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MEDITAÇÃO

Leia também

Dia Mundial de 
Oração é elaborado 
pelas Filipinas

OASE

Primeira Sexta-feira do mês 
de março e começa o ano de ativi-
dades dos grupos da OASE. No Dia 
Mundial de Oração deste ano uma 
pergunta que vem das mulheres das 
Filipinas: “Estarei eu sendo injusto 
com você?”.

MULHERES / PÁG. 6 

Campo missionário 
de Cianorte será 
retomado em 2018

MISSÃO

Fruto da Missão ameri-
cana no Brasil nos anos 1950, a 
paróquia de Cianorte já tinha até 
colégio luterano. Tudo isso ficou 
na história. Agora, o Sínodo Para-
napanema e a IECLB pretendem 
reabrir o campo missionário na 
cidade paranaense que tem mais 
de 100 mil habitantes. Os planos 
são para o ano que vem.

GERAL / PÁG. 8 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

A Reforma e a ação 
diaconal serão focos 
do jejum quaresmal

JEJUM DIACONAL

O Jejum Diaconal 2017 tem 
início programado para o dia 1o 
de março, quarta-feira de cinzas, 
e final para o dia 23 de abril.  No 
encerramento, neste dia, está 
programada uma celebração com 
entrega dos envelopes com as do-
ações, às 9 horas na Comunidade 
dos Apóstolos em Joinville/SC. 
Participe!

DIACONIA / PÁG. 12 

Entre o nascer e o morrer 
temos um pedaço de vida que neces-
sitamos viver bem. Muitas pessoas 
têm uma vida difícil, sofrida mesmo. 
O que mais traz sofrimento é a falta, 
de recursos, de saúde. Na velhice 
ainda somam-se a falta de amor, 
carinho e cuidados. Quando somos 
crianças, os pais cuidam da gente. 
Quando adolescentes e jovens, eles 
cuidam mais ainda. Depois de adul-
tos passamos a cuidar dos nossos 
filhos e dos nossos pais. E quem vai 
cuidar de nós na velhice?

A Bíblia fala da necessidade de 
cuidar dos mais fracos, em especial 
os da terceira idade. Este anúncio 

está lá pela experiência vivida e no 
testemunho das alegrias da velhice.  
No Antigo Testamento o cuidado 
foi transformado em leis. No Novo 
Testamento temos as recomendações 
para o tratamento digno.

E o quarto mandamento? Honra 
a teu pai e a tua mãe. Parece mais 
um incentivo útil para crianças obe-
decerem os pais. O termo “honrar” 
é muito mais abrangente do que 
“obedecer”. É o único mandamento 
que vem com uma promessa. Ele 
nos encoraja, prometendo felicidade 
e longevidade, se tratarmos bem 
nossos pais, especialmente quando 
já idosos. É a hora da retribuição. 

Deverá haver um esforço unido 
para preencher as necessidades dos 
idosos, sejam materiais, físicas, 
emocionais ou espirituais. Ao mesmo 
tempo, devemos ensinar os nossos 
filhos, pela nossa atitude e exemplo, 
a honrar os “cabelos brancos”, pro-
curando aproveitar a sua experiência 
de vida e a sabedoria acumulada no 
seu andar com Deus.

Em oito anos deveremos alcançar 
a soma de 32 milhões de idosos no 
Brasil. Como igreja temos grande 
responsabilidade em refletir sobre 
isso. Ainda há espaço para muito 
mais honra e respeito para com os 
idosos em nossas comunidades.

A cor da Solidariedade

Se você vai 
praticar jejum 
e abstinência na 
Quaresma, veja 
algumas dicas 
bíblicas a respeito

ABSTINÊNCIA

PÁG. 16 

TEMPO DE QUARESMA

IECLB ordena e 
entrega talar a 
novos ministros

DESTAQUE / PÁG. 3 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Fiquem de pé na 
presença das pessoas 
idosas e as tratem 
com todo o respeito; 
e honrem a mim, o 
Deus de vocês. Eu sou 
o Senhor. Levítico 19.32 

Aflor de maracujá é 
conhecida como “flor 
da paixão” ou “pai-
xão de Cristo”. Por 

isso mesmo, é um símbolo para 
a Quaresma. A simbologia da flor 
de maracujá foi relacionada da 
seguinte forma: Os três estigmas 
correspondem aos três cravos 
que prenderam Cristo na cruz; 
as cinco anteras representam as 
cinco chagas; as gavinhas são os 
açoites usados para o martirizar; 
por fim, no formato da flor é visível 
a imagem da coroa de espinhos na 
cabeça de Jesus crucificado. Sua 
cor lilás predominante é a cor da 
paixão. Representa o ato solidário 
de Cristo, que morre para salvar a 
humanidade, reconciliando-a com 
Deus. Cristo solidariza-se conosco, 
dando a sua vida por nós. Lilás é a 
cor do gesto supremo de solidarie-
dade. Lilás é a cor da solidariedade. 
Entregar-se, oferecer ajuda, cuidar 
das feridas, da dor ou da necessi-
dade do outro, são atos solidários. 
A penitência só tem valor quando 
é solidária. O sacrifício só é válido 
quando resulta em amor. Como o 
de Cristo na cruz. Que a sua absti-
nência quaresmal resulte em tons 
de lilás; em solidariedade.

Timbó realiza
tardes bíblicas 
com 450 crianças 

COMUNIDADE / PÁG. 11 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO



ADELINO SASSE, 
Diretor de Cooperativa 
em Blumenau/SC
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Economia colaborativa 
e o cooperativismo

CONCORDA COMIGO?

O CaminhO
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Vamos viver a Quaresma

Opinião   LEVÍTICO 19.32
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CARTAS

O nascer de uma estrela

Estamos na época da Quaresma, comemorada desde o século IV. 
É o período de 40 dias, da quarta-feira de cinzas até a principal 
celebração cristã: a Páscoa. O que significa a quaresma para 
nós? Como os nossos pais nos introduziram a vivenciá-la? E 

como nós hoje a vivenciamos? Desde a morte de Jesus Cristo na cruz, os 
cristãos nessas semanas preparavam-se para celebrar a Páscoa. Período 
também denominado de época de jejum ou penitência. Pelo calendário, 
na verdade, são mais que 40 dias, isso porque os domingos e feriados são 
excluídos. Faz lembrar que Jesus, “depois de jejuar 40 dias e 40 noites, 
teve fome” (Mateus 4.2).

Uma experiência marcante da pratica do jejum a igreja vivencia na 
Alemanha. Em 1983 em Hamburgo um grupo de jornalistas e teólogos criou 
o movimento “Sete Semanas Sem”, conclamando ao jejum. Inicialmente 
teve 70 participantes. Um ano depois, já contou com 300 pessoas. A ideia, 
ou melhor, o sonho foi tomando vulto de tal forma que em 1989, 500 mil 
pessoas aderiram ao jejum! Hoje em toda a Alemanha e no mundo há um 
milhão de pessoas participando desta caminhada na Quaresma.

Como nós encaramos o jejum? É verdade que, por os reformadores 
colocarem o jejum em segundo plano, salientando que tal prática não é obra 

Experiência marcante 
de prática de jejum, 
o “Sete Semanas 
Sem” inspira o Jejum 
Diaconal aqui no 
Brasil. Participe desta 
caminhada e viva a 
Quaresma.

Quando criança, eu participa-
va de algo que achava que era uma 
espécie de “festa”. Todos os nossos 
vizinhos se reuniam na proprieda-
de de um deles para cortar arroz. 
Naquela época, para a colheita não 
se contava com as máquinas atuais. 
Tudo era feito pelas mãos das pes-
soas – desde cortar o arroz na roça 
até bater as espigas em caixas para 
armazenar as sementes. 

Esta lembrança me traz aos dias 
atuais, onde as novas gerações, por 
meio de várias iniciativas, estão mos-
trando ao mundo que fazer as coisas 
de forma colaborativa faz muito mais 
sentido do que se manter isolado, 
pensando só em si. Alguns exemplos 
de modelo de negócio colaborativos 

são: Uber, Netflix e Airbnb. Esta nova 
forma de pensar vem impactando for-
temente a economia mundial, fazendo 
com que muitos negócios tenham que 
ser repensados, já que eles invadem 
nossas vidas sem pedir licença.

Esse cenário parece recente, mas 
há algum tempo já existe esta preo-
cupação em buscar um modelo mais 
justo de geração de emprego e renda, 
mundialmente conhecido como Co-
operativismo. Ele surgiu de forma 
estrutural em 1844, em Rochdale na 
Inglaterra, e se espalhou por todos 
os lugares. Este modelo é conhecido 
como socialismo utópico, por ser uma 
alternativa ao Capitalismo – que nor-
malmente produz muito bem qualquer 
coisa, assim como, uma alternativa ao 
Comunismo – que distribui bem os 
bens produzidos. De forma concreta, 
o Cooperativismo se propõe a pro-
duzir e distribuir bem todos os bens 
produzidos.

No Brasil esta forma de organi-
zação econômica se difundiu mais na 
região Sul, trazido pelos imigrantes 

europeus que vieram para esta região 
em busca de uma forma de vida mais 
digna. Assim, a cooperação se tornou 
uma solução de sobrevivência, já que 
isoladamente muito pouco se podia 
fazer. No Vale do Itajaí, a experiência 
mais antiga registrada ocorreu na atual 
cidade de Rio dos Cedros, que na épo-
ca ainda pertencia a Blumenau, onde 
se constituiu em 1893 a “Societá del 
Tabaco”, com o objetivo de organizar 
os colonos para exportar o tabaco 
produzido por eles.

Atualmente, no Brasil existem 13 
modelos de cooperativas diferentes. 
As que mais prosperam estão ligadas 
ao agronegócio, de trabalho e as de 
poupança e crédito. Este último é o que 
mais tem cooperados no Vale do Itajaí.

Tenho certeza que conseguiremos 
construir um futuro melhor, mais 
justo e humano para nós e as futuras 
gerações usando prioritariamente 
modelos de negócios colaborativos, 
independente de seus nomes. Desta 
forma, estaremos mais próximos de 
gerar inclusão para todos.

Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as 
tratem com todo o respeito; e honrem a mim, o 
Deus de vocês. Eu sou o Senhor.”

meritória diante de Deus. Isto diante da profunda reflexão e afirmação de 
que o ser humano é salvo por graça, não pela prática ou por esforço próprio 
(Rm 1.17). Com isso, o costume do jejum caiu em grande parte em desuso.

O movimento “Sete Semanas Sem” enfatiza o jejum para repensar 
nossos costumes. Incentiva a renunciar ou abster-se de certas práticas, seja 
a bebida alcoólica, o cigarro, chocolate, TV, internet... Oportuniza a chance 
de mudanças na vida, incentivando a buscar uma melhor qualidade de vida. 
Este movimento de “Sete Semanas Sem” cria espaço para a solidariedade 
em direção às pessoas que passam necessidade, sejam imigrantes, desem-
pregados, doentes. Entre nós, a ação “Jejum Diaconal”, promovida pelos 
sínodos Norte Catarinense e Vale do Itajai, vai no mesmo sentido. Saiba 
mais de perto do que se trata (página 12) e participe. 

Convidamos todos a viver a Quaresma de 2017, participando ativamente 
nas programações das comunidades. Votos para que com a celebração da 
Páscoa possamos ter a convicção, dizendo para nós mesmos e para outros, 
que Jesus Cristo é quem perdoa nossos pecados, é nosso Salvador, é água 
viva, luz, ressurreição e com Cristo temos vida e comunhão. 

O nascer de uma estrela, não o sentido de 
estrelismo, mas no sentido de luz, empatia, sentimento 
humano. Vislumbrei isso no culto do primeiro domingo 
após Epifania, em 8 de janeiro. A pergunta chave do 
culto: “O que permanece?”, referindo-se ao que nos ficou 
após os festejos do final de ano. Depois da coroa de 
Advento, do peru de Natal, do panetone e dos presentes 
e depois da consequente arrumação. No nosso templo 
ainda estava a árvore de Natal, bela imponente, 
iluminada. Antes da prédica fomos convidados  a 
começar o desmanche – dizendo a cada enfeite retirado, 
o que ficou. Muitos foram os pedidos, por paz, pela 
solução de conflitos, por pessoas e comunidades em 
sofrimento. E um agradecimento: “Gratidão pelo ano que 
terminou” (esta foi minha intercessão). 

Nos anos 2014, 2015 e 2016 acompanhei o 
tratamento de meu marido Ingo, numa corajosa 
luta contra um câncer de pulmão.  Gratidão? Por 
tempos tão difíceis? Sim e não. Não, pelo sofrimento. 
Sim, pela força que nos veio de Deus. Além de nos 
sentirmos fortalecidos, tivemos tanta, tanta ajuda! Dos 
profissionais da medicina com seus conhecimentos e sua 
humanidade; da família com seu incansável trabalho; dos 
vizinhos com sua presença constante; dos amigos com 
suas mãos sempre prontas e disponíveis; da comunidade 
de fé com pessoas atentas e em oração.

O nascer de uma nova estrela o jovem pastor 
(PPHM) Renato Endlich, que celebrou esse culto. 
Verdadeiramente o nascer de uma estrela. Um culto 
perfeito e tocante. Merecedor de um agradecimento 
especial. Vocação mesmo. Desejo a ele um pastorado  
de muitas realizações – para a glória de Deus.

Elizabeth Hillebrandt Schirmer, Curitiba/PR



Fala Sinodal
ODAIR BRAUN 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Paranapanema em Curitiba/PR
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Destaques
MINISTÉRIOS

Ordenações coletivas marcam fevereiro
Por vida plena

ORDENAÇÕES COLETIVAS integram 14 
novos ministros e ministras à IECLB.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. LEANDRO HOFSTAETTER / Joinville

“Alegrei-me quando 
me disseram, vamos, 
vamos à casa do Se-

nhor.” Realmente um dia de muita 
alegria na casa do Senhor, na Co-
munidade do Bairro Amizade, sede 
da Paróquia Apóstolo Tiago em Ja-
raguá do Sul/SC, no Sínodo Norte 
Catarinense. Ao som do Grupo de 
Metais de Schroeder/SC e de um 
grande grupo de vozes da paróquia 
anfitriã, em uma igreja lotada, não 
apenas pela massiva presença das 
pessoas, mas pelo sentimento de 
comunhão e agradecimento que 
tomou conta do espaço, foi cele-
brada a primeira ordenação do ano 
ao Ministério Pastoral na IECLB.

O culto solene aconteceu no dia 
5 de fevereiro. Os seguintes agora 
ministros e ministra foram orde-
nados: André Alexandre Baumann 
(Pirabeiraba-Joinville/SC); Ednil-
son Clemente (Brusque/SC); Jean 
de Borba (Joinville/SC); Renan 
Schlemper (Alfredo Wagner/SC); 
Sabina Decker de Souza (Balneá-
rio Camboriu/SC) e Sérgio Selke 
(Campo Alegre/SC).

Dentre as muitas pessoas que 
vieram tanto de longe como de 
perto, destacamos os representan-
tes de oito sínodos e os pastores 
sinodais e pastora sinodal, além 
da Secretaria Geral, da Diretoria 
e do Conselho da Igreja. Isso tem 
sido um dos pontos altos de todas 
as ordenações ao Ministério na 
IECLB, que sejam realizadas em 
conjunto e em comunidade e, dada 
a importância da Ordenação ao 

Ministério da Igreja que chama, 
capacita, examina e envia pessoas 
para trabalhar na grande seara do 
Senhor, isso acontecer na presença 
de toda a liderança da IECLB. Um 
momento único, pois!

O culto foi celebrado pela Pre-
sidência da IECLB, representada 
pela pastora 1ª vice-presidenta,  
pastora Silvia Beatrice Genz, e pelo 
pastor 2º vice-presidente, pastor 
Inácio Lemke, também pastor sino-
dal do Sínodo Norte Catarinense, e 
demais assistentes.

O pregador, pastor Inácio Lem-
ke, aconselhou os ainda então 
ordenandos e ordenanda, a partir 
dos textos do profeta Isaías 58.1-9 
e do evangelista Mateus 5.13-20 
para os desafios do ministério e os 
estimulou a servir com esperança 
ao Senhor da igreja. “Sejam Sal, 

Fermento e Luz... Transformem o 
sabor da realidade lá onde vocês 
irão servir a partir do Cristo”, 
desafiou.

Um momento de emoção foi, 
sem dúvida, o ato de ordenação 
com a entrega das vestes litúrgicas, 
Bíblia, livro de culto e documentos 
normativos da IECLB. No compro-
misso desses novos ministros e mi-
nistra de servir com responsabilida-
de às pessoas das comunidades da 
IECLB por incumbência de Cristo, 
não apenas familiares e amigos, 
mas toda a comunidade reunida 
reforçou o “Sim, com o auxílio de 
Deus” com toda comoção. 

Mediante oração e imposição 
de mãos, conforme tradição da 
igreja desde os tempos antigos, 
se concretizava todo um processo 
diante de tantas pessoas que carre-

garam e cuidaram de André, Ednil-
son, Jean, Renan, Sabina e Sérgio, 
agora ordenados e ordenada.

Uma palavra resumiu o sen-
timento desses novos ministros e 
ministra: Gratidão. Primeiramente 
a Deus, o Senhor da seara, e às pes-
soas que cuidaram desse processo. 
Foi este o sentimento que o pastor 
Jean destacou, representando os 
demais colegas.

Por fim, todo o agradecimen-
to à paróquia Apóstolo Tiago 
de Jaraguá do Sul, por todo o 
afinco e esmero com que tudo 
preparou para que esse momento 
tão marcante da IECLB pudesse 
acontecer. No dia 12 de fevereiro 
aconteceu o segundo ato do ano, 
em que mais oito ministras e mi-
nistros foram ordenados em Porto 
Alegre/RS.

A primeira ordenação coletiva, em 5 de fevereiro, foi em Jaraguá do Sul, na Apóstolo Tiago.

A segunda ordenação, em 12 de fevereiro, foi na Matriz em Porto Alegre.

Um segundo culto de Orde-
nação nacional, em Porto Alegre/
RS, ordenou mais oito ministros 
e ministras. O culto, ocorrido no 
domingo dia 12 de fevereiro na co-
munidade Matriz da capital gaúcha 
foi presidido pelo Pastor Presidente 
da IECLB, P. Dr. Nestor Friedrich. 

A celebração, que teve a par-
ticipação da pastora 1ª vice-pre-
sidente, Silvia Genz, ordenou 
Ariádner Jastrow Potratz Berger, 
Fernando José Matias, Gilvania 
Knob de Oliveira, Lorraine de 
Araujo, Mauro Campagnoni Al-
ves, Paula Cristina Welzel Trein,  
Raquel Kralike Lopes e Soliana 
Schneider. 

Foram assistentes do ato de 
ordenação os pastores Vanderlei 
Closs, Dr. Flávio Schmitt, Edison 
Hunsche e Ismael Nielsen, a pasto-
ra Lenira Kloss Germi, o diácono 

boa parte dos integrantes da Se-
cretaria Geral da IECLB.

Os ministros e ministras da 
turma ordenada em Porto Alegre 
foram enviados para as seguintes 
paróquias: A pastora Ariádner 
Jastrow Potratz Berger foi envia-
da para a Paróquia de Porto dos 
Gaúchos/MT. O pastor Fernando 
José Matias, que fez o seu PPHM 
em Indaial/SC com o pastor Edson 
Pilz, foi enviado para Barranco/
RS. A pastora Gilvania Knob De 
Oliveira foi enviada para Iraí/RS. 
A pastora Lorraine De Araujo foi 
enviada para Espigão do Oeste/
RO. O pastor Mauro Campagnoni 
Alves foi enviado para Cruzei-
ro do Sul/RS. A pastora Paula 
Cristina Welzel Trein foi enviada 
para Assis II/SP. A pastora Raquel 
Kralike Lopes foi enviada para 
Rio Brilhante/MS. A pastora So-
liana Schneider foi enviada para 
Tocantins Centro/TO.

Ordenação na matriz da IECLB foi no dia 12 de fevereiro

Dionata Rodrigues de Oliveira, 
além de Ilia Marth Elisabeth Kay-
ser Kirsch. 

Também participaram os pas-
tores sinodais Tânia Cristina Wei-
mer (Nordeste Gaúcho), Carlos 
Eduardo Müller Bock (vice do 

Rio dos Sinos), Roili Borchardt 
(Sul Rio-Grandense) e Gilciney 
Tetzner (Vale do Taquari), a 
secretária da Habilitação ao Mi-
nistério, a Cat. Dra. Haidi Drebes 
e o secretário do Ministério com 
Ordenação, P. Marcos Bechert e 

Fonte: Assessoria de Imprensa da IECLB

Em João 10.10 ouvimos 
uma palavra vinda de Jesus: 
Eu vim para que todos tenham 
vida plena, digna e abundante. 
A passagem expressa o 
plano de trabalho de Jesus. 
Anseio por vida plena, digna 
e abundante são sentimentos 
humanos legítimos e genuínos. 
Contudo, sabemos que tal não 
é acessível para milhares de 
pessoas, não só no contexto, 
mas no mundo. O que afinal faz 
parte da plenitude, dignidade e 
abundância da vida?

Acesso a escola, saúde, 
segurança, perspectiva de 
vida para quando chegarmos 
à terceira idade, trabalho para 
os que ingressam e estão 
no mercado. Também faz 
parte ter um quadro político 
responsável pela gestão pública 
e que leve em consideração as 
necessidades do povo. Estes 
e outros aspectos podem ser 
definidos como integrantes 
da qualidade, dignidade e 
abundância de vida da qual nos 
fala João 10.10b.

A pregação de Jesus não é 
algo acessível a todos. Isso é 
motivo de sofrimento, angústia 
e incerteza para famílias e 
comunidades. Olhando sob 
esse ponto de vista, creio ser 
preocupante ver as propostas 
em discussão no Congresso 
Nacional. Destaco a proposta 
de reforma da Previdência 
Social. Há erros históricos que 
necessitam de reforma. Nesta 
perspectiva, como cristãos e 
comunidades não podemos 
deixar de perguntar: será justa 
a proposta em discussão, 
que eleva para 49 anos a 
necessidade de trabalho para 
conseguir aposentaria integral? 
Como cristãos, devemos 
questionar sobre isso. Devemos 
perguntar por que determinadas 
classes altamente privilegiadas 
não são chamadas a dar 
contrapartida.

Esses temas têm tudo 
a ver com a igreja e as 
comunidades. São temas 
que devem ser discutidos. 
Nosso futuro depende deles. 
Nossa dignidade, qualidade e 
perspectiva de vida passam por 
estes eles. Consequentemente 
não se pode pensar que isto 
é coisa de politica e ali não 
participo. Somos atingidos pelas 
discussões que vêm dessas 
esferas e como tal elas devem 
receber a nossa reflexão crítica. 
O tema deve ser analisado sem 
coloração político-partidária ou 
radicalismos. O processo deve 
acontecer de modo maduro 
e com senso de justiça. A 
igreja faz parte deste mundo 
e, consequentemente, somos 
parte da solução diante das 
dificuldades que se apresentam.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Flashes

CULTO POMERANO integra 
calendário da festa em Pomerode

TRADIÇÕES

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

INGO PISKE, pastor emérito, 
tomou posse como vereador 
na cidade de Agrolândia/SC, 
no Alto Vale do Itajaí. A posse 
ocorreu no dia 1º de janeiro. 
Além de Piske, tomaram posse 
na oportunidade o prefeito 
Urbano José Dalcanale, o 
vice-prefeito Dirceu Leite e os 
vereadores Fernando Lassalle 
Olivera, Rejane Sasse, Rodrigo 
Biancati, Claercio Figueiredo, 
Adelandio Galvani, Isac 
Ramos e Valdonei Eger. Ele 
é presidente da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto, 
Saúde e Assistência Social.

CARLOS KRACKE, ministro 
da Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil-IELB e presidente do 
Grupo Ecumênico de Blumenau/
SC, deixou a liderança dos 
trabalhos ecumênicos em 
Blumenau e Vale do Itajaí em 
dezembro. Kracke transferiu-se 
da Congregação Bom Pastor 
de Blumenau para a direção do 
Colégio e Faculdade Luterana 
Rui Barbosa, em Marechal 
Cândido Rondon/PR. O pastor 
e ciclista apaixonado assumiu a 
direção da instituição de 1.300 
estudantes e 150 colaboradores 
no dia 17 de janeiro.

P. Carlos 
Kracke 
é novo 
diretor 
do Rui 

Barbosa.

No dia 15 de janeiro, durante 
a Festa Pomerana em Pomerode/
SC, aconteceu o tradicional culto 
em pomerano, dialeto mais falado 
na cidade. O culto foi celebrado 
pelos pastores Aldo Beskow, Heinz 
Ehlert, Sigefredo Kalk e Renato 
Nass. A prédica foi conduzida 
pelo pastor Ehlert, que é natural de 
Pomerode e falou sobre o tema da 

Culto em pomerano está 
integrado ao calendário 
da Festa Pomerana

Igreja deste ano: Alegres, Jubilai! 
Igreja sempre em Reforma: Agora 
são outros 500. O grupo de metais 
misto da MEUC participou do 
culto em Platt com 15 instrumen-
tistas. Também esta apresentação 
integra a maratona de quinhentos 
concertos para os 500 anos da Re-
forma Luterana, a ser comemorada 
neste ano de 2017. O culto contou 
com a participação do Coral Die 
Pommernsänger. 

Grupo de metais da MEUC apresentou-se durante a Festa Pomerana.

MINISTÉRIOS

Cleiton Friedemann assume 
o ministério pastoral na 
paróquia de Schroeder

No dia 1o de fevereiro foi ce-
lebrado o culto de instalação do pas-
tor Cleiton Friedemann na Paróquia 
de Schroeder/SC, no Sínodo Norte 
Catarinense. Esteve presente grande 
número de membros da paróquia e 
de paróquias vizinhas, familiares 
do ministro instalado, membros 
do conselho sinodal, ministros da 
IECLB, bem como o pastor sino-

dal Inácio Lemke, que realizou o 
ato da instalação. Os assistentes 
de instalação foram o pastor Ário 
Arndt da Paróquia Rio da Prata de 
Joinville e o bacharel em Teologia 
Marcelo Ackermann, o qual esteve 
em funções pastorais nesta paróquia 
nos últimos seis meses. Neste culto, 
o pastor Cleiton, sua esposa Esther e 
filha Esthéfany foram calorosamente 
acolhidos pela paróquia de Schroe-
der e pelo sínodo.

No dia 12 de dezembro acon-
teceu na Comunidade Luterana de 
Marília/SP o culto de despedida 
do pastor Ivo Schoenher, que ali 
atuou por dez anos. Após atuar 
como pastor da IECLB por 39 
anos, Schoenherr deixa a ativa e 
se integra ao grupo de ministros 
eméritos. Desde janeiro de 2017 ele 
e a família residem em Cuiabá/MT, 
onde também serviu a comunidade 
local por mais de 12 anos.

Já no dia 17 de dezembro, em 
culto celebrado na Comunidade do 
Litoral Paranaense, em Paranaguá/

PR, aconteceu a despedida do pastor 
Aldemis Cunha, que serviu a igreja 
nesta comunidade nos últimos três 
anos. Cunha atuou por mais de 33 
anos como ministro da IECLB e 
agora também integra o grupo de 
eméritos, residindo em Cristal, no 
litoral gaúcho. Entre outros, o casal 
Aldemis e Iris Cunha atuaram no 
ancionato Recanto do Sossego em 
Braço do Trombudo/SC.

Contando com a presença 
de ministros e do presidente do 
Conselho Sinodal do Sínodo Para-
napanema, Heinz Egon Löwen, os 
cultos e envios foram celebrados 
pelo pastor sinodal Odair Braun.

Pastores Aldemis Cunha 
e Ivo Schoenherr recebem 
bênção para a aposentadoria

Pastor Ivo Schoenherr. Pastor Aldemis e esposa Iris.

P. Sin. ODAIR BRAUN/Curitiba

Pastor Cleiton e esposa Esther com a filha Esthéfany.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

FOTOS: DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. Sin. INÁCIO LEMKE/Joinville

DORIVAL EBERHARDT (83 anos) faleceu no dia 3 de fevereiro em 
Joinville/SC. Natural de Pirabeiraba/Joinville e casado com Nelda, 
foi pai de dois filhos e duas filhas. Dorival era pai do pastor sinodal 
Jacson Eberhardt (Sínodo Centro-Sul Catarinense).

GERHARD KLEINE (74 anos) faleceu no dia 1º de fevereiro em 
Gramado/RS. Pai do pastor Dr. Michael Kleine, “Geraldo” Kleine 
participou em vários grupos na igreja, foi representante sinodal nos 
Concílios da Igreja, integrou o Conselho da Fundação Luterana de 
Diaconia, presidiu a paróquia de Gramado. Professor catequista de 
formação, integrou a banca de exame do PPHM e foi administrador 
da Casa da Juventude em Gramado.

GUINTER SCHULZ (73 anos) faleceu no dia 6 de fevereiro em 
Joinville/SC. Era pai de Jaqueline Schulz, esposa do pastor Dr. 
Leandro Hofstätter e uma liderança ativa na Comunidade dos 
Apóstolos de Joinville.

Pesar

DA REDAÇÃO / Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Público participou do culto em Platt, em boa parte com trajes típicos.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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A Comunidade e o Culto 
Infantil de Indaial/SC ofereceram, 
na Festa de Natal do Culto 
Infantil, em 11 de dezembro, 
uma placa como forma de 
agradecimento para NELCIR 
E LEONITA S. KLAUBERG. 
Leonita foi homenageada pelos 
35 anos como orientadora do 
Culto Infantil e Nelcir pelos 33 
anos de colocação do pinheiro 
de Natal na igreja. Parabéns ao 
casal pela dedicação para com o 
Culto Infantil e a Comunidade. 



Nosso trabalho agora 
é mais necessário que 
nunca, porque quando 
todos constroem 
muros, a Igreja pode 
construir pontes.
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Em Foco 
INÍCIO DE ANO LETIVO

XENOFOBIA

Dever de Acolher

DISSERAM:

EMANUEL YOUKHANA, Padre da 
Igreja do Oriente,  após uma visita de 

religiosos a refugiados do Iraque.

ESCOLAS INICIAM O ANO em sintonia 
com a pedagogia de Martim Lutero

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

P. CLOVIS HORST LINDNER/Blumenau

Um Lutero bem mais gente, 
professor preocupado com os es-
tudantes e em depressão por causa 
da morte da filha, trouxe uma nova 
visão do reformador. O perfil foi 
apresentado pelo Dr. Leandro Ho-
fstaetter, em sua palestra aos 250 
profissionais que atuam na Escola 
Barão do Rio Branco.

O tema fez parte do evento de 
abertura dos trabalhos em 2017, 
no dia 30 de janeiro, no auditório 
da escola em Blumenau/SC. Para 
muitas pessoas no auditório, a hu-

Lutero na perspectiva da educação
manidade da figura do reformador 
surpreendeu e encantou.

A descoberta de Cristo no pro-
cesso da Reforma foi destacado e 
virou pregação para quem atua na 
escola. “Cristo nasceu numa man-
jedoura para a nossa salvação, diz 
o evangelho. Quando é que também 
na nossa atuação na escola lança-
mos Cristo fora e ficamos somente 
com a palha?”, questiona Hofstaet-
ter. “Somos chamados e chamadas 
a ensinar valores em sala de aula”, 
desafia Leandro. “Isto é papel de 
uma escola luterana, baseada na 
Reforma”, completa.O Dr. Leandro Hofstaetter palestrou na abertura do ano letivo da Barão. Existem 60 milhões de 

pessoas refugiadas em todo 
o mundo na atualidade. 
É o maior número jamais 
registrado em toda a história. 
Enquanto as portas se fecham 
e se tenta erguer muros reais e 
legais, a Bíblia nos admoesta 
à hospitalidade com os 
estrangeiros.

Trump e Graham
A proximidade do filho de 

Billy Graham com Donald Trump 
incomoda os evangélicos. 
Principal orador do Festival 
de la Esperanza, congresso 
evangelístico em Porto Rico em 
fevereiro, o apoio de Franklin 
Graham ao novo presidente 
levou o congresso a perder o 
apoio de batistas, metodistas e 
dos Discípulos de Cristo. (ALC)

SANEAMENTO BÁSICO

Santa Catarina à frente

As lideranças dos jovens das 
comunidades dos sínodos Norte 
Catarinense e Vale do Itajaí pre-
pararam com cuidado o ACAMPA 
2017. Mais de 600 jovens já se 
inscreveram e serão acolhidos no 
Centro de Eventos Rodeio 12 nos 

dias 25 a 28 de fevereiro, época 
do carnaval.

Confiantes na graça e no cuida-
do de Deus, com fé, jovens, fami-
liares, as lideranças dos jovens e 
as lideranças dos sínodos esperam 
por um abençoado ACAMPA 2017.

ACAMPAMENTO 2017

Tudo pronto para receber 
600 jovens em Rodeio 12

Santa Catarina é o 
primeiro estado com 100% dos 
municípios de menos de 50 
mil habitantes a ter planos de 
Saneamento Básico elaborados. 
Araquari, Maravilha, Balneário 
Rincão, Campo Alegre, Garuva, 
Governador Celso Ramos, 
Imaruí, Macieira, Pescaria 
Brava, Saltinho, Sangão, Santa 
Cecília e Vargem Bonita têm 
projetos elaborados.

O Conselho Diretor da Aliança 
ACT nomeou Rudelmar Bueno 
de Faria novo secretário-geral da 
entidade. Bueno de Faria iniciará 
seu mandato no dia 1o de junho, 
mudando-se para Genebra-Suíça.

Bueno de Faria traz riqueza de 
experiência para o cargo, tendo 
atuado por 25 anos no Conselho 
Mundial de Igrejas, Federação Lu-
terana Mundial e na IECLB. Atual-
mente, atua como representante do 

CMI para as Nações Unidas, onde 
tem se engajado em advocacia, 
diplomacia, negociações e relações 
com pessoas-chave do sistema das 
Nações Unidas, estados membros, 
OSCs e redes ecumênicas e inter-
religiosas. Antes disso, ele passou 
muitos anos na FLM em uma 
variedade de funções no Serviço 
Mundial em Genebra e em San 
Salvador.

Rudelmar conhece bem a 
Aliança ACT, tendo anteriormente 
servido no comitê-executivo do 
Conselho de Administração, dis-
se Sushant Agrawal, moderador 
do Conselho Diretor de ACT. 
Ele traz uma sólida experiência 
em planejamento estratégico, 
desenvolvimento organizacional, 
diplomacia, desenvolvimento de 
políticas, captação de recursos e 
mais para o cargo de secretário-
-geral da ACT. 

Bueno de Faria sucederá John 
Nduna, que serviu como secretário-
-geral da Aliança ACT desde sua 
fundação em 2010.

PARCERIAS

Aliança ACT nomeia Rudelmar 
Bueno de Faria secretário-geral

Rudelmar Bueno de Faria.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Mulher 
DMO

Filipinas, um chamado para a justiça
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO abre 
atividades da OASE no ano

Tristeza não tem fim...

ELFRIEDE RAKKO
EHLERT, Curitiba/PR

Este samba veio à minha 
cabeça quando mais de mês 
não tínhamos vindo à praia 
e, ao lá voltamos, eis que o 
mar havia invadido a margem 
e despejado um montão de 
areia. Mas não foi isto que me 
entristeceu. É que, além disso, 
devolveu o que os humanos, 
a “coroa da criação”, haviam 
jogado ao mar. As grandes 
ondas haviam se encarregado 
disso: isopor, garrafas plásticas 
de todo tamanho e outros 
objetos recicláveis.

O mencionado samba 
continua: “...felicidade sim. A 
felicidade é como a pluma que 
o vento vai levando pelo ar, 
voa tão longe, mas tem a vida 
breve. Precisa sempre o vento 
para levar”.

Ninguém é dono da 
felicidade. Mas, também não da 
tristeza. Descobri ali perto uma 
caixa enorme onde pessoas já 
haviam juntado e depositado 
alguns resíduos. Verdade, é 
penoso abaixar-se e juntar a 
sujeira que outros jogaram sem 
pensar. Mas, isso faz parte do 
vento que pode trazer felicidade, 
quando vemos o resultado das 
nossas ações.

Tudo novo
Término de férias: crianças 

voltam à escola. Tristeza? 
Alegria? Quando podem 
estudar. Tristeza não precisa 
ser sem fim. A melodia 
daquele samba também é bem 
melancólica, o que não dá para 
reproduzir aqui.

É verdade que o destino nos 
joga (ou somos nós mesmos?) 
em abismos de clamor e 
tristeza, mas o “vento”, neste 
caso o Espírito Santo, sopra e 
nos leva adiante. 

 Que este mês de março, 
quando todas atividades nas 
comunidades recomeçam, 
seja um mês de novas 
iniciativas e de novo ânimo nos 
relacionamentos! Quanto mais a 
gente vive – como é o meu caso 
– tanto mais se nota que é tão 
importante um novo começo. 
“Eis que faço novas todas as 
coisas”, diz uma palavra bíblica.

Não desanimemos! Vale a 
pena repetir nas estações do 
ano...

P. CLOVIS HORST LINDNER / da Redação

As mulheres da OASE já 
sabem. Dia 3 de março 
começa o ano de ativi-

dades. Elas também sabem que a 
primeira sexta-feira de março é 
o Dia Mundial de Oração-DMO. 

Para 2017 a temática do dia 
foi elaborada pelas mulheres das 
Filipinas. Em forma de pergunta, 
o tema fala de justa paga pelo tra-
balho. “Estou eu sendo injusto com 
você?”, é a pergunta do dono da 
vinha ao trabalhador que não aceita 
receber o mesmo que um outro 
que trabalhou somente uma hora 
na colheita. “Estou lhe pagando o 
que combinamos no início do dia. 
Pega o que é teu e vai embora”, diz 
o dono da vinha.

A injustiça nas relações traba-
lhistas é um grave problema nas 
Filipinas e em muitos outros paí-
ses. Na economia filipina produtora 
de açúcar, muitos trabalhadores 
residem nas plantações com suas 
famílias. Quando não há colheita, 
cuidam da lavoura e são os primei-
ros a ser contratados para a colheita 
com a família. 

Na hora da colheita, no entanto, 
agentes trazem um grande número 
de trabalhadores temporários para 
fazer a colheita. Adiantamentos 
para cuidar da família são conside-
rados empréstimos com juros que 
devoram seus salários, restando 
muito pouco para levar para casa. 
A injustiça econômica é evidente.

A parábola de Jesus fala de um 
dono de lavoura que paga todo 
mundo igual, praticando justiça e 
permitindo vida digna a todos. Esta 
é a justiça econômica de Deus. O 

texto da Bíblia mostra essa situação 
em uma sociedade agrícola.

Nas Filipinas os proprietários 
de terras engajam trabalhadores 
em pakyaw, um contrato para 
terminar determinado trabalho 
dentro do tempo exigido por uma 
quantia fixa. O proprietário prefere 
este método porque o trabalhador 
é motivado a terminar o trabalho 
rapidamente e com um mínimo 
de supervisão. O trabalhador tam-
bém prefere esse arranjo, porque 
ele pode programar suas horas 
de trabalho. No entanto, o traba-
lhador não tem o direito de posse 
permanente. O pagamento justo é 
um desafio.

Outra prática cultural filipina é 
o dagyaw, praticado em fazendas 
de arroz onde os vizinhos se aju-
dam no plantio em um dia apenas 
em troca de alimento sem paga. No 
entanto, o arroz colhido é dividido 
entre todos que plantaram juntos, 
sendo uma boa maneira de estru-
turar e manter uma comunidade.

“Estou eu sendo injusto com 
você?” é um chamado de Deus 
para a justiça. A fim de superar e 
reduzir o fosso entre os que têm e 
os que não têm, devemos plantar as 
sementes da justiça, para que pos-
samos todos partilhar a colheita.

O tema também desafia ao 
debate das relações sociais. Espe-
cialmente com relação às mulheres, 
na sociedade, nas igrejas, em todos 
os espaços, a pergunta “estou sendo 
injusto com você?” é um desafio à 
busca por práticas sociais de inclu-
são e de igualdade. Participe dos 
debates do DMO e descubra uma 
nova maneira de ver a realidade em 
que vivemos.

Para onde vão as ofertas?
Serão beneficiadas as seguintes entidades de Assistência Social:

• Associação Caminhar Juntos de Balneário Piçarras/SC. São 
atendidas 80 crianças e adolescentes em situação de risco. 
Objetivo retirar as crianças da rua e auxiliar na formação 
destes.

• Centro para Idosos Fragilizados de Pereira Barreto/SP. São 
atendidos idosos fragilizados, semi dependentes e com 
dificuldades de realizar as tarefas da vida diária. Objetivo é 
promover maior qualidade de vida, estimulando as funções 
cognitivas, comportamentais e no convívio social.

• Vivendo com Arte de Botucatu – SP. São mulheres que vivem 
na vulnerabilidade. O objetivo é capacitar as mulheres na arte 
de fazer artesanatos para ajudar na renda familiar.

Conta para depósito das ofertas do DMO-2017:
Banco Bradesco / Agencia: 1553-9 / Conta Corrente: 22378-6
Favorecido: Dia Mundial de Oração (Favor informar por e-mail: 
dirce.schitkoski@gmail.com ou pelo fone (42) 3233-3742.
Prazo para envio das ofertas: até 30 de junho de 2017.

O tema, 
elaborado 
pelas mulheres 
das Filipinas, 
desafia ao 
debate sobre 
as relações 
sociais, 
especialmente 
em relação às 
mulheres. É um 
desafio à busca 
por práticas 
sociais de 
inclusão e de 
igualdade.

P. GLEBSON COSTA / Jaraguá do Sul

O Grupo de OASE Dália, da 
comunidade Vila Lenzi, paróquia 
Apóstolo Paulo de Jaraguá do Sul/
SC, em parceria com o Moto-clube 
Cano Quente, participaram no dia 14 
de dezembro da distribuição de ces-
tas básicas e caixas de leite ao Hos-

OASE e moto-clube de Jaraguá 
unem-se por doações a hospital

pital e Maternidade Jaraguá. Como 
já fazia parte dos planos da OASE 
Dália doar ao hospital, um pedido 
do Cano Quente veio em boa hora. 
Naquela tarde as mulheres da OASE 
e os integrantes do moto-clube Cano 
Quente foram envolvidos no espírito 
de Natal que convida a compartilhar 
dons, bens e serviços.

Integrantes 
do grupo 
Dália e do 
moto-clube 
Cano Quente 
em ato de 
doação ao 
Hospital 
Jaraguá. 
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Edital de Convocação
XII Assembleia da Associação Sinodal 
da OASE do Sínodo Norte Catarinense

A presidente da Associação Sinodal dos Grupos da OASE do Sínodo 
Norte Catarinense, em conformidade com o Estatuto vigente, convoca 
a diretoria, as coordenadoras dos núcleos, coordenadoras paroquiais 
e presidentes de grupos, pastor sinodal, pastora orientadora e pastor 
vice orientador para a XII Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 
19 de abril de 2017 com início previsto para às 8h30min, em primeira 
convocação, ou às 9:00 horas em segunda e última  convocação, nas 
dependências da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
de Corupá,  Rua Getúlio Vargas, nº 533, Centro – Corupá/SC, 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. Prestação de contas   6. Parecer do Conselho Fiscal
7. Apreciação do Orçamento para o exercício 2018 –  valor da 
anuidade 2018
8. Diversos   9. Encerramento.

 Joinville(SC), 02 de fevereiro de 2017

 Vera Lucia Bettega Kuster
 Presidente
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DER WEG MONATSSPRUCH – Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten eh-
ren und sollst dich fürchten vor deinem Gott; ich bin der HERR. (Levitikus 19,32)

KRITISCH BEOBACHTET

März im Kallender der christlichen Kirchen
Olhar
crítico

MARION FREITAG
Ministra da IECLB
Presidente Getúlio/SC

Março no calendário 
das Igrejas Cristãs

O mês de março, no 
calendário das Igrejas Cristãs, 
é sempre o mês do “luto de 
Deus”, ou da “vitória de Deus”. 
Neste ano, é o mês o “luto de 
Deus”, é o mês da Paixão.

Talvez nos soe estranho 
falarmos em “luto de Deus”. 
Mas, na Bíblia este sentimento 
de Deus sempre de novo 
aparece. Demos graças, 
e muitas graças, que este 
sentimento também nos leva a 
certeza do amor de Deus por 
nós, pois nos mostra o Deus 
aPAIXÃOnado por nós.

Paixão nos convida a 
buscarmos Deus em nossos 
lutos diários. Nossos lutos são 
carregados por Ele, quando os 
trazemos em culto diante dele.

Lembro-me de muitas 
situações em que pessoas 
expressaram publicamente que, 
em seu tempo de luto, sentiram 
este Deus apaixonado por nós.

No Salmo 26.8 lemos: “Ó, 
Senhor Deus, eu amo a casa 
onde vives e o lugar onde está 
presente a tua glória”. Esta 
palavra nos lembra como é 
importante e consolador chegar 
à casa de Deus. Lugar de 
aconchego, lugar de silenciar, 
lugar de desligar da correria 
e tomar tempo para Orar, 
interceder pelos lutos de irmãs 
e irmãos. Lugar de agradecer e 
louvar a Deus pela ressurreição.

Em situações especiais 
nós precisamos de um lugar 
especial para nos achegar. 
Para trazer o lamento e buscar 
esperança. A Igreja é este 
lugar. A comunidade é este 
lugar. Rebuscar este lugar em 
que, como diz o salmista, está 
presente a sua glória.

Este ano celebramos os 500 
anos da Reforma. Como Igreja 
Luterana, que com os anos, 
rebuscou o partilhar da vida 
pelo Ecumenismo, nos pudemos 
celebrar cultos e em comunhão 
na Esperança e certeza da 
“vitória de Deus”: choraram/
choram seus mortos, celebram 
seu Amor, trouxeram suas 
culpas e suas necessidades 
diante de Deus e confessaram/ 
confessam sua fé.

Leram/ leem, ouviram/ 
ouvem a força animadora 
da Palavra de Deus, e esta 
palavra assim, se tornou viva. 
As velas acesas nos lembraram 
e lembram este Deus vivo. E 
a benção que nos fortaleceu/
fortalece em nossa fraqueza.

Em tempos de medo, 
intolerâncias, individualismos, 
solidão, guerra e terror, 
aonde iremos com nossos 
sentimentos, senão para diante 
de Deus, na casa de Deus? 

Em tempos de Paixão, como 
é precioso o conforto de termos 
este lugar de comunhão, de Deus 
conosco, de fortalecer a vida.

März ist im Kallender der 
christlichen Kirchen entweder der 
Monat der „Trauer Gottes“ oder des 
„Sieges Gottes“. In diesem Jahr ist 
es der Monat der „Trauer Gottes“. 
Es ist der Monat der Passion.

Vielleicht klingt es seltsam, 
von der „Trauer Gottes“ zu reden. 
Aber in der Bibel treffen wir immer 
wieder auf die Rede von diesem 
Gefühlt Gottes. Lasst uns Gott 
danken, sehr danken, dass uns die-
ses Gefühl auch zu der Gewissheit 
von Gottes Liebe zu uns führt. 
Denn es zeigt uns einen Gott, der 
in uns verliebt ist.

Die Passionszeit läd uns ein, 
ermuntert uns, Gott zu suchen mit 
unseren täglichen Trauern. Er trägt 
unsere Trauer, wenn wir sie im 
Gottesdienst vor ihn bringen.

Ich denke da an viele Situatio-
nen, in denen Menschen öffentlich 
bekannt haben, wie sie gerade in 
ihrer Trauer den in uns verliebten 
Gott gespürt haben.

Im Psalm 26.8 lesen wir: „Herr, 
ich habe lieb die Stätte deines 
Hauses und den Ort, da deine Ehre 
wohnt.“ Dieses Wort erinnert uns 
daran, wie wichtig und tröstend es 

Pa. MARION FREITAG / Presidente Getúlio
Divulgação O CAMINHO

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

MENSCHEN DER REFORMATION

Johannes Calvin
MICHAEL ACHHAMMER

Der französische Reformator 
wurde am 10. Juli 1509 in Noyon/
Picardie (Frankreich) geboren, mit 
dem Namen JEAN CAUVIN. Cal-
vin studierte Jura in Orleans und 
Bourges und erwarb 1533 den Titel 
Doktor der Rechte. Im gleichen 
Jahr schrieb er für einen Freund 
eine antiklerikal- humanistische 
Rede , welche ihm den Vorwurf 
der Ketzerei einbrachte. Deswegen 
musste er aus Frankreich fliehen. 
Calvin ging nach Basel (Schweiz)  
und begann 1535 Theologie zu 
studieren. Bereits ein Jahr später 
veröffentlichte er sein Hauptwerk, 
die Institutio Christianae Religio-
nis (Unterricht in der christlichen 
Religion), in welchem er seine 
protestantische Theologie zusam-
menfasste.  

In Genf (Schweiz) beschloss 
der Stadtrat im Jahr 1541 eine 
neue Kirchenordnung, die Calvin 
geschrieben hatte. Diese hatte zum 
Inhalt, neben der Verkündigung des 
Wortes Gottes, auch eine strenge 
Gemeindezucht und den Kampf ge-
gen den Sittenverfall. Calvin setzte 
sich für die Armenversorgung ein 
und verteidigte die in Frankreich 

verfolgten Protestanten. Während 
er sich als Schüler und Vollender 
von Luthers Reformation bezeich-
nete, beeinflusste Calvin durch 
seine Schriften andere europäische 
Reformatoren, wie zum Beispiel 
John Knox in Schottland. 

Johannes Calvin starb am 27. 
Mai 1564 in Genf. Neben Martin 
Luther ist er der einflussreichste 
Reformator. Schon zu Lebzei-
ten wurden seine Bestrebungen 
und Reformen als calvinistisch 
bezeich net. Heute ist der Calvi-
nismus eine der weltweit verbrei-
tetsten Strömungen des evangeli-
schen Glaubens.

Divulgação O CAMINHO

ist, in Gottes Haus zu kommen. Es 
ist ein Ort der Gemütlichkeit, ein Ort 
der Stille, ein Ort, den Alltag loszu-
lassen und sich Zeit zu nehmen zum 
Gebet, zur Fürbitte für Schwestern 
und Brüder in ihrer Trauer. Ein Ort, 
Gott zu danken und zu loben für die 

Auferstehung.
In besonderen Situationen 

brauchen wir einen besonderen Ort, 
um Ruhe zu finden, um zu klagen 
und um Hoffnung zu schöpfen. Die 
Kirche ist dieser Ort. Wir sollten 
diesen Ort immer neu suchen, 

an dem „Gottes Ehre wohnt“. In 
diesem Jahr feiern wir 500 Jahre 
der Reformation. Als lutherische 
Kirche, die  das Teilen des Lebens 
durch den Őkumenismus wieder-
entdeckt hat, konnten und können 
wir Gottesdienste feiern, und in der 
Gemeinschaft der Hoffnung und 
der Gewissheit von „Gottes Sieg“: 
Unsere Toten beweinen, seine Lie-
be feiern, unsere Schuld und unsere 
Nöte vor Gott bringen und unseren 
Glauben bekennen.

Wir haben die ermunternde 
Kraft des Wortes Gottes  gelesen 
und gehört, und lesen und hören 
sie. Und so wurde uns das Wort 
lebendig. Die angezündeten Kerzen  
erinnerten und erinnern an diesen 
lebendigen Gott; und an den Segen, 
der uns gestärkt hat und stärkt in 
unserer Schwachheit.

In Zeiten  von Angst, von In-
tolleranz, von Individualismus und  
Einsamkeit, von Kriegen und Terror, 
wohin können wir da gehen, mit 
unseren Gefühlen, wenn nicht vor 
Gott, in das Haus Gottes? In Zeiten 
der Passion, wie wertvoll ist da der 
Vorteil, diesen Ort der Gemein-
schaft, des „Gott mit uns“ zu haben, 
um das Leben zu stärken!

Trad. P. Dr. Osmar Zizemer

Launisch berichtet die kleine 
Lisa: „Oma und Opa sitzen einfach 
nur da auf dem Sofa, und machen 
überhaupt nichts!“ Die Mutter 
fragt besorgt nach: „Gar nichts?“ 
Lisa: „Gar nichts! Sie gucken kein 
Fernsehen, hören kein Radio, lesen 
nichts!“

Die kleine Lisa scheint sich 
bei ihren Großeltern gelangweilt 
zu haben!

Alte Menschen haben andere 
Bedürfnisse als junge Menschen. 
Das macht das Zusammenleben 
manchmal schwierig. Aber sie ha-
ben oft einen Schatz an Lebenser-
fahrung und Weisheit, der Jüngeren 
den Horizont öffnen kann.

Ich habe viel Gelassenheit 
von ihnen gelernt. Wenn sie „von 
früher“ erzählen, bekomme ich 
ein Gespür dafür, in was für einem 
reichen Land ich lebe. Und dass 

Zufriedenheit und gute Beziehun-
gen wichtiger sind als alles Geld 
der Welt. Auch dass sich manches 
mit Geduld „zurechtruckelt“, was 
einem momentan großes Kopfzer-
brechen macht. 

Andererseits scheint manchem 
alten Menschen diese Gelassenheit 
zu fehlen. Am ungeduldigsten ist 
in der Apotheke ausgerechnet der 
70-jährige Rentner. Und manche 
Alten entwickeln sich zum „Wut-
menschen“. Heinrich Giesen hat 
einmal gesagt: „Altwerden ist der 
Weg vieler Menschen. Aber es ist 
ein großes Geschenk, dabei dank-
bar zu bleiben.“ 

Können die Jüngeren den Äl-
teren dabei helfen? Die Mutter 
könnte die kleine Lisa wieder zu 
den Großeltern schicken: „Schaut 
euch doch ein Fotoalbum an. Und 
dann frag den Opa mal: Wie kommt 
es, dass du auf alten Bildern immer 
jung aussiehst?“

REINHARD ELLSEL

Das Alter öffnet den Horizont
IM ALTER: ANDERE BEDÜRFNISSE

Ich erzählte meinem Enkel Lourenço – vier ein halb Jahre 
alt – von seiner Urgroßmutter, die schon vor seiner Geburt 
gestorbern war. Er hörte sehr aufmerksam zu. Dann sagte 
er: „Meine Mama hätte mich früher bekommen müssen, dann 
hätte ich meine Uroma sehen können!“ 

P. em. Dr. Osmar Zizemer



Nossos Jovens
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Geral MISSÃO AMERICANA nos Anos 1960 
abriu campo missionário em Cianorte

EDUARDO BORCHARDT, 
liderança jovem no Sínodo 
Espírito Santo a Belém

Uma rede de jovens

MÚSICA

Curso forma turma de musicistas
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

CLADIS E. STEUERNAGEL / Joinville

Os sínodos Paranapanema, 
Vale do Itajaí e Norte 
Catarinense da IECLB, 

considerando a necessidade de 
aprimorar a capacitação musical 
de alguns conselhos sinodais de 
música, iniciaram através das 
coordenadoras dos seus conselhos 
de música Lislie Moraes de Car-
valho, Rubia de Oliveira e Cladis 
Erzinger Steuernagel, conversas 
com a Coordenadoria de Música da 
IECLB. A proposta seria oferecer 
cada vez mais meios de alcançar 
e envolver lideranças musicais, 
possibilitando suporte reflexivo e 
prático para que as ações musicais 
pudessem estar fundamentadas em 
referências bíblico-teológicas e em 
consonância com a confessionali-
dade luterana.

A Coordenadoria de Música 
da IECLB, através da professora 

Os alunos chegaram trazendo na 
bagagem suas realidades e com 
experiências musicais diferentes.

Juntamente com os musicistas 
inscritos da IECLB, duas alunas de 
outras denominações também fize-
ram parte do grupo, compartilhan-
do experiências com a Assembléia 
de Deus e a IELB.

Quinze alunos chegaram até o 
final do curso. A celebração da for-
matura aconteceu na Igreja da Paz, 
em Joinville/SC, no dia 2 de feve-
reiro, num ato muito significativo 
para alunos, famílias, professores, 
autoridades eclesiásticas, institui-
ções e para a igreja como um todo.

O ofício do músico na igreja 
está cada dia sendo mais reconhe-
cido e incentivado pelas comunida-
des. A nós cabe exercer este ofício 
com responsabilidade e amor, para 
que novas lideranças e musicistas 
sejam incentivados a fazer música 
na igreja.

Dra. Soraya Eberle, buscou par-
ceria com o Instituto Superior 
de Educação Ivoti-ISEI, através 
da coordenadora dos Cursos de 
Especialização, professora Dra. 
Marguit Carmen Goldmeyer, para 
formalizar o curso. A sugestão foi 

realizar os módulos em Joinville/
SC, acolhidos pelo Bom Jesus/
IELUSC.

O curso iniciou com pessoas 
vindas dos três sínodos e os mó-
dulos foram ministrados por pro-
fessores de diversas localidades. 

Primeira turma formou-se em Joinville no dia 2 de fevereiro.

R$ 35,00
(51) 3037-2366

Em 1954 missionários Lute-
ranos vindos dos EUA iniciaram 
trabalho missionário na cidade de 
Cianorte, no Norte do Paraná. Em 
uma década floresceu uma comu-
nidade pujante, vindo a constituir 
trabalhos com a colônia japonesa 
da região, assim como ações mis-
sionárias em toda a cidade. Logo 
se fundou o Colégio Evangélico 
de Cianorte. Registros apontam 
para mais de 150 famílias que se 
integraram àquela comunidade.

No final dos anos 1960, os mis-
sionários norte americanos deixa-
ram a norte do Paraná, repassando 
Cianorte e demais comunidades 
da região aos cuidados da IECLB. 
Cianorte teve um pastor da IECLB 
residente e depois passou a ser 
atendida a partir de Umuarama, 
Cidade Gaúcha e Maringá. O 
vigor missionário dos primórdios 
foi se restringindo. Hoje restam 
na cidade poucas famílias que 
celebram e são pastoreadas a partir 
da paróquia de Maringá.

A partir deste pano de fundo 
histórico, duas conferências de 
ministros e ministras do Sínodo 
Paranapanema em 2016, em 
que o tema Missão em Paulo 
e os desafios Missionários do 
Sínodo Paranapanema foi a te-
mática dos debates, tomou-se a 
decisão de retomar as atividades 

missionárias naquela cidade a 
partir de 2018, desenvolvendo um 
projeto que será acompanhado 
pelo sínodo e por um grupo de 
ministros e ministras que cursam 
pós-graduação sobre plantação e 
revitalização de igrejas. 

Por isso, um grupo de oito 
pessoas, entre eles o pastor si-

nodal Odair Braun, o presidente 
do conselho sinodal, o secretário 
de Missão da IECLB, pastor 
Dr. Pedro Puentes, e mais cinco 
ministros atuantes em Curitiba, 
visitaram a cidade de Cianorte 
nos dias 7 e 8 de fevereiro. Ali 
tiveram encontro com as pessoas 
que integram a comunidade, o 
ministro de Maringá/PR, pastor 
Mauri Perkowski,  que acom-
panha aquelas famílias, bem 
como tiveram oportunidade de 
conhecer a casa pastoral, o salão 
comunitário e o templo edificados 
na cidade. O compromisso deste 
grupo é elaborar  linhas gerais de 
um projeto a ser discutido neste 
semestre, visando a reabertura 
daquele campo em 2018.

O desafio desse resgate mis-
sionário é enorme para a IECLB. 
A cidade de Cianorte foi fundada 
no ano de 1953, em pouco mais de 
seis décadas de existência tem uma 
economia pujante e mais de 100 
mil habitantes. O município dispõe 
de várias universidades, entre elas 
a Estadual de Maringá. 

MISSÃO

Cianorte terá campo missionário retomado no Paranapanema
P. Sin. ODAIR BRAUN / Curitiba

A igreja da IECLB em Cianorte hoje é atendida a partir da paróquia de 
Maringá e congrega em torno de 150 famílias.

Em 2014, a Federação 
Luterana Mundial-FLM criou 
a Rede Global de Jovens 
Reformadores, com duas pessoas 
jovens de cada uma das 142 
igrejas, para celebrar os 500 
anos da Reforma. No primeiro 
ano houve uma celebração virtual 
em 31 de outubro e a formação 
de grupos de discussão sobre o 
tema central: livres para mudar o 
mundo através do amor de Deus.

Os primeiros encontros 
ocorreram em 2015, em eventos 
regionais, culminando com um 
encontro global em Wittenberg. 
Com o amadurecimento da Rede 
Global veio o desafio de realizar 
projetos motivados pela pergunta: 
que reforma precisamos nos dias 
atuais e como podemos alcançá-la?

Nós da IECLB entendemos 
que a Diaconia é um dos pilares 
da missão da Igreja. Promovê-
lo entre a juventude é o grande 
desafio do projeto Juventudes e 
Diaconia: livres para transformar 
o mundo, no sentido de engajar 
a JE na prática da Diaconia com 
ao menos uma ação diaconal por 
grupo até 31.10.2017.

Reformadores
Nossa primeira ação foi 

um Seminário Nacional de 
Jovens Reformadores, com 54 
representantes dos 18 Sínodos. 
Capacitação para multiplicadores 
deste conteúdo foi a tônica. 
Essas pessoas serão referência, 
apoiando e auxiliando os grupos 
de JE a pensarem ações 
diaconais locais.

Além do apoio da FLM 
e articulação através dos 
representantes da Rede Global 
de Jovens Reformadores, o 
projeto tem como parceiros a 
Secretaria da Ação Comunitária 
da Secretaria Geral da IECLB e 
o Conaje, estando inserido nas 
comemorações dos 500 anos da 
Reforma na IECLB.

Esperamos que a campanha 
seja apenas um primeiro passo 
para que a Diaconia faça 
parte do dia a dia da JE e que 
isso se some à construção de 
comunidades mais atrativas, 
inclusivas e missionárias.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



P. Dr. LEANDRO HOF
STÄTTER é assessor do 
Sínodo Norte Catarinense

5587

ANO XXXIII / Nº 3 / MARÇO DE 2017 9O CaminhO

Geral 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE

CF 2017 será ecumênica também 
em 2017, em Blumenau

Reforma 500

Defesa da vida e biomas brasileiros 
são temas para a edição deste ano

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Uma figura humana
Falar de Martim Lutero é 

envolver-se com uma figura 
apaixonante. Não só pela 
questão histórica e teológica, 
mas por conta de sua figura 
humana, demasiado humana.

Não é possível dar mais 
do que um cicio, uma brisa 
dos ventos impetuosos que se 
alastraram por todo o mundo a 
partir dele. Hoje, duas estações 
na vida de Martim Lutero.

Primeira Estação
Em 15.03.1509 Lutero, 

recém chegado a Wittemberg 
para doutorar-se, escreve uma 
carta aos amigos do monastério 
em Erfurt. Desculpa-se por 
não ter se despedido e fala de 
seus estudos. Não gosta da 
filosofia escolástica que ele 
tem de estudar e gostaria de 
trocá-la pela teologia. “Mas 
eu quero dizer uma teologia 
que seja capaz de adentrar no 
miolo da noz, no centro do grão 
de trigo, no tutano do osso”. 
Uma teologia que não fique 
com a casca, mas fale de Deus 
levando em conta o que isso 
significa para o ser humano. E 
começa a ler a Bíblia, que será 
o guia luterano para qualquer 
questão. A Verdade está na 
Palavra de Deus. Mas é preciso 
interpretá-la para chegar 
ao tutano do osso! Leitura 
superficial e preconceituosa é a 
que fica com a casca. 

Segunda Estação 
Em 26.10.1516, quando a 

peste chega a Wittemberg e os 
amigos pedem que Lutero fuja 
para sua segurança, ele diz 
NÃO! Ele manda seus alunos 
embora da universidade para 
que se salvem, pois constata 
que a peste está levando a sua 
juventude. Sobre ele, Lutero 
escreve: “Não é que eu consiga 
encarar a morte sem medo, 
pois eu não sou o Apóstolo 
Paulo, sou apenas um humilde 
intérprete do que o Apóstolo 
falou (...) mas eu fui chamado 
para esta Universidade e aqui 
é o meu lugar (...) Deus vai 
arrancar esse medo que eu 
sinto, assim eu espero”. 

Saber que o grande 
Reformador era como tu e eu, 
que tinha dúvidas e angústias, 
que também tinha de tomar 
decisões que poderiam ser de 
vida ou de morte, enobrece 
ainda mais o seu legado, pois 
Deus nos deu a humanidade 
para ser vivida em humanidade. 
Não somos anjos, nem 
precisamos ser! Enquanto hoje 
as pessoas frequentam as 
igrejas em busca de milagres, 
para Lutero o verdadeiro 
milagre é encarar sua própria 
humanidade e engajar-se 
pela vida, com todas as 
consequências que isso traz.

AConferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
definiu o tema e o lema da 

Campanha da Fraternidade 2017. A 
CF 2017 deste ano será sobre: “Fra-
ternidade: biomas brasileiros e defesa 
da vida”, tendo como lema “Cultivar 
e guardar a Criação” (Gn 2.15).

A Campanha da Fraternidade é 
realizada todos os anos pela Igreja 
Católica no Brasil e envolve a 
comunidade com diversas ações 
pastorais em todas as regiões do 
Brasil. A CF do ano passado foi 
ecumênica, com participação do 
CONIC e também da IECLB.

Segundo o padre Raul Kes-
tring, de Blumenau/SC, no Vale 
do Itajaí nada muda e também 
a campanha de 2017 deverá ser 
celebrada de modo ecumênico. O 
Grupo Ecumênico de Blumenau 
está planejando diversas ações em 
conjunto a serem realizadas pelas 
duas igrejas, como por exemplo o 
lançamento conjunto da campanha. 
“O tema semelhante ao da última 
ação conjunta ecumênica nos leva 
a organizar a campanha de modo 
ecumênico”, diz Kestring.

A Campanha da Fraternidade 
é marcada pelo empenho de to-

dos em favor da solidariedade e 
fraternidade, sempre abordando 
temas atuais, que a cada ano pro-
põe uma transformação social e 
comunitária, seja ela em desafios 
sociais, econômicos, culturais e 
até mesmo religiosos, onde toda a 
população envolvida na Campanha 
da Fraternidade é convidada a ver, 
julgar e agir.

A Campanha da Fraternidade 
sempre começa na quarta-feira de 
cinzas e acontece durante o ano 
todo. Muitas pessoas acham que ela 
termina depois da Páscoa, mas não, 
como dissemos, ela dura até o fim 
do ano, junto com o Ano Litúrgico, 
onde são desenvolvidas diversas 
atividades pastorais.

Para trabalhar e refletir com a 
comunidade, foram desenvolvidos 
cartazes, desenhos, músicas, texto-
-base, textos voltados para cada 
pastoral, vídeos e muito mais. O 
cartaz temático desta edição da CF 
está na imagem ao lado.

Para definir o tema e o lema 
da Campanha da Fraternidade de 
2017, os assessores se dividiram 
em sete grupos, sendo seis grupo 
destinados a estudar os seis biomas 
brasileiros e um grupo trabalho o 
tema da CF 2017.

DA REDAÇÃO / Blumenau

CLAUDIA FLORENTIN / Para ALC

Com o tema central “Mu-
lheres Luteranas, celebrando os 
500 anos da Reforma”, a OASE 
Nacional organiza para os dias 17, 
18 e 19 de março seu Encontro Na-
cional. Mais de duas mil mulheres 
de todo o país já se inscreveram. 

A atividade, inspirada por Ka-
tharina von Bora, Olympia Morata, 
Marguerite de Navarrra, Katharina 
Zell e outras mulheres que foram 
ativas na Reforma do século XVI,  
se realizará pela primeira vez em 
Foz do Iguaçu/PR.

“Cada vez mais somos chama-
das a colocar-nos como mulheres 
em nosso papel e assim vamos des-
construindo paradigmas culturais, 
sociais e de gênero que existem em 
nossas realidades”, compartilha 
a pastora Márcia Helena Hülle, 
Orientadora Teológica Nacional da 
OASE, no vídeo sobre o encontro.

O evento busca a participação 
de ministras, líderes e leigas de 
toda a IECLB. Se espera também 
a presença de mulheres de igrejas 

irmãs da América Latina e Caribe. 
No contexto da celebração dos 500 
anos do movimento da Reforma, 
que deu origem à Igreja Luterana 
e em meio às preparações que as 
comunidades, paróquias, sínodos 
e grupos da IECLB, o movimento 
de mulheres da IECLB está organi-
zando na cidade de Foz do Iguaçú/
PR o Encontro Nacional de Mu-
lheres com a temática “Mulheres 
Luteranas, celebrando os 500 anos 
da Reforma”.

O Encontro Nacional permitirá 
“refletir sobre a presença, as opor-
tunidades e desafios enfrentados 
pelas mulheres em cargos de lide-
rança na igreja e na sociedade em 
geral. E empoderar mulheres para 
assumir cargos de liderança”, se 
explica no vídeo, motivando com a 
canção Por isso vem, entra na roda 
co’a gente, também; você é muito 
importante, vem! O encontro se 
realizará no Hotel Raffain de Foz 
do Iguaçú.

ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES

Mais de 2.000 mulheres inscritas para o Encontro em Foz
“Com vistas ao jubileu da Re-

forma, a OASE nacional, em sua 
reunião de planejamento compre-
endeu que é o momento oportuno 
para reunir as mulheres e refletir 
sobre liderança e participação, 
desde o movimento da Reforma 
até nossos dias”, colocaram Rejane 
Hagemann, Presidenta da OASE 
Nacional, e a Pastora Carmen 
Michel Siegle, Coordenadora de 
Gênero e Etnias da IECLB.

O encontro nacional tem o apoio 
da Presidência da IECLB. “Este é 
um momento de muita celebração. 
De celebrar em gratidão por seu 
protagonismo, por sua presença e 
por tudo o que representam para 
esta igreja, a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil”, diz o 
pastor presidente Dr. Nestor Friedri-
ch, em sua mensagem às mulheres.

O encontro é organizado pela 
Secretaria de Ação Comunitária / 
Coordenação de Gênero, Gerações 
e Etnias e conta com o apoio de 
Ministras do Fórum de Reflexão 
da Mulher Luterana e da Juventude 
Evangélica.

O encontro nacional em Foz do Iguaçú quer empoderar as mulheres.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Coral de Indaial completa 90 anos
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História 

Galo Verde

IGREJA DA ALEMANHA convita Papa 
Francisco a visitar a Alemanha

P. EDSON PILZ / Indaial Permacultura II
A permacultura idealizada 

por Mollison propõe a 
associação de plantas e 
animais, intermediada pelo 
elemento humano, para atingir 
a autossuficiência doméstica 
e de comunidades no uso de 
energia e de recursos. 

A base científica para 
o design da permacultura 
se situa na ecologia dos 
sistemas. Para se elaborar 
um bom design permacultural 
é preciso seguir dois passos 
básicos. O primeiro é de que 
as leis e os princípios podem 
ser adaptados a qualquer 
condição climática e cultural 
e o segundo está associado a 
práticas técnicas, que mudam 
de acordo com o clima e com 
a cultura. 

Observe e interaja. O bom 
design se inspira numa relação 
harmônica entre a natureza 
e as pessoas, na observação 
cuidadosa e interação atenta.

Capte e armazene 
energia. Capturar fluxos locais 
de formas renováveis e não-
renováveis de energia.

Obtenha rendimento. 
Planejar para proporcionar 
auto-suficiência, utilizando 
energia eficientemente.

Pratique a auto-regulação 
e aceite feed back. Entender 
como atua a natureza, 
com feed backs positivos e 
negativos se pode desenhar 
sistemas auto-reguláveis.

Use e valorize os serviços 
e recursos renováveis. 

Não reproduza 
desperdícios. Reutilização 
criativa dos desperdícios é a 
essência do impacto mínimo.

Design partindo de 
padrões para chegar a 
detalhes.

Use soluções pequenas e 
lentas. Projetar para executar 
funções em menor escala, 
prática e eficiente no uso de 
energia.

Use e valorize a 
diversidade como resultado 
do equilíbrio e da tensão 
existente na natureza entre 
variedade e possibilidade, 
produtividade e força.

Use as bordas e valorize 
os elementos marginais. 
A contribuição dos aspectos 
invisíveis de qualquer sistema 
deve ser reconhecido e 
preservado.

Use a criatividade e 
responda às mudanças. 
Leve em conta as mudanças 
de forma deliberada e 
cooperativa e responda 
criativamente, adaptando o 
design.

MARIA VELASCO 
Gestora ambiental
Paulo Lopes/SC

Edital de Convocação
Conforme o previsto no Artigo 15, inciso I do Estatuto da 
COMUNHÃO MARTIM LUTERO convoco os seus membros para a 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na seguinte data e local:
Data.: 23 de Março de 2017
Horário: 09h30 em primeira convocação; e 09h45 em segunda e 
última convocação
Local: Centro de Literatura Evangelística, sita à Rua Erich Belz, 154 
(prédio da Livraria Martin Luther/ Editora Otto Kuhr Ltda.)  , Bairro de 
Itoupava Central –  BLUMENAU/SC.

Ordem do Dia: 
1. Abertura e Meditação
2. Leitura da ata da assembleia anterior
3. Relatório do Conselho Administrativo
4. Prestação de contas da Tesouraria
5. Mudança na composição do Conselho de Administração da CML
6. Nomeação de Secretário Executivo da CML
7. Planejamento para o ano jubilar da Reforma
8. Diversos

 Blumenau, 10 de fevereiro de 2017
 P. Dr. Osmar Zizemer 
 Presidente do Conselho Administrativo

No dia 21 de Janeiro a Paróquia Bom Pastor de Brusque/SC acolheu 
o casal Venske, familiares e amigos para a celebração das Bodas 
de Diamante. EUWALDO VENSKE E DULCE POPPER VENSKE 
casaram no dia 19.01.1957 em Brusque. O casal foi abençoado com 
dois filhos, duas noras, três netos e uma neta. Na mensagem, a 
parábola do tesouro escondido (Mt 13.44) destacou que o casal, que 
não falta em nenhum culto, experimenta as dádivas deste tesouro 
oculto reveladas no Evangelho. Ao casal, bem como aos filhos, 
noras, netos e familiares desejamos as mais ricas bênçãos de Deus.

Bodas de Diamante

Euwaldo 
e Dulce 
Venske 
celebraram 
60 anos de 
vida matri-
monial em 
Brusque.

No dia 29 de janeiro a co-
munidade de Indaial/SC 
celebrou um culto especial 

em comemoração pelos 90 anos 
de fundação do Coral Cantate. 
O pregador do culto foi o pastor 
sinodal Breno Carlos Willrich, do 
Sínodo Vale do Itajaí. Sua reflexão 
foi sobre o tema e o lema do ano da 
IECLB para 2017. O culto contou 
com a participação do Grupo En-
canto, presbíteros e membros da 
comunidade, pastores, bem como 
muitos visitantes. 

Foram tantas as pessoas que 
fizeram e fazem parte deste coral, 
por muito ou pouco tempo, todas 
dignas de homenagem e agradeci-
mento. Representando todas elas, 
neste culto foram homenageadas a 
filha do fundador Irmhilde Böcker, 
ex e atual regentes e as integrantes 
com mais de 60 anos de partici-

pação. Sobre o Coral, Ruth Voigt 
escreve: “Nosso Coral Cantate, 
fundado em janeiro de 1927 pelo 
pastor Heinrich Bühler, festeja 90 

anos de atividades. Na comunidade 
muitos laços nos ligam a ele, com 
trabalhos e alvos comuns. Nossas 
alegrias, nossos cuidados e sofri-

mentos são praticamente os mes-
mos. Por isso queremos comemo-
rar juntos esta data tão importante 
na igreja. Nós o fazemos colocan-
do-nos sob a palavra do Salmo 
146.1-2: Louvem ao Deus Eterno! 
Ó minha alma, louve o Eterno! Eu 
o louvarei a vida inteira; cantarei 
louvores ao meu Deus enquanto 
eu viver. Como fundador e regente 
do coral citamos o pastor Heinrich 
Bühler. Após, os pastores Friedrich 
Fuchshuber, Karl Mehler, Friedrich 
Gierus, e as regentes Ruth Thiel e, 
atualmente, Pochyua de Andrade o 
dirigiram. O Cantate leva a mensa-
gem de Deus em forma de canção 
nos cultos, encontros de corais, 
hospital, concertos de Advento e da 
Paixão, cultos da Reforma e muitos 
outros eventos. Ensaiamos terças à 
noite e no momento 23 coralistas 
colaboram. Que Deus continue a 
iluminar e fortificar o coral para 
poder permanecer neste trabalho 
tão importante dentro da igreja.”

Integrantes do Coral Cantate com os pastores Edson Pilz e sinodal Breno Carlos Willrich.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Márcio Rodrigues Reginal-
do (37 anos), ministro catequista, 
despediu-se da Paróquia de Timbó/SC 
em um culto especial no domingo 18 
de dezembro. Ele assumiu a Pastoral 
Escolar do Instituto de Educação de 
Ivoti/RS. No Sínodo Vale do Itajaí ele 
também atuou na orientação teológica 
das atividades com Culto Infantil 
e Juventude Evangélica. Em 2016 
coordenou ações importantes para 
a realização do Congrenaje. Casado 
com Fabiane, o casal tem um filho. Na 
Faculdades EST de São Leopoldo/RS 
cursou bacharelado em Teologia, com 
ênfase em Educação Cristã. Além de 
Timbó, atuou em Badenfurt-Blumenau. 

MINISTÉRIO CATEQUÉTICO

Cat. Edson Reginaldo despede-se de Timbó

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Comunidade FOCO NAS CRIANÇAS mobiliza 
a igreja no período das férias

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12Três tardes bíblicas em Timbó 

envolvem mais de 450 crianças

EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA

A Bíblia no Altar
Normalmente, nos altares 

das igrejas cristãs tem uma 
Bíblia. Em todos os templos 
das comunidades da IECLB 
encontramos uma Bíblia no 
centro do altar, geralmente 
aberta em um aparador. 
Grande ou pequena, antiga 
ou moderna, ela está lá para 
comunicar o fundamento da 
fé em Jesus Cristo. Mesmo 
quando celebramos em casas, 
dispomos uma mesa e nela 
colocamos a Bíblia.

A Bíblia é a Sagrada 
Escritura, a Palavra de Deus, 
a base das confissões e da 
doutrina da igreja. Em Efésios 
2.20 diz que a igreja cristã está 
construída sobre o fundamento 
dos profetas e apóstolos, que 
aponta para Jesus Cristo. Este 
fundamento encontra-se na 
Bíblia. Por isso Martim Lutero, 
no tempo da Reforma do século 
16, resgatou a autoridade da 
Escritura Sagrada e a elegeu 
como um dos pilares da reforma 
e da igreja.

A princípio, o altar é a 
mesa da Santa Ceia, onde 
celebramos a doação de Cristo, 
o seu sacrifício na Cruz, que 
trouxe o perdão e a salvação ao 
mundo e à humanidade.  Muitos 
ministros e ministras colocam os 
elementos da Ceia do Senhor no 
centro do altar e a Bíblia ao lado 
das velas. Mas, que ela sempre 
esteja lá no altar, aberta, para 
ser lida e fonte da proclamação 
da ação salvadora de Deus, 
realizada em Jesus Cristo.

Então, a bíblia no altar não 
é um enfeite. A importância da 
Bíblia no altar reclama cuidados 
especiais. Não podemos deixá-
la empoeirar-se no altar, aberta 
sempre na mesma página. 
Bom seria que em todas as 
celebrações ela fosse aberta na 
página onde consta uma das 
leituras indicadas para o dia. 

Melhor ainda seria se a 
Bíblia no altar fosse tomada 
para a proclamação do 
evangelho em todas as 
celebrações. Essa atitude 
comunicaria a sua importância 
no altar e, também, despertaria 
a prática dessa mesma atitude 
em nossas casas. No altar e em 
nossas casas a Bíblia precisa 
ser cuidada, lida e estudada, e 
receber a importância que ela 
de fato tem.

Aunião paroquial de Timbó/
SC, no Sínodo Vale do 
Itajaí, realizou nos dias 

24 a 26 de janeiro três “Tardes 
Bíblicas” com crianças das quatro 
paróquias. Os encontros, realiza-
dos na Comunidade Cristo Bom 
Pastor, reuniram um total de crian-
ças superior a 450 nas três tardes. A 
temática “Crianças Alegres jubilai” 
foi tratado em três abordagens dife-
rentes do lema “Em Deus vivemos, 
nos movemos e existimos” (Atos 
17.28). Na primeira tarde “em 
Deus vivemos”, na segunda “nos 
movemos” e na terceira “existi-
mos”. Além da temática o diácono 
Clauder Geike e a pastora Mirian 
Ratz trabalharam com muitas 
atividades, como brincadeiras de 
integração, cantos recreativos e 
muita agitação.

Na primeira tarde, com o tema 
“Em Deus vivemos”, o teatro foi 
usado para encenar histórias do 
dia a dia das crianças, mostrando 
que as coisas erradas que fazemos 
nos afastam de Deus, e longe de 
Deus não existe vida. Para nos 
reconciliar, Deus nos envia seu 
Filho Jesus Cristo, que traz vida 
e salvação. 

Na segunda tarde o tema “Em 
Deus nos movemos”, a ação do 
Espírito Santo, foi contado pela 
estória do surgimento da Alegria. A 

flor que nasceu diferente das outras 
flores, mas a única que fez a terra 
sorrir. Deus nos cria com jeitos 
diferentes, e nos capacita para 
diferentes atividades. Valorizar as 
qualidades das pessoas em vez de 
zombar traz alegria para todas as 
pessoas. Uma flor que desabrocha 
em contato com a água deixou as 
crianças impressionadas. Ao abrir, 
a flor trouxe valores como sinceri-
dade, honestidade, companheiris-
mo, diversão e alegria. 

Na terceira tarde o tema “Em 
Deus existimos” deixou as crianças 
totalmente eufóricas com uma caça 
ao tesouro. Por meio de pistas base-
adas na Palavra de Deus, as crianças 
decifraram o enigma e foram à caça. 
O tesouro, após ser revelado, mos-
trou um baú cheio de chocolate. 

Haja imaginação e muita habi-
lidade para preparar as histórias, 
encenar para as crianças, fazer 
com que prestem atenção, contudo 
as orientadoras e os orientadores 

tiraram de letra. Após a história e 
reflexão havia um delicioso lanche 
servido para as crianças. 

Atividades práticas marcaram 
as tardes, com a confecção da Rosa 
de Lutero por meio de colagem. O 
lema de cada dia foi relacionado 
com a Rosa de Lutero. Com a rosa 
pronta, cada criança pode levar 
uma lembrança das tardes maravi-
lhosas que tiveram. A participação 
média de mais de 140 crianças por 
dia, foi acima do esperado.

DA REDAÇÃO, Blumenau/SC

Além da temática, durante atividades práticas as crianças confeccionaram a rosa de Lutero como lembrança.

Entre os dias 16 e 20 de ja-
neiro, aconteceu a Escola Bíblica 
de Férias da comunidade de Cam-
po Alegre/SC, no sínodo Norte 
Catarinense. O tema do encontro 
foi “o verdadeiro super-herói”. A 
participação de aproximadamen-
te 75 crianças por dia marcou o 
encontro. Nos teatros, recebemos 
a visita de vários super-heróis da 
televisão e do cinema, e descobri-
mos que eles não são tão podero-
sos assim. Através das histórias 
bíblicas, as crianças aprenderam 
que somente Jesus pode estar em 
todos os lugares ao mesmo tempo, 
só Ele sabe de todas as coisas, tem 
todo o poder, toda a força e toda a 
vitória. E, ao contrário dos outros 
heróis, Jesus é de verdade, ama a 
cada um de nós, e quer cuidar de 
nós e nos dar a salvação. Jesus é o 
verdadeiro super-herói!

A Paróquia de Rio da Prata 
em Joinville/SC também realizou 
sua Escola Bíblica de Férias, que 
ocorreu entre os dias 25 e 27 de 
janeiro. O tema foi o mesmo dos 
“Super-heróis”, tema esse que faz 
parte do dia-a-dia das crianças. 

Crianças sonham com seus 
heróis, querem ter a mesma rou-
pa, bonecos, cadernos e mochilas. 
Muitas gostariam de ter esses 
“superpoderes”, poder voar, olhar 
através de uma parede, ter um carro 
“super-veloz”. São todas coisas 
que estão presentes no mundo vir-
tual do imaginário infantil. 

Crianças participam de escolas bíblicas de férias
Comunicação do SNC / Joinville

As crianças participaram com vontade nos dois encontros de EBF.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Diaconia 
JEJUM DIACONAL

Reforma e ação diaconal 
serão focos na quaresma

QUARESMA é tempo de jejum 
diaconal em Santa Catarina

FILATELIA

IECLB Selos está 
de mudança para 
Belo Horizonte

Diác. ANGELA LEMKE / Joinville

OJejum Diaconal em 
2017 no Sínodo Nor-
te Catarinense terá 

como enfoque temático “Ale-
gres na Reforma com Amor 
Diaconal”, a partir do lema 
bíblico “A fé é ativa no amor” 
(Gálatas 5.6).

Celebrar os 500 anos da 
Reforma Luterana significa 
celebrar em palavras e ações. 
Uma dessas ações é o Jejum 
Diaconal, uma ação de fé em 
favor de pessoas ou causa 
importante, que ocorre duran-
te a Quaresma. O objetivo é 
levar as pessoas a deixar de 
consumir (doces, bebidas, 
carne vermelha, roupas etc.) 
durante a Quaresma, juntar e 
somar o valor poupado e levá-
-lo à igreja num culto em um 
envelope com o nome “Jejum 
Diaconal”.  

Neste ano, o motivo das 
ofertas será o trabalho com 
famílias imigrantes. A ação é 
muito importante para um co-
ração que diariamente precisa 

se encher de esperança 
e a fé nos impulsiona 
para isso, pois é ativa 
no amor. As pessoas 
dão as mãos entre si 
e abraçam sua igreja 
e confessionalidade, 
como mostra o símbolo 
da ação.

No seu escr i to 
sobre as Boas Obras, 
Lutero critica as obras 
que são usadas para 
méritos pessoais, mas 
valoriza as boas obras 
realizadas com amor. O 
próprio Lutero diz que 
em “questões do amor 
é preciso ceder, porque 
ele tudo suporta”. Esse 

Diz Lutero que “fé ver-
dadeira é uma obra divina 
em nós, que nos modifica 
e faz renascer de Deus (Jo 
1.13). Há algo muito vivo, 
atuante, efetivo e poderoso 
na fé, a ponto de não ser 
possível que ela cesse de 
praticar o bem. Ela também 
não pergunta se há obras a 
fazer, e sim, antes que surja 

a pergunta ela já as 
realizou e sempre está 
a realizar”.

No Antigo Testa-
mento lemos que o 
jejum era praticado 
em várias situações: 
em tempos de seca 
e fome, de enfermi-
dades, de luto, em 
processos judiciais. 
Tradições cristãs le-
vam muito à sério o 
jejum. O próprio Jesus 
jejuou e se retirava 
para orar (Mc 1). 

O Jejum Diaconal 
2017 tem início pro-
gramado para o dia 1o 
de março, quarta-feira 

amor é definido por ele a par-
tir do amor de Cristo. Esse é o 
parâmetro. As obras do amor 
devem ser direcionadas às 
pessoas em maior necessi-
dade. Esse amor não leva em 
consideração recompensas, 
nem pergunta se a pessoa é 
digna de recebê-lo. O amor é 
abnegado e espontâneo, como 
o amor de Deus. 

de cinzas, e final para o dia 
23 de abril.  No encerramen-
to, neste dia, está progra-
mada uma celebração com 
entrega dos envelopes, às 9 
horas na Comunidade dos 
Apóstolos em Joinville/SC. 
A temática e a programa-
ção foram organizadas pela 
equipe do Jejum Diaconal do 
Sínodo Norte Catarinense.

O programa IECLB 
Selos mudou de lugar e 
de coordenador. Há déca-
das promovido pela Obra 
Gustavo Adolfo-OGA para 
angariar verbas para pro-
jetos através da coleta de 
selos, o programa vinha 
sendo coordenado por Die-
ter Fertsch. Agora Herbert 
Knup, de Belo Horizonte/
MG, se dispôs a coordenar 
a continuidade do trabalho 
de IECLB-Selos.

Em janeiro, Knup esteve 
em Vera Cruz/RS na casa do 
casal Fertsch para iniciar a 
mudança do material para a 
capital mineira. O IECLB-
-Selos estará abrigado na 

Instituição Beneficente Mar-
tim Lutero/IBML, ligada à 
Comunidade Evangélica de 
Belo Horizonte, e mante-
nedora da creche Cantinho 
Amigo, do Centro de Integra-
ção Martinho e do ancionato 
Lar Luisa Griese.

IECLB-Selos passa a 
estar ancorada numa enti-
dade filantrópica. Jovens e 
idosos abrigados nas enti-
dades mantidas pela IBML 
serão envolvidos nas ativi-
dades com os selos. Por ora, 
Dieter Fertsch continuará 
catalogando e comerciali-
zando selos, além de au-
xiliar na transferência de 
know-how.

Dieter 
Fertsch 
coordenou 
o programa 
por décadas. 
Agora é 
Herbert 
Knup (D) 
que assume.

OASE

Grupo de mulheres de 
Ribeirão Máximo, 41 anos

No dia 3 de março de 
1976, 21 senhoras de Ribei-
rão Máximo, Paróquia de 
Massaranduba/SC, realiza-
ram o seu primeiro encon-
tro no salão da sociedade 
do Alto Máximo, em Luiz 
Alves/SC.  

No culto de ação de gra-
ças pelos 40 anos do grupo 
lembrou-se a simbologia 
bíblica em torno deste nú-
mero. Quarenta anos foi o 
tempo que Israel caminhou 
pelo Deserto. Também este 
grupo só pode festejar e 
celebrar porque a graça de 
Deus o preservou até aqui. 

Quando olhamos para a 
bíblia o número quarenta 
indica o tempo de prepara-
ção para o novo: 40 dias e 
noites do dilúvio (Gn 7.4.); 
40 dias e noites passa Moisés 
no Monte (Ex 24.18); Jesus 
jejuou 40 dias antes de co-
meçar o seu ministério (Mt 
4.2); A Ascensão de Jesus 
acontece 40 dias depois da 
Ressurreição (At 1.3).  

Durante estes 40 anos 
Deus cuidou do trabalho deste 
grupo e o manteve firme na 
fé e vivenciou a comunhão, 
anunciando um novo tempo, 
cheio de paz, amor e justiça.

Frank Tiss, pastor, teólogo e 
cooperante no COMIN de 1994 a 
2009 pela Obra Missionária Luterana 
de Hermannsburg, Alemanha, é autor 
do livro “Nach dem Regenwald ein 
Dschungel – Fünfzehn faszinierende 
Jahre mit brasilianischen Ureinwo-
hnern – und eine verwunderliche 
Rückkehr”, que saiu em alemão, em 
outubro de 2016.

O título, traduzido livremente para 
“Após a floresta, uma selva – quinze 
fascinantes anos com povos indígenas 
brasileiros – e um surpreendente retor-
no”, mostra uma caminhada enriquece-
dora empreendida por Frank T. durante 
os anos de experiência e convivência 
com o povo Kulina, no sul do estado 
do Amazonas.

Na introdução da obra, o autor 
afirma que “as perspectivas das pes-
soas com as quais nos envolvemos, 
com as quais pensamos e gracejamos, 
influencia definitivamente a própria” 
(tradução livre). Eis um grande 
aprendizado na prática do diálogo 
intercultural e inter-religioso, área 
temática com a qual o COMIN lida 
diariamente. Este caminho nunca é 
unidirecional, mas de duas (ou mais) 
mãos, quando as pessoas se abrem 
para perceber um modo de vida dife-
rente do que o seu.

POVOS INDÍGENAS

Pastor Frank Tiss lança livro sobre convívio com Kulinas
A obra é aprendizado na prática 
do diálogo intercultural e inter-
religioso, área temática com a 
qual o COMIN lida todos os dias.

REPRODUÇÃO O CAMINHO

REPRODUÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Fé e Vida 

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

IGREJA E POLÍTICA

Encontro de prefeitos do Médio 
Vale é recebido em Rodeio 12

PREFEITO DE BOTUVERÁ assume 
presidência da AMMVI em Rodeio 12

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. GUILHERME LIEVEN / Rodeio

No início de fevereiro os 
prefeitos dos municípios 
do Médio Vale do Itajaí 

se reuniram em assembleia da As-
sociação dos Municípios do Médio 
Vale do Itajaí-AMMVI no Centro 
de Eventos Rodeio 12. A equipe 
do Centro de Eventos recebeu as 
autoridades municipais em seus 
espaços e serviu as refeições do dia 
com dedicação e presteza.

A assembleia dos prefeitos 
resultou na eleição do prefeito de 
Botuverá, José Luiz Colombi, para 
a presidência da AMMVI, gestão 
2017-2018. Os prefeitos de Bene-
dito Novo, Jean Grundmann, e de 
Doutor Pedrinho, Simoni Nones, 
foram eleitos primeiro e segundo 

vice-presidentes. O novo presiden-
te prometeu dar continuidade aos 
projetos em andamento nas áreas de 
saúde, meio ambiente e saneamento.

Catorze municípios formam 
a Associação dos Municípios do 
Médio Vale do Itajaí: Apiúna, 
Ascurra, Benedito Novo, Blume-

nau, Botuverá, Brusque, Doutor 
Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, In-
daial, Pomerode, Rio dos Cedros, 
Rodeio e Timbó.

A assembleia da associação de prefeitos elegeu José Luiz Colombi, prefeito de Botuverá, para a presidência.

O Risco Trump
Em que medida o novo 

presidente dos EUA, Donald 
Trump, afeta o Brasil e o mundo, 
fica cada vez mais evidente a 
cada dia. Com pouco mais de 
um mês na Casa Branca, todo 
mundo já viu que ele pretende 
cumprir suas promessas de 
campanha uma a uma e à 
risca. Não que esta seja uma 
qualidade a ser menosprezada 
em um político, afinal é o que 
todas as pessoas esperam 
de alguém que se elege para 
um cargo público. Mas, a 
democracia tem regras e, cá 
pra nós, não se pode governar 
a mais importante nação do 
planeta pelas redes sociais.

O risco Trump, entretanto, 
não está no seu uso do Twitter 
ou do Facebook. O risco Trump 
está no seu autoritarismo. A 
revista Veja quis compará-lo a 
Martim Lutero, especialmente 
por ser ousado no uso da 
comunicação de ponta do 
seu tempo. Tenho minhas 
dúvidas, entretanto, se daqui 
há 500 anos vão falar tão 
bem de Trump quanto falam 
hoje de Lutero. Ainda mais se 
continuar insistindo em seu jeito 
“Trumpeltier” de fazer as coisas, 
como disse uma amiga minha. 
Líderes autoritários costumam 
quebrar a cara muito cedo, e 
penso que Trump não vai muito 
longe nesse ritmo. Sua principal 
façanha na presidência, por 
ora, será a de isolar os EUA  
rapidamente. O problema é o 
poder que Trump recebeu de 
apertar o botão vermelho. 

Um século perdido?
Mas, o risco real está no 

que Trump representa. O seu 
discurso é que é o problema. 
E ele não é um fator isolado, 
que se poderia encapsular 
em algum momento e impedir 
que se alastre. Na verdade, 
o mundo inteiro já está 
amplamente “infectado” por um 
vírus, cujos efeitos dramáticos 
já conhecemos de lições da 
história que não queremos 
aprender, nem lembrar. Em 
meio a um clima geral de 
simpatia por antigas bandeiras 
fascistas, Donald Trump chega 
ao topo do poder planetário. 
Sua vitória certamente trará 
outros para os holofotes.

E é aqui que entra o Brasil e 
a América Latina, a Alemanha, 
a Inglaterra, a França e toda 
a Europa. Os sintomas são 
um patriotismo extremado, 
xenofobia, ódio a minorias e 
suas reivindicações, desprezo 
aos pobres e ojeriza a tudo que 
cheira a social. O século 21 
pode ser perdido e terminar com 
muitas saudades do que fomos 
um dia, como humanidade.

Por que vamos falar de gás 
ou até a exploração de petróleo 
no dia mundial da água, que é 
lembrado dia 22 de março? Vamos 
falar de fracking, nacionalmente 
chamamos de exploração de gás 
de xisto e causou (e vem causando) 
grande furor nas mídias sociais 
com imagens de verdadeiras la-
baredas saindo de torneiras do 
meio-oeste estadunidense e que 
foram originadas do documentário 
Gasland de 2010.

Oklahoma é um dos estados 
com maior atividade sísmica nos 
Estados Unidos e não possui mon-
tanhas, não está próximo a uma 
placa tectônica e nem está próximo 
a algum vulcão. Em 2011, ano em 
que a legislação começou a per-
mitir o fracking na região, foram 
registrados um total de 63 terremo-
tos. Número que cresceu em 2016 
e registrou um total assustador de 
644 terremotos somente no estado 
de Oklahoma. A ligação direta veio 
após o Serviço Geológico dos Esta-
dos Unidos fazer um levantamento 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

de todas as plantas que exploram o 
gás de xisto com a localização dos 
epicentros dos terremotos e conse-
guiram a confirmação do nexo da 
atividade com os eventos sísmicos.

Em 04/07/2016 o jornal Folha 
de São Paulo publicou uma matéria 
sobre as duas cidades paranaenses 
Altônia e Xambrê, que se juntam 
a outros 56 municípios brasileiros 
para tentar banir a atividade da 
exploração do gás de xisto em 
seu território. Os dois municípios 
possuem sua atividade econômica 
principal voltada para o agrone-
gócio, algo pelo qual o Paraná é 
muito conhecido, e temem então 
que a exploração do gás venha 
a resultar em danos ambientais 
grandes demais para que possam 
ser remediados.

A questão é simples e diz res-
peito ao inesperado. Não sabemos 
como os produtos químicos injeta-
dos no solo, utilizados para liberar 
o gás, irão se comportar com fontes 
de água subterrâneas e quais os 
impactos para a saúde ambiental 
do Planeta Terra. Cuidado, um 
terremoto vem aí!

THOBIAS LEMKE / Garuva

Água corre risco pelo fracking 
para extrair gás de xisto 
Além de provocar tremores 
de terra nas regiões em que 
acontece a exploração, a 
extração do gás de xisto do 
subsolo por meio de fracking 
pode afetar as bacias hídricas 
no Brasil, que você pode ver 
no desenho ao lado.

Em Assembleia da ASTE 
em 2016, em São Leopoldo/RS, 
foi divulgado um manifesto pela 
Educação Teológica Inclusiva. O 
objetivo do manifesto é perguntar 
pela pessoa com deficiência como 
um lugar teológico nos termos da 
inclusão como um princípio. “Pelo 
compromisso com o acesso de todas 
as pessoas ao “caminho, a verdade e 
a vida” (João 14.6), preferimos a in-
clusão à exclusão. O reconhecimen-
to recíproco à dicotomia. Preferimos 
a graça à lei”, diz o documento.

A pergunta para as instituições 
de educação teológica é “como po-
dem ser protagonistas nos processos 
de construção da sociedade inclu-
siva, voltando-se para a tradição 
profética de anúncio e denúncia. 
Anúncio do caminho acessível 
construído pelos caminhantes em 
suas diferentes trilhas. Denúncia da 
ilusória perfectibilidade humana”.  

“Frente ao preconceito e ao 
medo que fundamentaram e ainda 
fundamentam o rechaço social 
e eclesial em relação às pessoas 
com deficiência, resta-nos apenas 
o movimento cheio de Graça – a 
promoção da convivência por meio 
dos encontros. Nos vimos, portanto, 

impactados pelo desafio constante 
da conversão do olhar, o que somen-
te é possível na convivência com as 
diferenças e os diferentes”, emenda 
o texto. Tal convivência, no entanto, 
depende de acessibilidade. 

“A espiritualidade cristã tem 
uma tarefa crítico-profética ante 
o ser humano e suas deficiências. 
Tanto as igrejas quanto a Teologia 
devem rever seus conceitos e ações 
no sentido da inclusão das pessoas 
com deficiência – tanto como lugar 
teológico (a experiência de Deus 
na perspectiva das pessoas com 
deficiência) quanto em suas práticas 
pastorais (com a implementação da 
acessibilidade nos espaços ecle-
siais). A construção da Educação 
Teológica Inclusiva nos remete, 
portanto, a um desafio interno (ecle-
sial) e externo (atuação profética na 
sociedade)”, reflete. 

“Assumimos, neste manifesto, 
que não somos iguais. Compomos 
a diversidade da criação em toda 
a sua complexidade. Nossas dife-
renças passam por aspectos físicos, 
sensoriais, intelectuais, atitudinais 
etc. Todavia, nossas semelhanças 
testemunham a condição humana 
em sua vulnerabilidade.

TEOLOGIA E INCLUSÃO

ASTE pleiteia uma 
educação teológica inclusiva 



5592

ANO XXXIII / Nº 3 / MARÇO DE 201714 O CaminhO

Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2016

INFÂNCIA

TARDES COM AS CRIANÇAS 
aconteceram nas praias

Nas Férias com Jesus reúne crianças nas praias
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DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Um programa comum dos 
sínodos Norte Catari-
nense e Vale do Itajaí, 

“Nas Férias com Jesus” abre 
espaço para evangelizar crianças 
em férias nas praias. A atividade 
estendeu-se de 10 a 14 de janeiro 
em encontros nas praias de Ita-
poá, Barra do Sul, Barra Velha, 
Piçarras, Penha, na Associação 
Caminhar Juntos, Navegantes, 
Gravatá e Meia Praia.

Nos encontros, os pequenos 
refletiram sobre tesouros e confec-
cionaram o anel dourado da Rosa 
de Lutero. Debateram também so-
bre a importância de testemunhar, 
sobre paz e alegria com todos, 
mesmo com as diferenças. Ao con-
feccionar a parte branca da Rosa 
de Lutero, as crianças puderam 
compreender que a cruz de Cristo 
nos transforma. 

No último dia as crianças fala-
ram do amor que Deus demonstrou 
ao enviar seu filho para nos salvar. 
Nesse encontro as crianças rece-
beram a visita especial de Catarina 
Von Bora. Ela contou sua história e 
como conheceu Lutero, relembrou 
o significado de cada parte da Rosa 

de Lutero, contou também que gos-
tava muito de cozinhar e ensinou as 
crianças a fazer deliciosas pizzas e 
cupcakes. 

Cada criança levou de lembran-
ça para casa sua própria Rosa que 
confeccionou durante o encontro. 
Em Itapoá a oferta totalizou R$ 
136,90, destinada para a APAE 
local. A programação iniciou na 
terça com 13 crianças e encerrou 
na sexta com 22 crianças.

Para concretizar este projeto 
muitas pessoas se mobilizaram, 

doando tempo, talentos e recursos 
financeiros. Durante o preparo do 
material para os encontros havia 
grande expectativa por parte das 
orientadoras e orientadores para 
que tudo ficasse perfeito para atin-
gir o objetivo de cada encontro. 
Ao final dos encontros os relatos 
dos grupos traziam a alegria e 
satisfação pela convivência e 
aprendizado que era experimen-
tado junto às crianças. Em janeiro 
de 2018 faça parte do “Nas Férias 
com Jesus”!

DA REDAÇÃO/ Com informes dos Sínodos

Além de histórias, dinâmicas e teatros, as crianças participaram de 
atividades como a montagem da rosa de Lutero.

O envolvimento das crianças foi total e motivou a satisfação das 
orientadoras que organizaram as tardes dos encontros.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Ecumene 

Nossos Hinos
Graças (HPD 249)

DIREITO A PROTEÇÃO é motivo do 
manifesto das entidades cristãs

MIGRAÇÃO

CMI e FLM emitem manifesto conjunto
criticando política imigratória de Trump

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DA REDAÇÃO / Blumenau

OConselho Mundial de 
Igrejas-CMI e a Federação 
Luterana Mundial-FLM 

manifestaram preocupação com a 
nova política de imigração propos-
ta pelo presidente dos EUA Donald 
Trump. Estrangeiros, refugiados e 
expatriados teriam direito a prote-
ção, é dito num manifesto conjunto 
publicado no dia 31 de janeiro em 
Genebra-Suíça.

As duas entidades representam 
600 milhões de cristãos em todo 
mundo, e aconselham os america-
nos a permanecerem firmes em sua 
tradicional cultura de boas-vindas, 
ante de seus compromissos com o 
direito internacional.

A nova forma de tratar o tema 
não prejudica somente as pessoas 

Particularmente a lei que proíbe 
refugiados sírios de entrar nos EUA 
“demonstra uma catastrófica falta 
de solidariedade e de responsabili-
dade”, exorta o texto. 

A legislação que Trump tenta 
emplacar, à revelia do judiciário 
americano, fecha as portas dos 
EUA a imigrantes sírios, irania-
nos, iraquianos, sudaneses, líbios, 
somalis e iemenitas. Os protestos 
contra os propósitos de Trump 
crescem dentro dos EUA. A justiça 
americana tenta impedir o novo 
presidente de levar a cabo sua nova 
política, por ser inconstitucional.

Ao querer proteger o país da 
entrada de terroristas, o decreto 
prejudica antes as vítimas do ter-
rorismo, do genocídio, das guerras 
civis e da perseguição de gênero, 
diz o manifesto conjunto.

A lei que o novo presidente dos EUA tenta aprovar, apesar da justiça 
americana, impede a entrada de imigrantes de sete países.

que precisam de acolhimento, mas 
é um mau exemplo para os demais 
países, que se sentem incentivados 

a participar de um processo de es-
vaziamento do direito internacional 
das pessoas refugiadas.

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs-
-CONIC apresentou o cartaz da Semana de 
Oração pela Unidade Cristã (SOUC), edição 
2017. A arte vencedora é de autoria da artista 
Rose Araujo (Ânima Design Studio). A escolha 
foi definida em um concurso realizado pelo 
CONIC. “Reconciliação: é o amor de Cristo que 
nos move – Celebração do 500° Aniversário da 
Reforma” será o tema da SOUC deste ano, que 
relembra os 500 anos da Reforma Protestante 
iniciada por Lutero.

A Semana será uma oportunidade a mais 
para que as igrejas abordem a questão da re-
conciliação entre as diferentes denominações 
cristãs, focando na riqueza e na diversidade 
que há cada uma delas e, ao mesmo tempo, 
conclamando para a necessidade de uma união 
mais plena.

Inspirados em Francisco – Em 2013, 
a Exortação Apostólica do Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), 

inspirou o tema deste ano, com a citação “O 
amor de Cristo nos move” (parágrafo 9 e 2 Cor 
5.14-20). Foi a partir dessa compreensão que a 
Comissão Alemã formulou o tema.

Material da SOUC – O material da SOUC 
foi preparado pela Comissão Ecumênica Alemã, 
país considerado um dos berços da Reforma. 
A Comissão Ecumênica Alemã definiu dois 
destaques para a SOUC: 1) deveria haver uma 
celebração do amor e da graça de Deus, a “jus-
tificação da humanidade somente pela graça”, 
refletindo a ideia principal das Igrejas marcadas 
pela Reforma. 2) deveria ser reconhecida a dor 
das subsequentes e profundas divisões que 
afligiram a Igreja, assumindo abertamente as 
culpas e ofertando oportunidades para dar pas-
sos na direção da reconciliação. No Brasil, quem 
adaptou o material foi o regional do CONIC no 
Rio Grande do Sul.

Fonte: CONIC

SOUC

CONIC divulga cartaz da semana de oração de 2017

Martin Gotthard Schneider 
(Constança, 1930), músico e 
teólogo protestante, faleceu em 
3 de fevereiro deste ano, aos 
86 anos. A sua canção, que 
tem tradução para mais de 25 
idiomas, é a única que, tendo 
nascida dentro da igreja, atingiu 
o primeiro lugar nas paradas de 
sucesso popular na Alemanha, 
por seis semanas seguidas.

“Graças” surgiu em 1961, 
escrita para um concurso de 
novos hinos. E está na maioria 
dos hinários evangélicos e ainda 
hoje é a canção mais popular de 
encontros como o Dia da Igreja 
ou de cultos jovens ao redor 
do mundo, mesmo depois de 
50 anos. Na gravação do coral 
Botho-Lucas e da banda “Die 
Ärzte”, a canção conheceu o 
sucesso das paradas em 1963.

Gerações de jovens e gente 
de todas as idades tem entoado 
este hino ao longo de décadas, 
não somente na IECLB, mas em 
todo o mundo cristão. Trata-se 
de uma das canções cristãs 
mais populares dos últimos 50 
anos em todo o mundo.

As canções de Schneider 
inauguraram uma nova 
tendência de explicitar os 
conceitos da fé de forma 
simples e popular, afastando a 
formulação da fé da atribuição 
exclusiva do pastor sobre o 
púlpito. Com esta postura, 
Schneider acertou em cheio o 
coração de toda uma geração 
de cristãos que, atingida pelos 
ventos renovadores do rock e do 
pop, queriam um novo jeito de 
ser igreja, com canções menos 
baseadas no som dos pesados 
órgãos medievais e de canções 
acompanhadas por guitarras, 
baixos e bateria.

Martin 
Getthard 

Schneider
(1930-2017)

REPRODUÇÃO O CAMINHO
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Especial A SOLIDARIEDADE é o desafio 
do tempo de abstinência

SOLIDARIEDADE

As lições da Quaresma

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. Dr. TITO LIVIO LERMEN / Joinville

Estamos na quaresma, pe-
ríodo que transcorre 40 
dias antes da Páscoa, no 
ano em que celebramos 

os 500 anos da Reforma. Remete-
-nos ao resguardo, à penitência e à 
reflexão. Jesus foi tentado, sofreu 
agressões, foi perseguido. Resistiu 
a tudo que contrariasse os planos 
Daquele que o enviou.

No livro “O Homem mais In-
teligente do Mundo” (1º volume) 
o autor, Dr. Augusto Cury faz, a 
partir de Lucas, uma análise da 
personalidade de Jesus enquanto 
gestor de suas emoções. O homem 
mais famoso de todos os tempos, o 
único cujo aniversário é lembrado 
globalmente, não ficou conhecido 
pela sua mais notável especiali-
dade: ser gestor da sua emoção e 
escrever poesias no caos.

O autor analisa o ser humano 
Jesus, considerando quatro testes, 
aos quais  ele fora submetido, cuja 
síntese apresento a seguir:

No primeiro teste, o corpo 
de Jesus foi submetido ao limite, 
quando da tentação no deserto. 
O corpo de Jesus encontrava-se à 
beira do colapso, morrendo.  Ele, 
porém, falava do maior sonho dos 
mortais: a eternidade. Jesus não 
perdeu o romantismo pela vida 
com esperança, pois sem esperan-
ça, morremos, ainda que estejamos 
vivos. “O corpo de Jesus foi levado 
ao limite...em vez de sucumbir 
aos instintos, ele preservava sua 
consciência crítica.”

No segundo teste, o da neces-
sidade neurótica do poder, ele foi 
conduzido ao alto de um monte, 
do qual podia ver todos os reinos 
e a possibilidade de reinar sobre 
eles. As pessoas, como sabemos, 
vendem a alma por causa do poder, 
se corrompem, esmagam a ética, se 
matam, fazem guerras.  Jesus tinha 
a capacidade de convencer povos e 
reinos. Ele, porém, resistiu.

No terceiro teste, do poder 
político e religioso, que ocorreu 
quando Jesus foi conduzido ao 

A Reforma foi um poderoso 
movimento de libertação. A men-
sagem de liberdade proclamada 
por Jesus é uma das tônicas da 
Reforma, pois ser livre para Lutero 
é assumir compromissos. Liber-
tação não se esgota em emanci-
pação. “Livre é somente aquele 
que de livre e espontânea vontade 
sabe assumir compromissos.” Diz 
Lutero: “O cristão é livre sobre 
todas as coisas e não está sujeito a 
ninguém”. Pois a justificação por 
graça e por fé liberta do jugo da lei, 
do pecado e da morte, colocando 
todas as pessoas no mesmo nível 
diante de Deus.

Pensamento luterano é pensa-
mento crítico. Lutero teve a cora-
gem de questionar as autoridades 
de sua época, afinal “antes importa 
obedecer a Deus do que aos ho-
mens”. Isto é libertador. Respeitar 
a autoridade humana, sim, mas 
não render-lhe culto. “A soberania 
de Deus coloca todas as pessoas 
em situação de responsabilidade 
e impede o abuso do poder de uns 
sobre os outros.”

Segundo o Dr. Gottfried Brake-
meier, pensamento luterano é pen-
samento dialético, quer dizer, pen-
samento luterano sabe distinguir 
sem separar o que deve permanecer 
junto. A visão dualista não cabe no 
pensamento luterano. As pessoas 
são iguais e diferentes. A palavra de 
Deus é Lei e Evangelho. Somos ao 
mesmo tempo justos e pecadores.

O pensamento luterano ensina a 
fazer as necessárias distinções, sem 
divorciar. É outra arte a ser apren-
dida. Mas é exatamente nisto que 
consiste uma das mais importantes 
contribuições luteranas à ecumene 
e à sociedade.

A religião, “seja qual for, sem 
altruísmo, empatia, proteção da 
emoção ou aumento do limiar para 
frustrações, asfixia a saúde emo-
cional e transforma a felicidade 
em utopia”.

Portanto, nosso engajamento 
se dá na busca por uma pedagogia 
da liberdade, por uma educação 
socioemocional, em todas as áreas 
e níveis, contribuindo com o de-
senvolvimento do espírito crítico, 
solidário e transformador que 
capacitam para a fé, o amor e a 
esperança.

 Em uma de suas canções, Pe. 
Zezinho convida-nos a:

“Amar como Jesus amou
Sonhar como Jesus sonhou
Pensar como Jesus pensou
Viver como Jesus viveu
Sentir como Jesus sentia
Sorrir como Jesus sorria”.

pináculo do templo para jogar-se 
do alto e, então, milagrosamente 
ser amparado e com esse feito 
conquistar a simpatia e liderança 
de todas as religiões. Mas Jesus 
não queria seduzir o mundo. Não 
queria poder político, nem reli-
gioso. Jesus tem fome e sede de 
humanidade (em relação à história 
do amanhã da humanidade sugiro 
a leitura do livro Homo Deus, de 
Yuval Noah Harari, prof. da Uni-
versidade Hebraica de Jerusalém). 
Só é digno de poder quem se curva 

diante da sociedade para servi-la. 
Não para se servir.

No quarto teste, o da humi-
lhação pública, sendo Jesus um 
vitorioso no teste do esgotamento 
físico e mental, da superação da 
ambição pelo poder, político e reli-
gioso, deveria ser aplaudido social-
mente e aclamado espiritualmente. 
Não foi o que aconteceu. “Ao se 
assumir como libertador do povo 
ele foi execrado por seus amigos, 
excluído da sociedade e excomun-
gado pelos líderes religiosos.

Jesus resistiu às tentações de poder e notoriedade e nos ensina a solidariedade com quem sofre.

A Bíblia dá dicas para jejuar na Quaresma
A Bíblia tem diversas dicas para a época da Quaresma. Entupir-

se de comida empobrece o espírito e desvia a atenção do que 
realmente importa. Isso transparece em toda a Bíblia. Quem se 
abstém de alimentos por um determinado tempo, aproxima-se de 
Deus. Jejuar é um sinal de penitência e de conversão. Jejuar, orar e 
dar esmolas são considerados o “tripé das boas obras”.

MATEUS 6.16-18 - Jesus detestava os dissimulados, pessoas 
que precisam demonstrar sua piedade para serem admiradas. 
Pode-se fazer penitência e jejum também só para mostrar 
despojamento. Jesus aconselha o contrário: Ninguém precisa saber 
que você está jejuando, a não ser “o Pai, em secreto”. Por isso 
ele aconselha que durante o jejum a pessoa se limpe e se cuide 
de modo muito especial: “Quando vocês jejuarem, não pareçam 
azedos como os hipócritas”.

ISAÍAS 58.5-7 - Viver a estreita ligação entre jejum e justiça 
o profeta Isaías coloca diversas vezes e falava diretamente à 
consciência das pessoas de posse. “Este é um jejum do qual eu 
me agrado”, diz Deus: “Solta todos aqueles que você amarrou com 
injustiça”. Em vez de jejuar conforme os ritos, as pessoas ricas 
deviam libertar seus escravos. Deus também exige abrigar os sem 
teto e alimentá-los: “Reparte o teu pão com o faminto”.

JONAS 3.5-8 - Sinais externos acompanham o jejum, desde 
que não seja para se mostrar. Em tempos bíblicos as pessoas se 
vestiam de pano de saco ou de pelo de camelo. O mesmo saco 
também era usado no luto. Jonas aconselha o pessoal de Nínive a 
vestir até seus animais com pano de saco. 

MATEUS 4.2-4 - Durante o dia só chá e à noite batata frita? 
Assim não dá! Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando no 
deserto. Ele sentiu que o jejum não enfraquece, antes fortifica. 
E ele suportou as tentações de Satanás, dizendo a palavra que 
deveria nortear cada ação de abstinência: “Não só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”.

ATOS DOS APÓSTOLOS 14,23 - Você pode jejuar por diversos 
motivos: arrependimento, purificação, limpeza espiritual... A 
comunidade primitiva nos ensina que Paulo e Barnabé oravam e 
jejuavam pelos anciãos das comunidades que fundavam. Jejuar 
pelos presbitérios das nossas comunidades seria interessante.

ISAÍAS 58.3-4 - Jejuar e brigar ao mesmo tempo, como 
fazemos nas redes sociais? Esse texto diz que Deus não quer isso. 
Jejuar não é só aparência, mas requer mudança interior. Renúncia 
exterior conduz a equilíbrio interior e paz, sobriedade e harmonia!


