mil anos 
de cristianismo no mundo, 
muitos foram os milagres, as 
curas, as pessoas salvas, as 
comunidades criadas onde 
a partilha dos dons e bens 
de Deus se concretizaram, a 
solidariedade do samaritano 
aconteceu, a paz e a justiça 
se beijaram! No entanto, 
reconhecemos também o 
nosso pecado pela violência, 
intolerância, quando as pessoas 
cristãs esqueceram o Cristo e 
se voltaram contra seus irmãos 
e irmãs por conta do seu credo, 
cor, raça ou sexo. 

A Reforma do Século 16 e a 
igreja luterana em todo  mundo 
afirma que somos salvos e 
pecadores simultaneamente, 
conclamando as pessoas cristãs 
a uma volta ao Evangelho, 
admoestando para que em 
nossas decisões e ações não 
joguemos Cristo fora e, da 
manjedoura, permaneçamos 
apenas com a palha. 

Isso significa que nas 
relações ecumênicas a 
liberdade para a qual Cristo nos 
chamou seja realmente vivida 
e colocada acima de qualquer 
fanatismo. A obra para a qual 
a Igreja Cristã foi convocada, 
a mais difícil e fundamental, 
“aquela para a qual todas as 
outras não passam de mera 
preparação”, foi o AMOR! 

Dessa forma, o encontro 
em Lund-Suécia entre o Papa 
Francisco e as autoridades 
luteranas nos enche de 
vitalidade para “esperançar” por 
uma unidade do testemunho 
cristão no mundo. 

Como podemos pregar o 
amor e a unidade do corpo de 
Cristo se não nos aproximamos, 
se não oramos e nos colocamos 
à mesa da comunhão com 
temor e tremor? Mahatma 
Gandhi já havia reconhecido 
isso. Certa feita perguntaram a 
ele: “Senhor Gandhi, apesar de 
sempre citar palavras de Cristo, 
por que é tão inflexível e rejeita 
tornar-se seu seguidor?”. Ao 
que Gandhi respondeu: “Ó, eu 
não rejeito seu Cristo. Eu amo 
seu Cristo. Apenas creio que 
muitos de vocês cristãos são 
bem diferentes do vosso Cristo”. 

Iniciando o ano de 2017, no 
qual comemoramos 500 anos 
do movimento reformatório, 
esperançamos por um 
testemunho que não jogue 
Cristo fora e fique só com a 
palha. Nos comprometemos 
em ser bem mais próximos 
de Cristo do que fomos no 
passado. Defendamos, pois, a 
liberdade religiosa e a unidade 
das pessoas cristãs em palavra 
e ação. Isso é motivo de 
gratidão e alegria, e genuíno 
testemunho cristão! 

Ototal arrecadado pela Cam-
panha Nacional de Ofertas 
“Vai e Vem” no ano de 

2016 foi de R$ 956.998,34. O saldo 
líquido, encaminhado ao Fundo 
Nacional de Missão da IECLB, é 
de 421.036,60. Do total arrecadado 
foram descontados R$ 406.720,42 
que retornam para os 18 sínodos 
da IECLB, para atividades missio-
nárias sinodais. Assim, 827,7 mil 
reais dessa espetacular campanha de 
muitas mãos e muitas ações resultou 
diretamente em atividades missio-

DA REDAÇÃO / Blumenau Chapada (Planalto Rio-Granden-
se); Nova Vida/São Leopoldo e 
Pastoral do Cuidado (os dois no 
Sínodo Rio dos Sinos); Sidrolândia 
(Rio Paraná); Nordeste de Minas/
Sul da Bahia e Ribeirão Preto (os 
dois no Sínodo Sudeste); Da Paz/
Cerro Grande do Sul (Sínodo 
Sul-Rio-Grandense); e São João 
Batista (Sínodo Vale do Itajaí).

Do total arrecadado na Cam-
panha de 2016 foram descontados 
R$ 129.241,32 para custear as 
despesas. O valor foi aplicado em 
divulgação, criação, produção de 
materiais e custos de pessoal e de 
logística entre outros.

Para 2017, serão apoiados os 
seguintes dez projetos missionários 
em âmbito nacional: Araucária (Pa-
ranapanema), Biguaçu (Centro-Sul 
Catarinense), Ceilândia (Brasil 
Central), Pastoral do Cuidado (Rio 
dos Sinos), Paz (Sul-Rio-Granden-
se), Rio Brilhante e Sidrolândia 
(Rio Paraná), Rurópolis e Sul do 
Pará (Mato Grosso) e São João 
Batista (Vale do Itajaí)

Encontro no campo missionário de São João Batista, no Vale do Itajaí.

nárias desenvolvidas pela IECLB. 
Os 421 mil reais do Fundo 

Nacional serão aplicados em pro-
jetos missionários de dez sínodos. 
São eles os projetos de Ceilândia 
(Sínodo Brasil Central); Biguaçu 
(Sínodo Centro-Sul Catarinense); 
Rurópolis e Sul do Pará (os dois no 
Sínodo Mato Grosso); Araucária/
Bom Pastor-Curitiba e Paranaguá 
(os dois no Sínodo Paranapanema); 

Retiro de homens no campo missionário em Rurópolis, na Amazônia.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Férias? A igreja vai com você!

Avanço na arrecadação desde o lançamento da Vai e Vem em 2008.

Paróquia Martinho Lutero
Av. Celso Ramos, 2657 - Garuva/SC
(47) 34453772 / P. Euclécio Schieck
Praia de Itapoá (ao lado da APAE)
10/1 e 13/01 às 14h30: Nas Férias 
com Jesus, atividade com crianças
Praia de Guaratuba
R. Barão do Cerro Azul, esq. Cambará
Cultos quartas-feiras às 20h30min
(25/1 e 22/2 - com Santa Ceia)
Praia de Caiobá (SESC)
08/01 às 9h30, Cel. Ecumênica
24/01 às 20h30, Cel. Ecumênica
12/02 às 9h30, Cel. Ecumênica
21/02 às 20h30, Cel. Ecumênica

Paróquia de Piçarras 
Av. Emanuel Pinto, 913 – Piçarras/SC
47/3345-0192 - P. Rolf Karl Jantsch
Jan./Fev. todos os domingos, 20 horas
Barra Velha, R. Miranda Coutinho, 83 
Jan./Fev. todos os sábados, 19h30min
Armação, Av. Eugênio Krause, 3430 
Jan./Fev. todos os domingos, 8 horas 
Nas férias com Jesus: Dias 10/1 a 13/1 

- 15:00 às 17:00. Em Armação-Penha, 
Barra Velha e Piçarras.

Paróquia Litoral Norte Catarinense
Alameda Ipiranga, 229, Centro
São Francisco do Sul/SC
47/3444-1279 - Pa. Cristina Scherer
Ubatuba Cap. Santo Antônio (Av. Bogotá)
Jan./Fev. todos os sábados, 20 horas
Praia do Ervino Cap. Santa Cecília
Jan./Fev. toda sexta-feira, 20 horas
Comunidade Centro
Janeiro: dias 08 e 22, às 9h30min
Fevereiro: dias 05 e 19, às 9h30min
Baln. Barra do Sul Rua Ceará, 449/Salinas
Janeiro 07 e 21 (19h30) 15 e 29 (9 horas)
Fevereiro 04 e 18 (19h30), 12 (9h) 
e dia 26 (10h) c/churrasco após o Culto 
Nas Férias com Jesus - 10/1 a 13/1 - 
Comunidade Barra Velha

Cultos em Itajaí
R. Dr. José Bonifácio Malburg, 425
47/3348-8731 - P. Marcos Butzke
Jan./Fev. todos os domingos, 9 horas.

Cultos em Balneário Camboriú
Rua Indonésia, 220 (Rua do Cristo Luz)
47/3367-8065 e 99933-4779 - P. Valdim 
Utech - Jan./Fev. Cultos todos os 
domingos, às 8h30min e 20 horas

Paróquia de Itapema-Porto Belo
Rua 318, 400 – Meia Praia – Itapema/SC 
47/3368-5160 - P. Günter Beyerl Padilha
Meia Praia - Jan./Fev:
Cultos todos os sábados às 20 horas
Cultos todos os domingos às 9 horas
1o sábado e domingo com Santa Ceia
Praia de Bombinhas R. Beija-flor, 1387
Jan./Fev todas as terças-feiras, 20 horas
Menos dia 28.02, Carnaval
Primeira terça-feira com Santa Ceia

Grande Florianópolis
Comunidade em Barreiros
Rua Domingos Pedro Hermes, 870 
São José/SC - Fone (48) 3246-0740; 
99637-3278 - P. Joel Schlemper
Jan./Fev. todos os domingos às 9 horas 
e 19h30min. Ano Novo haverá culto 
somente às 19h30min

Comunidade em Biguaçu
Rua Maria Cecília Sodré, 349
Biguaçu/SC - Fone (48) 3066-1272; 
99942-6446 - P. Joel Schlemper
Jan./Fev. todos os domingos às 20h00
Florianópolis Norte da Ilha
Rua Intendente João Nunes Vieira, 545
Ingleses - Fones: 48 3307-3506 | 48 
8451-9216 - P. Daniel Conte
Praia dos Ingleses 
Jan./Fev. todos os domingos às 9 horas
26.02 não haverá culto (Encontrão Nac.)
Jurerê Internacional (Templo Cristão 
Ecumênico) Av. dos Salmões, 90  
Todos os domingos às 19h30min
26.02 não haverá culto (Encontrão Nac.)
Florianópolis – Comunidade Trindade
Av. Madre Benvenuta, 348 
Fones 48/3234-1395 – 99698-6099
Pastor Daniel Schorn
Templo Ecumênico da Polícia Militar 
(em frente ao Clube Paula Ramos)
Jan./Fev.: Cultos todos os domingos às 
10 h
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Gente e Eventos 

Flashes

PASTOR GERMANO BURGER deixa 
importante legado para a IECLB

PARCERIAS

FOTO: PAULO ROBERTO KNAESELIgreja japonesa visita sede da a IECLB
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

PESAR
IRMA WESTPHAL 

WEHMUTH (90 anos) faleceu 
no dia 7 de Novembro em 
Blumenau/SC. Natural de 
Ituporanga, ela era casada com 
Ewaldo Wehmuth (falecido) e 
teve dois filhos e três filhas, 
entre elas Erna, esposa do 
pastor emérito Arno Paganelli. 

OSVALDO HAAS (86 anos) 
faleceu no dia 8 de novembro. 
Foi casado com Lori Ziech, já 
falecida. O casal teve quatro 
filhos e duas filhas, entre 
elas Ingrid, esposa do pastor 
Fernando Wöhl.

ROMALDO DEIFELD 
(75 anos) faleceu no dia 5 
de dezembro, e foi sepultado 
no dia seguinte em Linha 21, 
Ajuricaba/RS. Romaldo Deifeld 
era pai da pastora Eli Elísia 
Deifeld, da Paróquia da Paz, em 
Joinville/SC.

P. Dr. ROMEU MARTINI / Porto Alegre

OPastor Presidente da JELC 
(Igreja Evangélica Lute-
rana no Japão, sigla em 

inglês), Rev. Tadahiro Tateyama, o 
P. Naoki Asano, Diretor de Missão 
Global e o P. Tokuhiro, Pastor da 
JELC que atua na Comunidade 
Japonesa em São Paulo, visitaram a 
sede nacional da IECLB nesta sexta-
-feira, dia 18 de novembro.

O diálogo girou em torno de 
duas questões. Primeiro, houve uma 
troca de informações sobre a reali-
dade e as prioridades de cada Igreja. 
A JELC reúne 20.000 pessoas, que 
convivem em 118 comunidades e 
doze pontos de pregação. Nela atu-
am 91 pastores e pastoras.

Pastor Presidente Friedrich recebeu a delegação luterana japonesa.

Em segundo lugar, falou-se do 
acompanhamento futuro da con-
gregação japonesa em São Paulo 

por parte da IECLB. Atualmente, 
o P. Luiz Carlos Teixeira de Melo, 
pastor da IECLB, atua na comu-

nidade japonesa em São Paulo, 
ao lado do colega P. Tokuhiro. A 
partir de 2019, a JELC gostaria que 
a IECLB assumisse integralmente 
o cuidado e acompanhamento 
pastorais dessa comunidade, com 
eventual apoio de liderança lute-
rana japonesa.

O diálogo ainda revelou que 
há muitos e desafiadores motivos 
para que IECLB e JELC estreitem 
suas relações e parcerias. Como 
exemplo, cita-se o fato de que no 
Japão vive expressivo número de 
brasileiros e nipo-brasileiros que, 
ao retornarem ao Japão, nem mais 
falam sua língua-mãe. Por isso, está 
posto o desafio de oferecer acom-
panhamento pastoral em português 
para essa população no Japão. 

PERSONALIDADES DA IECLB

O legado transformador do pastor Germano Burger
Há personalidades que mere-

cem mais que um obituário. São um 
trecho da nossa história comum. As 
novas gerações precisam conhecer 
tais ícones mais de perto. O pastor 
Germano Burger é um deles.

Ele nasceu capixaba, no dia 13 
de outubro de 1932, como filho de 
pastor. Formado em Teologia pela 
Faculdade de Teologia no ano de 
1957, Germano não foi o único dos 
filhos do pastor Burger a seguir a 
carreira do pai. Seus irmãos Hans 
e Helmut também abraçaram com 
destaque a lida pastoral.

Burger fez história na IECLB 
desde seu concílio constituinte, 
como delegado ao Concílio Geral 
Extraordinário que aprovou a cons-
tituição da IECLB em 1968 em 
São Paulo. Foi neste concílio que o 
pastor Germano foi instalado como 
o mais jovem (36 anos) entre os 
quatro primeiros pastores regionais 
da IECLB (Vath, Stoer, Kunert e 
Burger), função que desempenhou 
por uma década (1968-1977).

Como homem que jamais se 
dobrou ante os desafios, três dias 
após deixar a função episcopal em 
1977 ele estava a postos em Campo 
Grande/MS, para assumir um campo 
missionário nas Novas Áreas de 
Colonização. Permaneceu por lá 
três anos e foi neste período que o 
conheci, ao assumir minha primeira 
paróquia em Assis/SP em julho de 
1978, e pude sorver de sua imensa 
experiência pastoral como jovem 
pastor em início de ministério.

Burger iniciou sua carreira mi-
nisterial em Tenente Portela/RS e, 
como pastor de paróquia, também 
atuou, entre outros campos de ativi-

Toda a atividade pastoral de 
Germano Burger caracterizou-se 
por uma visão ampla da situação 
humana e da realidade da igreja a 
partir do evangelho. Ele tinha visão 
crítica aguçada acerca do presente 
e do futuro da IECLB. Polêmico e 
obstinado, Burger sempre defendeu 
seu pensamento com paixão e argu-
mentos fortes. Nunca foi homem de 
desistir fácil de seus propósitos e 
sua liderança marcante deixou tra-
ços indeléveis na história da igreja 
brasileira. Suas muitas lições devem 
ser resgatadas e preservadas, pois a 
IECLB deve muito ao seu ministério 
aguerrido e determinado.  

Todo o seu ministério foi ba-
seado no trabalho em equipe. “A 
partir dos colegas da ‘cúpula’ me 
sentia quase sempre no papel de 
‘filho’ incômodo e até mal-educado; 
e a partir da ‘base’ me sentia como 
uma espécie de ‘pai’ incômodo, mas 
solidário com os inconformados”, 
afirma, num de seus muitos textos. 
Em sua visão, o período em que 
atuou “foi um exercício penoso de 
democratização da IECLB, quando 
fomos levados do ‘pastorcentrismo’ 
ao Concílio do Catecumenato Per-
manente e em direção ao Ministério 
Compartilhado”.

Pastor Germano Burger en-
cerrou sua carreira ministerial em 
dezembro de 2001, após 44 anos de 
dedicação ao pastorado. Depois dis-
so, enfrentou um calvário por conta 
do Mal de Alzheimer. Passou os últi-
mos anos de sua vida no Ancianato 
Bethesda, em Pirabeiraba-Joinville/
SC, sob os cuidados da esposa Mar-
garete. O pastor Germano faleceu 
no último dia 2 de dezembro aos 
84 anos no Hospital Bethesda e foi 
sepultado no dia seguinte.

dade ministerial, em Carazinho/RS, 
Campo Grande/MS, Curitiba/PR e 
Rio de Janeiro/RJ. Além de pastor 
regional da extinta terceira região 
eclesiástica da IECLB/RS, Burger 
foi o primeiro pastor sinodal do Sí-
nodo Paranapanema. Em ambos ele 
foi o responsável pela estruturação.

Entre 1974 e 1978 ele foi um 
dos vice-presidentes da IECLB e 
ajudou a definir as prioridades da 
igreja. Com o livro “Quem Assume 
Esta Tarefa?”, Burger reuniu os 
principais documentos da IECLB 
e traçou algumas das mais impor-
tantes diretivas para a definição de 
sua identidade. O livro ainda hoje 
lança importantes desafios para a 
nossa igreja.

O pastor também presidiu diver-
sas comissões. Uma delas elaborou 
o guia de vida comunitária “Nossa 
Fé – Nossa Vida”. Outra, formulou 
a primeira reforma de estudo na 
antiga Faculdade de Teologia, em 
São Leopoldo.

Um de seus legados mais impor-
tantes foi a introdução e implantação 
da “Mordomia Cristã” na IECLB. 

Para isso atuou por dois anos na 
sede da IECLB (1966-1968) e, ao 
tornar-se pastor regional em 1968, 
a RE III implantou um caixa comum 
de todas as suas paróquias, que 
centralizou toda a contabilidade na 
sede regional.

Outro legado de extrema impor-
tância foi seu empenho na busca por 
formação cristã contínua na IECLB, 
com o nome de Catecumenato Per-
manente. Tirar a igreja da rigidez 
pastoral em direção a uma maior 
participação de lideranças e mem-
bros a partir do sacerdócio geral 
era o desafio. Este é o embrião do 
que hoje se conhece por Educação 
Cristã Contínua.

Autodidata e estudioso do di-
reito eclesiástico, Germano Bur-
ger presidiu por diversos anos a 
Comissão Jurídico-Doutrinária da 
IECLB. “O desconhecimento da 
lei não é justificativa para o seu 
não-cumprimento” era uma de suas 
frases preferidas, especialmente 
quando tratava com lideranças pou-
co informadas sobre a legislação da 
igreja e do país.

P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

Pastor 
Germano 
Burger em foto 
de 2009. Sua 
determinação 
e espírito 
crítico aguçado 
ajudaram 
a escrever 
um dos mais 
importantes 
capítulos da 
história recente 
da IECLB.

FOTO: ARQUIVO DA FAMÍLIA

OSMAR ZIZEMER foi 
enviado para a aposentadoria 
em culto na Comunidade de 
Itoupava Central-Blumenau/
SC. O culto foi na noite do dia 
4 de dezembro e contou com 
a presença de colegas de 
ministério de Zizemer. O pastor 
e doutor em Teologia atuou por 
mais de quatro décadas em 
diversos Campos de Atividade 
Ministerial na IECLB. Foi pastor 
de paróquia, professor de 
Teologia na Faculdades EST 
e no Seminário de Matanzas 
em Cuba. Atuou na Paróquia 
de Itoupava Central durante 
14 anos e seu último trabalho 
foi no Centro de Literatura 
Evangelística, onde foi diretor 
executivo e já passou o bastão 
para o pastor Roni Roberto 
Balz. O culto foi celebrado pelos 
pastores Renato Luiz Becker e 
Mauri Schlösser, com pregação 
do pastor Osmar e envio para 
a aposentadoria pelo pastor 
vice-sinodal do Sínodo Vale do 
Itajaí, Sigfrid Baade. Na foto, ele 
recebe o diploma de “Ministro 
Emérito” do vice-presidente da 
IECLB, pastor Inácio Lemke. 
Mesmo emérito, Zizemer 
continua na ativa. É presidente 
da Comunhão Martim Lutero 
e vice diretor geral do jornal O 
Caminho.



Eles se espalham 
como veneno numa 
comunidade, que 
chamamos de “redes 
sociais” por terem sido 
concebidas para unir as 
pessoas na comunicação.
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Em Foco 
JUVENTUDE EVANGÉLICA

ECUMENISMO

Dia da Igreja 
na Alemanha

DISSERAM:

Bispo HEINRICH BEDFORD-STROHM, 
Presidente da Igreja Evangélica na 

Alemanha sobre comentários de ódio 
na internet.

FIM DA NOVOLHAR empobrece 
a igreja, diz editor da revista

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

Revista Novolhar deixa 
de circular após treze anos

A última edição da revista 
Novolhar foi publicada pela Edi-
tora Sinodal em outubro. Com o 
tema “O Reino de Deus, Futuro 
que Ilumina o Presente”, a edição 
64 encerrou um ciclo de 13 anos 
da Novolhar.

A revista foi publicada pela 
Editora Sinodal de São Leopoldo/
RS e teve como diretor o pastor 
presidente da IECLB – na primei-
ra fase o Dr. Walter Altmann e o 
pastor Nestor Paulo Friedrich até 
seu encerramento. A coordenação 
da revista esteve a cargo do jorna-
lista Eloy Teckemeier, o editor foi 
o pastor Clovis Horst Lindner e o 
diretor de redação o pastor João 
Artur Müller da Silva. 

Os assuntos abordados na revis-
ta passaram pelo crivo de um con-
selho editorial, com representantes 
de alguns sínodos, da Direção da 
IECLB e da Editora Sinodal. 

Desde o primeiro número, 
lançado em dezembro de 2003, 
a Novolhar publicou um total de 
mais de 2.650 páginas abordando 
os mais diversos conteúdos. Foram 
destacados 64 temas nas capas das 
edições, com uma média de seis a 
oito matérias por edição. Temas 
para todas as idades passaram 
pelas capas sempre muito bem 
produzidas da revista. Juventude e 
educação, saúde da mulher e enve-

lhecimento; temas teológicos como 
eclesiologia, bíblia ou esperança; 
ou ainda temas leves como chás, 
música ou amizade foram aborda-
dos. Também passaram pela capa 
temas sociais, como a diversidade 
ou a tragédia da explosão migrató-
ria. O chargista Santiago produziu 
desenhos instigantes para a revista 
ao longo de quase uma década.

Ao lado das temáticas de capa, 
seções e assuntos avulsos também 
foram tratados, sempre a partir 
da perspectiva de abordar boas 
iniciativas na perspectiva luterana, 
estimulando o debate, a inclusão e 
o enriquecimento cultural e confes-
sional de seus leitores e suas leito-
ras. Todas as temáticas foram sendo 
construídas de modo coletivo por 
especialistas, jornalistas e teólogos/
as da IECLB e da ecumene. 

O principal motivo do fim da 
Novolhar é a baixa adesão de as-
sinantes. Com pouco mais de 1,5 
mil assinaturas, não foi possível 
manter a revista circulando, já que 
o mínimo para cobrir os custos 
de sua produção seria de 4,1 mil 
abonadores. Para o pastor Lindner, 
“é frustrante que uma igreja do 
tamanho da IECLB seja incapaz 
de manter uma publicação como 
esta em circulação”. Com o fim da 
Novolhar, a IECLB fica um pouco 
mais pobre, considera.

PUBLICAÇÕES

Já está decidido. De 12 a 
16 de maio de 2021 luteranos 
e católicos alemães irão 
celebrar o terceiro Dia da Igreja 
Ecumênico na Alemanha. O 
encontro, para o qual são 
esperadas 150 mil pessoas, 
será celebrado em Frankfurt. O 
primeiro encontro do gênero foi 
em Berlim (2003) e o segundo 
em Munique (2010).

REFORMA

Vandalismo 
em Wittenberg

A famosa porta da igreja do 
Castelo de Wittenberg, em que 
Martim Lutero teria fixado suas 
95 teses em 1517, foi vítima de 
vandalismo. O ato aconteceu 
na noite de 20 de novembro, 
quando uma suástica azul foi 
pintada sobre a porta. O estrago 
provocado pelos vândalos já foi 
removido.

No final de semana do dia 8 e 
9 de outubro ocorreu na cidade de 
Jaraguá do Sul/SC, na Comunidade 
de Rio Cerro, Paróquia Cristo Bom 
Pastor, a Terceira Olimpíada Sino-
dal da Juventude Evangélica-OLI-
JE do Sínodo Norte Catarinense. 
O encontro esportivo reuniu 15 
grupos de jovens dos núcleos Jara-
guá do Sul, Joinville e Contestado. 
O encontro teve a participação de 
297 jovens inscritos. 

Inspiradas e inspirados no 
lema bíblico “Porque todo o que é 
nascido de Deus vence o mundo; e 
esta é a vitória que vence o mundo, 
a nossa fé” (1 João 5.4), os jovens 
aprenderam que o mais importante 
não é ganhar os jogos, mas os mo-
mentos de integração, comunhão, 
respeito, amor, convívio e a prática 
sadia de esportes, sem se importar 
em ganhar ou perder.

Os dois dias do evento foram 
abençoados com um lindo céu 
azul e um sol acolhedor, e foram 

marcados por muita alegria e in-
tegração dos jovens. A abertura 
do evento foi regida pela pastora 
Pamela Milbratz e pelo diácono 
Jaime José Ruthmann, ambos da 
Paróquia Apóstolo João de Jaraguá 
do Sul/SC. Também participou a 
banda JERC de Rio Cerro, para 
animar a galera.

O evento teve o apoio vo-
luntário dos pais e mães das 
pessoas jovens participantes 
da juventude de Rio Cerro, que 
cuidaram de todos os detalhes do 
evento, como a limpeza do local 
e a comida, que foi elogiada por 
todas as pessoas. 

A OLIJE encerrou com o mo-
mento de premiação dos grupos, 
como também a premiação para 
melhor torcida e a entrega do troféu 
mais importante, o troféu da inte-
gração. Após a premiação houve 
um momento de oração e bênção, 
conduzido pelo pastor vice sinodal 
Marcos Aurélio de Oliveira.

Jovens do Norte têm 
olimpíada sinodal 
em Jaraguá do Sul

A olimpíada terminou com premiação, oração e bênção à juventude.



Reflexão
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Mulher 
COMUNICAÇÃO

Conversando com Você realiza seminário
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

PROGRAMA produzido pelas mulheres 
é transmitido por dezenas de rádios

Sonhos e realidadeOprograma de rádio “Con-
versando com Você” or-
ganizou um seminário 

em Rodeio 12, nos dias 19 e 20 de 
novembro. O encontro, que teve o 
objetivo de subsidiar as redatoras 
dos textos do programa, foi asses-
sorado pelos pastores João Artur 
Müller da Silva e Jaime Jung. 

A coordenação do programa 
nos Sínodos Vale do Itajaí, Norte 
Catarinense e Centro-Sul Cata-
rinense está com Arnilda Rück, 
de Rio do Sul. Participaram 14 
mulheres que atuam como redato-
ras dos programas e algumas que 
começarão a escrever. 

O programa foi intenso e con-
tou com quatro módulos temáticos: 
A importância da comunicação; 
como nasce um texto; audição de 
programas; e recursos para pro-
gramas. A interação e a comunhão 
foram a marca deste seminário no 
Centro de Eventos Rodeio 12. 

Em 2018 o programa completará 
30 anos de produção e transmissão 
ininterrupta de segunda a sexta-feira 
semanalmente. O programa é uma 
atividade da OASE dos dois sínodos 
catarinenses e leva diariamente uma 
mensagem de fé, esperança e amor, 
promovendo a consciência cristã e 
o testemunho cristão. Participantes do seminário ladeados pelos assessores

A Câmara Municipal de Blu-
menau entregou, na quinta-feira 
(1), a Comenda Municipal do 
Mérito da Caridade Papa João 
Paulo II para quatro entidades de 
Blumenau. Uma delas foi a Oase 
do Sínodo Vale do Itajaí que foi 
homenageada pelos vereadores, a 
partir da proposição do vereador 
licenciado Fábio Fiedler. A comen-
da foi entregue pelo presidente do 
Legislativo de Blumenau, Mário 
Hildebrandt (PSB). “Os grupos de 
OASE têm um papel fundamental 
nas vidas das mulheres que parti-
cipam deles. Além da oportunidade 
de estar em grupo, elas participam 
de ações e atividades sociais. E 
ser voluntário traz alegria espiri-
tual”, comentou o presidente do 
Legislativo.

A presidente da OASE, Wi-
lhelmina Kieckbusch, agradeceu 
o reconhecimento pelos serviços 
prestados pela Ordem ao longo dos 
anos. “Em nome das nossas três mil 
mulheres, muito obrigada”, disse a 
presidente. O pastor sinodal Breno 
Carlos Willrich falou sobre a ho-

menagem. “Deus deseja ver entre 
nós a caridade e o amor. Muito se 
fala em amor na nossa sociedade, 
mas muitas vezes é um discurso 
descomprometido. As nossas obras 
devem ser feitas com o coração 
puro. Como diz o Apóstolo Paulo, 
‘o verdadeiro amor brota de uma 
consciência limpa’. A OASE muito 
tem contribuído para realidades de 
mais amor”, comentou.

Além da OASE, também foram 
agraciadas a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, a Casa de Aco-
lhida São Felipe Neri e a Cozinha 
Comunitária Padre João Bachmann. 
A condecoração reconhece movi-
mentos e entidades que realizam 
trabalhos voluntários de caráter 
assistencial, caritativo, filantrópico 
ou de relevância social. A comenda 
foi criada através do Decreto Legis-
lativo nº 863/2015. A homenagem 
leva o nome do Papa João Paulo 
II que foi pontífice por 26 anos. 
Nascido na Polônia em 1920, João 
Paulo II faleceu em 2006 aos 84 
anos e em 2014 foi canonizado pela 
Igreja Católica.

OASE

Vereadores homenageiam 
OASE do Vale do Itajaí

Direção sinodal da OASE recebendo homenagem dos vereadores.

No dia 16 de novembro 
mais de 80 pessoas celebraram o 
encerramento do ano de atividades 
da OASE do Sínodo Norte Cata-
rinense. O encontro aconteceu no 
núcleo Contestado, na Paróquia de 
Canoinhas/SC. Tudo foi preparado 
com muito carinho num clima 
de advento para receber as coor-
denadoras e vices dos grupos de 
OASE e ministras e ministros que 
acompanham a caminhada.

O encontro teve a palestra 
“Cuidando de quem cuida e serve”, 
dirigida pela pastora Maíze Katia-
ne Dhein, de Canoinhas. O tema 
foi um incentivo para cada mulher 
cuidar de si e de seus dons que são 
partilhados na vida comunitária.

A pastora Cristina Scherer, 
orientadora da OASE sinodal, 
abordou a temática do Dia Mun-
dial de Oração de 2017, preparado 
pelas mulheres das Filipinas com 
o tema: “Estou eu sendo injusto 
com você?”.

As agendas da OASE, convites 
e recados foram entregues para as 

participantes pela Diretoria Sinodal 
e presidente Vera Lúcia Bettega 
Küster. Após o saboroso almoço 
houve a celebração de encerramen-
to que abordou a importância da 
vida em comunhão onde é possível 
tecer parcerias em prol do amor, da 
justiça, do testemunho e vivência 
da fé. Durante a mensagem foi 
realizada a dinâmica da troca de 
presentes (produtos de beleza) num 
clima de alegria e comunhão. 

Um momento de unção foi reali-
zado no culto lembrando que somos 
pessoas amadas por Deus e enviadas 
para uma vida de comunhão, teste-
munho, parceria, acolhida e valo-
rização de todas as pessoas. Com 
orações unção e bênção de Deus 
fomos enviadas para nossos lares e 
grupos na certeza de que Deus cuida 
de nossos passos e nos fortalece para 
a defesa da justiça, da paz e do amor. 
A Diretoria Sinodal da OASE SNC 
preparou uma mensagem especial 
de Natal com as estrelas da fé, es-
perança, amor, salvação, obediência, 
paz, boa vontade, oração e louvor. 

Encontro no Norte de SC
encerra atividades do ano

As mulheres durante o encontro sinodal em Jaraguá do Sul.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

 “Nele vivemos, nos 
movemos e existimos”. (Atos 
dos Apóstolos 17.28a).

O texto bíblico de Atos dos 
Apóstolos, lema deste ano que 
acompanha o Tema do Ano da 
IECLB, nos traz uma revelação: 
tudo aquilo que tem vida, que 
se move e existe é por graça 
de Deus – Nele vivemos, nos 
movemos e existimos.

Mas será?! Se nos 
questionarmos o que move 
nossa vida, para que vivemos 
e se ainda buscamos o sentido 
de nosso existir, tenho minhas 
dúvidas de que tão rápido 
diríamos: em Deus.

O texto bíblico para este 
ano diz forte para cada um e 
cada uma de nós! Mulheres 
e homens... tudo o que 
conseguimos imaginar que é 
nossa vida, tudo aquilo que se 
move por nós e em favor de nós 
e tudo que possa existir, sejam 
ideias, sentimentos, ações 
ou pessoas; assim é porque 
Deus o deseja. Porque Deus 
sonhou com a vida que não 
acaba. Porque Deus soprou em 
cada ser e lhe conferiu vida e 
movimento. Porque Deus é o 
sentido de a humanidade existir. 

O lema do ano de 2017 
é um chamado que merece 
atenção. Atualmente, ele cai 
melhor, pois estamos bastante 
distantes da vida sonhada por 
Deus. Nos distanciamos das 
utopias porque as achamos um 
monte de ilusões. 

Um mundo de amor e 
paz não é ilusão! Um mundo 
onde cada vida é valorizada, 
não é ilusão! Um mundo onde 
os movimentos em prol da 
liberdade e não violência, 
pelos direitos de cada pessoa, 
não são ilusão! Um mundo 
onde cada pessoa com suas 
diferenças possa existir de 
forma digna, não é ilusão! 

É a continuidade do que 
Deus iniciou. É a tarefa que 
cabe a cada pessoa. É o sonho 
que vira realidade de cada 
criança. É o serviço que eu e 
você deveríamos estar fazendo 
... semeando utopias até elas 
crescerem e se tornarem 
árvores fortes e grandes. Onde 
darão sombra e frutos. 

A vida na qual eu e você 
vivemos, nos movemos e 
existimos pertence a Deus. 
Nele, busquemos novas forças 
para viver este mundo que Ele 
amou para nós. 

Puxa! Temos muito a fazer... 
mas um grande amor nos 
move! Alegremo-nos, jubilemos, 
pois temos um Deus forte. 
Abençoado 2017.

NÁDIA MARA DAL 
CASTEL DE OLIVEIRA 
Joinville/SC
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DER WEG MONATSSPRUCH Januar 2017 – Auf dein Wort 
will ich die Netze auswerfen. (Lukas 5,5)

KRITISCH BEOBACHTET

Jetzt ist die Zeit der Gnade
Olhar
crítico

VALMOR WEINGÄRTNER
Ministro emérito 
da IECLB
Blumenau / SC

Tempo de Salvação
“... eis, agora, o tempo sobre-
modo oportuno, eis agora, o 
dia da salvação”. (2 Cor. 6,2b)

Agora!  2017!  Tempo opor-
tuno.

Agora é tempo de cuidar da 
família, da vida social, emocio-
nal, financeira, intelectual, ma-
trimonial; é tempo de cuidar do 
corpo; da espiritualidade, da fé, 
da oração. Tempo de celebrar os 
500 anos da Reforma. Celebrar a 
Justificação por Graça e Fé...

Ano Novo. Tempo de muitos 
planos e muitas esperanças.  
De propósitos, de renovação e 
mudança necessárias.  Afinal, 
o tempo tudo envelhece. Ou 
não?  O tempo tudo envelhece. 
Olhamos de volta, março passou, 
junho... outubro foi, Advento 
chegou. Mais um ano foi embo-
ra. O tempo foi embora. Pouco 
do programado aconteceu. Só o 
“agora” ficou.

Não tem problema. Tenho 
mais tempo. Muito tempo. 2018..., 
2025... 

 “Quanto tempo tem o meu 
tempo?”.

O meu tempo. O agora. As 24 
horas de ontem são história. As 
24 horas de amanhã ainda virão. 
Agora é tempo oportuno. Agora é 
tempo da graça.

Penso. Penso em mim. Vejo 
pessoas ao meu lado. Como é 
complicado o “agora”, o hoje. 
Quase sempre estamos ocupados 
ou presos ao passado. Outras ve-
zes, só planejamos. Ah! Quando 
a primavera chegar... Quando 
percebemos, o agora passou.

Tenho a impressão que a 
humanidade teme o agora. Fugi-
mos dele. Corremos. Corremos 
sem motivo, por nada.  Seria o 
nosso tempo mais rápido? Mais 
ameaçador? Tudo requer urgên-
cia, velocidade. O tempo sempre 
nos parece tão curto.  E o trágico 
do tempo é que ele não volta; o 
relógio não para! E nos diz: “eis, 
que, envelheço tudo”.

No hospital se repete a mesma 
história. Todos querem alta. 
“Quero ir para casa”. Nesta an-
siedade, às vezes escapa o agora. 

Eu estou doente agora. Agora 
tenho o tempo de viver doença.  
Este tempo não é uma grande 
oportunidade? Oportunidade 
de estar consigo, com a família, 
de se encontrar, de perdoar, de 
reconciliar-se; de reafirmar laços. 
Tempo com Deus.  Às vezes, a 
doença é o nosso último tempo.

2017!  ... “eis, agora, o tempo 
oportuno, tempo pleno”.

“O poder do agora” é o título 
de um livro. Nele o autor lembra: 

Agora é tempo de amar. Você 
hoje já disse a um familiar seu: 
eu te amo? Eu te amo...  Agora...

“Ainda tenho tempo”.  Algu-
mas coisas não esperam, não são 
para amanhã. É verdade, há um 
tempo que não espera.

“... eis, agora, o tempo sobre-
modo oportuno, eis agora, o dia 
da salvação”. (2 Cor. 6,2b)

Que 2017 seja para você: 
Tempo sobremodo oportuno.

“...siehe, jetzt ist die Zeit 
der Gnade, siehe jetzt ist der 
Tag des Heils.” (2. Kor 6.2b)

Jetzt! 2017! Zeit der Gnade!
Jetzt ist es Zeit, sich der Fami-

lie zu widmen, das Leben in allen 
Aspekten und Bindungen zu pfle-
gen; auf die Gesundheit zu achten, 
die Spiritualität, den Glauben, das 
Gebet zu üben. Zeit die 500 Jahre 
der Reformation zu feiern, die 
Recht fertigung aus Gnade durch 
den Glauben zu feiern…

Ein neues Jahr! Zeit für Pläne 
und Hoffnungen, für feste Vor-
sätze auf nötige Erneuerungen 
und Änderungen. Denn die Zeit 
veraltet alles. Oder nicht? Die 
Zeit veraltet alles. Bis man um 
sich sieht, ist März vorbei, Juni… 
Oktober ist hin. Es ist Advent. Das 
Jahr ist vergangen. Nur wenig der 
Vorhaben hat sich konkretisiert. 
Nur das Jetzt ist geblieben.

“Kein Problem! Ich habe noch 
Zeit. Viel Zeit. 2018…2025…” 
Aber, wieviel Zeit hat meine Zeit? 
Meine Zeit. Das Jetzt! Gestern ist 
Geschichte; Morgen steht noch 

VALMOR WEINGÄRTNER
Divulgação O CAMINHO

Editor: P. Dr. OSMAR ZIZEMER (47/3337-1110). Diagramação: CARLOS MENEGHETTI 

aus! Jetzt ist es Zeit der Gnade, 
Tag des Heils.

Ich überlege. Denke an mich. 
Sehe Menschen an meiner Sei-
te. Wie verzwickt ist doch das 
Jetzt, das Heute! Wir hängen am 
Vergangenen, oder richten uns 
auf das Kommende. Manchmal 
planen wir nur: Ah, wenn der 
Frühling kommt… Und bevor wir 
es merken, ist das Jetzt vorbei…

Ich vermute, daß die Menschen 
das Jetzt fürchten. Wir fliehen 

vor ihm. Wir rennen, rennen oft 
ohne Grund. Sollte unsere.  Zeit 
zu schnell sein? Zu bedrohlich? 
Alles erfordert Schnelligkeit. Die 
Zeit scheint uns immer zu kurz. Es 
fehlt Zeit. Vergangene Zeit kommt 
nicht wieder. Die Zeit bleibt nicht 
stehen, und sie sagt uns: Siehe, ich 
veralte alles!

Auch im Krankenhaus - diesel-
be Geschichte. Alle wollen entlas-
sen warden. “Ich will nach Hause!” 
Und in dieser Unzufriedenheit,  

entflieht manchmal das Jetzt. Jetzt 
bin ich krank. Jetzt habe ich die 
Zeit, Krankheit zu erleben. Kann 
diese Zeit nicht auch eine Gele-
genheit sein? Eine Gelegenheit, 
Einkehr zu halten, sich selbst zu 
finden, zu vergeben, Streitigkeiten 
beizulegen, Verbindungen zu er-
neuern. Eine Zeit Gottes. Manch-
mal ist die Zeit der Krankheit 
unsere letzte Zeit.

2017…”Siehe jetzt ist die Zeit 
der Gnade!” 

Es gibt ein Buch mit dem Titel: 
Die Macht des Jetzt. Darin erin-
nert der Autor: Jetzt ist es Zeit, zu 
lieben. Hast Du heute schon zu je-
mandem von deinen Angehörigen 
gesagt: “Ich liebe dich!”? Jetzt…

“Ich habe noch Zeit!”  - Man-
che Dinge warten nicht, sind nicht 
für morgen, für spätter. Es stimmt. 
Es gibt eine Zeit, für die es kein 
Warten gibt!

“...siehe, jetzt ist die Zeit der 
Gnade, siehe jetzt ist der Tag des 
Heils.” (2. Kor 6.2b)

Möge Dir 2017 “die Zeit der 
Gnade” sein!

MENSCHEN DER REFORMATION

Ulrich Zwingli
MICHAEL ACHHAMMER

Ulrich (eigentlich Huldrych) 
Zwingli, ist am 1. Januar 1484 in 
Wildhaus/Schweiz  geboren. Er 
wurde 1519 als Leutpriester an das 
Großmünster in Zürich berufen. 
Ermutigt vom Erfolg der Refor-
matoren in Wittenberg ( = Luther, 
Melanchton), kritisierte Zwingli 
öffentlich die römisch-katholische 
Kirche, die Kirchensteuer (10 %) 
und das Verbot für Priester zu 
heiraten. Besonderes Aufsehen 
erregten Zwingli, dass er zuließ 
öffentlich Wurst zu essen während 
der Fastenzeit 1522, obwohl das Es-
sen von Fleisch in der Passionszeit 
verboten war. 

Im Jahr 1529 traf Zwingli 
während der Marburger Religions-
gespräche mit Martin Luther zusam-
men. Der Versuch, die Reformation 
durch ein Bündnis der beiden ein-
flussreichen Reformatoren in ganz 
Europa zu festigen, scheiterte am 
sogenannten Abendmahls-Streit. 

Seit 1529 begann Zwingli die 
geplanten Veränderungen in Zürich 
radikaler durchzusetzen. Mit einem 
Beschluss des Rates der Stadt wur-
den die Bürger zum Gottesdienstbe-
such gezwungen. Gegner mussten 

die Stadt verlassen, Täufer wurden 
hingerichtet und Städten, die der 
katholischen Kriche treu blieben, 
wurden mit Krieg gedroht. Ein 
angeblich bei einer gemeinsamen 
Milchsuppe geschlossener Frieden 
mit den romtreuen Fünf Orten der 
Innerschweiz war daher auch nur 
von kurzer Dauer. Im Sommer 1531 
drängte Zwingli die Allianz der 
reformierten Orte zum Krieg gegen 
die Romtreuen. Am 11. Oktober 
1531 gelang den Katholiken bei 
der Stadt Kappel ein vernichtender 
Sieg. 500 Züricher verloren ihr Le-
ben, darunter auch Ulrich Zwingli. 
Er starb als Feldprediger mit dem 
Schwert in der Hand.

Divulgação O CAMINHO

JAHRESLOSUNG 2017

Veränderung – 
Gottes Geschenk!

Ein neues Jahr. Eine Chance 
anders anzufangen. Wieder mal 
Sport machen. Nicht mehr so viel 
TV sehen. Mehr Zeit für die Kin-
der nehmen. Mehr Nähe in meiner 
Frau/meinem Mann suchen. Mich 
für etwas Sinnvolles einsetzen.

Etwas in meinem Leben zu 
verändern, ist eine echte Heraus-
forderung. Oft genug gelingt es 
nicht, du kannst es noch so wollen 
und dich noch so sehr anstrengen. 

Martin Luther hatte ganz auf 
seine Kraft gesetzt, um sein Leben 
als Mönch Gott recht zu machen. 

Bis er erkannte: Weder gute Werke 
noch Gebet noch Fleiß noch sonst 
eine Anstrengung können bewir-
ken, dass Gott mir gnädig wird. 

Dann entdeckte er, was die Bi-
bel über Veränderung sagt: Verän-
derung kommt nicht aus unserer 
eigenen Anstrengung, sondern 
allein von Gott. Wenn wir uns für 
seine Liebe öffnen. Wenn wir ler-
nen, sie zu empfangen, anstatt sie 
verdienen zu wollen. 

Gott spricht: „Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch.“ Darum: 
Wenn Du Dich nach Veränderung 
sehnst – leg Deine Sehnsucht Gott 
ans Herz im Gebet und lass Dich 
von ihm beschenken.

Landesbischof  
DR. HEINRICH BEDFORD-STROHM 

Vorsitzender des Rates der Evangelischen
 Kirche in Deutschland (EKD)



Nossos Jovens
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Geral NOVA COLUNA aborda relação 
entre a igreja e os jovens

Pa. FRANCIELE 
SANDER é ministra da 
IECLB em Porto Alegre

Onde você coloca...

ADVENTO

Café celebra Advento em Curitiba
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Quando eu era menina, 
costumava desenhar corações 
em todas as superfícies 
possíveis. Cadernos, mesas, 
chão etc. Rabiscava tudo 
com os meus corações 
apaixonados. 

Onde você tem “desenhado” 
o seu coração? Quando você 
investe seu tempo, seus 
recursos e seus pensamentos 
em algo, ali você está 
colocando o seu coração. Você 
passa o dia todo olhando-se no 
espelho, preocupando-se com 
sua imagem? Possivelmente 
o seu coração está em sua 
vaidade. Você somente pensa 
no celular? Provavelmente 
o seu coração está no seu 
celular. 

Jesus ensinou que o nosso 
coração deve estar na fé de 
que Deus nos provê tudo o 
que precisamos para viver. 
“Portanto, ponham em primeiro 
lugar na sua vida o Reino de 
Deus e aquilo que Deus quer, 
e ele lhes dará todas essas 
coisas.” (Mateus 6.33) O que é 
verdadeiramente importante na 
vida não é o que construímos, 
não é a nossa aparência 
física ou o que o nosso celular 
consegue fazer, mas a nossa 
fé no Deus que tudo no dá, que 
nos alimenta como o faz com 
os passarinhos (Mt 6.26), que 
nos veste como as flores do 
campo (Mt 6.30).

... O seu coração?
Jovem, onde você coloca 

o seu coração? O acampa de 
2017 vai refletir sobre o lugar 
que a fé ocupa em nossa vida. 
Ela é um dos quatro pilares da 
Reforma. Por que pilar? Por ser 
importante sustentação, fonte 
de inspiração e de força para 
viver. 

Colocando o seu coração na 
fé, a sua vida vai ser mais leve, 
mais cercada de pessoas que 
compartilham o amor de Deus. 
Quem coloca seu coração na fé 
não está só, porque vê e sente 
outras pessoas, irmãs e irmãos 
que compartilham com você o 
amor de Deus e não passam 
pela vida, mas a celebram com 
alegria e gratidão. 

Novembro Azul o que é isso? 
Esta pergunta foi respondida e dialo-
gada no grupo de LELUT Apóstolo 
João, Paróquia Apóstolo João de 
Jaraguá do Sul/SC, em sua última 
reunião dia 25 de novembro. O gru-
po deixou para trás preconceitos e 
receios para falar abertamente sobre 
o tema do câncer de próstata e outros 
cânceres suscetíveis ao homem. O 
diálogo foi norteado pelo material 
que a Coordenação de Gênero, Ge-
rações e Etnias da Secretaria de Ação 
Comunitária da IECLB comparti-
lhou, no site Luteranos, mostrando 
verdades e quebrando mitos. O diá-
logo ficou mais enriquecido quando 

LELUT

Homens da IECLB apoiam
a campanha Novembro Azul

homens relataram suas experiências 
com o câncer de próstata. Ao findar 
o diálogo os legionários perceberam 
que a prevenção é muito importante 
e mais simples que se imaginava. Da 
mesma forma descobriram a impor-
tância de seus filhos e netos também 
já devem ter acompanhamento mé-
dico nas questões masculinas, pelas 
inúmeras doenças possíveis e pouco 
tratadas. Assim com o sentimento de 
urgência do cuidado da saúde que 
os legionários foram enviados para 
as suas famílias para falar sobre o 
assunto com a motivação: Vamos 
ser HOMENS para Cuidar de nossa 
SAÚDE!

“O Senhor é meu Pastor e nada me faltará” 
Salmo 23.1

Dia 14/02 faz um ano que Deus nos visitou e levou 
para junto Dele meu querido esposo REINALDO 
EMÍLIO SCHWANKE. Era um pai exemplar. 
Com saudades e dor sentimos o vazio que deixou 
em nossas vidas. Reinaldo era manso e humilde 
de coração, bondoso com todos, sempre levou 
com carinho e responsabilidade o seu ministério. 
“Ser pastor não é profissão, mas sim vocação 
que vem de Deus”, dizia. O exemplo que ele 
deixou continua em nosso jeito de viver. Faleceu 
com 72 anos e 9 dias em Timbó/SC no Hospital 
OASE vítima de infarto fulminante. Nasceu 
em 05/02/1944 em Getúlio Vargas/RS. Deixou 
enlutados sua esposa Rosa Maria Schwanke 
e dois filhos Renato e Ronald Schwanke. 
Agradecemos aos parentes, amigos e pastores 
da IECLB por todo amor e carinho que nos deram 
com ligações e visitas e pela atenção dispensada. 
Muito Obrigado!

In Memoriam

O pastor 
Reinaldo 
Emílio 
Schwanke 
faleceu 
aos 72 
anos no dia 
14.02.2015

Deficiência visual não é mais 
barreira para acompanhar o material 
“Compartilha” durante o ensino 
confirmatório. Crianças com baixa 
visão agora podem participar plena-
mente. A Secretaria de Formação, 
empenhada num projeto de inclusão, 
promoveu uma adaptação de todo o 
material. O caderno do primeiro ano 

está na gráfica e o segundo deverá 
seguir o mesmo caminho até o final 
de janeiro de 2017. Cada volume 
tem os textos todos rediagramados 
para a fonte em corpo 26, o que 
ampliou o número de páginas para 
cerca de 250. O material pode ser 
adquirido na Editora Sinodal ou nas 
livrarias credenciadas.

ENSINO CONFIRMATÓRIO

IECLB publica o “Compartilha” 
para crianças com baixa visão

Advento é tempo de celebrar, 
de se preparar para a vinda do 
Messias, de aquecer o coração em 
solidariedade e de reflexão. Foi 
assim que a Comunidade Luterana 
da Cruz de Curitiba/PR celebrou 
seu quarto Café de Advento, que  
contou com a presença de 170 
pessoas. Na reflexão, fomos de-
safiados a preparar nosso coração 
para a chegada do Messias, em 
meditação do PPHMista Miquéias 
Holz. Além disso, foi explicado o 
uso de uma roda de carroça com 
as velas de Advento, ou seja, 24 
velas representando os dias que 
antecedem o Natal, semelhante à 
que Martim Lutero usava no tempo 
de Advento.

Um jornal pode servir 
para muitas coisas.
Mas, seu principal 
papel é informar. SEU JORNAL DE IGREJA



P. Dr. MAURO BATISTA 
DE SOUZA é Secretário de 
Ação Comunitária da IECLB
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Rumo aos 500 
REFORMA

FIM DOS CULTOS no dia de 
Finados tem razões históricas

Reforma 500

R$ 35,00
(51) 3037-2366

Os cultos em cemitérios 
no dia de Finados foram 
abolidos em Timbó/SC, 

no Sínodo Vale do Itajaí. Após de-
bate com o presbitério, decidiu-se 
seguir a antiga tradição da Reforma 
de consolar os enlutados em lugar 
de homenagear os mortos. O culto 
foi transferido para o Domingo 
da Eternidade, o último do ano 
da igreja. O motivo é ser “igreja 
sempre em Reforma”. 

“Rumo aos 500 Anos da Re-
forma da Igreja Cristã, a Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana 
em Timbó já entrou no ritmo”, 
esclarece nota divulgada pelo 
Colégio Ministerial da união paro-
quial local. “Segundo a tradição da 
nossa igreja, protestante (do latim: 
Pro = Em favor de, e Testante = 
testemunho) é dar testemunho em 
favor de algo. No caso da Reforma, 
Lutero deu testemunho em favor de 
Jesus Cristo, o verdadeiro tesouro 
da igreja. Assim também nós 
damos testemunho em favor de 
Jesus Cristo, em favor da verdade”, 
segue a nota. 

“Resgatamos uma das tradi-
ções da Reforma, o Domingo da 
Eternidade” aponta o texto. “Tal-

Proclamar Libertação: “Com a 
Reforma desencadeada por Mar-
tim Lutero, os cristãos luteranos 
também elegeram um dia para re-
fletir sobre a morte. Isso ocorre no 
último domingo do ano eclesiástico 
(Domingo da Eternidade). Dessa 
forma, a cada ano, nesse dia, não 
realizam cultos pelos mortos, como 
era costume católico, mas lembra-
-se dos limites da vida humana e do 
poderio de Deus sobre ela”. 

Desta forma, após reflexão 
com o presbitério e lideranças na 
paróquia e grupos, no dia 20 de 
novembro, Domingo da Eternida-
de, aconteceu o culto com bênção 
às famílias enlutadas, na Igreja da 
Ressurreição, em Timbó. 

“Foi um culto especial em que 
se enfatizou a vitória da vida sobre 
a morte por meio da ressurreição. 
Ainda, algo consolador e terapêuti-
co para as pessoas enlutadas, houve 
a bênção com unção de óleo, algo 
concreto que auxilia no processo 
do luto. Pode-se dizer que é algo 
novo. Mas não, apenas resgata 
os princípios da Reforma. Uma 
forma de ajudar as pessoas e dar o 
consolo tão esperado pelas pessoas 
enlutadas”, finaliza a nota.

vez muitas pessoas tenham estra-
nhado a falta dos cultos de Finados 
nos cemitérios. Só tirar algo ainda 
não é protesto, isto é ir contra algo 
e, se não tem nada para colocar no 
lugar, não dar testemunho em favor 
de algo, realmente não é protesto, 
mas bagunça”, justifica a nota. 
Segundo os pastores Clodoaldo 

Kamke, Dari Jair Appelt, Samuel 
Leitzke, a pastora Mirian Ratz 
e o catequista Edson Reginaldo, 
signatários da nota do Colégio Mi-
nisterial, “o objetivo foi resgatar 
princípios da Reforma”. 

Eles basearam sua reflexão 
num artigo de Leo nardo Ramlow 
na série de auxílios homiléticos 

Consolo a enlutados é nova prática 
no domingo da Eternidade em Timbó

Bênção e unção com óleo para os enlutados aboliu culto em cemitérios.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Com vistas às Celebrações dos 
500 anos da Reforma Luterana, o 
Colégio Martinus de Curitiba/PR, 
Unidades Centro e Portão, realizou 
as Cantatas com as turmas de 1º ao 
5º ano, com a temática dos quatro 
Pilares da Reforma. Lutero e Ca-
tariana conduziram a reflexão que 

foi abrilhantada com as canções 
que enfatizaram a Graça, a Fé, a 
Escritura e Jesus. Por fim, os alu-
nos apresentaram a mais conhecida 
música de Lutero: Deus é Castelo 
forte e bom! As apresentações em 
português, alemão e inglês emo-
cionaram a Comunidade Escolar! 

Cantata com os pilares da Reforma

E a pregação da 
Igreja, como anda?

O escritor estado-unidense T. 
S. Eliot (*1888 †1965) certa vez 
escreveu  que o propósito da 
literatura é transformar sangue 
em tinta. Por analogia, podemos 
concluir que a Bíblia, como obra 
literária, também transformou 
sangue em tinta. Em suas 
páginas estão registradas a vida 
das pessoas, seus sofrimentos, 
suas alegrias, seus desesperos, 
suas esperanças – seu sangue. 

A tarefa de quem prega 
a partir da Bíblia, de quem 
comunica, de quem testemunha 
a palavra de Deus é, portanto, 
transformar tinta de volta em 
sangue; é dar vida ao texto 
bíblico. Esta foi uma das 
intenções de Martim Lutero em 
sua pregação. A prédica exerceu 
papel importante na divulgação 
das descobertas teológicas 
reformatórias. O púlpito era um 
dos meios de comunicação mais 
importantes no século XVI.

Se por um lado, a prédica 
contribuiu na comunicação da 
teologia da Reforma, ela própria 
foi beneficiada. A partir do 
movimento da Reforma, houve 
um  reavivamento da prédica, 
até então relegada a um papel 
secundário. 

A Reforma também 
definiu a Bíblia como fonte e 
autoridade para a pregação (e 
não mais as palavras e bulas 
dos papas, por exemplo). O 
conteúdo da prédica passou a 
ser o Evangelho. Pregadores 
e pregadoras passaram a 
pregar no idioma local, e não 
mais em latim. Ou seja: a 
Reforma aproximou pregação, 
pregadores, pregadoras e 
pessoas ouvintes.  

E como anda a pregação na 
IECLB, hoje? Nossa pregação 
tem estado próxima das 
pessoas ouvintes? Tem ouvido 
seus clamores? Tem sido fiel à 
Palavra de Deus? Em tempos 
de instantaneidade, em época 
de poucas certezas e muitas 
dúvidas, a pregação pode ser 
um espaço único, onde as 
pessoas se encontram com 
Deus. E quando isso acontece, 
tudo muda.

As experiências religiosas 
e espirituais ativam os sistemas 
de recompensa do cérebro, assim 
como acontece com o amor, o sexo, 
o jogo, as drogas, a música e outras 
atividades ligadas ao prazer. A 
conclusão é de um estudo liderado 
por pesquisadores da Universidade 
de Utah, nos Estados Unidos, e 
publicado nessa terça-feira, 29, na 
revista Social Neuroscience.

Os cientistas usaram exames de 
imagem por ressonância magnética 
funcional (IRMf) para identificar 
as redes cerebrais envolvidas com 
a representação de sentimentos 
espirituais em um grupo de jovens 
mórmons.

Os 19 participantes - 12 ho-
mens e 7 mulheres - foram subme-
tidos aos exames enquanto eram 
estimulados, por meio de vídeos e 
frases de líderes religiosos, a ex-
perimentar um intenso sentimento 
espiritual.

A atividade cerebral registrada 
pelos exames, segundo os autores 
do estudo, mostrou que “poderosos 
sentimentos espirituais estão cla-
ramente associados à ativação do 
núcleo accumbens, uma região do 
cérebro que tem papel fundamental 
no sistema de recompensas, cuja 
função é receber e propagar pelo 
organismo os estímulos de prazer”.

Fonte: O Estado de S. Paulo

Fé ativa mesmo 
circuito cerebral de sexo 
e drogas, aponta estudo

ESTUDO
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História 

Galo Verde

CESQUISENTENÁRIO da Redentor 
de Curitiba é celebrado em culto

Colaboradores atuais e antigos foram homenageados durante o culto que celebrou o jubileu de 25 anos.

AComunhão Martim Lutero 
celebrou os 25 anos da 
sede própria do Centro de 

Literatura Evangelística-CLE da 
IECLB em Blumenau/SC. O ato foi 
celebrado na igreja Martin Luther 
do bairro Itoupava Seca em Blume-
nau/SC, no último dia de novembro. 

Um grupo de quinze ministros e 
ministras participou da celebração 
presidida pelo atual diretor execu-
tivo do projeto, o pastor Roni Balz. 
Também o prefeito blumenauense 
Napoleão Bernardes esteve no culto 
e destacou a importância do mate-
rial produzido pelo CLE. 

A equipe atual e antigos cola-
boradores e colaboradoras da casa 
receberam homenagem especial, 
entre eles o vereador Jens Juergen 
Mantau, que foi o primeiro admi-
nistrador da casa.

O principal homenageado da 
noite foi o pastor emérito Friedrich 
Gierus, que implantou o CLE em 
Blumenau, no início da década de 
1990. Segundo o relato histórico 
que apresentou aos convidados, 
a casa foi erguida com doações 
da Igreja Evangélica Luterana da 

Baviera, a partir das ofertas levan-
tadas pelo Martin-Luther-Verein da 
Alemanha. Esta parceria também 
deu o impulso para o surgimento 
da Comunhão Martim Lutero no 
Brasil, entidade que abriga o Centro 
de Literatura.

A pregação da noite foi oficiada 
pelo pastor Inácio Lemke, 2o vice-
-presidente da IECLB e pastor si-
nodal do Sínodo Norte Catarinense, 
com sede em Joinville/SC. Lemke 

falou da importância dos materiais 
produzidos pelo Centro de Literatura 
em Blumenau. Lemke também trans-
mitiu a saudação do pastor presidente, 
Dr. Nestor Paulo Friedrich.

Em seu testemunho disse que 
usou o material quando atuou em 
comunidades da Rondônia, levando 
mensagens da confessionalidade 
luterana para aquelas comunida-
des isoladas em meio à floresta. 
Também destacou a importância 

do material para outros países de 
fala portuguesa. “Quando fiz uma 
viagem à África, mais precisamen-
te a Moçambique, lá estavam os 
folhetos produzidos aqui em Blu-
menau, como um bom testemunho 
do evangelho”.

A celebração marcou os 25 anos 
da sede própria do CLE. A Missão 
de Folhetos na IECLB tem uma 
longa história, conforme já relatado 
em outras matérias.

DA REDAÇÃO / Blumenau
Permacultura I

Desde a década de 1960, 
diversos grupos da sociedade 
civil vêm se conscientizando, 
acerca da importância da 
conservação dos recursos 
naturais e da biodiversidade 
para a sobrevivência dos 
seres humanos no planeta.

Considerado o pai da 
permacultura, Bruce Charles 
‘Bill’ Mollison (1928-2016), 
foi fundador e diretor do 
Permaculture Institute, 
o primeiro e mais antigo 
instituto de Permacultura. 
Hoje, existem institutos de 
Permacultura em todos os 
continentes, em mais de cem 
nações. 

Foi também o idealizador 
do “Permaculture Design 
Certificate”, um curso que 
trata dos princípios e da 
metodologia de design da 
permacultura e segue um 
programa padrão para garantir 
a qualidade permanente da 
formação dos permacultores 
em todo o mundo. O 1º Curso 
de Design em Permacultura 
(PDC) no Brasil foi em 1992.

Praticar permacultura 
significa adotar uma ética 
específica de sustentabilidade 
que exija um repensar dos 
hábitos de consumo, dos 
valores e viver de forma 
integrada ao meio ambiente 
em um sistema complexo de 
relações. 

Os três os componentes 
básicos da ética 
permacultural, são o cuidado 
com a terra onde há o intuito 
de se preservar todos os 
seres vivos ou não e suas 
complexas relações; o 
cuidado com as pessoas, 
garantindo o acesso aos 
recursos básicos necessários 
à existência e reduzir a 
necessidade de consumir 
recursos não-renováveis; e 
compartilhar os excedentes, 
de tempo, dinheiro e energia 
para auxiliar as outras 
pessoas a também suprir as 
suas necessidades e alcançar 
o enfoque sustentável. 

Além da ética, a 
permacultura se baseia 
em alguns princípios 
multidisciplinares que são 
essenciais para um bom 
planejamento e que são 
provenientes das diversas 
áreas do conhecimento 
como a Ecologia, Arquitetura, 
Geografia, Biologia, 
Zootecnia, Agronomia, 
Ciências Sociais, Economia 
etc. Vamos falar sobre isso na 
próxima edição.

MARIA VELASCO 
Gestora ambiental
Paulo Lopes/SC

A Comunidade do Redentor 
de Curitiba/PR comemora seu ses-
quicentenário neste ano. Um culto 
de ação de graças celebrou o mo-
mento histórico especial, no dia 4 
de dezembro. A data já vem sendo 
lembrada desde maio, inclusive com 
homenagem especial na Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná. 

A história começa em 1850, 
quando a então pequena cidade de 
Curitiba, com vinte mil habitantes, 
recebia os primeiros imigrantes 
alemães, provenientes da Colônia 
Dona Francisca, de Joinville/SC. 
Esses alemães instalaram-se prin-
cipalmente em torno do Largo da 
Ordem, bairro que também acolheu 
imigrantes poloneses e italianos.

Em sua maioria luteranos, os 
imigrantes alemães reuniam-se 
inicialmente em casas das famílias 
para celebrar cultos, e como não 
havia pastores entre eles, o pai de 
família era responsável pelo culto 
doméstico. O pastor Johann Friedri-
ch Gärtener vinha uma vez por mês 
de Joinville para atender os luteranos 
da cidade. A viagem levava dois 
dias a cavalo. Cerca de 20 famílias 
reuniam-se para esses cultos até 
o ano de 1866, quando o grupo já 
contava com 50 famílias.

No dia 2 de dezembro de 1866, 
primeiro domingo de Advento, foi 

nova fase na comunidade. Após 
a Segunda Guerra Mundial, em 
1948, sob a liderança do pastor 
Heinz Soboll, a comunidade decide 
investir em uma nova escola, o atual 
Colégio Martinus.

Por todos esses anos, nosso ob-
jetivo como comunidade sempre foi 
anunciar o evangelho da salvação, 
pela fé em Cristo Jesus. Buscamos 
fazer isso não só com palavras, mas 
também em ações que promovam 
acolhimento e formação de pessoas, 
para que possam fazer a diferença 
em suas realidades.

fundada formalmente a primeira 
Comunidade Luterana de Curitiba, 
em uma casa alugada no Alto São 
Francisco. E, concretizando um dos 
ideais da Reforma protestante – ao 
lado de cada igreja uma escola – 
juntamente com a Comunidade, foi 
estabelecida uma escola.

Em 1872, por iniciativa do 
pastor Wilhelm August Böcker, foi 
construído o primeiro templo, em 
estilo enxaimel, integrado com a 
escola. Essa construção foi feita 
no terreno onde atualmente estão o 
templo da Comunidade do Redentor 

e o Colégio Martinus, na rua Tra-
jano Reis, antes conhecida como 
Rua América. O novo templo, que 
também funcionava como escola 
durante a semana, foi inaugurado 
em 1873.

Por conta de uma infestação de 
cupins, o madeiramento do templo 
original foi comprometido e em 
1892 foi necessário demoli-lo. A 
construção do novo e atual templo 
iniciou-se em 1893, e durou 15 
meses, com sua inauguração em 
1894. O templo, em estilo gótico 
com torre e sino, marcava uma 

SESQUICENTENÁRIO

Redentor de Curitiba completa 150 anos de fundação

O pátio da Igreja do Redentor lotado de pessoas vindas para o culto de ação de graças pelos 150 anos.
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OASE 
DEPOIMENTO

NOVA COLUNA abordará 
aspectos da nossa liturgia

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 
Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

A pia batismal 
Em nossas igreja, há 

sempre um espaço no altar para 
a pia batismal. O Sacramento 
do Batismo é administrado 
naquele espaço sagrado da 
comunidade. 

Batizar é um mandamento 
de Deus (Mateus 28.19). A 
comunidade cristã surge do 
encontro e da comunhão das 
pessoas batizadas. A igreja 
nasce do batismo. Assim sendo, 
este espaço do altar é muito 
importante. Precisamos cuidar 
bem do espaço onde fica a 
pia batismal, onde acontece o 
batismo em nossos templos. 

Eu já presenciei várias 
vezes a falta de atenção com 
o espaço do batismo. E isso 
pode ser evitado. Facilmente 
“empurram” a pia batismal 
para lá, para cá... Em outros 
momentos a pia batismal é 
usada como lugar para colocar 
um vazo de flores, papeis, 
microfones, agenda... Não 
poucas vezes, também os 
músicos, ao se prepararem para 
servir nas celebrações, apoiam 
estojos, caixas e instrumentos 
musicais no espaço da pia 
batismal e do batismo. 

Um espaço sagrado
Cada comunidade precisa 

cuidar do templo e dos seus 
espaços litúrgicos com atenção 
e carinho. O uso inadequado 
do espaço para o Batismo, por 
exemplo, pode comprometer 
visão sobre a importância e a 
centralidade do Batismo na vida 
comunitária da fé. 

Convidamos todas e todos. 
Vamos preparar o espaço da pia 
batismal com atenção.  Deixar 
ele sempre pronto, mesmo nos 
momentos de cultos e outras 
atividades comunitárias em 
que não acontecerá o batismo. 
Assim, ao ir ao templo, e olhar 
para o altar, veremos lá o lugar 
simples e bem cuidado, onde 
as famílias são recebidas para 
entregarem os seus filhos 
e filhas a Deus, através do 
sacramento do Batismo. 

Conforme afirmou Martim 
Lutero no Catecismo Maior, 
este é o lugar onde a palavra 
de Deus e o elemento água 
se juntam para acontecer o 
sacramento, a dádiva de Deus.

MINISTÉRIO DA
CULTURA

Esta frase de Ray Kroc espelha um pouco das atividades que desenvolvemos 
no Centro de Formação e Convivência Catarina von Bora mantido pela 
Comunhão Martim Lutero no Bairro Itoupava Central. O Centro proporciona às 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, em situação de vulnerabilidade social, 
oportunidades que contribuem para o seu desenvolvimento cultural, através de 
oficinas artísticas em diversas modalidades.

Iniciamos as nossas atividades em 2011 oferecendo espaço para crianças 
de 6 a 14 anos para conviver e aprender juntos. Durante o ano de 2016 foram 
inscritas 120 crianças que participaram das atividades de artes visuais, iniciação 
musical, artes cênicas, dança, canto, tae-kwon-do, atividades estas que também 
incluem os pais nas noites culturais. 

Isto tudo basicamente só é possível graças à colaboração das empresas 
WEG Equipamentos Elétricos, de Jaraguá do Sul e das três empresas de 
Blumenau Breitkopf Veículos Ltda, Joclamar Materiais Elétricos e Wester Ind. 
e Com. Ltda., empresas estas que viabilizaram sua contribuição financeira 
através da Lei Rouanet do Ministério de Cultura, Governo Federal. 

Por este apoio somos muito gratos. Motivos de gratidão também temos 
pelo apoio dos pais das crianças, pela colaboração de voluntários e pela ajuda 
financeira que recebemos individualmente por pessoas do nosso bairro como 
também de comunidades evangélicas luteranas de Blumenau. Aproveitamos 
também para agradecer o apoio que recebemos da Pro-Família da Prefeitura 
Municipal de Blumenau. 

Friedrich Gierus

“Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos”

A 
PE

DI
DO

O grupo de  OASE da Comu-
nidade Martin Luther de Curitiba/
PR acaba de completar 40 anos 
numa caminhada em comunhão, 
testemunho e serviço. Em reuniões 
semanais cantamos, estudamos, 
oramos  e fazemos nossos trabalhos 
manuais. Esta é a parte visível. Em 
termos de convivência humana 
surgem naturalmente depoimen-
tos, desabafos e histórias de vida 
partilhadas. Desse partilhar de 
experiências nasce apoio mútuo e 
enriquecimento pessoal.

Dos estudos bíblicos e do Ro-
teiro da OASE acontece para mim 
um abrir de novos horizontes e uma 
base mais sólida para a convivência 
fora do espaço físico da igreja. E 
é nesse particular que a OASE se 
torna importante para mim.

Da venda do artesanato  e da 
rea lização do Café da Primavera  au-
ferimos os recursos financeiros que 
ensejam a partilha com instituições 
beneficentes, como a Creche Bom 
Samaritano, o Hospital Evangélico, 
o Hospital Erasto Gaertner (hospital 
do câncer), entre outros.

Nossos eventos anuais são or-
ganizados com tranquilidade e 

eficiência, onde cada participante 
contribui com seus dons.

As integrantes do grupo mani-
festam sua opinião que é partilhada, 
analisada, refutada ou acolhida, 
conforme as manifestações gerais. 

Contamos com a orientação da 
pastora da Paróquia Cristo Salvador 
e o conjunto da diretoria do grupo.

Nos eventos temos a partici-
pação de talentosas  “artistas” do 
grupo, que alegram a todos com suas 
encenações teatrais.

Também promovemos visitação 
a pessoas idosas da comunidade, 
realizadas por equipes  preparadas 
para este fim.

 Ao final do ano faz-se , então,  
um café de Advento com essas 
pessoas que é muito emocionante, 
pois traz à lembrança  antigos natais.

Em resumo: A OASE  é para 
mim mais que um grupo de con-
vivência. Ela funciona  como uma 
espécie de incubadora  de sentimen-
tos , atitudes e ideias . E é no dia a 
dia, na família, na minha vizinhança 
e nos lugares que frequento  que a 
minha Igreja se torna Igreja viva e 
atuante.

Quando eu acerto na hora de 
falar e de na hora de calar  é que me 
sinto mais perto de Deus.

Nosso grupo de 
OASE em Curitiba

ELIZABETH HILLEBRANDT SCHIRMER/Curitiba

“Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da 
terra!” (Salmo 100.1)

Com a alegria de celebrar e agradecer a Deus, o grupo 
FELICIDADE da OASE de Videira, comemorou 80 anos no dia 
09/11/2016. Foi celebrado um culto, onde acolhemos nossas 
convidadas dos grupos de OASE das comunidades de Anta 
Gorda, Bom Sucesso e também o grupo da Paróquia de Caçador 
e o grupo da Paróquia Planalto Central Catarinense, além 
das coordenadoras sinodais da OASE. A  todas nosso muito 
obrigada, foi muito bom ter vocês conosco, juntas escrevemos 
mais um capítulo na história desse grupo. Que Deus continue nos 
alegrando e conduzindo.

Pa. Ms. Francinne de O. Kerkhoff
Com. Evangélica de Videira/ Par. Rio das Antas.   

OASE de Videira 
completa 80 anos

JUBILEU
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Diaconia 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Nem Tão Doce Lar completa 
uma década de exposições

SUPERAR a crise da ideia fixa é o 
caminho para vencer depressão

Dez anos denunciando a 
violência contra as mulheres. 
Este é o legado da exposição 
itinerante “Nem Tão Doce 
Lar”. O cenário de uma casa 
simples, com cozinha, sala 
de estar e quarto de dormir 
é a base da campanha con-
tra a violência doméstica 
da Fundação Luterana de 
Diaconia. Ela foi montada 
dezenas de vezes ao longo 
de dez anos, em encontros, 
comunidades e eventos de 
diversas naturezas.

A violência contra as mu-
lheres assume diversas formas 
e inclui o maltrato físico, 
assim como o abuso sexual, 
psicológico e econômico. 

Segundo os dados esta-
tísticos, a cada cinco minutos 
uma mulher é agredida no 
Brasil. Crianças e adolescen-
tes são as principais vítimas 
de violência sexual.

Ao longo de uma década 
a campanha da FLD vem de-
nunciando a prática recorrente 
e seu trabalho foi celebrado 
em um culto especial no dia 
7 de dezembro, na Igreja 
Matriz de Porto Alegre, no 
mesmo endereço da sede da 
IECLB, na Senhor dos Passos. 
A celebração foi presidida 
pelas pastoras Carmen Siegle, 
da Coordenação de Gênero 
da IECLB, e Cibele Kuss, 
secretária-executiva da FLD.

Pode começar na infância da 
menina. 

A violência doméstica, 
quase sempre se sustenta em 
discriminações comportamen-

tais e na desvalorização do 
trabalho doméstico realizado 
na casa e/ou nos cuidados com 
a prole, através de agressões 
físicas, psicológicas e sociais.

A exposição foi montada dezenas de vezes pelo Brasil.

PALESTRA

Julio Walz fala no 
Vale do Itajaí sobre 
suicídio, a convite 
do jornal O Caminho

O psicanalista, confe-
rencista e professor gaúcho 
Dr. Julio César Walz esteve 
no Vale do Itajaí no último dia 
25 de novembro, a convite do 
jornal O Caminho. À noite ele 
falou sobre o tema “Depressão, 
Culpa e Suicídio” a uma lotada 
e atenta plateia na comunidade 
Apóstolo André, da União Pa-
roquial de Pomerode/SC.

O suicídio não é nenhu-
ma novidade na história da 
humanidade. Em torno de 
um milhão de pessoas comete 
suicídio no mundo por ano. 
“A cada três segundos alguém 
tenta o suicídio no mundo”, 
coloca o palestrante.

No Brasil, de cada 100 
habitantes pelo menos 17 têm 
pensamentos suicidas, cada 
cinco planejam, três tentam 
e um consegue. O resultado 
é um suicídio a cada 45 mi-
nutos. Com maior incidência 
em regiões de colonização 
germânica. 

Para Walz, o maior dos 
fatores que desencadeiam o 
processo são os transtornos 
psiquiátricos. Em 90% dos 
casos há um transtorno mental 
associado.

“Ideias fixas estão na base 
do sofrimento humano, ou 
seja, o pensamento de achar 
que o mundo tem que ser 
como a gente acha”, aponta 
Walz. Passa-se a viver do 
pensamento antes de passar da 
experiência e isso leva a agir 
antes de algo acontecer. 

A diferença clínica en-
tre tristeza e depressão é 
importante. O suicídio está 

associado a um grande sofri-
mento psíquico, a depressão 
e ansiedade. A pessoa triste 
consegue pedir ajuda. Já a 
depressão precisa de ajuda 
profissional, porque a pessoa 
depressiva não consegue bus-
car socorro. A depressão está 
construída sobre uma ideia 
fixa, da qual a pessoa não 
consegue libertar-se.

Na depressão manifesta-
-se a baixa auto-estima, que 
nos tira a capacidade de fazer 
algo por si ou para si mesmo. 
A pessoa não se aceita e está 
magoada consigo mesma, 
tornando-se extremamente 
autocrítica. 

A segunda diferença clí-
nica importante está entre 
sentimento de culpa e senti-
mento de responsabilidade. 
Para a pessoa depressiva, 
eles são sinônimos, mas não 
são. Culpa não muda o com-
portamento, responsabilidade 
sim. “O sentimento de culpa é 
uma inversão criminosa, que 
coloca a culpa no outro para 
viver na mentira”, conclui.

O pilar central do pensa-
mento suicida é o pensamento 
sem saída baseado em onipo-
tência ou ilusão de poder, en-
sina Julio. “Ao observar uma 
pessoa com tristeza crônica e 
depressão, fiquem atentos, ela 
precisa de ajuda”, recomen-
dou. Mas não basta curar o hu-
mor deprimido. O remédio não 
cura o pensamento suicida. É 
necessário conversar para aju-
dar a sair da ideia fixa. Um/a 
pastor/a ou um/a terapeuta são 
o melhor caminho.

Julio Cesar Walz é psicanalista, professor e conferencista.

Nos dias 18 a 20 de no-
vembro mulheres de diversas 
igrejas debateram direitos e 
justiça. Uma mesa no primei-
ro dia analisou a “conjuntura 
sócio-política, econômica e 
religiosa de direitos e justiça 
para as mulheres”. Partici-
param a pastora Cibele Kuss 
(FLD), a migrante colom-
biana Maria Matilde Alvarez 
Valdes (Pastoral da Mobilida-
de Humana).

Na segunda mesa da ma-
nhã, “Bíblia, direitos e justiça 
para as mulheres”, a teólo-
ga anglicana Bianca Daebs 
provoca a reflexão sobre a 
temática a partir da herme-
nêutica feminista sobre Dalila 
e Sansão. Após cada palestra, 
as participantes agrupadas em 
mesas com nomes de mulhe-
res que lutaram por direitos, 
refletiram e propuseram ações 
em favor das mulheres. 

No dia 19 o encontro 
contou com a mesa “His-
tória das mulheres”, com a 
Dra. Claudete Beise Ulrich 
(teóloga e professora da Fa-
culdade Unida-Vitória) e a 

antropóloga Tatiane Duarte 
(UnB). No levantamento, 
chama atenção a ausência das 
mulheres na historiografia e 
na história ecumênica. Apesar 
das mulheres terem sido im-
portantes protagonistas desse 
movimento, suas histórias 
não estão registradas. Há 
urgência em conhecer e dar 
visibilidade a estas histórias. 
Para tanto, é necessária uma 
análise crítica do próprio 
ecumenismo, que registra a 
história de lideranças mascu-
linas e ignora a história das 
lideranças mulheres. 

Em seguida, a teóloga 
oresbiteriana Sônia Gomes 
Mota (CESE) provocou o 
debate, a partir da reflexão 
da mesa anterior, sobre o que 
fizemos e o que não fizemos 
pelo caminho. Para isso, as 
mulheres se reuniram mais 
uma vez à mesa para destacar 
os avanços e os retrocessos 
em suas comunidades reli-
giosas no que diz respeito aos 
direitos e a justiça e igualdade 
de gênero. Como avanço fo-
ram destacados a ordenação 

de mulheres, criação, em 
algumas igrejas, de Coorde-
nação de Gênero, curso em 
comunidade sobre violência 
de gênero. Como retrocesso, 
chamam a atenção o aumento 
do clericalismo, o fortaleci-
mento da utilização de textos 
bíblicos para justificar a sub-
missão e silenciamento das 
mulheres, entre outros.

Na parte da tarde, na mesa 
“Desafios para o movimento 
ecumênico de mulheres – di-
reitos e justiça”, a reverenda 
Glória Ulloa, Presidente do 
Conselho Mundial de Igrejas/
CMI para América Latina, 
apresentou o histórico do 
CMI na temática sobre direi-
tos das mulheres nas igrejas e 
na sociedade. 

Glória fez ainda conside-
rações sobre as mesas temáti-
cas do evento e nos instigou a 
pensar sobre as ações futuras 
do movimento ecumênico 
de mulheres para superar as 
injustiças e desigualdades 
de gênero nas comunidades 
religiosas. Reunidas e con-
versando à mesa, instigadas 

a pensar sobre “O que é que 
faremos pelo caminho?”, os 
grupos de mulheres refletiram 
e propuseram ações.

O encontro terminou no 
domingo 20 de novembro, 
com a aprovação do docu-
mento final do encontro, a ser 
divulgado nos próximos dias, 
e com uma celebração pre-
sidida pela reverenda Sônia 
Mota e pastora Claudete Bei-
se Ulrich, que destacaram o 
dia da consciência negra com 
destaque para o protagonismo 
das mulheres negras. 

Ao final, cada participante 
recebeu uma Aboyomi, pe-
quena boneca feita em tecido 
por mulheres negras transpor-
tadas nos navios negreiros. 
Essas bonecas serviam de 
acalanto para os filhos dessas 
mulheres. As mães africanas 
rasgavam retalhos de suas 
vestes e a partir delas criavam 
pequenas bonecas feitas de 
trança ou nós, que serviam 
como amuleto de proteção. 
São símbolo de resistência. 
Abayomi significa “Encontro 
Precioso” em Iorubá.

Mulheres debatem direitos e justiça em encontro
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Fé e Vida 

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

IGREJA E POLÍTICA

Encontro de entidades resulta 
no “Manifesto de São Leopoldo”

ANÁLISE DE CONJUNTURA propõe 
diálogo como saída para a crise

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Um novo ano novo
O ano de 2016 deverá 

exigir um bom tempo dos 
analistas que não queiram ser 
superficiais ou redundantes em 
suas análises. Muitas teses de 
doutorado devem rolar até que 
tenhamos um rascunho de tudo 
o que se deu.

No final do ano de 2015, 
quando eu disse aqui que 
aquele era um ano maldito, 
fui duramente criticado. Mal 
imaginava eu que 2016 seria 
bem mais cruel. E aqui estamos 
nós, às portas de um novo 
ano, juntando os cacos das 
esperanças estilhaçadas.

A Terra Brasilis andou para 
trás em 2016. E não foram 
poucos passos, somente. 
Enormes distâncias foram 
percorridas no intuito de 
desconstruir, obstruir, reduzir, 
encolher e outros tantos verbos 
de espectro negativo. 

O pior de tudo é que em 2016 
nos dividimos, permanecendo 
em trincheiras de ódio e 
agressividade, muitas vezes em 
busca da mesma coisa: algo em 
que nos agarrar. Nos acusamos, 
digladiamos, confrontamos, 
xingamos e, mais que tudo, não 
nos entendemos. Enquanto 
gritamos nossas razões 
imutáveis, não nos ouvimos.

Entretanto, não deixa de 
ser alentador poder concluir 
2016 com dois fechos de ouro. 
O primeiro é a Carta Pastoral 
da IECLB sobre o momento 
nacional, publicada no dia 15 
de novembro. O segundo foi 
o encontro que produziu o 
“Manifesto de São Leopoldo”, 
ao lado. Assim, 2016 terminou 
muito melhor do que 2015.

Se 2017 deve ser um novo 
ano novo, de recomeço, de 
voltar a sonhar um sonho digno 
de merecer nosso empenho 
comum, então precisamos nos 
ouvir e respeitar. Mas também 
não aceitarei ruídos que poluam 
o debate. Chega de rótulos, 
palavras ditas pelas costas, 
pressuposições ou diz-que-diz-
que. Quero voltar a sonhar, e 
com barulho eu não consigo.

Quero juntar as pedras 
que atiraram nos sonhos que 
erguemos até aqui e, com 
elas, construir novos sonhos. 
Pedras que derrubam sonhos 
se contaminam, e servirão para 
erguer novos sonhos, quando 
empilhadas com esperança.

O evangelho não aceita 
resignação. Quando desistimos 
de sonhar, não é a esperança 
que nos abandona. Ela não 
desiste de nós; somos nós que 
desistimos dela. Por isso, mãos 
à obra para erguer um ano que 
realmente seja novo. Feliz 2017!

“Em memória do P. Valdir 
Frank (1954-2016)”, 
movimentos sociais da 

IECLB publicaram um manifesto 
após um encontro na Faculdades 
EST. O encontro foi protagonizado 
pela Pastoral Popular Luterana-PPL, 
com o apoio da Fundação Luterana 
de Diaconia-FLD em São Leopoldo/
RS, no dia 28 de novembro. O ob-
jetivo do encontro foi promover um 
debate de análise de conjuntura na 
IECLB, a partir da crise institucional 
e social vivida no Brasil.

O pastor Valdir Frank, morto 
num trágico acidente automobilís-
tico há dois meses aos 62 anos, foi 
um incansável militante das causas 
sociais e um dos fundadores da PPL. 
Por isso recebeu justa homenagem 
na abertura do manifesto.

O “Manifesto de São Leopoldo” 
foi resultado de um dia inteiro de 
debates e troca de informações, que 
reuniu diversas lideranças da IECLB 
e ativistas sociais, e teve também 
a participação da Presidência da 
IECLB, representada pelo assessor 
pastor Dr. Romeu Martini.

O debate foi impulsionado por 
diversos painéis que analisaram a 
história e o momento atual da ação 
profética da IECLB. Entre os paine-
listas estavam lideranças históricas 
da IECLB como os ex-pastores 
presidentes Gottfried Brakemeier e 
Walter Altmann.

A Dra. Lori Altmann, pastora da 
IECLB e professora da Federal de 
Pelotas/RS, a pastora Cibele Kuss, 
secretária-executiva da Fundação 
Luterana de Diaconia-FLD, e o 
pastor Renato Kuntzer, ex-pastor 

DA REDAÇÃO / Blumenau

Participantes do encontro protagonizado pela PPL com apoio da Diaconia, diante da Faculdades EST.

sinodal e atual coordenador da 
Pastoral Popular Luterana-PPL, 
também falaram. Diversos ministros 
e ministras, pastores sinodais, pro-
fessores da Faculdades EST também 
estiveram no encontro. 

Durante as falas dos painelistas, 
foi feito um resgate da presença e do 
papel público da IECLB nas últimas 
décadas. Após o encontro foi elabo-
rado o “Manifesto de São Leopoldo”, 
do qual seguem alguns trechos.

A “ruptura democrática” pela 
qual passou o Brasil recentemente 
foi o pano de fundo dos debates e do 
documento que resultou. “A IECLB 
é parte da sociedade, de tal modo 
que também na base das comunida-
des as dores e os sofrimentos causa-
dos por violências e desigualdades 
se fazem sentir das mais diversas 
formas. Essa realidade questiona a 
nossa fé e o nosso papel público”, 
pondera o documento. 

O encontro desafia as atuais 
lideranças da IECLB a “retomar a 

nossa tradição recente de denun-
ciarmos todo e qualquer retrocesso 
democrático que implique perda de 
direitos políticos e sociais”, visando 
resgatar a “credibilidade pública”.

“Participação política é diaconia 
transformadora, é uma ação e um 
serviço cristão para a transformação 
da sociedade”, reflete o manifesto. 
“Política não pode ser reduzida a 
política partidária”, contesta. 

O documento concorda que não 
cabe à igreja resolver a crise política 
do país. Entretanto, a partir do Evan-
gelho, lhe cabe “apoiar, fomentar e 
insistir nas lutas das pessoas e de 
todos os movimentos sociais que 
buscam a justiça, a vida digna e o 
bem do povo”. 

Um dia inteiro de diálogo respei-
toso mostrou que é hora de “reflexão 
mais amadurecida e de muita escuta 
mútua”, numa busca conjunta de 
“caminhos de esperança” e “co-
munhão solidária” com base em 
“diálogo construtivo”. Tal conversa 

franca necessita de “metodologias 
de aproximação e mediação entre 
propostas e grupos plurais”.

Segundo o documento produzido 
após o encontro, o dia de conversas 
em São Leopoldo permitiu: Reafir-
mar o papel da igreja de Jesus na sua 
opção pelas pessoas empobrecidas 
e vulneráveis; animar pessoas e 
comunidades com palavras firmes; 
fortalecer os valores democráticos; 
priorizar o cuidado com a água e a 
segurança alimentar; providenciar 
metodologias práticas para traba-
lhar com grupos de base na igreja e 
envolver a juventude. 

Além disso, a igreja deve refor-
çar a conexão entre a vida comu-
nitária e a sociedade, e buscar “o 
fortalecimento de uma rede de soli-
dariedade na IECLB” e de incentivo 
à educação popular.

“Somos enviados ao mundo 
para ser sal da terra, luz do mundo 
e fermento transformador”, finaliza 
o manifesto.

A Pastoral Popular Lutera-
na-PPL, motivada pela celebração 
dos 500 anos da Reforma, com os 
pés firmes no contexto latino-ame-
ricano, corajosamente olha para os 
desafios que estão postos para os 
próximos quinhentos anos. A Igreja 
de Jesus Cristo tem o compromisso 
de superar todas as formas de injus-
tiça que invisibilizam a imagem de 
Deus dada a cada pessoa, indepen-
dentemente de credo, gênero, etnia, 
idade, e classe social.

Percebemos que uma das mais 
duras formas de negação da digni-
dade das pessoas está ligada as vio-
lências relacionadas às questões de 
gênero. Cientes disso e motivadas 
pelo Evangelho Libertador de Jesus 

emergem dessa injusta realidade. 
Motivadas por um misto de sofri-
mento, fé, luta e esperança e por 
tudo o que o Movimento da Reforma 
significa para os nossos dias apre-
sentamos, em forma artística, nossa 
perspectiva teológica.

Catarina e Lutero: As injustiças 
de gênero violentam tanto mulhe-
res como homens, por outro lado, 
ambas e ambos são chamadas e 
chamados a se aliarem na luta por 
justiça e igualdade.

Olhar: Evangélico, que compro-
mete e, ao mesmo tempo, aponta 
para os desafios históricos, sociais, 
culturais colocados para a fé cristã.

Marcas nos rostos: Contam a 
história de quem foram, onde estive-

ram, o que fizeram e onde chegaram. 
Mulheres e homens carregam as 
marcas de uma sociedade que coloca 
padrões distintos do que se deve ser, 
de onde se deve estar, do que se deve 
fazer e de onde se deve chegar a 
partir das características biológicas.

Flores: Simbolizam o sofrimen-
to e o luto, mas também a beleza e 
a esperança na vida que se renova 
com a justiça.

Pássaro: Liberdade com igual-
dade, que é o horizonte de todo 
chamado para transformações e 
mudanças na vida cotidiana e nas 
estruturas da sociedade e da igreja. 
Cremos em um futuro de justiça e 
libertação para todas e todos! A arte 
foi produzida por Jackson Brum.

Por uma Reforma que liberte mulheres e homens

Cristo, na ótica da confessionalidade 
luterana, assumimos o compromisso 
de visibilizar os sofrimentos que 
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2016

MATERIAIS

MATERIAL PARA JOVENS é 
planejado para ser online

Equipe editorial do material
Palavr@ção Online se reúne

Nossas crianças
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DIVULGAÇÃO O CAMINHO

As crianças da Paróquia São Lucas de Pomerode/SC participando da 
tarde com história bíblica, brincadeira, louvor e lanche.

Na sexta-feira 2 de dezem-
bro a equipe editorial do 
Palavr@ção Online teve 

sua primeira reunião, realizada na 
sede da IECLB, em Porto Alegre/
RS. O Palavr@ção é um material 
didático que visa subsidiar lideran-
ças de educação cristã no trabalho 
com grupos de jovens na igreja. 

A elaboração do periódico é 
coordenada pela Secretaria de 
Formação/Coordenação de Edu-
cação Cristã, que conta agora com 
a parceria da equipe editorial na 
avaliação, na divulgação e no pla-
nejamento das temáticas a serem 
abordadas nos estudos.

A equipe editorial é formada pela 
jornalista e coordenadora do Conse-
lho Nacional da Juventude Evangéli-
ca-Conaje, Martina Wrasse Scherer, 
o pastor Gerson Acker, a professora 
e líder de grupo de jovens Andressa 

Dr. Emílio Voigt, a secretária de 
Formação da IECLB, catequista 
Débora Raquel Klesener Conrad, 
e as coordenadoras de Educação 
Cristã, catequistas Maria Dirlane 
Witt e Daniela Hack.

Os novos estudos serão publi-
cados na Página da ECC no Portal 
Luteranos a partir de março de 
2017. Eles se somarão aos 22 estu-
dos já disponíveis para download 
em http://www.luteranos.com.br/
conteudo/palavr-o-on-line-24647.

Luana Hardt, a coordenadora do 
trabalho com jovens e programas 
de intercâmbio, diácona Simone 
Voigt, o coordenador do Núcleo 
de Produção e Assessoria, pastor 

Integrantes da equipe editorial do material para jovens Palavr@ção.
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Ecumene 

Nossos Hinos
Lançar as Redes (HPD 329)

IECLB E IELB comemoram 
trabalho conjunto por 50 anos

COMISSÃO INTERLUTERANA DE LITERATURA

Meio século de boa literatura luterana
DIVULGAÇÃO O CAMINHO - Vão pescar.

- Não adianta, a noite toda não 
pegamos nada!

- Joguem as redes onde o mar 
é mais fundo.

- Já falei que não dá. Mas... 
Ok. Já que você manda...

O diálogo de Jesus e Pedro 
deve ter sido parecido (Lucas 5). 
E Pedro obedeceu. O resultado? 
Você sabe: Muito peixe!

É o lema do mês de janeiro de 
2017. O hino 329 tem como base 
este encontro de Jesus com Pedro. 
Começa perguntando: “Como foi o 
teu encontro lá no lago”? 

O maestro Astor Jair Dalferth 
(1963, Estrela/RS) é o autor da 
melodia. Músico, compositor e 
arranjador, graduado em Música 
pela Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul, Astor é filho 
de agricultores. Começou seus 
estudos em música aos 9 anos 
tocando violão. Aos 12, começou 
a estudar trombone e trompete. 
Aos 14 teve as primeiras aulas de 
piano, harmonia e arranjo.

Ao lado de seus estudos, foi 
instrumentista da Banda Municipal 
de Estrela. Foi Sargento Músico 
da Aeronáutica, na Base Aérea de 
Canoas, entre 1986 e 1989. Em 
1989 Astor assumiu a Orquestra 
Municipal de Teutônia. Também 
regeu vários coros de vozes da 
região do Vale do Taquari.

A partir de 1992 Astor e o 
Pastor Silvio Meincke juntaram 
amigos que cantam em vários 
corais de Teutônia e formaram 
o conjunto Vocal Liberdade. Na 
mesma época gravaram um disco 
LP intitulado “Lançar as Redes”. 
Em 1997 viajaram à Alemanha com 
o Vocal Liberdade, representando 
o Brasil e defendendo o tema 
“água” no Dia Mundial da Igreja.

Ahistória dos 50 anos da 
Comissão Interluterana 
de Literatura-CIL foi es-

crita por muita gente das igrejas 
luteranas IECLB E IELB. Os 
pastores Johannes Gedrat (IELB) 
e Johannes Hasenack (IECLB) 
são os iniciadores desta história. 
O jubileu foi celebrado no dia 18 
de novembro na sede da IELB em 
Porto Alegre/RS.

Tudo começou em 1966, quan-
do este grupo deu os primeiros 
passos na área da literatura que 
poderia servir às duas igrejas lute-
ranas. A partir de 1974 a CIL passou 
a produzir o devocionário Castelo 
Forte, um best-seller editorial, com 
meditações escritas por colabora-

Forte 2016 foi de 81.000 exempla-
res. A edição comemorativa aos 
500 anos da Reforma, pulou para 
90.000 exemplares. 

Nessa história da CIL também 
precisa ser lembrada a parceria, 
desde o começo, das editoras  Con-
córdia e Sinodal. Recentemente, a 
Editora da Ulbra veio para somar 
com o projeto dos volumes de 
Obras Selecionadas de Martim 
Lutero em e-book.

Outro projeto da CIL no campo 
da literatura é a Coleção Obras 
Selecionadas de Martinho Lutero, 
que só foi possível iniciar em 1987, 
com o volume 1 – Os Primórdios 
– Escritos de 1517 a 1519, graças 
à colaboração, ao esforço, à dedi-
cação da Comissão Editorial Obras 
de Lutero, integrada por peritos em  
História da Igreja. Os recursos para 
este projeto foram buscados pela 
IELB  e IECLB junto aos seus 
parceiros no exterior. Doze volu-
mes estão publicados e o volume 
13 encontra-se em processo final 
de preparação para impressão no 
começo do próximo ano.

A CIL também realizou no pas-
sado alguns seminários/encontros 
de capacitação de colaboradores de 
Castelo Forte, procurando assim 
ajudar pastores e pastoras, e leigos, 
a melhor escrever suas meditações. 
Foram realizados alguns seminá-
rios por este Brasil afora. 

A parceria com a Sociedade 
Bíblica do Brasil (SBB) para a 
produção da Bíblia Sagrada com 
Reflexões de Lutero em 2012 é 
digna de ser aqui lembrada. Foi 
um trabalho cuidadoso, dedicado, 
de pesquisa e seleção de textos 
de Lutero e que resultou numa 
edição histórica da Bíblia Sagrada 
neste país.

P. JOÃO ARTUR MÜLLER DA SILVA/São Leopoldo

A atual Comissão Interluterana de Literatura e seus integrantes.

dores das duas igrejas. O Castelo 
Forte é um dos carros-chefe da CIL, 
que recebeu o apoio dos membros 
nas comunidades das nossas igrejas 

que foram adotando o Castelo Forte 
como alimento para sua espirituali-
dade, para seu testemunho lá onde 
vivem e atuam. A edição do Castelo 

GRUPO ECUMÊNICO DE BLUMENAU

Curso Bíblico Emaús será sobre o evangelho de João
O Núcleo Ecumênico de 

Blumenau coordena as atividades 
ecumênicas no Sínodo Vale do Itajaí 
e é uma experiência bem-sucedida 
de trabalho conjunto entre igrejas. Já 
há vários anos este Núcleo oferece 
encontros bíblicos para lideranças 
das igrejas participantes. O Curso 
Bíblico Emaús promove encontros 
de reflexão, celebração, estudo e 
formação bíblica. O objetivo é reu-
nir pessoas para ler e aprofundar o 
conhecimento bíblico, iluminar a 
realidade com a palavra de Deus 
visando o bem comum e vida em 
abundância.

Ao longo do primeiro semestre 
de 2017, o Emaús está oferecendo 
uma série de estudos bíblicos sobre 
histórias do Evangelho de João. Os 
estudos pretendem conhecer contex-

tos, tradições e comunidades cristãs 
primitivas; refletir sobre temas 
bíblicos importantes, como igreja, 
trindade, ressurreição, misericórdia, 
sofrimento, justiça, solidariedade, 
diaconia, testemunho e justiça de 
gênero.

O Grupo Ecumênico planejou  
dois cursos acontecendo paralela-
mente em 2017, em Blumenau e 
Timbó. Os participantes terão um 
investimento de R$ 40 e receberão 
no final do Curso um certificado de 
participação.

Em Blumenau os encontros 
acontecerão no salão da cate-
quese junto à Catedral. No dia 8 
de março o P. Ms. Alan Schulz 
(IECLB) falará sobre os “Eu sou” 
de Jesus. Em 22 de março (sobre 
João 13.1ss) o assessor será o rev. 

Volnei Schwartzhaupt (IELB). 
Em 26 de abril (João 11.1ss) o 
assessor é o pastor Clovis Horst 
Lindner (IECLB). Em 10 de maio 
(João 4.1ss) será assessorado pela 
pastora Mirian Ratz (IECLB). Em 
24 de maio (João 14.15ss a 16.1ss) 
o assessor szerá o pastor Milton 
Jandrey (IECLB). Em 28 de junho 
(João 17.1ss) novamente o pastor  
Alan Schulz (IECLB). Em 12 de 
julho (João 2.1ss) será o encerra-
mento com celebração e entrega 
de certificado com assessoria do 
pastor Flávio Peiter (IECLB).

Em Timbó/SC os encontros 
acontecerão na Comunidade Trin-
dade da IECLB. Os assessores 
serão os mesmos e as datas estão 
sendo divulgadas num folheto 
sobre o curso.
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Especial EM 2017 a igreja quer buscar 
novos desafios, propõe tema

TEMA DE 2017

Agora são outros 500!
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Diante do Jubileu dos 
500 anos da Reforma, o 
Tema e Lema do Ano da 
IECLB para 2017 nos 

convidam a expressar com júbilo e 
gratidão a nossa história de vida e fé. 
Este convite não quer que fiquemos 
olhando apenas para o passado da 
nossa história luterana comum, que 
é o ano de 1517. À luz do significado 
da Reforma, olhamos para o tempo 
presente, com vistas ao futuro da 
missão da igreja. E isso passa pela 
nossa vida em comunidade.

Para 2017, ano do Jubileu da 
Reforma, o Tema da IECLB convi-
da para celebrar essa história com 
alegria e gratidão: “Alegres, jubilai! 
Igreja sempre em Reforma: Agora 
são outros 500”. O convite se fun-
damenta no Lema: “Nele vivemos, 
nos movemos e existimos” (Atos 
17.28a).  

Legado – A Reforma nos dei-
xou um legado. Há muito a festejar, 
mas também a rememorar. Pergun-
tas sobre quem é Deus, como age o 
Deus em quem cremos e quem é o 
ser humano diante de Deus, levaram 
Lutero a desenvolver uma busca que 
redundou no grande movimento da 
Reforma. Essas perguntas também 
moveram o apóstolo Paulo e nos 
movem hoje. É preciso ter clareza 
sobre quem é o nosso Deus para 
confessarmos com toda convicção 
o que propõe o Lema do ano de 
2017: Nele vivemos, nos movemos 
e existimos!

Jubilamos, porque Deus nos 
conduziu pelo seu Santo Espírito. 
Sob a sua orientação, o Plano 
de Ação Missionária da IECLB 
(PAMI), fruto de decisão cons-
truída conjuntamente, é o instru-
mento que nas últimas décadas 
nos ajudou a perseguir metas e a 
assumir compromissos decorren-
tes do evangelho. É também dessa 
caminhada histórica que derivam 
os traços que identificam o rosto 
da IECLB. É por isso que, alegres, 
jubilamos! 

Motivos de júbilo – Alegres 
jubilamos pelo fato de homens, 
mulheres, jovens e crianças acei-
tarem o chamado de Deus e colo-
carem seus dons a serviço da causa 
de Deus, vivenciando o sacerdócio 
geral das pessoas batizadas. 

Alegres jubilamos com a prá-
tica da diaconia transformadora, 
que se compromete com ações 
de inclusão e solidariedade no 
sofrimento. 

Alegres jubilamos com o zelo 
pela vida celebrativa e a realiza-
ção de ofícios, proporcionando 
comunhão e presença em todos os 
momentos da vida, com a valori-
zação da música, com as comuni-
dades que procuram ser atrativas 
e assumem uma prática inclusiva 
e missionária.

Alegres jubilamos com o teste-
munho público, assumido por meio 
de pronunciamentos, manifestos e 
cartas pastorais sobre temas rele-
vantes da sociedade e do mundo, 
refletindo a relação indissociável 
entre ser pessoa cristã e cidadã.

Alegres jubilamos com a pre-
sença ativa em espaços ecumênicos 
e o respeito por parte de igrejas e 
organismos desse âmbito para com 
a IECLB; com o engajamento na 
questão da justiça socioambiental 
e do cuidado com a Criação; com 
a busca persistente por justiça de 

gênero e pela presença de mulheres 
em cargos de liderança e no minis-
tério com ordenação.

Alegres jubilamos com o anún-
cio da Palavra, que convida e leva 
as pessoas a assumir responsabi-
lidades decorrentes da liberdade 
cristã e as capacita para o discerni-
mento entre o bem e o mal; com o 
batismo de crianças e sua participa-
ção plena na Ceia do Senhor; com o 
envolvimento na vida educacional 
de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, e também com a formação 
continuada das diversas gerações 
na fé cristã.

Alegres jubilamos com a aber-
tura para o diálogo intereclesiástico 
e inter-religioso e com o cultivo e a 
vivência de relações ecumênicas; 
com a busca por transparência e o 
empenho de esforços por uma gestão 
responsável na vida eclesiástica; com 
o fato de sermos Igreja no Brasil. 

O futuro – Queremos conti-
nuar sendo igreja que pensa e vive 
a fé luterana no Brasil. Nessa 
realidade, estamos dominados e 
dominadas pela lógica do “deus 
mercado”, que não busca co-
munhão, mas lucro e satisfação 
de clientes. A força e a sedução 
desse deus requerem de nós vigi-
lância e autocrítica. Quais são os 
nossos pecados? Onde e como, 
à luz dos 500 anos da Reforma, 
erramos, fomos omissos ou deví-
amos ter agido diferente? Onde e 
quando promovemos o conflito? 
Buscamos reconciliação? Qual é 
a culpa que devemos confessar? 
O que temos aprendido para 
evitar a repetição desses peca-
dos amanhã? Enfim, que Igreja 
desejamos ser nos próximos 500 
anos? 

Agora são outros 500! Como 
igreja que carrega marcas da 

Reforma, a nossa herança e os 
traços do rosto da IECLB nos 
encorajam a olhar com confiança 
para o futuro. Podemos vislumbrar 
o futuro com esperança, a partir 
da vida e das ações que são fatos 
reais nas nossas comunidades. 
Dificuldades, reveses e decepções 
também nos acompanharão no fu-
turo. Ainda assim podemos olhar 
o futuro e caminhar com alegria 
perseverante. 

Decisivo é que a presença da 
IECLB na missão de Deus não 
seja obra do acaso, mas fruto 
do cerne da sua confissão de fé. 
Com essa confissão de fé e com 
esse compromisso, queremos 
continuar a nossa caminhada, 
sendo igreja que se caracteriza 
pela comunhão em Jesus. Nele é 
que a Comunidade vive, se move 
e existe em comunhão. Há culpa? 
Em Jesus há perdão. Há conflito? 
Em Cristo há reconciliação e 
transformação. Agora são outros 
quinhentos! 

A força que nos moverá é a 
Palavra, compreendida como a 
comunicação do amor de Deus, 
que se dá no testemunho mis-
sionário da fé (evangelização), 
na vivência concreta do corpo 
de Cristo (comunhão), no agir 
restaurador e curador (diaconia) 
e na celebração do amor divino 
(liturgia). Ao assim firmar-se na 
Palavra do Senhor, a IECLB pro-
cura ser fiel à herança da Refor-
ma, traduzindo-a para o contexto 
brasileiro. Ao fazer o melhor 
uso dos seus dons e recursos, a 
IECLB ocupa um lugar reservado 
para uma igreja com o seu perfil 
no mapa da igreja de Jesus Cristo. 
Assim é que queremos e podemos 
participar mais e melhor na mis-
são integral de Deus, que liberta, 
perdoa e consola. 

Somos uma igreja histórica. 
Sob a graça de Deus, na compa-
nhia e em parceria com outras 
Igrejas, ajudamos a escrever a 
história da igreja de Jesus Cristo. 
Vivemos dessa mesma graça e, 
a partir dela, cremos e agimos, 
comunicando o amor e a justiça 
de Deus. Vislumbramos que 
a IECLB seja, cada vez mais, 
reconhecida como igreja de co-
munidades atrativas, acolhedoras, 
inclusivas e missionárias. 

Ao nos associarmos às cele-
brações do Jubileu dos 500 anos 
da Reforma, podemos dizer, com 
alegria redobrada: Sou luterano! 
Sou luterana! Sou parte dessa 
igreja sempre em Reforma e 
agora são outros 500! 

P. Pres. NESTOR PAULO FRIEDRICH/Porto Alegre

O CARTAZ: 
É estranho 
as cores 
da Rosa de 
Lutero estarem 
diferentes, 
com o verde 
e o amarelo 
acentuados. 
São as cores 
da bandeira. 
Para a IECLB, 
o Jubileu dos 
500 anos da 
Reforma tem 
como contexto 
o solo brasileiro. 
A missão é 
testemunhar a 
fé cristã levando 
em conta 
os desafios 
da nossa 
realidade. 
Como ser 
igreja nesta 
realidade? 
Vamos celebrar 
com os pés 
no chão em 
que pisamos. 
Vamos celebrar 
olhando para o 
Deus que nos 
olhou primeiro, 
que tomou a 
iniciativa de 
vir ao mundo, 
através do seu 
Filho Jesus 
Cristo.


