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MEDITAÇÃO

Leia também

OASE e mulheres 
indígenas promovem 
intercâmbio cultural

MULHERES

Saberes e Sabores é o progra-
ma de intercâmbio de conhecimento 
promovido entre grupos de mulheres 
da OASE e mulheres indígenas 
de diversas etnias. Parceria com o 
Comin permitiu os encontros, reali-
zados no Noroeste gaúcho.
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Jantar com homens 
retoma grupo de 
homens em Blumenau

LELUT

Com palestra do pastor emé-
rito Valdemar Lückemeier, o grupo 
de homens da paróquia Itoupava 
Seca, em Blumenau/SC realizou 
um jantar para retomar a atividade 
no local. Lückemeier falou sobre 
o papel da Legião numa comuni-
dade. O grupo de homens da Pa-
róquia Garcia também participou 
do jantar.

GERAL / PÁG. 8 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Alfonso Loth é 
batizado aos 91 
anos em Blumenau

HISTÓRIA DE VIDA

Fato inusitado marcou o 
culto na Igreja Martin Luther de 
Blumenau no final de fevereiro. 
Nonagenário, Alfonso Loth incli-
nou-se sobre a pia batismal para 
receber o sacramento do Batismo. 
Ele ficara sabendo que não era ba-
tizado no dia da confirmação, que 
lhe fora negada por isso. Conheça 
esta história de perto.

HISTÓRIA / PÁG. 10 

Para que nossas conversas sejam 
agradáveis e de bom gosto é necessário 
sabedoria e respeito pelo outro, sua 
história de vida e sua cultura. Uma 
conversa agradável pode se transfor-
mar numa oportunidade. Num mundo 
onde tudo é relativo e tantas palavras 
são ditas por meio de inúmeras ferra-
mentas de comunicação é necessário 
saber o que se diz. Algumas pessoas 
consideram que suas piadas são ótimas 
e que falar tudo o que vem à cabeça é 
ser sincero. É bom repensar. Às vezes 
é falta de maturidade e até de reflexão 
cristã. É preciso colocar-se no lugar do 
outro. Palavras tem um grande poder, 
quanto mais se forem de bom gosto!

Um conhecido de Sócrates se apro-
ximou e perguntou: “Sabe o que acabei 
de ouvir acerca daquele seu amigo?” 
Sócrates respondeu: “Espere! Antes 
que me digas alguma coisa sobre meu 
amigo, talvez fosse uma boa ideia parar 
e filtrar aquilo que vais me dizer. O pri-
meiro filtro é o da verdade. Tens certeza 
absoluta de que o que vais me contar é 
verdadeiro?”. O conhecido respondeu: 
“Bem, na verdade, só ouvi dizer...”. Só-
crates continuou: “Então não sabes se 
é verdade. Passemos ao segundo filtro, 
o da bondade. O que vais me contar é 
algo bom?”. O outro respondeu: “Não, 
muito pelo contrário...”. “Então, você 
quer dizer algo mau sobre ele e ainda 

por cima não sabe se é ou não verda-
deiro? Bem... pode ser que passe pelo 
terceiro filtro, o da utilidade. O que vais 
me contar sobre meu amigo será útil 
para mim?”, perguntou Sócrates. Ao 
que o conhecido respondeu: “Não, não 
acho...”. Concluiu o filósofo: “Bem, se 
o que queres me contar não é nem bom, 
nem útil e muito menos verdadeiro, 
para que me contar?”

Que nossas conversas sejam 
agradáveis, fundamentadas na ver-
dade e no amor de Cristo para 
que edifiquem o próximo e nossas 
comunidades. Ah, que também a vi-
zinhança perceba nossa boa conduta 
e equilíbrio nas palavras. 

Escolhas para toda a vida
DIA DAS MÃES

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Que as suas 
conversas 
sejam sempre 
agradáveis e 
de bom gosto.

Colossenses 4.6 

Ser mãe ainda está 
associado à emotiva 
imagem de carregar 
um bebê no colo e 

lhe garantir acalanto e segu-
rança. Mas, não nos iludamos. 
A realidade é bem menos 
romântica do que imagens 
enternecedoras. Desempe-
nhar bem a tarefa de mãe, 
numa realidade de infinitas 
configurações familiares, é 
estar o tempo todo diante de 
escolhas. São escolhas que de-
finem toda a vida das pessoas 
sob o cuidado familiar, sejam 
elas bebês ou gente crescida. 
O tempo em que este cuidado 
se resume em questões pue-
ris, limitadas a um carrinho 
de bebê, passa mais rápido 
do que se deseja. E depois, 
que consequências têm as 
escolhas feitas? O artigo de 
fundo desta edição (página 
16) arrola subsídios para uma 
reflexão necessária. 

EXCLUSIVO:

Fundação
ISAEC 
encerra 
atividades 
após 40 anos

DESTAQUE / PÁG. 3 

IECLB/IELB:

Direção da 
IECLB dá 
orientações 
para convívio 
com a IELB   

DIACONIA:

Comin e 
Capa são 
incorporados 
pela FLD em 
assembleia

DIACONIA / PÁG. 12 ECUMENISMO / PÁG. 15 



Que as suas conversas sejam sempre 
agradáveis e de bom gosto!”

ELISA OLSSON FELCHNER, 
Fisioterapeuta, professora de Escola 
Dominical, coord. de grupo de casais 
e mãe de quatro filhos em Curitiba/PR
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Ser mãe, profissional e atuante na igreja
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. OSMAR ZIZEMER, Vice-Diretor Geral / Blumenau

Antídoto contra o esquecimento

Opinião  COLOSSENSES 4.6

EDITORIAL

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

Fale conosco

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

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00 (anual)

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
10/05/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

No entorno de uma das maiores feiras mundiais do livro – a Feira 
de Frankfurt – se discute acaloradamente sobre o futuro do livro 
impresso (e isto vale também para jornais e revistas) diante dos 
meios de comunicação eletrônicos. 

Na revista VEJA de 19/04/17 (página 107) o colunista pergunta se a 
literatura pode morrer. Ele constata que ao longo dos séculos sempre de 
novo houve quem previsse o fim do texto impresso, sendo citados como 
seus possíveis algozes mais modernos o cinema, a TV, a internet, a falta 
ou o excesso de assuntos, o crescente déficit de atenção humana. Mas ele 
é relativamente otimista, e justificando seu otimismo em relação à sobrevi-
vência do texto impresso afirma, a meu ver com razão: “A escrita sempre 
foi (e é!) um antídoto contra o esquecimento”.  Para o poeta alemão Johann 
Wolfgang von Goethe, “Was du schwarz auf weiß besitzt, das kannst du 
getrost nach Hause tragen” (O que você tem preto no branco, você pode 
levar consolado para casa). Antídoto contra o esquecimento? Informação 
e formação!

Nos dias que correm em nosso país, boa parte dos jornais está conta-
bilizando queda considerável em suas tiragens. Também O Caminho não 
passa incólume por esta tendência. Diversas comunidades e paróquias de 

Para Goethe, “o 
que você tem preto 
no branco, você pode 
levar consolado 
para casa”. Assim, a 
palavra escrita é um 
antídoto contra o 
esquecimento.

nossos sínodos têm diminuído o seu número de assinaturas coletivas ou, 
até mesmo, abrindo mão delas. Os motivos são os mais diversos: Desinte-
resse das pessoas, que não mais leem textos impressos; dificuldades para 
distribuir o jornal; priorização de investimentos financeiros em outras 
áreas. Será este mesmo o caminho a seguir? Será bom se dobrar a esta 
tendência, desistindo deste importante meio de comunicação da igreja, 
dos sínodos e das comunidades? 

Penso que a autora do Opinião da Leitora (página 3) apresenta uma série 
de argumentos para uma profunda reflexão sobre o assunto: O jornal como 
instrumento de informação, formação e educação; a distribuição como forma 
de contato com os membros, para que não se reduza à entrega de carnês de 
rifa e de contribuição; o jornal não como custo, mas como elo de comunicação 
da igreja com o membro. A autora também aponta para outra possibilidade de 
manter a assinatura do jornal: a assinatura coletiva em grupo de no mínimo 
15 assinaturas (nos grupos comunitários ou via secretaria da comunidade) ao 
preço de R$ 19,00/ano por assinatura. Pense nisso, converse com as pessoas 
que o/a cercam, faça e estimule a boa leitura!

CARTAS

Fracking
Sempre é uma alegria ler 

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

Juliana Campos Geiser
Joinville/SC

Foz do Iguaçu
O Encontro das Mulheres 

em Foz do Iguaçu foi um 
testemunho maravilhoso 
do amor das mulheres por 
sua igreja e pelos temas da 
Reforma. Elas arrasaram, 
com o maior encontro de 
celebração dos 500 anos. E 
ainda publicaram manifestos 
muito necessários.

Gabriel Tilheiro, por e-mail

Ser mãe é, indiscutivelmente, 
uma bênção. Como descrever 
o contato com os filhos sem ter 
um sorriso que se estampa natu-
ralmente em meu rosto? A ma-
ternidade é um presente de Deus 
que não pode ser comparado com 
nenhum outro. 

Ser mãe significa dedicação 
que se inicia na gestação e se in-
tensifica após o nascimento, mas 
sem perder a ternura. Mãe não 
se desliga nem por um minuto, 
nem durante o dia, nem durante 
a noite, de seu filho ou, como no 
meu caso, dos quatro filhos. Ficar 
atenta a uma tosse ou a um suspi-
ro faz parte da vigília constante, 
assim como consolar em alguns 
momentos. Não devem faltar 
afagos em cada um ou em todos 
de uma vez, a cama até parece 
pequena quando todos querem se 
aconchegar.

um com suas particularidades, 
o que torna a experiência indes-
critível e a responsabilidade, e 
o tempo necessário para eles, 
muito grande! 

Sou fisioterapeuta e sou mem-
bra da Comunidade Luterana da 
Cruz em Curitiba/PR,  onde faço 
parte da liderança da Escola Do-
minical, da coordenação do grupo 
de casais e, em várias vezes, ainda 
toco piano para acompanhamento 
dos hinos no culto. 

Conciliar casamento, materni-
dade, trabalho e igreja não é uma 
tarefa fácil, mas é, com certeza, 
extremamente gratificante. Para 
organizar todas as atividades e 
obrigações sempre me questiono 
quais são minhas prioridades e com 
quais usarei a maior parte do meu 
tempo. O tempo restante preencho 
com coisas que considero secundá-
rias. Quando Deus é o centro, Ele 
mesmo nos ajuda a estabelecer as 
prioridades e assim fazer com que 
tudo funcione.  

O trabalho na igreja sempre 
fez parte de minhas prioridades e 
através dele também conheci meu 

maravilhoso marido. Com crianças 
pequenas em casa, imprevistos 
sempre podem ocorrer, dificultan-
do em alguns momentos. Tento 
fazer o meu melhor, mas, se os 
planos não saírem como previsto, 
tento não me apegar tanto a isso e 
assim evitar o estresse. 

Com os anos também apren-
di que não posso dar conta de 
tudo sozinha. Aceitar e ou pe-
dir a ajuda do marido, família 
e amigos é muito importante. 
Acredito que servir na igreja é 
um dos maiores aprendizados e 
testemunho que pretendo deixar 
para meus filhos. Com certeza 
os exemplos valem muito mais 
do que as palavras. 

A igreja é um segundo lar para 
meus filhos, onde eles se sentem 
acolhidos e felizes. Temos nos 
esforçado em manter a vida em 
comunidade, mantendo os filhos 
nas atividades da igreja (escola 
dominical, ensino confirmató-
rio), sempre ouvindo o chamado 
de Deus para a dedicação tão 
importante que é a educação e a 
vivência cristãs.

São tantas coisas: casamento, 
pré-natal, maternidade para parto, 
UTI neonatal, cuidados com a 
saúde, segurança e educação dos 
filhos e atividade profissional. Mas, 
onde está o tempo para a vida em 
comunidade na igreja? 

Sou casada com Paulo Cesar 
Zimmermann Felchner e temos 
quatro filhos: Mariana (13 anos), 
Gustavo (10 anos), Juliana (7 
anos) e Oliver (3 anos), cada 

Elisa Felchner e sua família.



Fala Sinodal
INÁCIO LEMKE 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense em Joinville
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Destaques
COMUNICAÇÃO

Fundação ISAEC de Comunicação 
encerra atividades após 40 anos Estações do Jubileu

FIM DA ISAEC encerra ciclo 
de ouro da comunicação na IECLB

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Momentos muito especiais vêm 
acontecendo neste ano do jubileu 
em nossa querida IECLB. São 
verdadeiras estações do jubileu 
para a memória da Reforma e para 
contextualizar este evento histórico 
em nosso tempo. Assim, iniciamos 
o ano com uma vasta programação 
oferecida para as crianças, como o 
“Nas Férias com Jesus”. 

A estação seguinte foi a dos 
jovens. Obrigado, jovens, pelo 
acolhimento naqueles dias em 
Rodeio 12. Aprendemos que a 
convivência da comunidade jovem 
é possível e muito agradável. O 
coração batendo em sintonia entre 
pessoas diferentes e sentindo 
o pulsar rítmico que só jovens 
traduzem no lema “Jovem, onde 
colocas o teu coração?”; dinâmica 
cativante e vigorante.

Outra estação aconteceu 
no Rafain Palace Hotel, em Foz 
do Iguaçu/PR. Mais de duas 
mil mulheres dos 18 Sínodos e 
representantes de igrejas irmãs 
da América Latina e da Europa 
se reuniram de 17 a 19 de março. 
Motivadas e inspiradas sobretudo 
nas mulheres da Reforma, 
ouvindo palestras e refletindo em 
oficinas, comparando e deixando-
se desafiar para a conjuntura no 
nosso tempo. Durante o encontro, 
elaboraram um manifesto em que 
se declaram contra a reforma da 
Previdência. Foi uma estação muito 
agradável, onde experimentamos 
convivência coletiva em que as 
mulheres são as protagonistas da 
história, derrubando barreiras e 
abrindo espaços desafiadores entre 
irmãs e irmãos.

Viajando de estação em 
estação, não podemos ignorar as 
turbulências em que se encontra o 
nosso País e a América Latina. É 
momento de muita preocupação e 
avaliação diante dos fatos com que 
diariamente somos confrontados. 
Por isso, são bem importantes 
as manifestações de lideranças, 
representantes das igrejas e 
instituições que nos representam. 

Não podemos concordar que 
nossos direitos democráticos 
sejam subtraídos. Direitos que 
conquistamos com tanto empenho 
durante a história que construímos 
irmanadas e irmanados, em 
comunidades que comemoram 
o jubileu da Reforma. Direitos 
pautados pelos princípios do 
respeito, da justiça e da paz, 
irrenunciáveis de nossa tradição 
protestante. 

É tempo de convocarmos 
todas as pessoas de boa vontade, 
especialmente nas comunidades 
de fé onde nos fazemos presentes, 
a se mobilizarem sempre para a 
melhor convivência e respeito. Não 
podemos consentir que nossos 
direitos sejam diminuídos em 
‘jantares e manjares’.

“Oprojeto era audacioso; 
a ideia maravilhosa! 
O sonho era ter várias 

emissoras de rádio e uma gravado-
ra para fazer comunicação na igreja 
luterana”, lembra Hanny Taeschner 
Hopfer, executiva que dirigiu o 
espólio da Fundação ISAEC nas 
últimas duas décadas.

Este era o grande sonho co-
municacional da IECLB, iniciado 
no ano de 1977. Veio dinheiro do 
exterior, equipamentos de ponta 
para a gravadora e as emissoras 
de rádio. Profissionais de gabarito 
foram contratados. Foi uma aposta 
no desenvolvimento através da co-
municação. Era a gloriosa história 
da rede de rádios União FM, que 
tinham sinal para cobrir todo o sul 
do Brasil.

“Mas o sonho ruiu. Nossas li-
deranças não souberam administrar 
este projeto tão deslumbrante”, 
lamenta Hanny. 

“Nos primeiros 20 anos foram 
vendidas quase todas as emissoras 
de rádio”, lembra Hanny. A grava-
dora perdeu-se também. Os moti-
vos dessa ruína são uma mancha 
obscura na história da IECLB. O 
que se sabe é que a maior parte do 
dinheiro foi perdida com processos 
trabalhistas. 

“Nos últimos 20 anos, agora 
sob a administração de um pequeno 
grupo de voluntários todos leigos, 
conseguiu-se salvar duas emissoras 

rádio?”, questiona. “Acredito que 
não aprendem este assunto nas 
faculdades”, fustiga. 

“A grande preocupação dos últi-
mos 20 anos foi arrumar a casa e lim-
par o nome da Fundação ISAEC”, 
diz a executiva que investiu exatos 
22 anos da sua vida nesta tarefa. 

Segundo Hanny Hopfer, “isso 
foi feito por intermédio de um 
belíssimo trabalho de gravação de 
CD’s dos hinos da nossa igreja. 
Em todas as paróquias da nossa 
IECLB se conhece os CD’s dos 
hinos dos nossos hinários HPD”. 
“Foi um trabalho feito com muita 
dedicação, de pessoas que amam os 
nossos hinos”, reforça ela.

Agora, “por falta de finalidade 
e perspectiva, a entidade foi en-
cerrada por sugestão do Ministério 
Público Federal”. Hanny lamenta. 
“Depois de 22 anos à frente desta 
Fundação, fico triste com essa 
decisão. É mais um núcleo que se 
encerra, em vez de servir a Deus 
em toda a sua glória”.

Os CD’s produzidos pela Fun-
dação ainda ficarão à disposição 
das paróquias e livrarias por mais 
um ano, no mesmo endereço em 
Blumenau (fundacaoisaec@gmail.
com; fone 47/3323-6288). 

“Quero agradecer de todo 
coração a pastores e pastoras, 
secretários e secretárias, cantores, 
diretoria e todos que colaboraram 
nesse projeto. Um agradecimento 
especial ao musicista Geraldo Bis-
po”, conclui Hanny. 

de rádio, em Blumenau e Novo 
Hamburgo”, lembra Hanny. Mais 
tarde, as duas foram transferidas 
para uma entidade mantenedora.   
“E para quê?”, pergunta Hanny. “O 

que a direção da nossa igreja fez ou 
faz pelas rádios? Será que as nossas 
autoridades eclesiásticas têm ideia 
da grandiosidade do poder de fazer 
missão através de uma emissora de 

Hanny Taeschner Hopfer e os CD’s produzidos durante sua gestão. 
Após 40 anos, o MPF sugeriu o encerramento da Fundação ISAEC.

DA REDAÇÃO / Blumenau

Estamos comemorando os 500 anos da Reforma Luterana. 
Vários projetos e eventos sendo realizados mundo afora, inclusive 
por nós, em nossas comunidades e paróquias.

Não sei se, de fato, estamos comemorando e agindo de acordo 
com o que Lutero ensinou. Entre os diversos legados, um deles – 
não sei se o mais importante, mas que se destaca ao menos para 
mim – é aquele que dá ênfase a formação, informação e educação 
do povo. Lutero lutou para que não apenas o clero tivesse acesso às 
Escrituras e ao que acontecia nesse meio. O povo precisava e preci-
sa (grifo da autora) saber o que acontece na sua igreja. 

Na contramão dessa história, algumas paróquias optam – sem 
antes consultar a massa de suas comunidades – por cancelar a 
assinatura do jornal O Caminho. Jornal esse que por muito tempo 
foi entregue em nossas casas por pessoas extremamente carinhosas, 
atenciosas e com uma pitada de orgulho pelo que estavam fazendo 
por nossa igreja, pela comunidade, por seu vizinho. Jornal que era 
recebido como um verdadeiro presente, que não apenas nos infor-
ma, mas forma opiniões, descontrai e nos aproxima do que está 
sendo feito por cada um de nós luteranos. Agora, o que resta aos 
prestativos conselheiros é entregar os boletos de rifa e os carnês de 
contribuição. Não mais receberemos o nosso presente mensal. Eu 
entendo que este presente tem um custo, razoável e representativo; 
que os tempos são de economia. 

Mas não consigo imaginar o jornal O Caminho como um custo. 
Ele é nosso elo de comunicação com algo maior da nossa igreja. 
Ele nos deixa falar e ouvir do nosso pastor sinodal, das atividades 
fora das nossas comunidades, de ouvir e sentir a nossa igreja como 
um todo, algo maior do que a nossa paróquia. 

Será que não estamos deixando o legado de Lutero, de formar e 
informar,  cair por terra? Não poderíamos ter discutido mais esse 
assunto? Vários investimentos são e precisam ser feitos em nos-
sas igrejas, tudo demanda possibilidade financeira. Mas deixar a 
maioria das pessoas sem O Caminho é a solução? Certamente, uma 
das mais rápidas, mas a mais ideal? Afinal, para tudo sempre se faz 
campanhas, projetos, pedidos especiais e com muita ginástica, eu 
sei, tudo se constrói e se resolve. Não haveria outro jeito? Lutero 
não nos ensinou que o jeito mais fácil nem sempre é o melhor?

Trata-se de um pedido de socorro para que ações que limitam 
nosso acesso ao “saber da nossa igreja” não seja a solução busca-
da por outras comunidades. 

Também é um pedido para que busquemos, por nossa conta, rea-
tivar nossas assinaturas e continuarmos nossa formação e informa-
ção por esse meio de comunicação tão importante de nossa igreja. 
Afinal, 500 anos merecem ser comemorados com ações que façam 
jus à Reforma, tão sofridamente, alcançada!
   Denise Graef – Blumenau/SC.

Opinião da Leitora
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Gente e Eventos 

Flashes

DIACONISA ARLETE PROCHNOW assume 
em lugar da diácona Valmi Becker

MINISTÉRIOS

Diaconisa Arlete e pastor 
Sergio foram instalados em 
Joinville no final de março

Pastor Flávio assume 
o ministério pastoral 
em Campo Alegre

Pesar

FOTO DO FACEBOOK

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

HELENA LEONHARDT (69 anos) faleceu no dia 17 de março em 
Blumenau/SC. Natural de Lajeado/RS, Helena foi casada com o pastor 
Guido Leonhardt, com quem teve quatro filhos. Ela acompanhou 
o pastor nas paróquias de Arroio do Meio, Maurício Cardoso e no 
Asilo Recanto do Sossego, em Braço do Trombudo. Durante os anos 
no Recanto do Sossego, marcou a vida também de muitos jovens 
durante os acampamentos regionais da JE naquele asilo. Em Braço 
do Trombudo também foi vereadora. Após a aposentadoria, o casal 
passou a residir em Blumenau, onde Helena foi cuidadora de idosos. 
Ela faleceu no dia 17 de março no hospital Santa Catarina e foi 
sepultada no cemitério da Comunidade Blumenau Centro. Além do 
esposo e dos filhos, sua morte deixa enlutados três noras, dois irmãos, 
cinco irmãs, cunhados, cunhadas, quatro netas e três netos.

ELISABET SCHULZ MALIKOSKI (87 anos) faleceu no dia 2 de abril em 
Rio Plantoje, Santa Maria de Jetibá/ES. Ela era mãe do pastor Alfredo 
Malikoski (atua no programa de intercâmbio na Alemanha) e avó da 
diácona Angela Lenke (atua na Diaconia em Joinville). Além dos filhos, 
netos e bisnetos, ela deixa enlutado o esposo Germano (94 anos). 

CARLOS AUGUSTO MOELLER, 
voltou a Brasília/DF. No dia 26 de 
março foi seu culto de despedida 
na Igreja de Cristo em Curitiba/
PR. Após dois anos de atuação 
na capital paranaense, Moeller 
retorna a Brasília para junto da 
esposa Cláudia, que atua no 
consulado da Alemanha. Foram 
dois anos de muitas viagens para 
conciliar a atividade ministerial e a 
vida do casal. O ex-pastor vice-
presidente da IECLB, ex-pastor 
sinodal do Sínodo Brasil Central 
e ex-presidente do Conic decidiu 
interromper suas atividades e 
ficar à disposição da IECLB para 
servir no que for possível na 
nova realidade. A vaga aberta 
em Curitiba será preenchida em 
parceria de intercâmbio ministerial 
entre a IECLB e a Igreja Evangélica 
na Alemanha.

Carlos e Cláudia Moeller.

Dois novos ministros foram 
instalados em Joinville/SC no dia 
26 de março. O culto festivo de 
instalação aconteceu na igreja da 
Paz, no centro da cidade. 

A diaconisa Arlete Adriana 
Prochnow assumiu a assessoria 
teológica diaconal da área de 
Educação Cristã Contínua do Sí-
nodo Norte Catarinense e o pastor 
Sergio Wruck Klippel assumiu o 
pastorado escolar e universitário da 
Associação Educacional Luterana 
Bom Jesus/IELUSC.

Igreja lotada, membros da dire-
toria sinodal, familiares, amigos e 
amigas foram acolhidos pela pasto-
ra Eli Elísia Deifelt (ministra local) 

e pelo grupo vocal da comunidade. 
O ato de instalação foi oficiado 

pelo pastor sinodal e 2º vice-pastor 
presidente da IECLB, Inácio Lem-
ke. O pastor Marcos Bechert, 
secretário do Ministério com Or-
denação, falou em nome da direção 
da IECLB. 

Foram assistentes de instalação 
da diaconisa Arlete a diácona Val-
mi Ione Becker e o pastor Marcos 
Bechert; e do pastor Sergio, Cladis 
Erzinger Steuernagel e o pastor 
emérito Raul Wagner. Os assis-
tentes compartilharam palavras 
de ânimo, bênção e alegria para a 
tarefa que ambos assumiram nos 
campos de atividade ministerial. Pastor Sergio Klippel.

Diaconisa Arlete Prochnow.

VENDO, TROCO OU PERMUTO
TERRENO, Bairro Itoupavazinha - Blumenau/SC
73.300 m². Ótima topografia. Ideal para sítio, 

loteamento e demais.
Possui uma estrada de 1.073 metros pelo mesmo.

FONE para Contato: 47 9 9748 4959

No dia 25 de março o pastor 
Flávio Weiss foi instalado na paró-
quia de Campo Alegre/SC, no Sínodo 
Norte Catarinense. Os membros da 
comunidade, familiares do pastor, 
ministros da IECLB, membros da di-
retoria do sínodo e diversos visitantes 
de paróquias do sínodo estiveram no 
culto especial. O ato de instalação foi 
oficiado pelo pastor Sinodal Inácio 
Lemke. Foram assistentes o pastor 
Marcelo Jung e Rubens Bahr. O 
pastor Flávio, sua esposa Franciele 
(pastora licenciada) e a filha Ana Lú-
cia foram carinhosamente acolhidos 
pela comunidade. P. Flávio, Pa. Franciele e Ana Lúcia.

JIANFRANCO FIGER 
BERGER é o primeiro ministro 
da IECLB a ter reconhecimento 
da segunda ênfase ministerial. 
Diácono ordenado, no dia 26 de 
março ele foi ordenado também 
pastor, em Rio Possmoser/ES. 
O anúncio foi feito pelo pastor 
sinodal Joaninho Borchardt 
(Sínodo Espírito Santo a 
Belém). Jianfranco foi ordenado 
diácono em 2001. Desde 
então atua na paróquia de Rio 
Possmoser ao lado da esposa, 
a pastora Iraci Wutke. Em 2015 
entrou com o pedido para ter 
também reconhecida a ênfase 
pastoral e realizou um período 
de 18 meses de adaptação ao 
ministério pastoral.

Berger e o P. Sin. Borchardt

Nos dias 4 a 6 de abril acon-
teceu em Ponta Grossa/PR a pri-
meira conferência de ministros e 
ministras do Sínodo Paranapanema. 
No ano do Jubileu da Reforma, o 
tema de estudo foi dar treinamento 
a todos para que o Curso Trilha Oito 

seja aplicado em todas as comuni-
dades e paróquias, como forma de 
despertar e animar para abordagem 
de importantes temas da fé e da 
caminhada cristã. O desafio é que 
o Trilha Oito seja incorporado nas 
atividades ao longo do ano.

Ministros do Sínodo 
Paranapanema trabalham 
Trilha Oito em Conferência

BARAK OBAMA, ex-presidente 
dos EUA deve participar do Dia 
da Igreja em Wittenberg, no 
final de maio. O anúncio foi feito 
dia 11 de abril pela organização 
do maior evento eclesiástico 
alemão. Mas Obama deve 
aparecer ao público apenas 
num diálogo com a chanceler 
Angela Merkel diante do Portão 
de Brandenburgo, em Berlim. O 
encontro está planejado para o 
dia 25 de maio.

No sábado 18 de março a pas-
tora Sabina Decker de Souza foi ins-
talada na Paróquia de Gaspar/SC, no 
Sínodo Vale do Itajaí. O vice-pastor 
sinodal Sigfrid Baade oficiou o ato, 
que teve como assistentes a pastora 
Dra. Taís Doriléa Kind Strelow e o 
pastor Flávio Luiz Peiter.

A pastora Sabina tem 32 anos e 
nasceu em Balneário Camboriú/SC. 
É casada com João Carlos de Souza. 
Ingressou na Faculdade Luterana de 
Teologia, em São Bento do Sul/SC, no 
ano de 2011. Realizou seu estágio na 
comunidade de Picada 48 Baixa, em 
Lindolfo Collor/RS. O PPHM foi rea-
lizado na comunidade Bom Pastor, em 

Curitiba/PR. Sua ordenação aconteceu 
em Jaraguá do Sul/SC, no início deste 
ano. Ela foi enviada para o seu primeiro 
campo de atividade ministerial para a 
Paróquia de Gaspar.

Pastora Sabina inicia 
ministério em Gaspar

TOBIAS MATHIES / Blumenau

Pa. Sabina Decker de Souza.



Trilha da 
Solidariedade está 
definida para este ano

Ficarão na igreja 
somente os que estão 
envolvidos, que dedicam 
seus dons e uma parcela 
do seu tempo para a 
comunidade; que veem a 
igreja como sua.
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Em Foco 

OGA

REFUGIADOS

Muçulmanos solidários

DISSERAM:

SEMINÁRIO EM BALNEÁRIO 
é promovido em três etapas

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

Coral Apóstolos Martin 
Luther celebra 45 anos 
em culto em Joinville

CANTO CORAL

Segundo a Fundação 
Bertelsmann, 44% dos 
muçulmanos alemães estão 
engajados na ajuda humanitária 
a refugiados. Entre os cristãos 
este número desce para 21% 
e entre os sem religião chega 
a 17%. O número total de 
cristãos engajados só é maior 
que o de muçulmanos porque 
há dez vezes mais cristãos que 
muçulmanos na Alemanha.

EVANGÉLICOS

Boom religioso
Segundo o jornal O Globo, 
são fundadas 25 novas 
igrejas evangélicas no Brasil 
diariamente. Nos últimos sete 
anos foram criadas ao todo 
68 mil novas organizações 
religiosas no país, afirma o 
jornal, com base em dados 
governamentais. 

LAVA JATO

Contas gordas na Suíça
Segundo a Suíça, os 
contratos fraudulentos ligados 
a Petrobrás, Odebrecht e 
outras empresas levaram ao 
congelamento de mais de R$ 
3 bilhões em cerca de 1 mil 
contas irregulares. Do total, 
620 milhões de reais já foram 
devolvidos ao Brasil.

A Ação Confirmandos, coor-
denada pela Obra Gustavo Adolfo-
-OGA desde 2005, busca desenvol-
ver o espírito de solidariedade entre 
adolescentes confirmandos. Busca 
contribuir na tarefa de formação 
desenvolvida no Ensino Confirma-
tório. A cada ano, o “mochileiro” 
leva os adolescentes pela “trilha 
da solidariedade” para diferentes 
instituições diaconais e educa-
cionais que atuam com crianças, 
adolescentes e jovens. 

Neste ano, a trilha sai de Teu-
tônia/RS, passa por Ribeirão das 
Neves/MG e chega a Cacoal/RO. 
Em janeiro foram enviados os fol-
ders de motivação, repassados para 
todas as paróquias para motivar os 
confirmandos a se envolverem nes-
sa ação solidária. A campanha deve 
acontecer entre abril e outubro. Até 
fim de novembro, os valores arre-
cadados devem ser depositados no 
Banco do Brasil (Ag. 0185-6 / CC 
35925-4 - OGA/AC 2017). 

Na última semana de março, o 
Hospital Dona Helena de Joinville/
SC conquistou a reacreditação in-
ternacional pela Joint Commission 
International (JCI). A entidade é uma 
das principais acreditadoras mun-
diais na área da saúde. Seus padrões 
avaliam a qualidade e a segurança 
dos serviços, concedendo qualidade 

de nível internacional às instituições 
acreditadas. No Brasil, 68 unidades 
de saúde possuem o selo, sendo que 
o Hospital Dona Helena é o único em 
Santa Catarina.  Centenário (2016), 
o Hospital Dona Helena iniciou um 
processo de expansão em 2008 com 
a construção do Centro Clínico, um 
prédio de 11 andares.

Hospital Dona Helena 
conquista reacreditação 
internacional pela JCI

SAÚDE

No dia 26 de março o Coral 
Apóstolos Martin Luther parti-
cipou do culto na Igreja Martin 
Luther em Joinville/SC com 
seis músicas, lembrando os 45 
anos de sua existência. Fundado 
em 7 de março de 1972 reúne 
cantores/as das paróquias dos 
Apóstolos e Martin Luther. Qua-
tro integrantes fundadores ainda 

participam: Erica Fock, Edgard 
Brandenburg, Ernst Adolf Mohr 
e Nestor Wolfgramm. Rafael 
Daniel Huch é o atual regente e 
Marisa Toledo, a pianista. Este 
coral é um grupo fiel ao seu 
propósito, que é comunicar a Pa-
lavra de Deus através do canto. 
Que Deus continue abençoando 
este trabalho.

Rafael Huch dirige o coral que completou 45 anos de fundação.

Dr. GERD UWE KLIEWER, pastor 
emérito, ex-professor de Teologia 

e ex-secretário-geral da IECLB.

Balneário Camboriú 
realiza seminário sobre 
Igreja, mundo e missão

COMUNIDADE

Realizado em três etapas, o 
seminário teve como objetivo expor 
de maneira dinâmica e com lingua-
gem simples, a temática da Missão 
de Deus, além de conscientizar e 
mobilizar a comunidade de Balneário 
Camboriú sobre a importância de ser 
igreja missionária.

No primeiro dia (23/03), o assunto 
foi sobre a Paixão de Deus. Deus pos-
sui basicamente três paixões, a saber: 
o mundo, a igreja e a missão. Foram 
destacadas as principais mudanças do 
mundo no âmbito cultural, social e re-
ligioso. Sinalizou-se sobre os cristãos 
não se isolarem diante dos problemas 
da sociedade. Em especial, através da 
encarnação de seu filho Jesus Cristo 
que vem com a intenção de conser-
var, redimir, e reconciliar a Sua boa 
criação. Dessa missão nasce a igreja, 
cooperadora no estabelecimento do 
Reino de Deus no mundo.

No segundo dia (30/03), desta-
cou-se o tema IECLB e a Missão. 
Relatou-se um pouco da história da 
formação de comunidades luteranas 
no Brasil, mas também alguns fato-
res históricos e atuais que inibem a 
IECLB de ser igreja mais atrativa, 
inclusiva e missionária. O desafio 
está na atualização do bom conteúdo 
teológico que temos para o contexto 
brasileiro, na ousadia de inovar sem 
perder a identidade luterana e no im-
perativo do recriar-se ou reavivar-se 
“por meio do evangelho em palavra, 
sacramento, oração e comunhão”.

No terceiro e último dia (06/04) 
desenvolveu-se o slogan: “O que eu 
tenho a ver com isso?”. Nessa etapa 
apresentou-se a perspectiva luterana 
de evangelização, comunhão, dia-
conia e liturgia. O seminário contou 
com a participação de 36 pessoas. Foi 
idealizado e executado pelo PPHMis-
ta Felipe Milani e apoiado por seu 
mentor pastor Valdim Utech.

FELIPE MILANI / Balneário Camboriú
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Mulher 
MULHERES INDÍGENAS

OASE NO BRASIL é atividade 
mais que centenária

Instintos
Será que é privilégio dos 

animais ter e aproveitar os 
seus instintos? Sabemos que 
não. No decorrer de nossa 
vida, quantos instintos já 
conhecemos e seguimos? 
Nem sempre nos levaram para 
o lado certo. O termo instinto 
vem do latim e tem a ver com 
estimular, instigar.

Certamente um dos mais 
nobres é o instinto maternal. 
Lembro-me da minha infância, 
na época do pós-guerra. Um 
bebê me foi confiado para 
levá-lo no seu carrinho a 
passear. Eu deixava tarefas e 
amigas de lado para dedicar-
me a este bebê. Eu o achava 
lindo; lindo demais.

Assim cresce nas pessoas 
do sexo feminino este instinto 
de querer proteger, cuidando , 
fazendo de tudo pelos que lhe 
são confiados.

Podem incomodar
Acontece que, às vezes, 

nós mães esquecemos que 
nossos filhotes se tornam 
adultos e que as asas 
protetoras podem tornar-se até 
incômodas.

Podemos ter opiniões 
diferentes a este respeito, pois 
alguns acham que “mãe é 
mãe!”.

Aprendemos no decorrer 
da vida: os tempos mudam, 
adaptações são necessárias e 
até indispensáveis, em qualquer 
fase. 

 Como eu enfrento este 
“drama”, de não ser aquela que 
aconselha ou até manda, mas 
aquela que é aconselhada ou 
mandada? 

A partir de certa idade, 
os filhos/as querem tomar as 
rédeas. Em visitas a idosos 
ouvimos a queixa: “Eu não 
mando mais nada, tomaram 
tudo das minhas mãos”. 

Não é fácil para as mães de 
mais idade conformar-se com 
este fato. Um poeta alemão diz 
mais ou menos assim: “passou, 
e não volta mais, mas se 
desceu com brilho, continuará 
refletindo”.

Ser mãe é algo luminoso. 
Ter (tido) uma mãe 
compreensiva e dedicada, 
ilumina e aquece o resto da 
vida. Não fiquemos tristes, 
quando os mais jovens 
investem sua força numa 
tarefa que antes era nossa. 
Sobram muitas possibilidades 
onde podemos contribuir com 
nossa sabedoria e o amor que 
não acaba ou não deveria 
acabar.

Reflexão
ELFRIEDE RAKKO
EHLERT, Curitiba/PR

Grupos Aniversariantes

O grupo Amigas em Cristo foi fundado em 2002 e 
completou 15 anos. Trata-se do grupo noturno da 
comunidade Cristo Bom Pastor de Joinville/SC.

O grupo 
Cravinas 
completa 25 anos 
de fundação e 
celebrou em culto 
no dia 2 de abril. 

Como se a igreja toda esti-
vesse cheirando a flor, o afeto que 
vinha dos braços das senhoras da 
OASE já previa que seria um do-
mingo especial. O grupo Cravina 
celebrava 25 anos em culto no dia 
2 de abril, na paróquia Apóstolo 
Tiago, em Jaraguá do Sul/SC. 

As homenagens  foram se-
guidas pela emoção de ver o pas-
tor fundador do grupo, Gunhter 
Rueckert, que proferiu algumas 
palavras para todos. 

As fundadoras também foram 
homenageadas com flores. E com 
representantes de outros grupos de 
OASE de outras localidades con-
vidadas para este momento  foram 
uma a uma dar os parabéns ao gru-
po Cravina pelos 25 anos do gru-
po. Alguns ainda troxeram umas 
palavras de carinho para o grupo. 
A senhora Gerda Harbs agradeceu 
e distribuiu lembrancinhas para os 
que sempre lhes apoiaram em toda  
caminhada. Após o culto, o grupo 
Cravina acolheu toda comunidade 
presente em torno da mesa com um 
delicioso coquetel, fazendo assim 
prevalecer a comunhão do grupo 
com todos.

JUBILEU DE PRATA

O grupo Tulipas de Santa Luzia, na Paróquia 
Apóstolo Tiago de Jaraguá do Sul/SC, celebrou 40 
anos no dia 29 de março.

O grupo Tabita, da Igreja da Paz de Joinville/SC, 
completou 45 anos. O grupo planeja lançar um livro 
de memórias, com fotos e relatos de sua trajetória.

O grupo de Campo Alegre/SC completou 45 anos. A 
fundação foi em 9 de março de 1972. Para celebrar, foi 
lida a ata de fundação e homenageadas as fundadoras.

Grupo Cravina de Jaraguá 
do Sul completa 25 anos

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO

CENTENÁRIO

Um século de atividade do 
grupo de OASE de Petrópolis

Fundada em 28 de março 
de 1917, a OASE de Petrópolis/
RJ comemorou 100 anos no dia 
29 de março. A participação de 
vários grupos do Núcleo Rio de 
Janeiro e Sul de Minas do Sínodo 
Sudeste marcou o culto do jubileu. 
O P. em. Werner Brunken e esposa 
(Brusque/SC); a presidente nacio-
nal da OASE Rejane Hagemann; 

a presidente sinodal Adelia Graf 
e o pastor sinodal Geraldo Graf 
prestigiaram. O grupo surgiu para 
arrecadar fundos durante a 1ª 
Guerra para a Europa. Em 1949 o 
grupo participou na construção do 
Salão Comunitário. A ação social 
perpassa todas as décadas da histó-
ria deste grupo de OASE e continua 
nos dias atuais. 

Um encontro entre mulheres 
de etnias indígenas, em que tam-
bém estavam mulheres luteranas, 
houve “troca de saberes e sabores 
distintos”, segundo uma mulher 
Kaingang. O intercâmbio foi re-
alizado entre grupos de mulheres 
da OASE e mulheres da Terra In-
dígena Guarita,em Tenente Portela, 
Redentora e Erval Seco, na região 
noroeste do Rio Grande do Sul.

É a oportunidade para que 
mulheres indígenas e mulheres lu-
teranas apresentem suas realidades 
e reflitam sobre o seu cotidiano. 
Cada grupo tem os seus saberes, 
suas experiências de trabalho. En-
quanto uma mulher indígena faz 
um cesto, uma mulher luterana faz 
um crochê. Esta experiência enri-
quece os grupos e contribui para 
conhecer e respeitar a diversidade 
da criação. 

Este é o propósito ao se promo-
ver o Intercâmbio Intercultural de 
Saberes e Sabores. Os encontros 
foram realizados em algumas 
comunidades do Sínodo Noroeste 
Riograndense. O intercâmbio é es-
timulado pelo Conselho de Missão 
entre Povos Indígenas-COMIN. 
No ano de 2017 se completam 35 
anos de criação do COMIN. 

Os encontros do intercâmbio 
oportunizam uma mudança da rea-
lidade de estranhamento, distância 
e pre(-)conceito, para uma realida-
de de aproximação e aprendizado 
mútuo. O COMIN entende que a 
fé luterana é uma fé que liberta, 
compromete e se dispõe ao diálo-
go. Agentes desta mudança são as 
comunidades indígenas, os grupos 
de mulheres e quem mais quiser se 
abrir ao diálogo e conhecer outros 
saberes e sabores. 

Mulheres promovem 
troca de saberes e sabores

DIVULGAÇÃO O CAMINHODIVULGAÇÃO O CAMINHO

Mulheres Kaingang e luteranas em encontro de troca cultural no RS.
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DER WEG 
MONATSSPRUCH Mai 2017 – Eure Rede sei allezeit 
freundlich und mit Salz gewürzt. (Kolosser 4,6)

KRITISCH BEOBACHTET

Hoffnung gegen die Hoffnunglosigkeit
Olhar
crítico

NELSO WEINGÄRTNER
Ministro emérito 
da IECLB
Timbó/SC

Esperança contra 
a desesperança

Na história dos povos e 
da humanidade encontramos 
períodos de grande 
desenvolvimento e progresso 
e períodos de estagnação e 
decadência. Esta realidade 
podemos observar no campo 
social, político, cultural e 
religioso. O impulso para o 
desenvolvimento e progresso, 
ou para a estagnação e 
decadência pode partir tanto 
do campo social e político, 
como do cultural e religioso. No 
entanto, parece haver uma 
certa interdependência: um 
puxa o outro.

Citamos como exemplo a 
época da Reforma da Igreja 
no século XVI: Neste período 
houve grandes transformações 
nos conhecimentos dos homens 
no Ocidente: Gutenberg 
descobriu a arte de imprimir, 
Copérnico descobriu que os 
planetas giram em torno do 
sol, Renascença e Humanismo 
se encontravam em alta, a 
bússola e a pólvora chegaram 
ao Ocidente, era a época do 
descobrimento do Novo Mundo.

Martim Lutero soube colocar 
no centro da Igreja a fé cristã, 
centrada somente em Jesus 
Cristo -  pela fé e por graça, 
conforme a Sagrada Escritura. 
O mundo mudava - a Sociedade 
mudava e a Igreja mudava. 
Tais períodos de efervescência 
trazem consigo muita inquietude 
e muitos conflitos.

Hoje vivemos novamente 
um período de grandes 
transformações. Novas 
descobertas científicas, 
tecnologia avançada e as 
possibilidades dos meios de 
comunicação assustam e 
muitos perguntam angustiados: 
como será o amanhã? Outros 
indagam: será que há um 
amanhã para o mundo e a 
humanidade? Essas perguntas 
geram uma certa desesperança.

Diante destas perguntas 
recomendo ler Eclesiastes 3.15: 
“O que é já foi, e o que há de 
ser também já foi; Deus fará 
renovar-se o que se passou”. 
Isso significa que as rédeas 
do mundo continuam firmes 
nas mãos de Deus. Por isso 
podemos ir ao encontro do 
amanhã com fé, esperança e 
confiança e amparados por 
Jesus Cristo, nossa fé é e será 
a vitória que vence o mundo 
(veja mais em 1 João 5. 4-5).

In der Geschichte der Völker 
und der Menschheit  gibt es Zeiten 
großer Entwicklung und des Fort-
schrittes, und Zeiten der Stagnation 
und der Dekadenz. Das kann man 
sowohl auf dem Feld der Politik 
und der sozialen Entwicklung, als 
auch auf dem Feld der Kultur und 
der Religion beoachten. Und der 
Impuls sowohl für die Entwicklung 
und den Fortschritt als auch für 
Stagnation und Dekadenz kann 
vom sozialen und politischen 
Feld ausgehen, aber auch vom 
kulturellen und religiösen Feld. 
Aber es scheint so, als ob sie sich 
gegenseitig bedingen. Das eine 
zieht das andere nach sich.

Nehmen wir als Beispiel die Zeit 
der  Reformation im 16. Jahrhun-
dert: In dieser Zeit gab es eine 
große Veränderung in den Kennt-
nissen der Menschen im Westen: 
Johannes Guttenberg ent decke die 
Druckerkunst, Nicolau Copernicus 

NELSO WEINGÄRTNER
Divulgação O CAMINHO
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MENSCHEN DER REFORMATION

Johannes Bugenhagen
MICHAEL ACHHAMMER

Johannes Bugenhagen wur-
de am 24. Juni 1485 in Wollin – in 
Pommern - geboren. Im Jahr1509 
wurde er zum Priester geweiht und 
wurde Vikar an der Marienkirche 
in Treptow. Als Lehrer in der 
Mönchsschule des Kloster Belbuck 
befasste er sich mit den Ideen des 
Humanismus und der Reformation. 

Beeinflusst von seinem Brief-
wechsel mit Martin Luther, be-
schloss Bugenhagen, im Jahr 1521, 
nach Wittenberg zu reisen. Dort 
begann er mit dem Theologiestu-
dium. Im Oktober 1523 wurde er 
zum ersten evangelischen Pfar-
rer der Wittenberger Stadtkirche 
gewählt. Zu diesem Zeitpunkt war 
er bereits ein Jahr mit Walpurga 
verheiratet. Seine Berufung zum 
Stadtpfarrer war damit ein deutli-
ches Zeichen gegen das Zölibat. 

Schnell wurde er ein enger 
Vertrauter von Martin Luther. Als 

Stadtpfarrer schloss Bugenhagen 
1525 auch Luthers Ehe mit Ka-
tharina von Bora und taufte später 
auch ihre Kinder. Er arbeitete mit 
den anderen Reformatoren an der 
Bibelübersetzung und übertrug 
diese später ins niederdeutsche 
Platt. Aufgrund seiner Schriften 
und Reisen erhielt er den Beinamen 
Reformator des Nordens. Johannes 
Bugenhagen starb am 20. April 
1558 und wurde in der Wittenber-
ger Stadtkirche begraben.

Divulgação O CAMINHO

entdeckte, daß die Planeten um die 
Sonne kreisen, die Renaissance und 
der Humanismus standen im Hoch-
kurs, Kompass und Pulver kamen 
in den Westen; es war die Zeit der 
Entdeckung der Neuen Welt.

Martin Luther stellte den christ-
lichen Glauben ins Zentrum der 
Kirche; den Glauben zentriert 
allein auf Jesus Christus - aus 

Glaube und aus Gnade, nach der 
Heiligen Schrift. Die Welt verän-
derte sich, die Gesellschft verän-
derte sich, die Kirche veränderte 
sich. Solche Zeiten des Umbruchs 
bringen viel Unruhe und viele 
Konflikte mit sich. 

Heute leben wir wieder in 
einer Zeit großer Transformatio-
nen. Neue wissenschaftliche Ent-

deckungen, fortgeschrittene Tech-
nologien und die Möglichkeiten 
der modernen Medien erschrecken. 
Und viele fragen sich beunruhigt: 
Wie wird das Morgen sein? Andere 
fragen sich: Wird es überhaupt ein 
Morgen geben für die Welt und 
die Menschheit? Solche Fragen 
wecken eine gewisse Hoffnungs-
losigkeit.

Vor solchen Fragen rate ich, das 
Wort in der Bibel zu lesen im Bu-
che Prediger 3.15: „Was geschieht, 
das ist schon längst gewesen, und 
was sein wird, ist auch schon län-
gst gewesen; und Gott holt wieder 
hervor, was vergangen ist“. Das be-
deutet: Die Zügel der Welt sind fest 
in Gottes Hand. Dashalb können 
wir dem morgigen Tag entgegen 
gehen im Glauben, in der Hoffnung 
und mit Vertrauen. Denn, durch 
Jesus Christus behütet, ist und wird 
unser Glaube der Sieg sein, der die 
Welt überwindet (vergleiche 1. 
Johannes 5,4-5). 

(Ins Deutsche übersetzt von Osmar Zizemer)

INTERVIEW

Über Reformationsjubiläum, 
Glaube und mehr...
Aus einem Interview mit Frau 
Frauke Ludowig  - Moderatorin 
bei Radio und TV Luxenburg:

Ich finde, das Reformations-
jubiläum ist ein sehr guter Grund, 
um zu feiern. Ich bin gern evan-
gelisch, komme aus einer sehr 
traditionellen Familie, die den 
Glauben immer gelebt hat. Sie hat 
mir vermittelt, dass es Spaß macht 
zu glauben. Als Moderatorin 
arbeite ich zudem zu Themen, in 
denen es um den schnellen Alltag 
geht, um Aktualität. Mir liegt es 
ganz besonders am Herzen, auch 
über Dinge zu sprechen, die etwas 
mit Werten zu tun haben. Mit 
Themen, die mich in der Familie 
beschäftigen.

Glauben macht Spaß. Das 
möchte ich gerne weitergeben an 
meine Kinder. Ich  bin getauft und 

konfirmiert,  ich habe Patenkin-
der. Es war für mich immer klar, 
dass auch meine Kinder getauf 
werden.

Und auch das Beten gehört 
zum Spaß des Glaubens hinzu.  Ich 
bete gern mit den Kindern, weil es 
etwas Schönes und Familiäres hat, 
weil es uns miteinander verbindet. 
Es hat auch etwas mit gemeinsamer 
Hoffnung zu tun. Zum Beispiel 
hoffen wir, dass es die Großeltern 
noch ganz lange gibt.

Martin Luther ist für mich ein 
Vorbild, ein Kämpfer, ein positiver 
Mensch. Er ist jemand, der immer 
wieder ringt, auch um die Gnade 
Gottes. Jemand, der immer wieder 
auf der Suche ist nach etwas Neuem, 
nach etwas, das besser ist. Das ist 
etwas sehr Modernes.

Monatsspruch für Mai 2017: Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. (Kolosser 4,6)

Jörg Zink umschreibt dieses Bibelwort so:
„Verhaltet euch klug, den Außenstehenden gegenüber und nützt die Gelegenheit, wenn sie sich bietet, euren Glauben zu bekennen. Redet 

immer mit Freundlichkeit und dabei in der Sache klar. Denn es ist wichtig, dass ihr wisst, wie ihr jedem antworten könnt.“
Es geht um unseren Glauben und wie wir über ihn sprechen können. Populär ist das nicht, angesichts von religiösem Fanatismus und indoktri-

nierenden Glaubensregeln. Wir haben längst unser Glaubensleben aus dem Alltag ins Privatleben geholt. Für alles gibt es Spezialisten, auch für 
die Verkündigung. Diese biblischen Worte sind aber an eine Gemeinde gerichtet. Und das gilt bis heute. Christen sind das Salz in der Suppe. 
Glaube ist die Würze des Lebens, und davon können und sollen  wir reden, ganz freundlich.

Carmen Jäger
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Geral LEGIÃO elege nova 
diretoria nacional

KATHLEEN HOBERG 
ANDRE, vice-coord. jovem 
Sin. Norte Catarinense.

Jovens e Diaconia

LELUT

Itoupava Seca realiza jantar com homens
P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

Os 500 anos da reforma nos 
convidam a refletir sobre muitos 
assuntos. Entre eles, o ser jovem 
nos dias de hoje atuando dentro 
e fora de nossas comunidades 
de uma forma diaconal, ou seja, 
servindo em amor. 

Nos encontramos em um 
mundo cheio de desafios e 
desigualdades, principalmente 
sociais e de gênero, e somos 
provocados a fazer a diferença 
atendendo ao chamado de 
protagonismo que Deus tem para 
nós. Como jovens luteranos, 
assumimos e aceitamos o 
convite de fazer a diferença 
servindo no lugar onde estamos 
com os recursos que temos. 
Pequenas ações podem ser 
mais transformadoras do que 
imaginamos.

No mês de março tive a 
oportunidade de ter contato 
com uma escola carente da 
cidade onde moro. A mesma não 
tinha recursos para realizar a 
Páscoa das crianças. Hoje minha 
comunidade não possuí grupo 
de jovens, então mobilizamos um 
grupo de acadêmicos voluntários 
da universidade com a missão de 
arrecadar fundos e desenvolver 
uma páscoa solidária. Com o 
desafio lançado foram vendidos 
mais de 300 pastéis onde todo o 
dinheiro arrecadado foi revertido 
para a páscoa de mais de 200 
crianças. 

São situações como essas 
que muitas vezes se encontram 
ao nosso lado, em nossas 
comunidades. São pessoas 
que necessitam de atenção e 
amor. Nos desafiam a servir e 
testemunhar sem necessidade 
de uma formação, mas de 
disposição; de coração e mente 
abertos e de solidariedade.

Dessa forma, como jovem 
reformadora, deixo aqui um 
desafio para que, inspirados 
no amor de Cristo, sejamos 
presença viva e ativa em nossas 
comunidades e no mundo. 

“Muitas pessoas pequenas 
em muitos lugares pequenos, 
fazendo coisas pequenas, podem 
mudar o mundo” (provérbio 
africano).

ASSEMBLEIA SINODAL EXTRAORDINÁRIA

Sínodo Norte Catarinense

Pelo presente edital, são convocadas as pessoas 
representantes das comunidades, Paróquias, Uniões 
Paroquiais, Departamentos Sinodais e Instituições 
constituídas, bem como as Ministras e os Ministros 
em atividade nos CAM devidamente regularizados 
no âmbito do Sínodo Norte Catarinense, conforme 
relacionados no Artigo 7º dos Estatutos, para a 
Assembleia Sinodal Extraordinária do Sínodo Norte 
Catarinense (IECLB), que será realizada no dia 28 de 
maio de 2017, com início previsto para as 07h30min, 
em primeira convocação, ou às 08h30min, em segunda 
convocação, nas dependências da Comunidade Martim 
Lutero, da Paróquia Bom Samaritano, sita à Estrada 
Geral do Garibaldi (JGS 461), s/nr, no Bairro Garibaldi, 
na cidade de Jaraguá do Sul - SC, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Apreciação e aprovação da alteração 
    do Estatuto do Sínodo Norte Catarinense.

 Joinville, 10 de abril de 2017

 Carlos Henrique Sacht, Presidente

Editais de Convocação

ASSEMBLEIA SINODAL ORDINÁRIA

Sínodo Norte Catarinense

Pelo presente edital, são convocadas as pessoas 
representantes das Comunidades, Paróquias, Uniões 
Paroquiais, Departamentos Sinodais e Instituições 
constituídas, bem como as Ministras e os Ministros em 
atividade nos CAM devidamente regularizados no âmbito 
do Sínodo Norte Catarinense, conforme relacionados 
no Artigo 7º dos Estatutos, para a Assembleia Sinodal 
Ordinária do Sínodo Norte Catarinense (IECLB), que 
será realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2017, com 
início previsto para o dia 27 de maio às 08h30min, em 
primeira convocação, ou às 09h30min, em segunda 
convocação, nas dependências da Comunidade Martim 
Lutero, da Paróquia Bom Samaritano, sita à Estrada 
Geral do Garibaldi (JGS 461), s/nr, no Bairro Garibaldi, 
na cidade de Jaraguá do Sul - SC, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Relatório do Presidente do Conselho Sinodal
2. Relatório do Pastor Sinodal
3. Balanço geral. Parecer do Conselho Fiscal exer.2016
4. Orçamento para o exercício de 2017
5. Plano de atividades do Sínodo para o exer.2017
6. Diversos
 Joinville, 10 de abril de 2017
 Carlos Henrique Sacht, Presidente

XI ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DA OASE

Sínodo Paranapanema

A Presidente da Associação Sinodal dos Grupos da 
OASE do Sinodo Paranapanema, em conformidade 
com o Estatuto vigente, convoca a diretoria, as 
coordenadoras das regionais, coordenadoras paroquiais 
e presidentes dos grupos de OASE, pastor sinodal, 
pastoras orientadoras Sinodais e das regionais e 
seus respectivos vices para a XI Assembleia Ordinária 
a realizar-se no dia 31 de maio de 2017 com início 
previsto para as 09:00h, em primeira convocação, ou 
às 09h30min, em segunda e última convocação, nas 
dependências do Lar Luterano de Retiros, Rua João 
Batista Chiarello, 340, Campo Comprido – Curitiba/PR., 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Saudação
2. Leitura da Convocação
3. Reflexão e tema da Assembleia
4. Relatório da Presidente
5. Tesouraria prestação de contas
6. Conselho Fiscal com o parecer
7. Orçamento para 2018 e valor da anuidade
8. Diversos
9. Encerramento
 Curitiba/PR 23 de março de 2017
 Norma Anita Ströher, Presidente

Na sexta-feira 31 de março, 
um jantar por adesão na paróquia 
Itoupava Seca, em Blumenau/
SC, reuniu 35 homens. A noite 
marcou o recomeço do Núcleo da 
Legião Evangélica Luterana-Lelut 
local. Com participação e apoio 
do Núcleo da Lelut da Paróquia 
Blumenau-Garcia, o jantar teve 
palestra do pastor emérito gaúcho 
Valdemar Lückemeier.

A importância de um grupo de 
homens para ajudar o presbitério 
na concretização de metas comu-
nitárias foi o foco de Lückemeier, 

motivadas e informadas para as-
sumir funções nos presbitérios”, 
acentuou. O pastor também foi o 
pregador do culto do domingo, 
dia 2 de abril, na igreja Martin 
Luther da Itoupava Seca.

O pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich, do Vale do Itajaí, e o páro-
co da paróquia Blumenau-Garcia, 
pastor Hércules Kehl, também 
participaram do jantar. Willrich 
dirigiu a mensagem de abertura, 
dizendo que “este é o tempo so-
bremodo oportuno”. O encontro 
foi liderado pelos dois pastores da 
Itoupava Seca, Renato Creutzberg 
e Luciano Miranda Martins.

P. Valdemar Lückemeier fez palestra para os homens antes do jantar.

ex-pastor regional da antiga 
terceira Região Eclesiástica da 
IECLB e um entusiasta da causa 
legionária. 

“A participação dos homens 
da comunidade num Núcleo da 
Lelut os aproxima das coisas 
da igreja e prepara lideranças 

No dia 25 de março acon-
teceu em Carazinho/RS a As-
sembléia Geral Ordinária da 
LELUT Nacional, com eleição 
da nova diretoria para a gestão 
2018-2021. Além das prestações 
de contas que foram feitas pelo 
tesoureiro Walter Alberto Zill-
mer, também foram apresentados 
os relatórios da presidência, por 
Carlos Oscar Petry.

Em seguida foram apresentados 
os relatórios de todos os Núcleos 
e, por fim, a eleição da diretoria da 
LELUT Nacional que ficou assim 
constituída: Ingo Bartz Strohscho-
en (presidente), Márcio Marcos 
Manke (vice-presidente),  Walter 
Alberto Zillmer (tesoureiro), Vitor 
Roberto Brun (vice-tesoureiro), 
Leandro Kuhn (secretário) e Lírio 
Steiner (vice-secretário).

Assembleia nacional da 
LELUT elege nova diretoria

Diaconia celebra culto 
na Paróquia Semeador

Na noite de 19 de março, em 
Joinville, a equipe de voluntárias 
do trabalho de Assistência Social 
das Paróquias Cristo Bom Pastor, 
São Lucas e Semeador, dirigidas 
pela Diácona Angela Lenke, rea-
lizaram um culto especial em 
comemoração aos 500 anos da 
Reforma Luterana. O local foi a 
Comunidade Apóstolo Paulo, na 
Paróquia Semeador.

Após um momento de louvor 
realizado pelo Ministério de Lou-
vor Gênesis (da Com. Ap. Paulo) 
a mensagem foi feita pela Diácona 
Ângela Lenke, intercalado com 
pequenas encenações retratando a 
vida de Lutero e Catarina. O culto 
lembrou a importância de ajuda aos 
necessitados e a orar, visitar, acolher 
e doar alimentos, roupas e utensílios 
para quem busca ajuda. 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Ano 500 SELO DOS CORREIOS terá outros 
lançamentos no Brasil e na Alemanha

Reforma 500PARANAPANEMA

Entre os dias 13 a 17 de mar-
ço aconteceu um ciclo de palestras 
sobre a Reforma, denominado: Re-
forma - Dádiva e Oportunidade. O 
ciclo foi organizado pela FATEV - 
Faculdade de Teologia Evangélica, 
com sede em Curitiba, em parceria 
com o Sínodo Paranapanema e o 
Colégio Martinus de Curitiba.

Reforma protestante 
é tratada em ciclo de 
palestras em Curitiba

Itoupava Central planta 
rosa de Lutero no morro 
da igreja do bairro

P. Sin. ODAIR BRAUN / Curitiba Ao longo do ciclo foram abor-
dados os temas: Martin Lutero e o 
contexto da Reforma, Lutero e Bí-
blia, A poimênica em Lutero,Ética 
e Lutero e por fim Sacerdócio geral 
e vocação em Lutero. Os temas 
foram abordados por especialistas, 
contando com reações de ministros 
e ministras de Curitiba e região. 
Um segundo ciclo de palestras está 
agendado para outubro.

Ciclo teve palestras de especialistas e réplicas de ministros da IECLB.

DA REDAÇÃO / Blumenau

Para celebrar os 500 anos da 
Reforma, a paróquia da IECLB no 
bairro Itoupava Central, em Blu-
menau/SC, plantou uma Rosa de 
Lutero de seis metros de diâmetro 
no pé do morro, ao lado do portão 
que dá acesso à Igreja do Salvador. 

“A Rosa de Lutero é o símbolo 
mais conhecido do Luteranismo. 
Foi o próprio Reformador Martim 
Lutero quem criou este brasão para 
resumir de forma didática a ideia da 
fé cristã”, explica o pastor Renato 
Luiz Becker, ministro local. Em 
uma mensagem no seu Facebook, 
Becker explica o brasão do refor-
mador. 

A cruz preta dentro de um 
coração vermelho lembra que é a 
fé no Crucificado que nos salva. 
Lembra também a morte, mas sem 
interferir na cor vermelha do cora-
ção. Isso mesmo! A cruz preta não 

corrompe, não mata, mas mantém o 
coração vivo. A pessoa justa viverá 
por fé (Romanos 1.17), mas pela fé 
no Crucificado.

Tal coração está no meio de 
uma rosa branca, para mostrar que 
a fé dá alegria, conforto e paz que 
o mundo não consegue dar (João 
14.27). O branco é também a cor do 
Espírito Santo e dos anjos (Mateus 
28.3; João 20.12).

A rosa está numa área de azul 
celeste. Isso simboliza que a nossa 
“alegria em espírito e fé” é o come-
ço da futura alegria celestial, que já 
começa aqui e agora, mas é obtida 
a partir da esperança no “novo 
céu e na nova terra” (Apocalipse 
21.1-27).

Ao redor se encontra um cír-
culo dourado. Simboliza que a 
bênção no céu dura para sempre, 
vai além de toda a alegria e bens, 
assim como o ouro é o metal mais 
precioso.

VALE DO ITAJAÍ
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Brasão de Lutero foi colocado para homenagear os 500 anos da Reforma.

O dia 13 de abril de 2017 foi 
a data escolhida para o lançamento 
nacional do selo comemorativo aos 
500 anos da Reforma Luterana. Uma 
proposta dos Correios do Brasil em 
conjunto com os Correios da Ale-
manha, ação esta empreendida com 
o apoio da IECLB.

A IECLB em Curitiba foi repre-
sentada pelas lideranças do Sínodo 
Paranapanema – Pastor Sinodal 
Odair Braun e o presidente do 
conselho, Heinz Egon Löwen – e 
por membros de diferentes comu-
nidades. 

A obliteração (marca oriunda 
da aplicação de um carimbo no 

Brasil, além de Brasília as cidades se-
des de lançamentos foram Curitiba, 
Porto Alegre e Cuiabá. No próximo 
dia 25/04 o lançamento acontecerá 
em Toledo/PR e no dia 26/04 em 
Marechal Candido Rondon/PR. A 
partir do dia do lançamento o mes-
mo poderá ser adquirido em todas 
as agências dos correios, tendo um 
custo de R$ 4,15.

O pastor Odair Braun, ao ser cha-
mado para seu pronunciamento, fez 
a leitura da carta escrita pelo pastor 
presidente da IECLB, Dr. Nestor 
Paulo Friedrich, na qual ele faz um 
breve apanhado da relevância e dos 
impactos da Reforma Luterana na 
Alemanha, no mundo e os desafios 
para a atualidade.

Os sinos para o grande culto 
a céu aberto pelos 500 anos da 
Reforma em Wittenberg já estão 
prontos. No dia 7 de abril foram 
fundidos quatro sinos, que estão 
determinados para uma igreja em 
Göttingen. Antes, porém, serão 

montados em Wittenberg, onde 
devem tocar durante o culto do 
jubileu. O culto em que os sinos 
serão tocados pela primeira vez 
está marcado para o dia 28 de 
maio, pela abertura do Dia da 
Igreja da Alemanha.

Alemanha funde sinos novos 
para o culto pelos 500 anos 
da Reforma em Wittenberg

Selo comemorativo dos 500 anos é lançado em Curitiba
selo) foi realizada, respectivamente, 
pelo pastor Odair Braun (IECLB) 
e o pastor Jonas Eduardo Lindner 
(IELB). O ato foi presenciado por 
lideranças das igrejas luteranas 
de Curitiba e região, assim como 
lideranças evangélicas de Curitiba 
e autoridades municipais.

O lado festivo da cerimônia foi 
marcado pela presença da Banda 
Popular Brasileira, do Coral da 
Igreja do Redentor, do coral da 
Paróquia Bom Pastor e do coral da 
Comunidade São João da  IELB, 
marcando uma agradável noite de 
festa e alegria como forma de co-
memorar a Reforma.

O lançamento deste selo aconte-
ceu em Brasília e na Alemanha. No 

ELIZABETH FLEMMING / Curitiba

O pastor sinodal Odair Braun 
(Sínodo Paranapanema), 
durante o lançamento do selo 
comemorativo em Curitiba.

LEANDRO HOFSTÄTTER, 
Assessor teológido do 
Sínodo Norte Catarinense 
em Joinville/SC

“Se tu és um cristão... se há fé, 
cem vezes maior a tentação.” Ao 
ler esta frase de Lutero, tomei um 
choque. Faz com que a gente não 
entenda mais nada sobre o que 
Lutero falou. Não foi ele que insistiu 
que a fé traz liberdade, paciência, 
consolo, fortaleza e justificação? 
Não é assim que pela fé já sentimos 
o céu em nós, já estamos no 
paraíso? Então como entendê-lo 
quando afirma que essa mesma fé 
nos traz cem vezes mais tentações? 
A fé não nos dá segurança? 

Quando lidamos com Deus, 
as coisas não funcionam segundo 
nossos critérios. Não é a nossa 
lógica que impera. Não é a 
nossa vontade que manda. Esta 
é grande descoberta de Lutero. 
Para entender o que aconteceu 
na Páscoa, temos que modificar o 
jeito de falar e de compreender. Na 
verdade, segundo Lutero, temos 
que promover uma inversão. Temos 
que nos aproximar da Bíblia. Dentro 
dela se encontra o tesouro e a 
chave que o abre. 

A Bíblia utiliza outro tipo de 
conhecimento, que nos parece, 
às vezes, contraditório. Como o 
exemplo do apóstolo Paulo: “loucura 
para os outros, para nós que somos 
salvos, sabedoria...”. 

A própria vida é cheia de 
contradições, pois o ser humano é 
repleto delas dentro de si mesmo. 
Para expressar esse ser cheio de 
imperfeições, necessitamos de 
outra lógica: a lógica de Cristo. 

O primeiro passo é o 
reconhecimento. Não é por acaso 
que a liturgia luterana dá tanta 
importância à confissão de pecados. 
Depois de ouvir a Lei, vem a 
descoberta da graça. A Palavra de 
Cristo nos tira da prisão interna e 
nos arremessa, de joelhos, aos pés 
da cruz. E é aqui que a fraqueza 
é força, que a ignorância se torna 
sabedoria, que o erro vira o acerto, 
que o mal se transforma em bem 
e que o ser humano, preso, atado, 
fica livre para a aventura do amor 
que provém de Deus. 

Através do evangelho se sabe 
amado não por ser belo, mas é 
belo por ser amado. Isso, porém, 
não o priva das tentações. A vida 
continua cheia de contradições 
e sofrimentos. É a sua postura, 
entretanto, diante desses males 
que é totalmente diferente. Sabe-
se amado mesmo quando há ódio, 
salvo mesmo quando há desespero, 
forte mesmo na fraqueza, vivo 
mesmo diante da morte. Isso até 
pode ser contradição. Mas nós 
chamamos de fé. 

Que venham, pois, as 
tentações, pois não é possível 
viver sem elas. Entretanto, sempre 
confessaremos como o centurião: 
“Tenho fé. Ajuda-me, Cristo, na 
minha falta de fé”. 

Fraqueza e Fortaleza
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História 

Galo Verde

LOTH soube que não era batizado no 
dia em que negaram sua confirmação

Pa. CAMILA E. SCHULZ / Curitibanos

PENSAMENTO VERDE 
Site sobre sustentabilidade 
e meio ambiente

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Certamente, o termo 
consciência ambiental é 
um dos mais utilizados em 
diversos níveis de nossa 
sociedade. Seja no encontro 
de cúpula de grandes líderes 
internacionais ou na reunião do 
condomínio, ser ambientalmente 
e ecologicamente consciente 
parece ter se tornado uma pauta 
obrigatória.

Mas, afinal, o que significa 
ter este tipo de consciência? 
De um modo geral, trata-se da 
habilidade de compreender o 
meio ambiente em que se vive, 
as ações realizadas em relação 
a ele, os impactos causados a 
curto, médio e longo prazos. Esta 
consciência só se torna completa, 
porém, quando a percepção 
amplia-se a ponto de se perceber 
não apenas a própria casa, mas 
todo o planeta, como o ambiente 
em questão.

Outro aspecto desta 
consciência é a busca por 
informações. Afinal, consciência 
e conhecimento são dois pontos 
profundamente interligados. 
Hoje, por exemplo, sabemos 
que os carros são emissores de 
gases poluentes, assim como 
as indústrias. Sabemos, ainda, 
que os países mais ricos e 
consumistas do mundo são os 
maiores emissores de gases do 
efeito estufa. Entendemos que o 
lixo gerado nas grandes cidades 
prejudica o equilíbrio ambiental. 
E também que o desmatamento 
na região amazônica continua 
ocorrendo, provocando danos 
terríveis.

Mas, ser consciente é 
apenas saber de todas essas 
coisas? Não necessariamente. 
A consciência ambiental, assim 
como qualquer outra consciência, 
tem pouquíssima utilidade 
quando não é transformada em 
ação, quando não é capaz de 
mobilizar grupos e pessoas na 
busca por soluções.

Por outro lado, sem 
consciência, fica muito mais 
difícil iniciar um caminho de 
transformação que possa ser 
efetivo o ponto de mudar uma 
realidade. E, quanto mais forte 
for a consciência ambiental, 
maior também será o senso de 
responsabilidade em relação 
ao planeta. A consciência 
ambiental e ecológica tem o 
papel fundamental de nos fazer 
refletir para agir. Proporciona 
um tipo de conhecimento muito 
rico e verdadeiramente vital para 
a preservação dos recursos 
naturais, da biodiversidade e, por 
consequência, de todos nós.

www.pensamentoverde.com.br

Consciência Ambiental

Dia 2 de abril a Comunidade 
de Curitibanos/SC, pertencente 
a Paróquia do Planalto Central 
Catarinense, celebrou 60 anos de 
fundação. Momento de ação de 
graças a Deus pela história e de 
gratidão pelas pessoas que fizeram 
parte deste tempo. A celebração 
contou a presença do presidente do 
Sínodo Norte Catarinense, Carlos 
Henrique Sacht, do prefeito José 
Antonio Guidi, da ex-pastora local 
e atual prefeita de São Cristóvão 
do Sul, Sisi Blind, bem como 
membros da comunidade e muitos 
visitantes.

Inspirados em João 11.1-45, 
que relata o agir misericordioso 
de Jesus, afirmamos que nossa 
história é marcada pela presença 
amorosa de Cristo, que nos motiva 
a ser seus instrumentos na missão. 
Durante os 60 anos que passaram 
e os próximos que virão, a comuni-
dade ouviu o chamado da Palavra 
de Deus, verteu lágrimas e sorri-
sos preencheram esta caminhada, 
alegrou-se com quem se alegra e 
chorou com os que choram. Nossas 
mãos são colocadas a serviço do 
nosso próximo e nossa próxima 
e as unimos em oração para agra-
decer as bênçãos derramadas pelo 
Espírito Santo.A comunidade reunida em culto para celebrar os 60 anos de fundação.

A Paróquia São Mateus de 
Joinville/SC completou 50 anos de 
fundação no dia 12 de março. Um 
culto especial na igreja marcou o 
jubileu. A ação de graças foi con-
celebrada pelo pastor da paróquia, 
Alexandre Fernandes Francisco, e 
o pastor sinodal Inácio Lemke, do 
Sínodo Norte Catarinense. 

A comissão dos 50 anos tam-
bém participou da celebração com 
orações, leituras bíblicas, relato do 
início da paróquia e recordações de 
pessoas da história comunitária. O 
louvor com a comunidade foi condu-
zido de maneira especial pela banda. 
O coral e o coral infanto-juvenil 
apresentaram diversos cantos.

O pastor sinodal Inácio Lemke 
oficiou a prédica, falando da con-
versa de Jesus e Nicodemos (João 
3.1ss), que transmite a certeza do 
amor de Deus por nós na entrega de 

Festa no cinquentenário da São Mateus

seu filho pela humanidade. Cristo 
não foi enviado para nos punir e 
sim para que sejamos salvos.

Na continuação do culto, foram 
lembradas pessoas que marcaram 
a história da São Mateus, como 
os pastores, os primeiros confir-
mandos, o primeiro casamento e o 
primeiro batismo. Também, houve 

pronunciamentos alusivos à data. 
O presidente da paróquia, Hen-

rique Davi Hort, comparou a comu-
nidade a uma grande roça, onde são 
necessários muitos agricultores, 
mas também há muitas colheitas, 
pela graça de Deus. 

O primeiro pastor da paróquia 
São Mateus, o pastor emérito Hans 

Hermann Ziel, falou que o que 
marcou a caminhada dele foram as 
pessoas da comunidade.

O culto foi seguido de almo-
ço comunitário, apresentação da 
Dança Sênior, uma atração para as 
crianças, exposição de fotos e um 
delicioso café da tarde com o bolo 
de aniversário.

A comunidade 
reunida 
celebrou os 
50 anos da 
São Mateus.

Aos 91 anos de idade, no 
final de 2016 Alfons Loth revelou 
uma surpresa para a família: “Não 
sou batizado!”. Os familiares, 
todos educados e crescidos no 
âmbito da igreja, jamais imagina-
vam isso do pai e avô. “Não foi 
batizado? Como assim? O que 
aconteceu? Tem certeza?”

Chamaram o pastor para con-
versar com o Alfonso e, veio à tona 
uma história dramática. A única 
memória vívida era do dia de sua 
Confirmação: Há 78 anos, o então 
adolescente Alfonso estava lá, na 
igreja, com sua roupa especial, gra-
vata. Sentado em meio aos colegas, 
ele não foi chamado à frente! Não 
foi confirmado! O que aconteceu? A 
única explicação: Não era batizado. 

Uma pergunta simples e impor-
tante: “Você quer ser batizado?” 
Prontamente Alfonso sorri e res-
ponde positivamente: “Quero ser 
batizado”.

Motivo para reunir a família 
e festejar! Marcamos no feriado 
de carnaval; quem estava longe 
poderia vir ao encontro do pai / 
avô / bisavô. Dia 25 de fevereiro, 
cercado do amor de toda a famí-
lia, Alfonso entra na igreja da 
Paróquia Luterana da Itoupava 
Seca para celebrar a vida e ser 
batizado. Um erro do passado 
tornou-se bênção, revelando a im-
portância que o Batismo tem para 
um homem de 91 anos: Saber-se 
amado por Deus! Saber-se parte da 
família de Deus, parte do Corpo 
de Cristo. Isto é inspirador e um 
testemunho de fé.

Alfonso Loth é batizado aos 91 anos de idade em Blumenau
HISTÓRIA DE VIDA

Alfonso Loth não sabe exatamente 
o que aconteceu, e seus pais nunca 
lhe explicaram também. Não se 
sabe o porquê do silêncio.

“Pastor, eu tenho certeza que 
não sou batizado”, disse Alfonso. 
O pastor percebeu em seus olhos 
que isso o deixava incomodado. 

A família estava preocupada com 
sua tristeza. “Vamos procurar seu 
nome nos livros de registros”, 
lhe prometera o pastor. E de fato, 
verificados os livros de registros 
nas quatro paróquias onde seria 
possível realizar o batismo de 80 a 
90 anos atrás, nada constava.

Loth foi 
batizado pelo 
pastor Renato 
Creutzberg na 
igreja Martin 
Luther de 
Blumenau.

P. RENATO CREUTZBERG / Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Comunidade PASTORAL DO IDOSO prepara a 
igreja para o futuro no Brasil

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12Ap. Tiago forma líderes em retiro

LIDERANÇA

CLAUDIANA FRIEDEL / Jaraguá do Sul Preparação 
para o culto

O culto é especial. Um 
momento de graça em que 
Deus vem nos servir com as 
suas dádivas. No culto, em 
comunhão com Ele e uns 
com os outros, podemos ouvir 
a sua Palavra e receber a 
reconciliação. Também louvá-lo 
e partilhar nossa gratidão e os 
nossos gritos de socorro. 

No culto, Deus nos recebe 
assim como somos. Mas, tal 
como em outros momentos 
da vida, bem nos faz uma 
preparação pessoal para 
participar da comunhão com 
Deus. Trata-se da atividade 
central da comunidade, onde 
todos são fortalecidos na fé e 
libertados para viverem com 
mais dignidade, coragem e 
liberdade.

É comum entre nós a 
preparação para receber uma 
visita, para ir à consulta médica. 
Também para ir à escola, ao 
trabalho ou para fazer uma 
horta.

Lembrei-me da parábola do 
semeador. As sementes caíram 
em diferentes terrenos e, na 
terra fértil, certamente antes 
preparada, a germinação foi 
excelente (Lc 8.4-8).

Faz bem preparar-se para 
o culto. Sugiro que, ao chegar 
na igreja, antes de se sentar, 
em silencio, concentre-se e faça 
uma oração de agradecimento 
pela oportunidade tão especial. 
Peça a Deus para ouvir as suas 
dúvidas, angústias e clamores. 
E coloque nas mãos bondosas 
de Deus os seus desafios e 
esperanças. Clame a Ele para 
lhe revigorar e sustentar.

Sei que nos dias de hoje há 
pessoas que se preparam para 
visitar um amigo ou parente e, 
no caminho, antes da visita, 
passam pela igreja e participam 
no culto. Nessas situações a 
preparação individual é ainda 
mais necessária. Ao entrar 
na igreja e avistar algumas 
pessoas que, antes de se 
sentar, ficam alguns instantes 
paradas em pé, saibam que 
elas estão seguindo aquele 
bom ritual individual de orar e 
preparar-se para o culto. 

Oração individual de 
preparação para o culto: 
Ó Deus de amor, rendo-te 
graças por estar aqui para 
participar do culto. Recebe-
me com o teu amor. Ajuda-me 
a ouvir a tua palavra. Escuta 
os meus clamores e aceita 
as minhas ações de graça. 
Fortalece a minha fé e perdoa 
os meus pecados. Eu creio em 
Jesus Cristo, teu Filho, meu 
salvador. Amém.

Lideranças das quatro comuni-
dades da Paróquia Apóstolo 
Tiago de Jaraguá do Sul/SC 

e de seus grupos estiveram reunidos 
para um retiro na comunidade João 
Pessoa, no último dia 25 de março. 
Com a orientação do pastor Marlon 
Radons, o encontro iniciou com 
reflexão. Um grupo de 21 pessoas 
se disponibilizou para participar.

O pastor Marlon leu a história 
de Zaqueu (Lucas 19) e como a 
passagem  de Jesus em sua vida o 
fez mudar para merecer o perdão 
de Jesus.  Ele foi aquele que Deus 
chamou no meio da multidão, 
assim como os presbíteros foram 

pisando nelas? Em meio a pedras 
e espinhos, sem ter chance de 
crescer e tomar lugar no coração 
de alguém? Ou jogamos nossas 
sementes em solo fértil, para dali 
colher boas ações e lançar a fé e a 
esperança?

Durante o encontro foi usada 
a técnica do bibliodrama, que é 
aprender a bíblia em forma de 
dinâmica, com uma leitura mais 
conversada.

A comunidade João Pessoa se 
empenhou para a realização desse 
encontro, oferecendo além do café 
no meio da tarde uma deliciosa 
janta para terminar a noite tal qual 
começamos: sentados na mesa 
partilhando o pão.

chamados a exercer a função de 
ajudar sua comunidade.

Com a parábola do Semeador 
(Lucas 8) o grupo foi desafiado a 

responder : Onde estamos jogando 
nossas sementes? Em meio ao ca-
minho onde ninguém as consegue 
pegar porque tem sempre alguém 

Um grupo de 21 pessoas participou do seminário de liderança.

Em 2025, o Brasil deve ser o 
sexto país do mundo com a maior 
população idosa, com 32 milhões 
de pessoas com mais de 60 anos. 
Na IECLB 15,6% dos membros são 
pessoas idosas. Desse total 10% 
participam em atividades de grupos 
de terceira idade nas comunidades. 
Os dados mostram o grande desa-
fio. Ao mesmo tempo, apontam 
para grandes possibilidades.

Atenta a esta realidade a Pas-
toral do Idoso do Sínodo Norte 
Catarinense promoveu mais um 
seminário de capacitação para li-
deranças no trabalho com pessoas 
idosas. O seminário aconteceu 
no dia 15 de março na Instituição 
Bethesda; 67 lideranças de diversas 
comunidades e paróquias do sínodo 
participaram.

A coordenadora da Conselho 
Sinodal do Idoso, diácona Regina 
Krause, acolheu as lideranças e 
a diaconisa Arlete Prochnow, as-
sessora teológica diaconal da área 
de Educação Cristã Contínua do 
Sínodo Norte Catarinense, trouxe 
as palavras de saudação do pastor 
sinodal Inácio Lemke e refletiu 
sobre a parábola do semeador. 

Coube ao pastor emérito Rolf 
Roeder dirigir a palestra sobre o 
tema “Superando desafios: dificul-
dades e potencialidades na terceira 
idade”. Em sua abordagem, trouxe 
importantes dicas sobre como 
contribuir para o bem-estar físico, 
psicológico, social e espiritual da 
pessoa idosa.

A programação da tarde iniciou 
com dança sentada, dirigida por 
Rosita Prochnow. A continuação 
foi um momento muito aguardado 
pelos participantes do seminário, 
o tema desenvolvido pela diácona 
Regina. Este ano o tema foi “A 
Semente”.  A diác. Regina condu-
ziu a reflexão sobre o tema como 
um estímulo cognitivo com idosos 
em grupo. 

Por fim, a terapeuta ocupa-
cional Francine trouxe algumas 
dinâmicas para o trabalho com 
os grupos de terceira idade. Foi 
um dia de muito trabalho. Muitas 
sementes foram lançadas. As lide-
ranças levaram muitas sementes 
consigo no retorno aos seus grupos. 
A expectativa é de que também 
belos frutos possam ser colhidos 
neste trabalho.

Pastoral do Idoso forma 
lideranças no Norte Catarinense

Além do tema, diversas dinâmicas para o trabalho foram repassadas.

A série de concertos de órgão 
de tubos, comemorativa aos 500 
anos da Reforma Luterana trouxe 
neste ano à Paróquia da Paz em 
Joinville/SC, Dieter Andreas Pabst, 
no dia 20 de março.

O organista preparou um pro-
grama variado com diversos tim-
bres e estilos musicais. A música 
de origem luterana está presente 
não só na forma dos famosos corais 
do século 16, como “Christ lag in 
Todesbanden” (Martin Luther e 
Johann S. Bach), como também 
através da música de compositores 
que atuaram no seio luterano, como 
Bruhns, Krebs e Mendelssohn. 

Pabst é joinvilense e estudou 
órgão com Lucy Mary Costa Leão 
em Joinville e Elisa Freixo em São 
Paulo. Desde 2005 tem atuado 
como regente, organista e músico 
de câmara. Destaca-se também por 
sua atuação na IECLB em cursos 
de formação e na regência em 
diversos eventos da Comunidade 
Evangélica de Joinville e do Síno-
do Norte Catarinense. Foi organista 
auxiliar em Tiradentes nos anos de 
2014 e 2015. 

Joinville realiza concerto 
com Dieter Andreas Pabst

Atualmente, cursa o bacharela-
do na Escola Superior de Música 
Sacra de Herford (Alemanha), sob 
a orientação do organista Stefan 
Kagl (órgão) e Elisabeth Schwanda 
(flauta doce). Atua como chantre, 
organista e regente em Herford, na 
Comunidade de Elverdissen.

O concerto contou também 
com a presença de Henriette Hil-
brecht no fagote e David Ludevig 
no canto. Foi uma realização do 
Ministério de Música da Paróquia 
da Paz em parceria com o Sínodo 
Norte Catarinense.
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Diaconia 
AGRICULTURA E INDIGENAS

Assembleia incorpora 
Comin e Capa à FLD

COMIN E CAPA são absorvidos pela 
Fundação Luterana de Diaconia

ASSOCIAÇÃO CAMINHAR JUNTOS

Entidade é 
certificada com 
selo social

REPRODUÇÃO O CAMINHO

A18ª Assembleia da 
Fundação Luterana de 
Diaconia-FLD em Por-

to Alegre (RS), nos dias 28 e 29 
de março, incorporou a missão 
indígena e o trabalho com agri-
cultores da IECLB à ONG. A 
entidade presidida pela  diácona 
Valmi Ione Becker passa a dar 
sustentabilidade institucional 
ao Conselho de Missão entre 
Povos Indígenas-Comin e ao 
Centro de Apoio e Promoção 
da Agroecologia-Capa.

Além dessa decisão, a as-
sembleia ouviu o relatório 
administrativo-financeiro 2016, 
com a descrição das atividades 
das diferentes áreas e projetos 
da FLD, as demonstrações con-
tábeis e notas explicativas, junto 
com os pareceres do conselho 
fiscal e auditoria independente.

Ainda no primeiro dia foi 
criado um plano de mobilização 
de recursos, em continuidade ao 
plano aprovado na assembleia 
de 2011 e válido até 2016. O 
plano aprovado será trabalhado 
na perspectiva de implemen-
tação em 2018. O processo 

de construção da Política de 
Justiça Socioambiental da FLD 
foi resgatado, e a assembleia 
criou um Grupo de Trabalho 
(GT) com duas representações 
do Comin, duas do Capa, três 
da FLD e uma do Conselho 
da FLD, que irá trabalhar o 
documento a ser apresentado 
na assembleia de 2018.

Encerrando o primeiro dia, 
a assessora Liliane da Costa 
Reis compartilhou os resultados 
da avaliação do Plano Trie-
nal 2014-2016, realizado com 
apoio de Pão para o Mundo. 

A incorporação do Comin 
e do Capa foi tratada no segun-
do dia, após apresentação do 
relatório do grupo de trabalho 
da Incorporação, criado em 
2016 pelo próprio conselho. 
O GT era integrado por três 
pessoas da diretoria da FLD, 
três da coordenação ampliada 
da FLD, duas do Comin, duas 
do Capa mais uma pessoa de 
cada núcleo do Capa e repre-
sentação da Secretaria Geral 
da IECLB. A tarefa era elabo-
rar um estudo detalhado das 
condições jurídicas, progra-

máticas e administrativas da 
incorporação, com o objetivo 
de subsidiar os conselheiros 
para a decisão. 

A Diretoria da FLD deci-
diu contratar uma assessoria 
jurídica para os diálogos com a 
diretoria executiva da ISAEC, a 
quem o Comin e o Capa estão 
atualmente vinculados, e com o 
Ministério Público.

A incorporação já estava na 
pauta há alguns anos. Passou a 
ser possível a partir da certifi-
cação da FLD como entidade 
beneficente. Além disso, FLD, 
Comin e Capa atuam na área de 
diaconia e direitos e têm apoio 
da mesma instituição, a Pão 
para o Mundo. 

O conselho aprovou a 
incorporação e a continuidade 
do GT, que fica responsável 
pelo encaminhamento de di-
versas tarefas, como a ade-
quação de questões adminis-
trativas e jurídicas, a revisão 
de regimentos, a elaboração 
de organograma e a gestão e 
capacitação das equipes ad-
ministrativas.

A incorporação foi aprovada na assembleia em Porto Alegre.

A Associação Caminhar 
Juntos de Piçarras/SC foi cer-
tificada com o Selo Social do 
Instituto Abaçaí. O Selo Social 
é um certificado concedido a 
empresas, entidades sociais e 
órgãos públicos que demons-
tram compromisso social. O 
Programa Selo Social de Balne-
ário Piçarras demonstra como é 
possível ter uma sociedade par-
ticipativa e integrada, pautada 
na construção coletiva.

O objetivo é implementar 
parcerias para a consecução 
dos programas sociais das enti-
dades legalmente constituídas.

A importância do Selo So-
cial para a Associação Caminhar 
Juntos é de ser uma instituição 
reconhecida com objetivos vol-
tados à promoção social de 
crianças e adolescentes e suas 
famílias. Com o selo, a associa-
ção pode receber o aporte de em-
presas radicadas na região, com 
doação de alimentos, produtos 
de limpeza, serviços de mão-
-de-obra, materiais diversos para 
as atividades socioassistenciais. 
Tal ajuda tem sido de extrema 
importância para a continuidade 
do trabalho social da Associação 
Caminhar Juntos.

O selo ajuda a Associação nas parcerias beneficentes.

São quase 500 anos de 
Reforma Luterana, e ainda 
dizemos “não” à barganha 
com Deus. Jesus Cristo é 
Graça! Dizemos “sim” a 
uma educação para a li-
berdade. Dizemos “sim” à 
liberdade de credo e religião. 
Dizemos “sim” ao respeito 
e cuidado pela criação de 
Deus. Sim, a Reforma ainda 
é urgente hoje!

Estes foram os temas 
abordados na palestra do 
pastor Dr. Leandro Otto 
Hofstaetter durante o semi-
nário “Lutero: Diaconia e 
Educação”, realizado no dia 

posa Catarina von Bora. 
Muitas participantes ficaram 
surpresas com a história de 
Catarina, de quem somente 
sabiam o nome e nada mais.

Também foi realizada a 
oficina “Lutero e Educação” 
para orientadoras de culto 
infantil e ensino confirmató-
rio. Falamos sobre as ações 
para comemorar os 500 da 
Reforma e confeccionamos 
a Rosa de Lutero, que foi um 
presente de Catarina para 
Lutero.

Este mesmo seminário 
será realizado no Núcleo 
Contestado, no dia 17 de 
junho, e no Núcleo Jaraguá 
no dia 8 de julho. Participe!

NORTE CATARINENSE

Joinville realiza seminário “Lutero: Diaconia e Educação”

25 de março na Paróquia 
dos Apóstolos – Núcleo 
Joinville – do Sínodo Norte 
Catarinense.

No período da tarde a 

diácona Ângela Lenke co-
ordenou a oficina “Diaconia 
em Lutero”, abordando as 
ações diaconais realizadas 
pelo reformador e sua es-

MARIANE N. BAIL DA CRUZ / Joinville

A temática lançou pistas para a ação a partir da Reforma.

Em mais de 40 comuni-
dades da Baviera-Alemanha 
refugiados vindos de países 
de maioria muçulmana já 
foram batizados. Assim em 
Bayreuth já foram batizados 
90 refugiados do Irã e do 
Afeganistão, na comunidade 
de Scheinfeld 22 iranianos 
pediram pelo batismo e em 
Mitteldachstetten foram 20 
pessoas, também provindas 
do Irã. Ainda não há núme-
ros finais sobre isso. 

Estudos mostram que 
especialmente pessoas re-
fugiadas do Irã procuram  

contato com as comunidades 
e acabam pedindo para ser 
batizadas, para o que são 
preparadas em curso pré-ba-
tismal. Parte deles já haviam 
tido contato com cristãos em 
seus países de origem. Eles 
veem o cristianismo como 
uma religião em que se vive 
o amor e a misericórdia. 

Após o batismo eles 
em geral procuram contato 
com grupos da comunidade, 
como grupos de oração ou de 
estudo bíblico. 

(EKLBnachrichten
Tradução: Osmar Zizemer)

Refugiados 
são batizados 
e buscam comunhão
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Fé e Vida 

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

INTERCÂMBIO

FLM promove encontro 
sobre liberdade e reconciliação

ÓLEO DE COZINHA vira sabão 
nas mãos de confirmandos

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Só motivo de festa?
A Reforma não trouxe – e 

continua não trazendo – apenas 
motivo de festa. Há muito o que 
lamentar nesses cinco séculos.

É verdade, a Reforma 
transformou a Alemanha, a Europa 
e muitos lugares no mundo todo, 
num movimento cultural de muitas 
facetas. Mas este movimento tão 
vitorioso também falhou em muitos 
aspectos. Compreendida de muitas 
maneiras, a Reforma não trouxe 
apenas novos ares, mas logo 
implantou limitações e traves. Um 
apelo à paz logo virou motivo de 
confronto e de guerra.

Lutero mesmo sentiu que não 
é tão simples equilibrar as coisas 
para promover vida. Logo a sua 
mensagem libertadora provocou 
violência, por exemplo, quando 
começaram a quebrar imagens e a 
atacar sacerdotes que não queriam 
aderir. Ao ver as forças nefastas 
que as suas 95 teses libertaram, 
ele fez uma série de pregações 
em Wittenberg para tentar acalmar 
os ânimos. Ele pede calma, prega 
uma fé madura e que respeite os 
outros, que use argumentos e não 
a violência. Na pequena Wittenberg 
ele consegue acalmar os ânimos, 
mas o resto da Europa ferve. 

E convenhamos, as coisas 
fervem até hoje, também entre 
nós. O mundo evangélico herdeiro 
da Reforma está dividido em 
tantas igrejas, seitas, grupos e 
movimentos. Só no Brasil surgem 
25 novas igrejas todos os dias. 
A própria IECLB vive tentando 
manter a sua gente unida, para 
preservar uma fraternidade 
confessional difícil de alcançar. 
As ameaças de rompimento, 
separação e divisão rondam até 
mesmo o nosso pequeno grupo de 
700 mil luteranos no Brasil.

A verdade é que a história dos 
500 anos da Reforma não é, nem 
de longe, uma história de harmonia 
e de caminhada pacífica. Sempre 
houve discussões e brigas; muitas 
brigas. E divisões; muitas divisões.

O começo há cinco séculos 
foi lindo. Mágico, na verdade. 
Foi um momento na história da 
humanidade que abria tantas 
possibilidades e tantas promessas; 
de liberdade e amadurecimento; 
de crescimento e de paz. Mas algo 
deu errado. A massa desandou. 
Um ecumenismo com a velha 
Roma é necessário e muito bonito. 
Sinceramente, ele vai bem porque 
Roma não é mais a mesma, faz 
tempo.

Entretanto, temos um eito a 
caminhar na aproximação entre 
tantos herdeiros da Reforma que, 
sinceramente, desejam a morte um 
do outro. De que adianta organizar 
uma festa tão bonita, se parentes 
tão próximos estão sentados no 
mesmo salão, mas não comungam 
da mesma mesa?

Colaboraram MÁRCIA LORENTZ 
e CLÁUDIA DA COSTA / Curitiba

Ao refletir sobre o tema do ano 
de 2016, jovens confirmandos foram 
engajados no compromisso de cuidar 
da criação de Deus. Dessa reflexão 
surgiu a proposta do projeto Sabóleo. 
O grupo escolheu como proposta a 
conscientização sobre o descarte cor-
reto do óleo de cozinha usado e sua 
reciclagem.

As orientadoras elaboraram um 
projeto buscando conscientização 
ambiental, vivência prática de ações 
que minimizam o impacto ambiental 
e incentivar o trabalho diaconal. Os 

confirmandos elaboraram uma campa-
nha com cartazes apresentados no culto 
da Comunidade Martim Luther em 
Curitiba/PR sobre o descarte correto do 
óleo e uso do mesmo para fabricação de 
sabão. Os jovens também  participaram 
de um concurso para criar e escolher 
um slogan, um nome e uma logomar-
ca para o sabão que seria fabricado e 
vendido na comunidade.

As orientadoras falaram com 
professores de química buscando 

uma receita ambientalmente correta 
e quimicamente balanceada para que 
o produto final fosse eficiente e cum-
prisse o objetivo. Munidos de óculos de 
segurança, máscaras e luvas, a receita 
foi manipulada. Enquanto os jovens se 
revezavam na mistura dos ingredientes, 
foram confeccionadas embalagens em 
papel reciclado e o produto vendido na 
saída do culto. 

O sucesso foi grande! Inicialmente 
os pais orgulhosos compravam o sabão 
para prestigiar os filhos, mas em poucos 
dias a procura aumentou. Os depoimen-
tos do grupo de senhoras e dos pais dos 
jovens atestavam a qualidade do sabão.  
A demanda era maior que o produto e foi 
preciso aumentar a produção. Em 2016 
foram reciclados 80 litros de óleo e o 
dinheiro  arrecadado foi encaminhado 
para o Ação Confirmandos e a compra 
de alimentos para famílias carentes do 
projeto de diaconia comunitário. Em 
fevereiro e março deste ano já foram 
reciclados 40 litros de óleo. O engaja-
mento dos jovens demonstra que ações 
concretas são sinais visíveis do reino 
de Deus, e são determinantes para o 
engajamento das novas gerações na 
vivência comunitária.

Confirmandos realizam ação ambiental com o Projeto Sabóleo

Algumas confirmandas cuidam da embalagem do sabão produzido.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ser igreja com bases firmes, 
em constante reforma e re-
levante para o mundo, é o 

que a Igreja Luterana tem buscado 
ao redor do Globo. Dessa forma, 
aconteceu pela décima quinta vez 
o Seminário Internacional em 
Wittenberg/Alemanha, promovido 
pela Federação Luterana Mundial 
no mês de março/2017.

Durante duas semanas pastores 
e pastoras luteranas de diferentes 
partes do mundo, como Índia, In-
donésia, Malásia, China, Austrália, 
Tanzânia, Madagascar, Moçambi-
que, Namíbia, Alemanha, Dinamar-
ca, Suécia, Hungria, Brasil, Estados 

Unidos e Canadá, se encontram em 
Wittenberg para estudar a bíblia no 
olhar do Reformador Martim Lutero 
sobre o tema Liberdade e Reconci-
liação e como se aplica essa base 
Evangélica-Confessional nos con-
textos luteranos ali representados.

Importante reflexão, em espe-
cial para o Brasil, que passa por um 
crise em conceituar “O que é liber-
dade,” já que a corrupção e decisões 
dos nossos líderes tem nos privado 
dos benefícios de uma vida livre. 
Ou no pensar em “Reconciliação” 
numa realidade de pessoas sempre 
certas e que não erram, vivendo de 
aparecia ou camufladas em relacio-
namentos superficiais.

Lutero escreveu em 1520 “O 
cristão é um senhor livre sobre todas 
as coisas e a ninguém está sujeito. 
O cristão é um servidor de todas as 
coisas e sujeito a todos.”

Em Cristo Jesus somos livres, 
em Cristo Jesus somos escravos, 
ou como Lutero escreveu servidor. 
Igreja Luterana é uma igreja que 
vive essa liberdade em Cristo, mas 
em amor está pressa ao servir ao 
próximo. Que essa seja uma direção 
para uma IECLB relevante e sempre 
em reforma em nossos dias, em 
nosso contexto.

A Pa. Bárbara Kugel (esq.) participou do encontro em Wittenberg.

O que é sororidade?
Um substantivo feminino ausente de dicionários 
clássicos de língua portuguesa vem sendo repetido 
com vigor entre jovens mulheres que militam pela 
igualdade de gênero. Disseminada em redes sociais, 
a palavra é salpicada em frases como “A sororidade 
pode salvar vidas”, “Sororidade gera sororidade” 
ou, ainda, “Estamos aqui umas pelas outras. Isso 
é sororidade”. Numa definição corrente na internet, 
“sororidade” se refere a uma espécie de pacto entre 
mulheres relacionado às dimensões ética, política e 

prática do feminismo contemporâneo. Ou, simples-
mente, uma aliança baseada na empatia e no 
companheirismo.
A sororidade é um caminho importante para 
enfraquecer a misoginia ainda dominante em nossa 
cultura que, inclusive, incita a rivalidade entre as 
mulheres. A misoginia — e a sororidade, seu antídoto 
— torna-se também um fenômeno político, já que 
envolve a distribuição de poderes na sociedade. 
Sororidade é acolhimento, empoderamento, 
solidariedade entre mulheres. O termo tem origem 
em soror, cujo significado em latim é “irmã”.

O Caminho Explica:
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2016

HINOS

PARANAPANEMA aprova novo estatuto 
em assembleia extraordinária

Cantando Hinos está na 9a edição
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REPRODUÇÃO PORTAL LUTERANOS

Colaboraram HENRIETTE HILBRECHT e
CLADIS STEUERNAGEL / Joinville

Nos dias 18 e 19 de março 
a Paróquia Luz do Mundo 
da Estrada da Ilha em 

Joinville/SC acolheu o projeto 
Cantando Hinos na Comunidade 
Ressurreição e contou com a par-
ticipação de 27 integrantes. 

Este projeto foi viabilizado 
pelo Conselho de Música do Síno-
do Norte Catarinense em parceria 
com a paróquia e comunidade. 
Teve como musicistas coordena-
doras, Henriette Hilbrecht e Cladis 
Erzinger Steuernagel. 

A proposta do Projeto “Can-
tando Hinos” nesta, e ao longo 
das outras edições, tem sido de 
oportunizar a prática e a vivên-
cia do cantar e tocar os hinos, 
canções e repertório litúrgico, 
enfatizando suas características, 
sua expressão, sua interpretação, 
sua origem, fazendo uma apre-
ciação dos elementos musicais, 
a partir das experiências dos 
participantes. 

Para o culto do domingo no 
qual o grupo participou integral-
mente, preparamos um repertório 
variado para o canto comunitá-
rio incluindo a comunidade em 

muitos momentos, oferecendo 
uma diversidade de opções de 
acompanhamento nas formas de 
execução nos seus estilos, épocas 
e instrumentos. 

No projeto contamos com a 
presença de pessoas da comunida-
de, participantes do coro, flautistas 
como também jovens com seus 
violões e percussão. Gente anima-
da, de bom humor, com disposição 
para aprender “coisas novas”, per-
severante e comprometida com a 
Palavra de Deus.

O que cantamos e tocamos 
juntos nestes dois dias ficarão 
para sempre em nossos corações e 
em nenhum outro lugar será igual, 
pois cada grupo tem sua forma 
e seu jeito próprio de entoar e 
cantar louvores ao nosso Deus. 
Por isso, continuemos! Cada qual 
com sua tarefa. Nós seguindo 
em frente para a próxima edição 
e Paróquia Luz do mundo: “se 
vens de longe, ou de bem perto, 
esta é a tua casa e faremos festa 
de peito aberto”.

PARANAPANEMA

Assembleia extraordinária 
aprova novo estatuto sinodal

Aconteceu no dia 8 de abril, na 
Comunidade Concórdia, em São José 
dos Pinhais/PR, a assembleia extraor-
dinária do Sínodo Paranapanema. Para 
o encontro havia dois temas principais: 
aprovação do novo estatuto do sínodo e 
reflexão sobre planejamento missioná-
rio sinodal e das comunidades.

Um culto marcou a abertura. O 
pastor Altemir Labes palestrou sobre 
o Planejamento Missionário. Foi apre-
sentado um resumo das respostas ao 
questionário encaminhado pelo sínodo 
para compreender as expectativas das 

comunidades. Entre maio e junho o 
sínodo desenvolverá seu planejamento 
missionário.

Após um ano de reflexões e encami-
nhamentos se deu a aprovação do novo 
estatuto do sínodo. Uma das principais 
mudanças observadas é que doravante 
o Paranapanema passa a ter assembleias 
anuais sempre no primeiro quadrimestre, 
uma vez que até agora isto acontecia a 
cada dois anos. Ainda na parte da tarde, 
após a aprovação do novo estatuto rea-
lizou-se a primeira reunião do Conselho 
Sinodal de 2017.
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Ecumene 

Nossos Hinos
Palavra não divide (415)

IECLB E IELB estabelecem 
detalhes de sua cooperação

IECLB E IELB

Carta da Direção da IECLB pede 
cuidado com regras na relação bilateral

DA REDAÇÃO / Blumenau

O lema bíblico do mês nos 
alerta para o cuidado com o 
que falamos e como o dizemos: 
Uma conversa “agradável e de 
bom gosto”. Ou, como usamos 
a palavra.

As consequências do 
mau uso da palavra foi o que 
fez Irene Gomes (Petrópolis/
RJ, 1924) ao compor o hino 
“Palavra não foi feita para dividir 
ninguém” (HPD 415).

Como filha caçula de pais 
nordestinos, ainda pequena já 
recebeu formação musical. Com 
cinco anos de idade começou a 
frequentar a Escola de Música 
Sta. Cecília em Petrópolis/RJ.

Ela recebeu formação 
de assistente social pela 
PUC de Campinas. Depois 
entrou para a Congregação 
das Irmãs Missionárias de 
Jesus Crucificado. Ali teve a 
oportunidade de desenvolver 
seu dom musical e poético. Na 
década de 1960 compôs uma 
série de boas canções, que se 
tornaram conhecidas através de 
discos gravados.

Saiu da Congregação 
em 1969, entristecida pela 
incompreensão e mau uso 
da palavra. Adotou uma 
adolescente que conheceu 
quando era Irmã. Ela era uma 
das suas grandes amizades. 

Irene trabalhou até se 
aposentar, sempre se dedicando 
fortemente à sua filha e aos 
netos. O hino 412, “Se uma boa 
amizade você tem”, também é 
de autoria de Irene.

Oração: Ajuda-me a falar, 
Senhor, o que é decente, que 
não venha a espalhar conversa 
inconveniente. Se por obrigação 
do cargo meu falar, meu 
testemunho então com fé eu 
possa dar (HPD 290,3; Johann 
Heermann).

As relações ecumênicas entre a 
IECLB e a Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil (IELB) 

têm passado por altos e baixos. Os con-
tratempos são bastante comuns. Entre 
os problemas que geram “cutucões” 
entre as duas maiores igrejas lutera-
nas ativas no Brasil está o sacerdócio 
feminino e a comunhão de mesa. A 
IECLB ordena mulheres, a IELB não 
aceita. A IECLB deseja comunhão de 
mesa, mas a IELB reluta.

De resto, há uma profícua relação 
de mais de meio século na área da 
publicação de literatura, como a elabo-
ração conjunta do devocionário Castelo 
Forte ou a tradução e publicação das 
obras selecionadas de Lutero no Brasil.

No ano de 2015, houve uma dura 
troca de correspondência entre as 

presidências das duas igrejas. O pas-
tor presidente da IELB, Egon Ko-
pereck, emitiu carta orientando os 
pastores da IELB a não mais ceder 
o púlpito a ministros e ministras da 
IECLB em seu território e instando-
-os a não mais pregar em igrejas 
da IECLB em atos ecumênicos. 
Cada casa deve ter seu pregador. A 
decisão motivou desapontamento 
na IECLB e, em alguns casos, até 
mesmo na IELB.

Em sua última reunião em Foz 
do Iguaçú/PR, no mês de março, a 
Presidência, os pastores e as pastoras 
sinodais da IECLB emitiram uma 
carta a seus ministros e ministras 
sobre a pendenga. Logo de saída, 
a carta da IECLB “reafirma sua 
natureza e seu compromisso ecumê-
nicos”, e que “permanece aberta para 
o diálogo com a IELB”. 

Acatando as decisões de Kope-
reck, a carta afirma que por conta de 
sua natureza ecumênica a IECLB 
respeita “as regras e restrições afir-
madas pela IELB”.

Em contrapartida, a IECLB pede 
respeito às regras que valem na IECLB. 
Nesse sentido, “na IECLB a ceia do Se-
nhor é aberta, isto é, pessoas cristãs de 
outras denominações são admitidas e 
crianças... também podem participar”; 
e isto inclui membros da IELB. 

O documento continua a lista 
do que é válido na IECLB, como 
usar suco de uva em lugar de vinho, 
a ordenação de mulheres e a troca 
de púlpito com outras igrejas. Pede 
ainda cuidado para que os “avanços 
e percalços” da relação entre as duas 
igrejas tenha a sensibilidade de res-
peitar contextos em que essas regras 
são desconsideradas porque comuni-

dades locais das duas denominações 
“convivem de forma fraternal”.

Segundo o documento da direção 
da IECLB, colocar regras nesse re-
lacionamento exige “diálogo e fran-
queza irrestrita”. Em caso de dúvida, 
“as instâncias superiores devem ser 
consultadas” para a realização de 
eventos conjuntos. Programa com 
dúvidas não esclarecidas “deveria 
ser suspenso”, a não ser que a or-
ganização local assuma os riscos e 
consequências.

Por outro lado, a IECLB exige 
que as suas ministras sejam respeita-
das quando participarem de eventos 
conjuntos. “Nenhum programa con-
junto poderá simplesmente excluir as 
ministras ou desconhecer sua exis-
tência”. Sua exclusão também não 
pode ser condição para a realização 
de algum programa conjunto.

Um documento organizado 
pelo padre José Oscar Beozzo, 
coordenador-geral do CESEEP do 
Fórum da V Conferência de Apa-
recida, lista as manifestações de 15 
igrejas e organizações religiosas 
brasileiras sobre a Reforma da Pre-
vidência. Com 44 páginas, o caderno 
foi publicado no final de março com 
o objetivo de dar subsídios para o 
debate amplo em torno do tema na 
sociedade brasileira.

Entre os documentos arrolados 
por Beozzo também estão os do-
cumentos emitidos pela reunião da 
Presidência da IECLB com os pas-
tores sinodais e a carta das mulheres 
luteranas reunidas em Foz do Iguaçu 

no encontro para celebrar os 500 anos 
da Reforma.

Nas manifestações institucionais 
incluídas no documento estão a nota 
da CNBB sobre a PEC 287/16; nota 
da mesma entidade em defesa da 
isenção das instituições filantró-
picas; nota da CNBB sobre o foro 
privilegiado; o manifesto dos bispos 
da Província Eclesiástica de Belo 
Horizonte; a Carta da IECLB às 
autoridades responsáveis pela nação 
brasileira. 

Um segundo capítulo abriga pro-
nunciamentos de organismos e grupos 
eclesiais. O capítulo é aberto pela 
manifestação das mulheres luteranas 
em Foz do Iguaçu; segue a do Con-
selho Nacional de Leigos do Brasil, 
do Conselho Nacional do Laicato do 

Brasil; e do Conselho Nacional dos 
Religiosos do Brasil.

O terceiro capítulo arrola pronun-
ciamentos de bispos sobre o tema. O 
primeiro é de Dom Francisco Biasin, 
de Volta Redonda/RJ; segue-se o pro-
nunciamento de Dom Celso Antônio 
Marchiori, de Apucarana/PR; e Dom 
Joaquim Giovani Mol Guimarães, 
Reitor da PUB-MG.

O último capítulo insere os Direi-
tos Sociais inscritos na Constituição 
de 1988 e nas emendas posteriores. 
A palavra final do documento é 
dada ao Papa Francisco, dirigida aos 
legisladores e governantes. Nela, 
o pontífice defende os direitos dos 
trabalhadores, das mulheres e dos 
idosos, destacando que “a aposenta-
doria é um direito!”. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Caderno junta manifestações das 
igrejas contra a Reforma da Previdência

DA REDAÇÃO / Blumenau

A Fundação Luterana de 
Diaconia apoia, através do 
seu Programa de Pequenos 
Projetos, o projeto “Abelhas 
nativas sem ferrão - polinizado-
res da Mata Atlântica, Pampa 
e Agricultura”. O projeto é 
da Ação Nascente Maquiné 
(Anama), em Maquiné/RS. O 
objetivo é disseminar a criação 
racional de abelhas nativas sem 
ferrão, a meliponicultura.
A Anama desenvolve a 
atividade há pelo menos seis 
anos nas comunidades locais 
de agricultores e pecuaristas 
familiares e apicultores. Chega 
também à educação, através de 
professores e estudantes, e às 
aldeias indígenas Guarani. O 
projeto abrange Maquiné, com 
um bioma de Mata Atlântica, 
e Caçapava do Sul, com um 
bioma de Pampa.

Apicultura e FLD
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Especial ESCOLHAS DIÁRIAS determinam 
a difícil tarefa de educar filhos

DIA DAS MÃES

Alegrias e desafios de ser mãe
Diaconisa ARLETE PROCHNOW / Joinville

Dicas na Bíblia
A Bíblia dá dicas de textos que nos ajudam como mães 

e pais, no ensinar a inclusão, empatia, solidariedade, a 
compaixão aos nossos filhos e filhas.

Mc 2.1-12: A fama de Jesus já havia se espalhado pelos 
lugares que ele passava curando e fazendo o bem às pessoas. 
em Cafarnaum, na casa onde ele estava, havia tantas pessoas 
que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da 
porta. Quatro amigos levam uma pessoa com deficiência até 
Jesus e como não havia como chegar, fizeram um buraco no 
telhado da casa e desceram a pessoa com deficiência até 
Jesus.

Mt 25.31-40: dar de comer a quem tem fome, dar de beber 
a que tem sede, acolher os estrangeiros, Vestir as pessoas sem 
roupa, Visitar os doentes e os presos.

Lc 10.25-37: Um samaritano recolhe uma pessoa ferida 
no caminho, limpa seus ferimentos com azeite e vinho e os 
enfaixa. Coloca-a no próprio animal e o leva para uma pensão/
hospedaria e ainda envolve outra pessoa no cuidado com o 
ferido. 

Mt 22.39: Amar o próximo, a próxima como a si mesmo!

Jo 13.1-20: Jesus lava os pés dos seus discípulos e ensina 
que o empregado não é mais importante do que o patrão e o 
mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. 
Jesus recomenda: Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de 
vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros.

Maio – Mês das mães! 
Todos os anos, no 
mês de maio, so-
mos lembrados e 

lembradas das nossas mães. São 
muitas homenagens, e presentes 
dedicados às mamães. 

Olho para trás e penso na mi-
nha mãe (in memoriam). Tive uma 
mãe amorosa, cuidadosa, mas que 
também conseguia dar os limites 
e os meios necessários para que 
pudéssemos, eu e meus irmãos 
e irmã, crescer com dignidade e 
respeito. Certamente, quando me 
tornei mãe aos 29 anos de idade 
estavam muito presentes seus 
ensinamentos e a maneira como 
fui educada e preparada para a 
vida. Ela foi uma inspiração para 
a minha experiência com a mater-
nidade. Sou grata pela mãe e pela 
família que tive.

Modelos familiares – Dia 
das mães/mês das mães é um mo-
mento propício para a reflexão dos 
diferentes modelos familiares que 
compõem a nossa sociedade. 

A família como uma institui-
ção social (família tradicional: 
pai, mãe, filhos e filhas) passou 
por mudanças aceleradas nos 
últimos anos. E essas mudanças 
têm sido vistas, experimentadas 
e vividas na sua estrutura, na 
sua organização e na função de 
seus membros. À configuração 
tradicional de família somam-se 
muitos outras que são diferentes, 
sim, apenas diferentes. 

Certamente conhecemos e con-
vivemos com essas diferentes con-
figurações de família nas nossas 
comunidades, na nossa sociedade 
e o papel e a importância da mãe 
em cada uma delas. 

Ser mãe é sempre uma experi-
ência que nos remete a emoções, 
sentimentos desconhecidos. 

A tarefa de cuidar e criar uma 
criança é uma responsabilidade 
que não se pode medir. É uma 
descoberta, um desafio e um te-
mor a cada dia. Vivemos tempos 
de individualismo excessivo que 
fazem com que a tarefa de cuidar 
e criar filhos e filhas se torne bas-
tante difícil. 

Hoje também temos novos e 
diferentes laços familiares, em que 
nem sempre há uma rede de apoio 
em casa, como costumava ser na 
época das nossas mães. Então, pre-
cisamos recorrer a terceiros (babás, 
creches) e construir novos vínculos 
de confiança e solidariedade para 
dar conta da tarefa. 

educação formal da minha filha, 
mas não só isso, procuro, no 
nosso cotidiano fazer com que ela 
conviva, experimente, se envolva 
em ações que busquem vida digna 
para todos e todas. Que ela tenha 
experiências e aprenda a solida-
riedade, a empatia, o respeito, a 
tolerância, a compaixão, a humil-
dade, o importar-se com o outro, 
com a outra, enfim, que aprenda 
a respeitar a vida!

Não é tarefa fácil. Ser mãe 
também implica, em muitos mo-
mentos dizer: Não. Colocar limi-
tes, ir contra a corrente de consu-
mo, tecnologia, informação, redes 
sociais e deixar de lado a fala e a 
prática do “Vou dar para a minha 
filha, para o meu filho, o que eu 
nunca tive”. É fazer escolhas dia-
riamente, lidar com as frustrações 
e seguir encorajada e encorajando 
para a vida. 

É perceber, sentir alegria, paz, 
sinceridade nas pequenas coisas. 
É ouvir: “mãe, manheeee, mamãe, 
mama, mami” diversas vezes no 
dia. Muitas vezes só para saber 
que a mãe está por perto e sentir-se 
segura e protegida. 

Momento oportuno – Acre-
dito que dia das mães é momento 
oportuno para refletirmos sobre 
o que de fato é importante deixar 
de herança para nossos filhos e 
filhas. Refletir sobre as diferentes 
configurações familiares e da im-
portância da figura da mãe na vida 
das crianças, jovens e adultos. 

Como cristãos e cristãs, temos 
um instrumento que nos dá muitas 
possibilidades e é um fio condutor 
para a nossa vida como mãe, como 
pai. Fazemos parte de uma comu-
nidade que confessa a mesma fé 
e tem sua esperança no mesmo 
Deus e que está junto de nós nas 
nossas alegrias, nas nossas quedas, 
nos nossos medos e nas nossas 
realizações. Temos um Deus que 
é como uma mãe que podemos 
chamar e confiar que estará pronto 
para nos ouvir. 

Que possamos, mães e pais, 
dedicar do nosso tempo para os 
nossos filhos e nossas filhas. Sair 
para passear, conversar sobre di-
ferentes assuntos, parar e ouvir o 
que nossos filhos e filhas fizeram 
durante o dia. Viver a espiritua-
lidade, buscar nas atitudes e no 
jeito de ser de Jesus, inspiração 
para os desafios, as dificuldades, 
as alegrias do dia-a-dia. Confira 
no box ao lado, colocamos algu-
mas dicas bíblicas que ajudam 
no desempenho dessa importante 
missão: educar os filhos.

Mãe sozinha  – Tenho a 
experiência, como muitas outras 
mulheres, de ser mãe sozinha, 
divorciada, vivendo longe de 
parentes e do pai da minha filha. 
Nossa configuração familiar se 
resume a duas pessoas: mãe e 
filha. É certo que essa condição 
implica numa situação bastante 

pesada, cansativa, mas também 
com muitas alegrias e satisfa-
ções. 

Ser mãe sozinha é um grande 
desafio. Ter a responsabilidade de 
criar e cuidar de um filho ou de 
uma filha é um aprender, acertar 
e errar todos os dias. Ouve-se com 
muita frequência: “Você é mãe e 

pai”. Isso pode ser muito bom em 
alguns momentos, mas em muitas 
ocasiões é bastante cansativo. 
Não se pode ser mãe e pai. Mãe 
é somente mãe. Certamente tem 
a dupla tarefa, mas nunca poderá 
assumir o papel que é do pai. 

Homens e mulheres se di-
vorciam, mas o que precisa ser 
aprendido e vivido é que não se 
divorciam dos filhos e das filhas. 
Filho, filha é para sempre. Mesmo 
não fazendo parte do dia-a-dia de 
um filho ou de uma filha, um pai e 
uma mãe têm a tarefa de educação, 
cuidado como tarefa e compro-
misso dos dois. Buscar a melhor 
maneira de fazê-lo é o desafio para 
que todos estejam cumprindo a 
sua responsabilidade na tarefa que 
lhes foi confiada. 

Ouço frequentemente: “O pai 
da tua filha te ajuda? (referindo-se 
à pensão alimentícia). Não, ele não 
me ajuda; ele cumpre com o dever 
e a responsabilidade de pai”. 

Nós mulheres, mães precisa-
mos aprender a cumprir o que é 
nossa tarefa na educação. Muitas 
vezes assumimos também a função 
que é do pai, por entendermos que 
ajudá-lo a assumir esta tarefa pode 
gerar mais trabalho, mas, também 
é direito da nossa filha, do nosso 
filho, contar com a participação do 
pai na sua educação e na sua vida e 
contar com todos os benefícios que 
isso significa.

Escolhas diárias – Educar 
uma criança nos dias atuais é um 
desafio muito grande. Não tem 
sido diferente na nossa família. 
Como mãe, procuro investir na 


