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Leia também

Tesoureiros e 
presidentes em 
seminário no Vale

SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Administradores paroquiais 
do Sínodo Vale do Itajaí participa-
ram de um seminário esclarecedor. 
Mais de 130 lideranças partilharam 
informações legais e administrativas 
com especialistas do sínodo e da 
Secretaria Geral da IECLB.

GERAL / PÁG. 11 

Sínodo organiza 
primeiro Fórum 
Sinodal de Diaconia 

SÍNODO NORTE CATARINENSE

O Fórum esteve sob a coor-
denação da assessora diaconal do 
Sínodo Norte Catarinense, diaco-
nisa Arlete Prochnow. Durante o 
encontro, foram tratadas temáticas 
relacionadas à diaconia. Ao final 
do encontro em São Bento do Sul 
foi lançado o desafio de realizar 
ações diaconais nas comunidades 
e paróquias.

DIACONIA / PÁG. 12 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Quase tudo pronto 
para o encontro dos 
500 anos em SC

DIA DA IGREJA

O Dia da Igreja intersinodal 
está sendo planejado nos mínimos 
detalhes. O encontro no dia 29 de 
outubro, na Arena Jaraguá, pro-
mete. Três sínodos estão juntos 
neste encontro. O Sínodo Norte 
Catarinense recebe, em Jaraguá 
do Sul, e os sínodos Paranapa-
nema e Vale do Itajaí juntam-se 
às homenagens. Os 500 anos da 
Reforma Protestante estão no 
centro das atenções. Milhares já 
se inscreveram. Ainda dá tempo 
de enviar a sua inscrição.

DESTAQUE / PÁG. 3 

Certo fazendeiro dirigia-se à 
cidade para cuidar de seus negócios. 
Ao passar por uma casa humilde à mar-
gem da estrada, resolveu olhar para ver 
quem ali morava. Aproximou-se sem 
desmontar do cavalo e viu uma garo-
tinha de dez anos, ajoelhada, de mãos 
postas, olhos lacrimejantes: “Que faz 
você aí, minha filha?”, perguntou.

“Estou orando a Deus, pedindo 
socorro. Meu pai morreu, minha mãe 
está doente, meus quatro irmãos têm 
fome”, respondeu a menina. “Que 
bobagem!”, disse o fazendeiro. “O 
Céu não ajuda ninguém! Está muito 
distante. Temos que nos virar sozi-
nhos!”. Mesmo incrédulo e rude, 

compadeceu-se e deu uma boa soma 
em dinheiro à menina para comprar 
comida e remédio: “E esqueça a ora-
ção; ela não ajuda”. 

E retornou à estrada, mas antes de 
completar duzentos metros decidiu 
verificar se sua orientação estava 
sendo observada. Para sua surpresa, a 
pequena continuava de joelhos: “Ora, 
por que não vai fazer o que mandei? 
Não adianta pedir ajuda à Deus!” 

A menina respondeu: “Já não estou 
mais pedindo, mas agradecendo porque 
pedi socorro e Deus enviou o senhor!” 

Muitas pessoas são como esta 
menina ou como o fazendeiro. A todo 
instante podemos ser os que pedem ou 

os que ajudam. Deus demonstra o seu 
amor por nós enviando Jesus Cristo e 
espera que sigamos o seu exemplo de 
amar a quem estiver ao nosso alcance. 

Muitos sofreram com enchentes 
ou enfermidades, temos muitas famí-
lias quebradas e em crise. Mulheres, 
crianças, jovens, homens, que nem 
esperam por grandes somas em di-
nheiro. Esperam apenas um abraço, um 
carinho ou um simples bom dia. Como 
cristãos luteranos somos chamados a 
demonstrar o amor de Deus a todos que 
cruzam o nosso caminho. Nisto está o 
ato de compreender o amor de Deus e 
ser uma bênção na vida de pessoas que 
talvez estejam pedindo ajuda a Deus.

Pais participativos 
VIDA FAMILIAR

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Atos 26.22 

No s s a  h o m e n a -
gem neste mês de 
agosto vai para 
os pais. Cada vez 

mais participativos, homens 
modernos estão se envol-
vendo com tudo não só na 
educação dos filhos. Buscam 
também compartilhar com 
as mães a responsabilidade 
pelo cuidado do ambiente em 
que vivem. Pais de hoje são 
participativos. Compartilham 
e partilham. Na relação com 
o cônjuge, isso se manifesta 
na socialização do trabalho 
doméstico. As atividades e 
tarefas do lar podem e devem 
ser socializadas entre os mem-
bros da família com equidade, 
respeitando-se as possibilida-
des de cada indivíduo. Com 
esta perspectiva, a Redação do 
Caminho deseja um abençoa-
do Dia dos Pais.

HOMENAGEM

Hélio 
Musskopf, 
um idealista 
que serviu 
sua Igreja
PERSONALIDADES DA IECLB / PÁG. 10 

COMUNICAÇÃO

Mudanças na 
Rádio União 
de Blumenau 
enfatizam 
a missão

REFORMA 500

Encarte 
especial será 
publicado no 
Caminho em 
outubro

DESTAQUE / PÁG. 3 DESTAQUE / PÁG. 3 

REPRODUÇÃO O CAMINHO

"Até hoje Deus 
tem me ajudado, 
e por isso estou 
aqui trazendo a 
sua mensagem a 
todos, tanto aos 
humildes como 
aos importantes.”



O homem, de maneira 
geral, nos últimos 
anos tem-se voltado 
à família. Está mais 
presente no lar, nas 
tarefas domiciliares, 
na criação e educação 
dos filhos. O homem 
tem evoluído!

Até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou 
aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos 
humildes como aos importantes.”

PAULO 
HEBMÜLLER, 
Jornalista em 
São Paulo
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CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

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

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

P. em. ANILDO WILBERT, Diretor Geral / Florianópolis

Paternidade com excelência

Opinião  ATOS 26.22

EDITORIAL

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

Fale conosco

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

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00 (anual)

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
10/08/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Vivemos num mundo de rápidas e profundas transformações, 
onde normas, valores e princípios básicos da vida são constan-
temente questionados e mudados. De fato, a família vive hoje 
no meio de um mundo de tensões, divisões, contestação dos 

valores éticos e normas vigentes, gerando em consequência uma série de 
crises, entre elas a ruptura da unidade familiar.

É verdade que o homem, de maneira geral, nos últimos anos tem-se 
voltado à família. Está mais presente no lar, seja nas tarefas domiciliares 
e em especial presente na criação e educação dos filhos, assumindo, em 
parceria com a esposa, o papel da educação dos filhos. O homem tem 
evoluído! Vem acontecendo o empoderamento pessoal por parte dele. 
Segundo o educador Paulo Freire, empoderamento significa “a capacidade 
do indivíduo realizar, por si mesmo, as mudanças necessárias para evoluir 
e se fortalecer”. É fortalecer-se na função para a qual é chamado.

Nos últimos tempos ouvimos máximas de parte de educadores, pales-
trantes, escritores e pregadores que não se cansam de aconselhar pessoas 
a serem protagonistas e assumirem as rédeas da sua vida. Não tem dúvida 
que é uma importante recomendação. Mas, como ser protagonista da própria 
vida se não lhe for ensinado? Quem o fará e como ensinar?

Os estudos comprovam que os pais que contam histórias interessantes 
ou leem todos os dias para o filho/filha, estão dando uma enorme ferra-
menta para sua formação. Outra prática que tem dado um bom impacto é 
levar a criança para pensar sobre o mundo que a cerca, fazendo perguntas 
abrangentes. Por exemplo: Para que servem os calçados, o telefone? Assim, 
ela começa a desenvolver o raciocínio e o uso da linguagem, respeitando 
os limites e etapas da vida.

Enfim, é importante a presença marcante dos pais na vida dos filhos. Não 
é apenas presença física, mas envolvente, que pode expressar-se no diálogo, 
no ouvir, no falar, nas atitudes, na proatividade e no exemplo. E tudo isso 
pode acontecer na hora do brincar, no criar, inventar novos brinquedos, 
trazidos lá da infância ou da participação em atividades no escotismo.

A paternidade com excelência se expressa e se evidencia na convivên-
cia, na criatividade, nas atitudes, no abraço, no beijo, na oração, no dizer 
“sim” ou “não” em situações oportunas. E tudo isso em parceria de mãe e 
pai! Lembrando sempre Provérbios 22.6: “Eduque a criança no caminho 
em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”.

ENIGMA FOTOGRÁFICO 2

Você sabe que lugar é este?

A menina abordou-me na 
varanda do restaurante onde eu 
almoçava ontem (12 de julho 
de 2017). Não sei se você tem a 
mesma impressão, mas, como eu 
ando muito a pé, percebo que as 
abordagens de pedintes nas ruas 
– que sempre existiram – vêm 
aumentando bastante.

Minha primeira reação foi não 
prestar atenção; fingir que não era 
comigo.

Mas ela não pediu dinheiro. 
Pediu que eu pagasse uma marmita 
de comida para ela e o irmão. 

Guarde para você o seu discur-
so de “ah, mas isso é assistencia-
lismo piegas, não muda nada, cadê 
a mãe dessa criança?” – porque, 
quando eu levantei meus olhos 
para olhar os olhos de Vitória, não 

vi a infância que deveria haver nos 
olhos de uma criança de seus nove, 
dez anos. Só vi naqueles olhos 
tristeza, miséria e fome. 

Indiquei à funcionária que ela 
podia fazer a marmita da menina 
e marcar na minha comanda. Ela 
o fez rapidamente, e o rapaz da 
balança marcou o valor e aprontou 
uma sacolinha, rapidamente, tudo 
para que as duas crianças saíssem, 
também o mais rapidamente pos-
sível, do local. 

Vitória pegou a marmita numa 
das mãos, seguiu dando a outra 
ao irmão menor, de seus quatro 
ou cinco anos, e os perdi de vista 
enquanto atravessaram a rua e 
sumiram no trânsito e na confusão 
da cidade.

À noite, li que um catador foi 
fuzilado pela PM depois de ter 
pedido comida num restaurante.

Desculpe, mas não vai haver 
esperança hoje. Quem sabe, ama-
nhã.

Desculpe, não vai 
ter esperança hoje

CARTAS

Estranhei a informação (Notícias breves, 
julho, p.5) de que o valor devido das 
empresas devedoras com o INSS “equivale 
a três vezes o déficit da previdência de 
2016”. Mas como? O déficit da previdência 
foi de 151.9 bilhões, e a dívida informada 
é de 426 milhões. Portanto, o déficit é 356 
vezes maior que as dívidas. Quem fez 
o cálculo parece que achou que milhão 
e bilhão são a mesma coisa. Convém 
corrigir essa informação, para evitar que as 
pessoas se iludam.
 P. Gerd Uwe Kliewer
 Pirabeiraba, Joinville/SC

O Caminho responde: O missivista está 
correto. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Conta não confere

ERRAMOS

O ARTIGO “Desafio aos jovens dos 
grupos de JE” (P. 16, junho) não é de 
autoria da Pa. Vera Regina Waskow e 
do P. Alfredo Jorge Hagsma. O texto foi 
elaborado pelos jovens Lilian Cristine 
Voss, Matheus Lorentz, Gudrun Piper e 
Rubens Schmidt, do grupo de jovens da 
comunidade onde o casal de ministros 
atua em Curitiba.

A VIAGEM dos jovens do Sínodo Vale 
do Itajaí à Faculdades EST ocorreu 
em junho, conforme Flashes (p. 4 da 
edição de julho). Mas o casal P. Sin. 
Breno Carlos Willrich e esposa Betty não 
os acompanhou. A foto publicada é da 
viagem de 2014. Pedimos desculpas.

RESPOSTA DO MÊS DE JULHO
Esta é a Igreja Martin Luther 
de Ibirama/SC. Participaram, 
acertando a resposta: Haroldo 
Lohse (Pomerode), Reinaldo 
Adolph (Itapema), Liselotte 
Wanke de Mello (Porto Alegre) 
e Ingebourg Viergutz (Caçador). 
Eles participarão do sorteio de 
uma assinatura para 2018.

O/a ganhador/a da assinatura será divulgado na edição de 
dezembro de 2017.

Esta é a segunda foto 
do Enigma Fotográfico. 
Se você quiser participar 
e concorrer a uma 
assinatura do jornal O 
CAMINHO para o ano de 
2018, envie-nos a sua 
resposta para o e-mail 
caminho@mythos.
art.br, com nome, 
telefone e endereço 
completo. Durante o ano 
publicaremos os/as que 
acertaram os enigmas 
publicados e, na edição de 
dezembro, o/a sortudo/a 
que vai receber uma 
assinatura do jornal para 
2018. Boa sorte!



Fala Sinodal
INÁCIO LEMKE 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense em Joinville
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Destaques
DIA DA IGREJA

Quase tudo pronto para 
a grande festa dos 500 anos Nossa Festa

SAIBA DETALHES do Dia Intersinodal de Igreja 
pelos 500 anos da Reforma em Santa Catarina

NIVALDO KLEIN

Estamos a menos de cem 
dias do jubileu dos 500 Anos 
da Reforma. Muitos eventos e 
estações ao longo do ano já 
fizeram referência à data, em 
comunidades, sínodos e na 
igreja toda. 

Na arte, a Rosa de Lutero 
vem tomando lugar em praças, 
pátios, pinturas em paredes de 
igrejas e trabalhos manuais (500 
Rosas para o Dia da Igreja), e 
está envolvendo muitas mãos 
para a grande comemoração 
da Reforma na área dos três 
sínodos Norte Catarinense, 
Paranapanema e Vale do Itajaí.

Nossos Valores
A importância da 

religiosidade e fé luterana na 
contemporaneidade histórica 
e cultural não pode ser 
subestimada nas comunidades 
evangélicas brasileiras. É bem 
importante que preservemos 
os valores éticos e morais 
como inegáveis em nosso jeito 
luterano de ser igreja herdeira 
da Reforma no contexto 
brasileiro. 

No entanto, quando nos 
manifestamos de forma 
coerente e comprometida 
com os princípios cristãos 
espelhados na Reforma, não 
podemos permanecer inertes 
diante da atual conjuntura 
social, política e religiosa com 
a qual somos confrontados dia 
após dia em nosso país. Somos 
desafiados a nos manifestar 
quando são praticadas injustiças 
contra outras pessoas, outros 
seres vivos; quando restringem 
nossos direitos já conquistados 
para uma boa convivência 
social e comunitária. Algo está 
errado, quando os direitos de 
muitos são diminuídos para 
garantir o poder e a supremacia 
de poucos. 

Nossa Responsabilidade
O jubileu não deve ser 

apenas um ano de retrospectiva 
e nostalgia. Deve ser muito 
mais uma oportunidade 
coletiva de proporcionar uma 
nova visão futura. Precisamos 
constantemente de novas 
visões comprometidas com a 
vida de cada um, de cada uma, 
e com a vida do Planeta.  

É preciso incluir na 
continuidade da Reforma a 
visão de jovens, de pessoas e 
grupos que ainda continuam 
sendo excluídos por suas 
origens étnicas ou gênero. A 
partir da Reforma queremos ser 
uma igreja inclusiva e ampla. 
Pois é crendo na Palavra que 
entendemos que todos somos 
criação de Deus.

CAMINHO NA REFORMA

Jornal produzirá encarte 
especial para os 500 anos

O Conselho de Redação do 
jornal O Caminho aprovou, em sua 
última reunião de pauta, no Centro 
de Eventos Rodeio 12, nos dias 6 e 7 
de julho, a produção de um encarte 
especial para outubro. O material a 
ser publicado deverá informar sobre 
os principais acontecimentos na Re-
forma e da vida de Martim Lutero 
e Catharina von Bora. Uma linha 
do tempo com as datas históricas e 
informações sobre sua relevância irá 
perpassar todo o encarte. 

Com um total de oito páginas, 
o material deverá ser encartado em 
todos os exemplares da edição de 
outubro. Todos os assinantes indivi-
duais e coletivos receberão o encarte. 

Além disso, será possível rodar 
exemplares independentes do mate-
rial de oito páginas, com encomendas 
antecipadas. Comunidades e institui-
ções que quiserem mais exemplares, 
devem solicitar ao Centro de Lite-
ratura Evangelística, pelo telefone 
47/3337-1110.

Omundo luterano vai parar! 
Tudo para celebrar cinco 
séculos da ousadia de 

Martim Lutero. Também em Santa 
Catarina não será diferente. Muita 
criatividade já se manifestou desde 
as celebrações dos 500 dias para os 
500 anos, no ano passado. Praças, 
jardins com a Rosa de Lutero, 
monumentos, totens, relógios de 
contagem regressiva para a data 
dos 500 anos, balões, flores e 
muito mais. E celebrações; muitos 
eventos, homenagens, placas e atos 
políticos, cultos especiais. 

Os sínodos Vale do Itajaí, Norte 
Catarinense e Paranapanema deci-
diram já no ano passado que iriam 
unir-se para a grande comemoração 
dos 500 anos. Um Dia da Igreja In-
tersinodal está marcado para o dia 
29 de outubro, na Arena Jaraguá, 
em Jaraguá do Sul/SC.

Andando pelas comunidades 
já se percebe quanta gente está se 
preparando para participar do Dia 
da Igreja no Jubileu dos 500 Anos. 
Será uma oportunidade única e, 
por tudo que percebemos, será 
o maior Dia da Igreja luterano 
na América Latina, pelo público 
presente. 

São três Sínodos que se reúnem 
neste evento. As coordenações 
de música dos três sínodos estão 
organizando um coral com 500 
coralistas e mais 150 instrumentais. 
A tendência é aumentar ainda mais 
este número para acompanhar o dia 
da igreja, o que com certeza já é mo-
tivo de mais gente se fazer presente.

Haverá espaço de exposições 
para mostrar a diversidade de 
trabalhos que são realizados nesta 
região. Mostrando o rosto da nossa 
igreja, nas comunidades, escolas, 

instituições, faculdades, hospitais, 
diaconia, missão criança, OASE, 
LELUT e muito mais. 

O momento é de organizar as 
caravanas, com ônibus, vans ou 
carros. Mas, vamos organizar e 
garantir a presença das pessoas 
de longe e de perto. Na última 
reunião da equipe coordenadora já 
recebemos a informação do Sínodo 
Paranapanema, que virá com 17 
ônibus. 

Então, Norte Catarinense e Vale 
do Itajaí vamos organizar e facilitar 
a vinda de mais gente!

Eu vou, quero viver o evento 
dos 500 Anos – quero Jubilar com 
muitas outras pessoas e dizer: 
ALEGRES, JUBILAI!

A Rádio União FM 96.5 
de Blumenau está de cara nova, 
com uma programação diferen-
te, estilos musicais variados e 
programas feitos especialmente 
para você ouvinte. A partir da 
constatação de que a rádio pre-
cisava estar à serviço da missão 
da IECLB, a diretoria executiva, 
eleita em abril deste ano, deci-
diu implantar uma nova gestão 
administrativa, buscando dar 

identidade à União, com ênfase 
mais missionária. 

Nos últimos três meses, a 
equipe comandada pelo presidente 
eleito Cesar Obenaus estuda novos 
programas, uma agenda musical 
mais eclética e um espaço maior 
para notícias da igreja e da socie-
dade. Mensagens religiosas e uma 
programação alemã também estão 
previstas na nova grade. 

A Gerência Executiva foi as-
sumida por Ademir Buerger que 
terá como responsabilidade tornar 

práticos os novos anseios da equi-
pe eleita e de toda a comunidade 
luterana. O ex-gerente Rubens 
Olbrisch, que esteve na função por 
mais de 20 anos, deixou a função 
por própria decisão. “Agradecemos 
por todos estes anos de dedicação e 
engajamento em prol deste impor-
tante veículo de comunicação da 
IECLB”, agradeceram os membros 
do Conselho Geral e Diretoria 
Executiva da Fundação Luterana 
de Comunicação, mantenedora da 
Rádio União FM 96.5. 

“Neste momento de transi-
ção, a Comunidade Blumenau 
Centro dará seu decisivo apoio, 
também financeiro, para que a 
União continue a ser uma rádio 
a serviço da missão da IECLB 
aqui em Santa Catarina. Com 
a dedicação destes membros 
voluntários, de toda a equipe 
colaboradora e com a união de 
ouvintes e anunciantes, a nossa 
União tem uma boa nova pers-
pectiva pela frente”, enfatizou o 
pastor Milton Jandrey.

União FM de Blumenau muda programação e enfatiza missão
COMUNICAÇÃO

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau
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Gente e Eventos 

Flashes

P. Sin. INÁCIO LEMKE saúda 
novo Bispo de Joinville na posse

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Pesar

JUBILEU DE OURO

Coral Laudate completa 
meio século em Curitiba

HANS ZELLER deve 
encerrar suas atividades na 
Mission EineWelt em janeiro. O 
responsável pelo Departamento 
para a América Latina da 
Igreja Luterana na Baviera 
segue para a aposentadoria. 
O pastor bávaro, que já atuou 
em Belo Horizonte no Brasil, 
será substituído no posto em 
Neuendettelsau pela pastora 
Friederike Deeg (43 anos). 
Ela atuou por três anos no 
Chile e no momento atua nas 
relações da Igreja Evangélica 
na Alemanha com a América 
Latina, em Hannover.

DA TEORIA À PRÁTICA:
A Secretaria de Habilitação ao 
Ministério da IECLB divulgou, 
no dia 4 de julho, a lista 
dos estudantes de Teologia 
aprovados pela Comissão 
de Exame da igreja para se 
candidatarem ao Período Prático 
de Habilitação ao Ministério-
PPHM. Num total de 23 
bacharéis, há 16 interessados 
e interessadas em tornar-se 
pastores e pastoras e sete 
pretendem ser missionários 
e missionárias. Não houve 
candidatos para os ministérios 
catequético e diaconal. Todos 
concluíram o curso de Teologia 
em um dos três centros de 
formação teológica da IECLB, 
em São Leopoldo/RS, Curitiba/
PR e São Bento do Sul/SC. Até 
o fechamento desta edição, o 
destino dos candidatos não havia 
sido definido. A lista de envio foi 
anunciada para o dia 18 de julho.

No dia 25 de junho, o Coral 
Laudate da Comunidade Melanch-
ton, Paróquia Sul de Curitiba/PR, 
comemorou 50 anos de fundação. 
A celebração contou com a pre-
sença do pastor sinodal Odair 
Braun e do presidente do Conse-
lho Sinodal Heinz Egon Löwen, 
assim como de ex-coralistas e 
diversos convidados. O dia foi de 
alegria, emoção e comemoração, 
bem como de imensa gratidão a 
Deus pelo caminho percorrido e 
com a certeza de que a bênção 
e a proteção de Deus persistirá 
acompanhando.

O coral surgiu para aprimorar 
dons musicais em pessoas das 
comunidades da Vila Hauer, São 
José dos Pinhais, São Mateus e Bo-
queirão. Mais tarde, essas pessoas 

ajudaram a formar os corais das 
Comunidades Concórdia de São 
José dos Pinhais e da Vila Hauer.

O primeiro regente foi Ernesto 
Dittmar, que vinha nos ensaios com 
seu Fusca Azul. Os ensaios eram 
realizados, uma vez na Vila Hauer 
e uma vez no Boqueirão. Também 
regeram o grupo Ursula Blümel, 
Siegmar Heumann, Claci Hansen, 
os pastores Friederich Genthner 
e Claus Brunken, e atualmente 
Fernando Klemann.

"A arte de fazer música coral 
oferece às pessoas momentos de 
valorização de si mesmas mediante 
o reconhecimento das outras pesso-
as, trazendo à tona a beleza do ser 
humano", define a pastora Evelyne 
Regina Goebel, atual ministra no 
Boqueirão, em Curitiba.

EDGAR VOLBRECHT (76 anos) faleceu no dia 
23 de junho em Vitória/ES. Pastor da IECLB no 
Espírito Santo, atuou como ministro em Santa 
Maria de Jetibá/ES por 32 anos. Era pai de três 
filhos, entre eles o pastor Marcos Cesar Volbrecht. 

ALZIRA STAHLHÖFER (90 anos) faleceu no dia 23 de junho 
na Casa Matriz de Diaconisas em São Leopoldo/SC. Natural de 
Palmeira/RS, era irmã diaconisa desde 1945, sendo ordenada 
ao ministério diaconal em 1953. Ela atuou em hospitais, como o 
Moinhos de Vento em Porto Alegre. Aposentada desde 1987, vivia na 
chácara da irmandade em Fonte do Quilombo. 

DOM ONERES MARCHIORI (84 anos) faleceu no 
dia 27 de junho em Lages/SC. Bispo emérito da 
Diocese de Lages desde 2010, Dom Oneres foi 
uma referência do ecumenismo no Brasil. Natural 
de Carazinho/RS, ele cursou teologia em Roma, 
tornou-se bispo em 1977 em Caçador e assumiu 
a Diocese de Lages em 1983, onde ficou até 
jubilar-se. Integrou o CIER, entidade que presidiu. 
Na atual diretoria, era vice-presidente do CIER, 
ao lado do pastor sinodal Inácio Lemke. Também 
presidiu a Regional Sul 4 da CNBB e foi membro 
do conselho permanente da entidade dos bispos 
brasileiros. Também integrou o Pontifício Conselho 
para a Unidade dos Cristãos. Seu desejo, sempre 
manifestado aos amigos, era “viver num mundo 
onde a partilha acontece, sem a divisão entre 
credos e religiões”.

Atual grupo de cantoras e cantores do Coral Laudate.

ICAR

Novo bispo católico 
de Joinville toma posse

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O novo Bispo da Diocese de 
Joinville tomou posse no dia 24 
de junho, em missa oficiada pelo 
Arcebispo de Florianópolis, Dom 
Wilson Tadeu Jönck.

Dom Francisco Carlos Bach 
recebeu a missão em abril, por 
decisão do vaticano, e tomou posse 
diante de uma multidão de cerca 
de cinco mil pessoas, formada por 
líderes religiosos, sua família e a 
comunidade católica. O novo bispo 
ocupa a vaga surgida com a morte 
repentina do bispo anterior, Dom 
Irineu Roque Scherer, que faleceu 
no dia 2 de julho de 2016 em de-
corrência de um infarto.

O ato de posse foi prestigiado 
por diversas autoridades, entre elas 
o prefeito de Joinville, Udo Doeh-
ler, e o pastor sinodal Inácio Le-
mke, do Sínodo Norte Catarinense 
e também segundo vice-presidente 
da IECLB.

A Diocese de Joinville com-
preende 18 municípios do Norte 
Catarinense, que tem 65 paróquias 
e quase 500 capelas.

Natural de Ponta Grossa/PR, 
Dom Francisco foi ordenado sacer-
dote em 1977. Em 2005 foi nomea-
do Bispo e passou pelas dioceses de 
Toledo/PR e São José dos Pinhas/
PR, antes de vir para Joinville.

O novo Bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco Carlos Bach.

O café da OASE Sinodal do 
Sínodo Vale do Itajaí celebrou os 32 
anos do Centro de Eventos Rodeio 
12. A casa estava cheia e bonita. Par-
ticiparam do café 190 mulheres dos 
grupos da OASE de comunidades e 
paróquias do Vale do Itajaí.

A presidente da OASE Sinodal, 
Wilhermina Kieckbusch, acolheu 
a todos com palavras de agradeci-
mento e motivação. O presidente do 
Centro de Eventos, P. Sigfrid Baade, 
o pastor sinodal Breno Willrich 
e a assessora teológica da OASE 

Sinodal, Pa. Sinara Grellmann 
Kammers, anunciaram mensagens 
bíblicas e referiram-se à missão 
do Centro de Eventos Rodeio 12, 
que durante sua história, serviu às 
Comunidades e à Igreja. E convi-
daram os grupos da OASE para 
continuarem com o seu apoio às 
necessidades e desafios do Centro 
de Eventos.

Ao final, dezenas de pequenos 
prêmios foram sorteados entre as 
participantes. A direção e a equipe 
do Centro de Eventos manifestaram 
gratidão por mais esse momento de 
celebração, serviço e comunhão.

CENTRO DE EVENTOS RODEIO 12

OASE serve 200 cafés 
pelos 32 anos da casa

P. GUILHERME LIEVEN / Rodeio

A IECLB repassou à 
Federação Luterana MundiaL-
FLM a doação de 51,4 mil 
Euros provenientes de uma 
oferta nacional para o Hospital 
Augusta Victoria (AVH) 
em Jerusalém. O dinheiro 
levantado pelas comunidades 
da IECLB foi entregue pelo 
pastor presidente ao secretário-
geral da FLM e ao bispo Munib 
Younan, da Igreja Evangélica 
Luterana na Jordânia e Terra 
Santa. Younan foi presidente da 
FLM até sua última assembleia 
na Namíbia. O dinheiro 
beneficiará pacientes do 
hospital administrado pela FLM.



“Lutero disse que se 
soubesse que o mundo 
acabaria amanhã, ainda 
hoje plantaria um pé 
de maçã. Eu procuraria 
superar Lutero e 
plantaria dois pés.”
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Em Foco 

LELUT

Convenção será no Vale

DISSERAM:

MISSÃO CRIANÇA começa a 
multiplicar-se por toda a Igreja

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

Meta é ter programa em toda a IECLB
MISSÃO CRIANÇA

LUDWIG GÜTTLER, trompetista 
e regente, embaixador para o 

Jubileu da Reforma 2017.

A XI Convenção Nacional 
da Legião Evangélica Luterana-
LELUT será em Itapema/SC. O 
encontro, que reúne os núcleos 
do trabalho entre homens da 
IECLB, será nos dias 23 e 24 de 
setembro.

PORTAL LUTERANOS

Nos dias 24 e 25 de junho 
um grupo de 42 pessoas 
esteve reunido no Centro 

de Retiros Salesianas em Porto 
Alegre/RS, para refletir sobre 
Batismo, Educação Cristã e o Pro-
grama “Missão Criança”.

O “Missão Criança” é de-
senvolvido em comunidades da 
IECLB desde o início da década 
de 1990, implantado pela missio-
nária norueguesa Inger Oybekk 
em Curitiba/PR e Blumenau/
SC. Ele busca cumprir a tarefa 
missionária da igreja de educar as 
pessoas batizadas na fé cristã. Ten-
do como fundamento o Batismo, o 
programa realiza ações que visam 
acompanhar as crianças batizadas 
e ajudar seus pais e padrinhos a 
educar na fé.

desenvolvidas em comunidades 
da IECLB, que destacaram as 
necessidades que levaram à sua 
implantação, a metodologia usa-
da, as dificuldades, os resultados 
alcançados e a contribuição para a 
Educação Cristã Contínua e a ação 
missionária da igreja. 

O encontro motivou e capa-
citou para articular, junto aos 
sínodos, ações que promovam o 
amplo conhecimento do programa 
e a compreensão das necessidades 
que busca atender, bem como 
assessoria para as comunidades e 
paróquias interessadas na proposta. 
Subsídios estão sendo reunidos e 
preparados pelo Núcleo de Produ-
ção, Assessoria e Coordenação de 
Educação Cristã da IECLB para a 
implantação do programa. Ao todo, 
16 sínodos da IECLB participaram 
do encontro.

A partir disso, outras ações 
são desenvolvidas para fortalecer 
a vivência comunitária da fé, a va-
lorização do batismo, a capacitação 
de lideranças e a educação cristã 
de toda a comunidade, envolvendo 
pessoas em várias fases da vida.

O programa incluiu palestras 
sobre o compromisso com a edu-
cação cristã a partir do batismo, 
bem como o resgate histórico 
da proposta original do Missão 
Criança. Também foram relatadas 
três experiências do Programa 

P. Manfredo Wachs fala aos participantes do encontro em Porto Alegre.

Nos dias 30 de junho e 1º de 
julho, a Faculdades EST de São 
Leopoldo/RS sediou o VII Con-
gresso do Ensino Superior da Rede 
Sinodal de Educação. O evento foi 
coordenado pelo professor Verner 
Hoefelmann, da Faculdades EST. 
A  palestra de abertura foi proferida 
pelo Reitor da Faculdades EST, 
professor Wilhelm Wachholz, que 
falou sobre os 500 anos de Reforma 
Luterana: desafios para o melhora-
mento da sociedade. 

Além do reitor Wachholz, 
prestigiaram a abertura do evento 
o diretor executivo da Rede Sino-
dal de Educação, professor Ruben 
Werner Goldmeyer, o pastor presi-
dente da IECLB, Dr. Nestor Paulo 
Friedrich, o presidente do SINEPE/

RS, professor Bruno Eizerick, e o 
Presidente da Associação Brasi-
leira de Instituições Educacionais 
Evangélicas-ABIEE e diretor do 
Bon Jesus-IELUSC de Joinville, 
professor Silvio Iung.

O Congresso, com 100 par-
ticipantes, teve como objetivo 
congregar as instituições que fazem 
parte da Rede Sinodal e fazer um 
debate sobre os caminhos, as difi-
culdades e o futuro da educação. 
O tema do evento foi Impactos da 
Reforma Luterana na educação e 
na sociedade. 

Entre as mais de 50 instituições 
educacionais ligadas à Rede Sino-
dal de Educação, sete têm cursos 
de formação superior, entre eles a 
Faculdades EST.

ENSINO SUPERIOR

Rede Sinodal de 
Educação reúne cursos 
superiores na Faculdades EST

LEGISLAÇÃO

Registre a sua igreja
Para provar a fraqueza 

da lei, o estudante Mateus 
Mognon registrou a igreja 
“Nacionais de Hanzo”, um dos 
mais odiados personagens 
do jogo Overwatch, da 
Blizzard. Registrou-a com um 
estatuto pronto de igrejas, 
permitindo desvios financeiros 
que, de outro modo, seriam 
enquadrados como sonegação.

AQUECIMENTO GLOBAL

Iceberg gigantesco
Um iceberg gigantesco de 

5,8 mil Km2 desprendeu-se em 
12 de julho da plataforma de 
gelo Larsen C, na Antártida. 
Com trilhões de toneladas, 
o gigantesco bloco de 
gelo é maior que a Região 
Metropolitana de Blumenau (5 
mil Km2), que é integrada pelas 
áreas somadas dos municípios 
de Blumenau, Gaspar, Indaial, 
Pomerode e Timbó.

No dia 24 de junho, um passeio 
ciclístico da Comunidade João Pes-
soa contou com 105 participantes. 
A comunidade é ligada à paróquia 
Apóstolo Tiago de Jaraguá do Sul/
SC. O início foi no pátio da comuni-
dade, onde cada ciclista recebeu um 
número, dois balões e um adesivo 
dos 500 anos da Reforma. Carro de 

som à frente, o trajeto conduziu até 
a casa do tesoureiro Gomes, para 
descansar, beber água e comer barra 
de cereal, para voltar ao pátio da 
Comunidade. Foram premiados os 
ciclistas mais jovem, mais idoso e a 
bicicleta mais enfeitada. Para sorteio 
dos brindes houve uma dinâmica de 
perguntas sobre Lutero.

COMUNIDADE

Passeio ciclístico celebra a 
Reforma em Jaraguá do Sul



Reflexão
ELFRIEDE RAKKO
EHLERT, Curitiba/PR
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Mulher 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA OASE

WILHELMINA KIECKBUSCH preside 
nova diretoria nacional da OASE

Emoção patriota

Encontro elege nova diretoria 
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Pa. MÁRCIA HELENA HÜLLE / Blumenau

O que uma menina de 
onze anos sente e grava na 
memória? Em 1944 a segunda 
guerra mundial quase chegava 
ao fim. Na escola, nós alunos 
cantávamos “Heilig Vaterland, 
in Gefahren deine Söhne sich 
um dich scharen” (Sagrada 
pátria, nos perigos os teus 
filhos, de mãos dadas, em 
torno de ti estão reunidos). 

Interessante para mim 
que este hino à pátria não se 
encontra mais em nenhum dos 
meus atuais livros de poesia. 
Será que é tão abominável 
hoje cantar a pátria quando, 
numa determinada época, 
emocionava um povo inteiro e 
que me lembro dele até hoje 
com emoção?

E penso na pátria, no Brasil 
de hoje. Será que seus filhos 
a abraçam quando rodeada de 
perigos ou procuram escapar e 
retirar-se? 

Claro que podemos nos 
esquivar, dizendo que não 
temos nada a ver com essa 
confusão (delações premiadas)  
propagada nos noticiários. Até 
me arrepio ao escrever. 

Mas, talvez esteja muito na 
hora de denunciarmos certos 
hábitos enraizados entre nós, 
por exemplo, de falar mal dos 
outros, de “meter o pau” nos 
políticos, no governo... 

Não fechar os olhos 
ou dizer “deixa pra lá, não 
adianta!” 

Adianta, sim. A pátria é 
realmente algo sagrado pelo 
qual vale a pena empenhar-se. 
Olhemos, por exemplo o lixo 
que se amontoa, espalhado 
por cães procurando comida. 
Motoristas que ultrapassam 
pela direita por pouco não 
arrastando outro carro! 
Podemos dizer “são jovens, 
deixa que se quebrem”. Como 
fica a “Pátria sagrada, rodeada 
de perigos”?

Todos esses perigos fazem 
parte do nosso cotidiano. 
E assim como nós, sendo 
crianças tivemos que aprender 
de cor e cantar aquele hino 
à pátria, temos que ensinar 
às crianças e jovens de hoje, 
nossos filhos e netos, que 
a “Pátria sagrada” devemos 
construir juntos, “Hand in 
Hand”, de mãos dadas.

Nos dias 26 a 28 de junho 
as lideranças da OASE 
dos 18 sínodos da IECLB 

encontraram-se no Seminário e na 8a 
Assembleia da Associação Nacional 
da OASE,  em São Leopoldo/RS. 
Inspiradas pelo tema “Grão de Mos-
tarda: Entre pedras, espinhos e flores 
continuamos semeando”, as mulhe-
res destacaram a violência contra a 
mulher como centro temático.

O tema faz parte do PAMI da 
OASE Nacional. Com voz profé-
tica, “anunciamos que nenhuma 
forma de violência é o desejo de 
Deus como Pai e Mãe que criou o 
ser humano – homem e mulher – à 
sua imagem e semelhança (Gênesis 
1.27). Somos todas pessoas dignas”. 
Somos acolhidas por ele no batismo 
(Gálatas 3.26-28). 

Esta afirmação, também pro-
clamada e vivida nos dias de hoje, 
torna-se uma boa nova animadora 

o período 2017-2021. Integram a 
diretoria Wilhelmina Kieckbusch 
(presidente), Elfi Roedel (vice-
-presidente), Noeli Maria Dunck 
Dalosto (secretária), Rejane Beatriz 
Johann Hagenann (vice-secretária), 
Vilma Grahl (tesoureira) e Lurdes 
Irene Gerhardt (vice-tesoureira). 
O conselho fiscal é integrado por 
Teresinha Metzker, Nadir Klaus 
e Clarisse May (titulares); Evanir 
Borchardt e Maria Cecília Mathies 
(suplentes).

 Com alegria acolhemos e em 
culto instalamos a nova diretoria 
para continuar conduzindo os 
trabalhos dos grupos de OASE na 
perseverança. Pois, cremos que o 
“Reino de Deus é como a mulher 
que põe o fermento no pão, este 
Reino cresce devagar e silencioso, 
mas se expande e torna-se grandio-
so pela ação e prática da justiça” 
Jesus colocou as sementes desse seu 
Reino em nossas mãos e nos deu a 
tarefa de semear e cultivar.

Em 22 de junho realizou-se 
no Centro de Eventos em Palmas, 
Gov. Celso Ramos/SC, a 19ª 
Assembleia Geral Ordinária da 
Associação Wally Heidrich. Essa 
é a primeira assembleia que foi 
realizada fora da central, em São 
Bento do Sul/SC. Participaram os 
pastores sinodais dos três sínodos: 
pastor Jacson Eberhardt, do Centro 
Sul Catarinense, que fez a medita-
ção; pastor Inácio Lemke, do Norte 
Catarinense; e pastor Breno Carlos 
Willrich, do Vale do Itajaí.

e desafiadora. “Continuamos no 
caminho como igreja que necessita 
de constante recontextualização e 
reatualização da mensagem evan-
gélica”. 

Encorajadas, como grãos de 
mostarda, que nós mulheres tenha-

mos cada vez mais voz ativa nesse 
novo tempo que estamos celebrando 
em conjunto, rumo aos outros 500 
anos da Reforma. 

 Em assembleia foi eleita a nova 
diretoria e o conselho fiscal da As-
sociação Nacional da OASE para 

Estiveram presentes as presi-
dentes das Associações da Oase 
Ingetraut Schulze, do Centro Sul 
Catarinense; Vera Lucia B. Küster, 
do Norte Catarinense; e Wilhelmi-
na Kieckbusch, do Vale do Itajaí. 

As 15 respectivas delegadas 
de cada sínodo totalizando 45 
participantes com direito a voto. 
A direção da assembleia esteve 
a cargo da presidente Ruth Berg 
Prüsse, assessorada pela diretoria. 
A assembleia transcorreu num 
clima de muita paz.

ASSOCIAÇÃO WALLY HEIDRICH

Três sínodos mantenedores 
estiveram na assembleia-geral 
em Palmas do Arvoredo

Comunhão - Testemunho - Serviço
As mulheres fazendo a sua parte.

Representantes dos três sínodos que integram a Wally Heidrich.

A Associação Sinodal da 
OASE do Sínodo Norte Catarinense 
promoveu no mês de junho seminá-
rios de liderança nos três Núcleos – 
Contestado, Jaraguá do Sul e Joinvil-
le. O tema foi “Despertar para a Ação 
Comunitária”, com assessoria da 
diaconisa Arlete Adriana Prochnow.

No Contestado o seminário acon-
teceu no dia 1o de junho, na Casa dos 
Padres Salvatorianos de Videira/SC 
e contou com a participação de 49 
mulheres. No Núcleo Jaraguá do Sul 
o seminário aconteceu na Paróquia 
Rio Cerro de Jaraguá do Sul/SC e 
contou com 84 pessoas. No Núcleo 
Joinville o seminário aconteceu na 
Paróquia Litoral Norte Catarinense 

em São Francisco do Sul/SC com 
75 mulheres.

Diaconia é o serviço que socorre 
as pessoas em suas necessidades 
concretas. Diaconia é o serviço de 
amor ao próximo motivado pela fé 
em Jesus Cristo, com a finalidade 
de transformar realidades de dor, 
sofrimento e exclusão.

A Diaconisa Arlete desenvol-
veu durante a palestra trabalhos em 
grupos, motivando para ver o jeito 
de Jesus agir e como ele motiva 
para gestos diaconais. Os grupos 
de OASE de cada paróquia foram 
desafiados a realizar uma ação 
diaconal e,  no próximo ano, trazer 
um relatório.

SÍNODO NORTE CATARINENSE

OASE promove seminário 
de liderança para mulheres 
nos três núcleos do sínodo

A celebração jubilar foi dirigida pelo P. Roni Roberto Balz. A secretária Ruth 
Stein fez a leitura do histórico do grupo e foram homenageadas as fundadoras 
Adelhaid Knaesel, Nelsa Scharff, Zilli Henschel e Renata Fischer. Estiveram 
presentes os grupos da Paróquia, o presidente da paróquia Valfrido Goldacker, 
a vice presidente da Oase Sinodal Esmeralda Goldacker, o P. Elmo Rasveiler 
e membros da diretoria da comunidade. À Associação Criança em Primeiro 
Lugar foram doados1.400,00 reais.

Grupo Água Viva celebra 55 anos de fundação

No dia 30 de maio 
o Grupo Água Viva, 
de Itoupava Baixa 
em Blumenau/SC 
celebrou 55 anos. 
Sua fundação foi em 
maio de 1962 pelo 
P. Theodor Fenske e 
esposa Gertrud. 
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DER WEG 
MONATSSPRUCH August 2017 – Gottes Hilfe habe ich erfahren 
bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge 
bei Groß und Klein. (Apostelgeschichte 26,22)

KRITISCH BEOBACHTET

Heimstatt – Vaterland – Vatertag
Olhar
crítico

Lar – Pátria – 
Dia dos pais

Muitas vezes passeamos de 
carro através de uma paisagem. 
Algumas vezes com mais, outras, 
com menos entusiasmo, p.ex. em 
dia de chuva ou com bastante 
neblina. Já em dias de sol é pura 
alegria. Por quê? Aí podemos 
curtir como as pessoas capricham 
no cuidado às suas casas. Não 
precisam ser palácios. Mas chama 
atenção, que carinho dedicam à 
sua casa e jardim. E, por favor, 
não se diga: - bem , eles podem, 
têm dinheiro. Na minha opinião 
não é, necessariamente isso, mas 
o simples desejo de criar um lar.

Nós falamos de “pátria” ou 
será que isto é um salto grande 
demais partindo do nosso lar para 
chegar à pátria ou até ao “dia do 
papai”? Só muito poucos ainda 
sabem algo da “velha pátria” 
(Alemanha?), talvez através de 
narrações dos ancestrais. Hoje é 
o Brasil (a pátria), onde talvez os 
nossos pais e avós já envidaram 
esforços para lhe proporcionar 
honra e reverência.

“Pátria” (= terra do pai).
“Língua materna” (isto é, da 

mãe).
Interessante esta diferença 

de conceitos! Raramente a gente 
ouve falar de “terra da mãe”, no 
máximo de “terra-mãe”.

O dicionário define “pai” como 
progenitor, cabeça de família, 
dirigente, provedor, protetor etc.. 
Assim talvez tenha sido desde 
tempos remotos. Hoje, em muitos 
casos, a mulher assumiu tal papel, 
p. ex. de ser cabeça de família.

Agora se comemora em 
agosto o “Dia do Papai”. E eu 
considero que seja mesmo digno 
de comemorar, pois serve para 
refletir o que o papai representou 
para nossa vida. Talvez não 
durante a infância quando a 
palavra severa do papai nos 
impunha limites. Mas muito mais 
, quando “no suor do seu rosto” 
batalhava para nos conquistar 
uma “pátria” e voltava da roça 
todo suado e exausto , não tendo, 
então, mais a paciência para 
suportar nossa bagunça.

Mas lembremos do papai 
como protetor e guia que nos 
transmitiu regras que ainda hoje 
nos acompanham como valores. 
Tomara que assim seja!

Vamos alegrar-nos, que até 
somos chamados a invocar Deus 
como “Pai”, e agradecer-lhe que 
podemos perceber os nossos 
pais (segundo a carne) como 
estimados e fazendo parte de nós.

Wir fahren häufig durch 
die Gegend. Manchmal mit, 
manch mal ohne Begeisterung, 
z.B. wenn es regnet oder nebelig 
ist. An Sonnentagen hingegen 
ist es für uns oft pure Freude. 
Warum? Nun, da können wir so 
recht geniessen, welche Sorgfalt 
die Menschen auf ihre Häuser le-
gen. Es müssen keine grossartigen 
Paläste sein. Es fällt jedoch auf, 
wie liebevoll – so möchte ich es 
mal nennen – Haus und Garten 
gepflegt sind. Da kann man doch 
nicht sagen: „Die können es sich 
ja leisten, die haben das Geld 
dazu”. Meiner Meinung nach ist 
das nicht unbedingt der Fall, son-
dern das Bedürfnis eine „Heim-
statt” zu schaffen. Wir sprechen 
von „Vaterland” – oder ist das ein 
zu grosser Sprung von unserem 
Heim zum Vaterland und sogar 
zum „Vatertag”? Die wenigsten 
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wissen noch aus Erzählungen 
der Voreltern etwas vom „alten” 
Vaterland (Deutschland?). Heute 
ist es Brasilien, wo vielleicht un-
sere Väter und Grossväter schon 
angefangen haben dem Land Ehre 
und Hochachtung zu bringen.

Vaterland – Muttersprache – 
Interessant diese Unterscheidung.

Selten hört man „Mutter-
land” , höchstens Muttererde. 
Als Definition im Lexikon steht: 
Vater als Familienhaupt, Er-
nährer, Leiter und Beschü tzer. 
So war es wohl über lange Zeit 
hinweg. Heute hat zum Teil die 
Frau diese Aufgaben übernom-
men, z.B. Ernährerin zu sein. 

Nun feiern wir im August den 
„Vatertag”. Und ich finde das 
mit Recht feiernswert. Da geht 
es um die Besinnung darüber, 
was dir und mir der Vater bedeu-
tet hat. Vielleicht nicht so sehr 
als Kind, wo das strenge Wort 
des Vaters uns in Schranken 
wies. Vielmehr , um uns ein 
Vaterland zu schaffen, hat er oft 
schwer geschuftet. Kam müde 
und verschwitzt von der Feld-
arbeit nach Hause, hatte dann 
vielleicht nicht die Nerven uns 
zu ertragen. Aber denken wir 
an den Vater als Beschützer und 
Leiter, der uns die Regeln ver-
mittelt hat, die uns heute noch 
als Werte begleiten. Hoffentlich 
ist das so! 

Wir wollen uns freuen, dass 
wir sogar Gott als Vater anrufen 
können und Ihm dafür danken, 
dass wir auch einen leiblichen 
Vater als uns zugehörig empfin-
den und schätzen können.

EIN GRUSSWORT

„Die Wahrheit wird euch frei machen“
„Befreit“ ist ein Wort, das 

gerade in Brasilien viele Assozia-
tionen weckt. Das brasilianische 
Volk sehnt sich danach, dass wir 
irgendwann von jeder Art von 
Korruption befreit werden. Die 
Mehrheit dieses Volkes sehnt sich 
danach, von Manipulation und 
Missbrauch durch die Regieren-
den befreit zu werden. Tausende 
von Arbeiterinnen und Arbeitern 
sehnen sich danach, der Arbeitslo-
sigkeit zu entfliehen. Viele sehnen 
sich auch danach, von den drama-
tischen Folgen des Mangels an 
Wasser (Trockenheit) oder dessen 
Überfluss (Überschwemmungen) 
befreit zu sein. 

An so vielen Orten der Welt 
sehnen sich Menschen nach 

NESTOR PAULO FRIEDRICH 
Kirchenpräsident

Befreiung. Migranten und Ge-
flüchtete, zum Beispiel, wachen 
wohl jeden Morgen auf mit der 
Hoffnung, das andere Ufer des 
Meeres zu erreichen oder in ihre 
Heimat zurückkehren zu können. 
Sie möchten auf das Singen der 
Vögel hören, stattdessen dröhnen 
die Waffen ohrenbetäubend. Ja, 
wie viele Menschen in dieser 
Welt sehnen sich danach, befreit 
zu sein, befreit zu werden. 

“Zur Freiheit hat uns Chri
stus befreit“, schreibt der Apo-
stel Paulus im Galaterbrief (5,1). 
Luther ist inmitten seiner Glau-
benszweifel der paulinischen 
Theologie über die Freiheit be-
gegnet. In den 95 Thesen, die er 
an die Tür der Schlosskirche ge-
nagelt hat, be stätigt er: „Es irren 
daher diejenigen Ablassprediger, 

die da sagen, dass ein Mensch 
durch Ablässe des Papstes von 
jeder Strafe erlöst und gerettet 
wird.“ (These 21). Warum? Weil 
„jeder wahrhaft reumütige Christ 
vollkommenen Erlass von Strafe 
und Schuld erlangt, auch ohne 
Ablassbriefe.“ (These 36). 

Jaci Marschin, ein brasilianis-
cher anglikanischer Pastor und 
Dichter, drückt in seinem Lied 
über das Magnifikat aus, dass 
Maria „gespürt hat, dass in dieser 
so verborgenen Mutter schaft das 
vollkommene Ver ständnis der 
Freiheit geboren wurde“. In dem 
Lied „Aus dem Weinstock wächst 
die Rebe“ bekennt P. Reginaldo 
Veloso: „An diesem Tag, an 
diesem Tag, wird der Herr seine 
befreiende Hand ausstrecken, um 
sein Volk zu retten. Der Herr wird 

die Fahne für die Völker erheben. 
Zu seinem Volk, zu seiner Kirche, 
strömt die ganze Erde.“ In dem 
Lied „Einladung zur Freiheit“ 
singt Sérgio Matos im Refrain: 
„Die Wahrheit wird euch frei 
machen, in Christus werdet ihr 
wahrhaft frei sein. Kommt alle, 
ja, kommt und feiert mit Freude 
eure Befreiung.“ 

„Befreit“ ist ein Wort, das auf 
der einen Seite die Schmerzen 
anklagt, das Leiden von Mensch 
und Natur in immer lauterem Kla-
gen. Auf der anderen Seite zeigt 
„befreit“ eine zentrale Dimension 
des menschlichen Lebens und 
Zusammenlebens auf, so wie 
Gott der Schöpfer es gewollt hat. 
Deshalb ist „befreit“ eine aktuelle 
Botschaft im Verkündigen des 
Evangeliums!

ELFRIEDE RAKKO
EHLERT, Curitiba/PR
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Celebração MÚSICA COMO AGLUTINADORA de 
atividades na igreja em eventos

BÁRBARA LUISE HILTEL 
VENTURINI, Rep. do Sínodo 
Paranapanema no CONAJE

Ser JE Paranapanema

MÚSICA

27o seminário de música agita Rodeio 12
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

TOBIAS MATHIES / Blumenau

A Juventude Evangélica do 
Sínodo Paranapanema está 
trilhando um caminho muito 
bonito nos últimos anos. Jovens 
foram motivados e motivadas a 
caminharem em conjunto. 

O grupo começou 
pequeno e tímido, mas logo 
outras pessoas jovens das 
comunidades do sínodo se 
achegaram, sendo motivados 
e motivadas a caminharmos 
juntos. Nosso grupo está 
crescendo a cada encontro, o 
qual gostamos de denominar 
como sendo nossa família em 
Cristo. Em conjunto gritamos:  
JE Paranapanema, servir a 
Deus é o nosso lema!

Esse sentimento de 
pertença a um grupo de 
jovens é maior do que nas 
comunidades, com pessoas 
diferentes em seus jeitos, 
pensamentos, culturas e 
realidades. Essa convivência 
nos faz viver e ser Igreja, nos 
reconhecemos como luteranas 
e luteranos que professam a fé 
ativa no amor e no servir pela 
Graça de Deus.

Caminhar na JE 
Paranapanema é ver jovens 
descobrindo que podem 
ser protagonistas na vida 
comunitária, na sociedade,  no 
seu dia a dia. Em cada ação é 
transmitida a graça do nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Ser JE Paranapanema é 
perceber a alegria quando nos 
encontramos,  a vontade de 
aprender e crescer na fé no 
conhecimento e no amor. E 
assim seguimos comprometidas 
e comprometidos com a Missão 
de Deus, sendo reformadoras 
e reformadores da nossa 
realidade mediante a Graça e a 
fé em Cristo Jesus.

Entre os dias 14 e 18 de junho 
aconteceu a 27ª edição do Se-
minário de Música no Centro 

de Eventos Rodeio 12, em Rodeio/
SC, no Sínodo Vale do Itajaí. Com 71 
participantes vindos de várias regiões 
do sul do país, a equipe organizadora 
avaliou positivamente a realização da 
edição de 2017, que teve como tema 
as comemorações dos 500 anos da 
Reforma Luterana. 

“É sempre muito importante 
investir na música em nossa Igreja. 
Além do enriquecimento pessoal, 
também é uma ótima oportunidade 
para formar musicistas que atuem nas 
comunidades Brasil afora”, assinala 
o coordenador de Música do Sínodo 
Vale do Itajaí, Jeison Uliana Mohr. 

O grupo tinha atividades nas 
áreas de linguagem musical, prática 

de regência coral, canto comunitá-
rio, música no culto com crianças 
e arranjo vocal e instrumental. Os 
participantes puderam optar entre 
participar do grande coro ou do 
conjunto instrumental. 

Foram oferecidas ainda oficinas 
de prática vocal, cordas friccio-
nadas, cordas dedilhadas, sopros, 

flauta doce, teclados e percussão. 
Durante as noites foram propostas 
atividades opcionais: prática de 
banda de louvor e de conjunto 
popular.  Na última noite aconte-
ceu uma Noite Cultural, na qual a 
comunidade local pode prestigiar o 
resultado dos dias de muito trabalho, 
aprendizado e ensaio. 

A Comunidade Blumenau Velha 
Central foi a anfitriã para a celebra-
ção de encerramento, no domingo 
de manhã. A pregação foi conduzida 
pelo pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich. As avaliações destacaram 
a proposta de programa, a qualidade 
dos professores, a coesão do grupo e 
a infraestrutura em Rodeio 12. 

No sábado 24 de junho o Sí-
nodo Paranapanema, por meio de sua 
coordenação de música, organizou o 
8º Encontro Sinodal de Música In-
fanto-Juvenil. O encontro aconteceu 
na Paróquia Novo Horizonte-Palmei-
ra/PR, Comunidade de Quero-Quero, 
e contou com a participação de 72 

Paranapanema quer 
os jovens perto da música

crianças. A programação do dia foi 
recheada de atividades musicais e 
de dinâmicas, dando ênfase às apre-
sentações e à celebração do amor de 
Deus. Encontros como esse tem o 
objetivo de incentivar os pequenos 
a desenvolver o gosto pela música e 
a vida em comunidade.

Juventude Evangélica:
Fortalecer o protagonismo 
jovem na igreja e sociedade.

Em 24 de junho a Paróquia Cris-
to Redentor de Joinville/SC recebeu 
mais uma edição da Tarde Musical 
Infanto-Juvenil, do Conselho Sino-
dal de Música do Núcleo Joinville. 
As regentes Mariane Huch Streit e 
Tecla Ponick estiveram à frente dos 
trabalhos e integraram à atividade 
musical os pais e participantes. Todos 
participaram, se divertiram e puderam 
perceber que cantar exige muita dis-
ciplina e concentração. Durante toda 
a tarde as músicas ensaiadas pelos 
coros infanto-juvenis puderam ser 
apreciadas. O trabalho representa o 
futuro da música nas comunidades.

Os coros infanto-juvenis de 
Joinville convidam novos integran-
tes para seus ensaios. A regente 
Mariane Huch Streit ensaia o grupo 
às segundas-feiras (18 horas), na 
Paróquia Cristo Redentor (Rua 
Jaú 288 – Bairro Gloria). A regen-
te Tecla Ponick ensaia seu grupo 
às quartas-feiras (18h30min) na 
Paróquia São Mateus (Av. San-
tos Dumont, 274 – Bairro Bom 
Retiro); e a regente Vivian Voos 
Tavares ensaia às sextas-feiras 
(18 horas) na Comunidade Cristo 
Consolador (Rua Olavo Bilac, 368, 
em Pirabeiraba).

Joinville realiza tarde 
musical infanto-juvenil
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Ano 500 EXPOSIÇÃO DA SBB EM CURITIBA recebe 
visita de estudantes do Colégio Martinus

Reforma 500REFORMA ENTRE NÓS

Exposição de bonecas contará a Reforma LIÇÕES E HISTÓRIAS 
da Vida e Obra de 
Martim Lutero

A árvore da concórdiaCLOVIS LINDNER

DA REDAÇÃO / Blumenau

Nove anos de atividade pas-
toral na Alemanha deram 
origem a uma inusitada 

coleção de bonecas. Enquanto seu 
marido, pastor Jorge Teodoro Die-
terich, pastoreava a comunidade de 
Neustadt bei Coburg, na Baviera, 
Sônia Dieterich apaixonou-se pelas 
bonecas da Capital das Bonecas e 
dos Brinquedos da Baviera. 

O resultado é uma bela e rara 
coleção de centenas de bonecas, 
cenários e brinquedos que Sônia 
trouxe ao Brasil, após o final de sua 
temporada na Alemanha. O casal 
atuou na Alemanha dentro do pro-
grama de intercâmbio de ministros 
entre a Igreja Evangélica Luterana 
na Baviera e a IECLB.

Agora, a coleção de Sônia será 
exposta ao público pela primeira 
vez no Brasil, em uma exposição 

Brinquedos históricos e atuais 
também serão mostrados, como 
Hot Wheels, carros de serviços da 
Alemanha e brinquedos novos e 
antigos. Para conhecer a paixão de 
Sônia vá à exposição.

SERVIÇO

O endereço da exposição é 
na Comunidade Vila Nova, na 
Rua XV de Novembro 8.620, no 
bairro Vila Nova, em Joinville/SC. 
O ingresso será de dois reais e a 
arrecadação irá beneficiar o culto 
infantil da paróquia. A exposição 
abre dia 14.10 (19h30min). Dias 
15, 17, 19 e 21 a exposição será 
das 8h00 às 20h00; nos dias 
16, 18 e 20 somente à tarde (a 
partir das 14 horas). No sábado 
dia 21.10 haverá um culto de 
encerramento, às 19h30min. 
Agendamentos de grupos 
pelo telefone 47/3416-0015 ou 
99971-4731. 

Sônia Dieterich e algumas de suas bonecas a serem expostas em outubro.

educativa. Em comemoração aos 
500 anos da Reforma, a exposição 
será na Paróquia Bom Jesus, da 
Vila Nova em Joinville/SC, entre 
os dias 14 a 21 de outubro.

Entre os objetos colecionados 
pela esposa do pastor Jorge estão 
bonecas de cera, papel mache, por-
celana, celuloide e pano. Cerca de 
20 cenários, como salas dos Anos 

1960, maquetes e castelos, também 
serão expostos. Alguns bonecos 
têm mais de 100 anos.

A exposição também terá bo-
necos de personagens históricos, 
entre eles Martim Lutero, com 
cenários da Reforma. Lutero es-
teve em Neustadt bei Coburg por 
ocasião da aprovação da Confissão 
de Augsburgo, em 1530.

Ao tentar resolver uma briga 
entre nobres irredutíveis, em 
Wittenberg, Lutero contou a 
seguinte história: 

Se cortássemos uma árvore 
cheia de galhos retorcidos e 
nodosos e quiséssemos levá-
la para dentro de casa, não 
devíamos pegar pela copa e 
tentar puxá-la para dentro, pois 
os galhos iam enroscar contra 
a casa e armar para trás. Se 
quiséssemos levar a tal árvore 
à força para dentro da casa, 
quebraríamos todos os galhos e 
não daria certo. 

Entretanto, se pegarmos 
a árvore pelo tronco em que 
foi cortada, aí todos os galhos 
ficariam a favor da porta. Então, 
puxaríamos o tronco na direção 
da porta e todos os galhos iam 
curvar-se delicadamente e daria 
para levar a árvore para dentro 
da casa sem qualquer esforço, 
dificuldade ou trabalho. 

Assim também devia 
acontecer quando queremos 
estabelecer concórdia. Aí um 
tem que ceder em relação ao 
outro e deixar para lá. Senão, 
quando todos querem ter razão e 
ninguém quer desviar ou fazer um 
mínimo esforço de aproximação, 
jamais haverá harmonia. Aí os 
galhos se armam e ficam contra 
a porta e não conseguimos entrar 
na casa de jeito nenhum.

Campeão Absoluto
O brinquedo da Playmobil com 

a figura do reformador Martim 
Lutero bateu todos os recordes 
de vendas da empresa. Quatro 
meses antes dos 500 anos da 
Reforma, o “Luterinho” de montar 
atingiu a produção de um milhão 
de exemplares. Em suas viagens, 
o bispo da Igreja Evangélica na 
Alemanha, Heinrich Bedford-
Strohm, já encontrou o Luterinho 
na América Latina, em Ruanda-
África, nos EUA e nos lugares 
mais incomuns. Agora também 
é possível juntar à coleção 
Playmobil a figura de Catharina 
von Bora, a esposa de Lutero. 
Você pode comprar o Luterinho no 
ebay. Mas é bem carinho!

Os alunos do 6º ao 9º ano do 
Colégio Martinus de Curitiba (uni-
dades Centro e Portão), participaram 
da Mostra “500 anos da Reforma 
Protestante e a Evolução da Indús-
tria Gráfica”. A mostra ocorreu na 
Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná-FIEP e foi promovida pela 
Sociedade Bíblica do Brasil-SBB.

A partir da mostra, os alunos do 
Martinus conheceram mais sobre os 
impactos que a Reforma gerou na 
sociedade do século XVI. A ampla 
utilização da imprensa, criada por 

Johannes Gutemberg em 1438, 
foi a propulsora do movimento de 
transformação que espalhou conhe-
cimento para todas as áreas. Entre 
outros escritos, em 1534 seria im-
pressa pela primeira vez a tradução 
da Bíblia para a língua do povo, feita 
por Martim Lutero.

Durante a mostra, alguns alunos 
deixaram sua contribuição no estan-
de da SBB, transcrevendo um versí-
culo para a “Bíblia Manuscrita”, que 
ficará exposta na Biblioteca Pública 
de Curitiba.

Martinus conhece 
evolução da indústria 
gráfica a partir da Reforma

Um grupo de 
estudantes 
examina parte 
de uma Bíblia 
impressa na 
exposição da 
Sociedade 
Bíblica do 
Brasil.

CLAUDIANA DE C. M. FRIEDEL / Jaraguá do Sul

Em comemoração aos 500 
anos da Reforma Luterana, a comu-
nidade da Paróquia Apóstolo Tiago 
de Jaraguá do Sul/SC é convidada a 
confeccionar 500 Rosas de Lutero 
em papel. Até outubro, mês das 
comemorações, pretende-se encher 
uma pequena árvore com 500 rosas. 
A largada foi feita com as crianças 

do Culto Infantil, que juntamente 
com as orientadoras Rose Michel-
son Reichert e Rosiana Oliveira 
montaram com algumas rosas que já 
foram penduradas no culto do dia 2 
de julho. Cada pessoa foi convidada 
a levar para casa a sua, montar e 
a cada culto haverá um momento 
para pendurá-las na árvore. Toda a 
paróquia Apóstolo Tiago está sendo 
envolvida na confecção.

IDEIAS PARA CELEBRAR

Apóstolo Tiago planeja 
fazer 500 rosas de papel

 Calendário de mesa personalizado

Gotas  deOrvalhoGotas  deOrvalho
Modelos 2018

Editora e Livraria União Cristã
comercial@uniaocrista.com.br

(47) 3322-0471
Solicite-nos um orçamento!

 

(com mensagens diárias)
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História 

Galo Verde

JORNALISTA EGON MUSSKOPF 
escreve homenagem a seu irmão Hélio

JOHANNES GERLACH
Físico e ambientalista,
Paulo Lopes/SC

Vamos dar o exemplo

Caçador celebra 80 anos de fundação
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

No dia 2 de junho a Co-
munidade de Caçador/
SC esteve reunida para 

celebrar o Jubileu de 80 anos de 
caminhada e história da congrega-
ção na cidade.

A festividade foi marcada pela 
celebração de culto especial, com 
a participação de convidados de 
comunidades vizinhas e de deno-
minações parceiras da caminhada 
ecumênica. Marcaram presença o 
pastor sinodal e 2º vice-presidente 
da IECLB Inácio Lemke e sua 
esposa Margit; o 2o tesoureiro do 
Sínodo Norte Catarinense Vander 
Meier e esposa Lúcia; os pastores 
Aline Stüewer e esposo Joel Baa-
de com a filha Laura, atualmente 
em Brusque e ex-ministros em 
Caçador (2009-2013); e a pastora 
Francinne de Oliveira Kerkhoff do 
2º CAM de Rio das Antas, acom-
panhada do presidente paroquial 
Marcos Arndt e esposa Elisiane. 
Do âmbito ecumênico estiveram o 
Rev. Rodrigo Bender (IELB – Con-

como igreja, temos a palavra de 
Deus e os documentos normativos 
da IECLB e, por isso, não precisa-
mos ter medo de ousar dar copos 
de água a quem necessita.”

Foram homenageadas as famílias 
pioneiras Behrens, Luhrs, Teloeken, 
Dupont, Lesing, Schiller, Jung, 
Trein, Schroeder e Kirchner. Além 
dessas famílias pioneiras, também 
foi citado o pastor Johannes Georg 
Ballbach, que atuou por 24 anos 
em Caçador e deixou descentes que 
atuaram e atuam na comunidade.

Após a celebração, foi servido 
um delicioso almoço no Centro 
Comunitário, proporcionando um 
momento muito agradável de par-
tilha e comunhão.

Rogamos a Deus, que é o Se-
nhor da Igreja, que cria e recria 
comunidades diariamente, que 
continue a conduzir esta comuni-
dade, despertando e capacitando 
seus membros e lideranças no uso 
dos seus dons a serviço do Reino 
de Deus neste lugar.

A comunidade celebrou o jubileu de 80 anos em culto especial.

gregação São Mateus), sua família 
e membros da congregação, assim 
como membros da Igreja Católica 
Apostólica Romana.

O Culto foi concelebrado pelo 
ministro local, pastor Ildo Franz, 
e pelos ministros/as, P. Inácio, Pa. 
Aline e Pa. Francinne. O grupo 
de canto da comunidade auxiliou 

na condução do louvor. Lemke 
partilhou a pregação com a comu-
nidade, deixando o desafio para os 
próximos 80 anos de caminhada, 
perguntando: Onde, como e para 
quem devemos dar um copo de 
água? “Vivemos num contexto 
diverso e com muita gente sedenta, 
e temos direcionamentos claros 

PERSONALIDADES DA IECLB

Não saberia bem quando foi 
que Hélio começou a servir à igreja... 
Se foi em Paverama, ajudando os 
pais a cuidar do cemitério, bater o 
sino e arrumar a igreja, no Internato 
Rural de Teófilo Otoni, na comuni-
dade de Leoberto Leal ou no asilo 
em Braço do Trombudo. Ou se foi 
na antiga 3ª Região Eclesiástica, 
onde aceitou o desafio do pastor 
regional Edmundo Grübber de de-
senvolver, criar e fazer funcionar o 
CAPA – Centro de Aconselhamento 
ao Pequeno Agricultor. Não sei...

Em qualquer um desses lugares 
suas marcas permanecem vivas e 
seus feitos são lembrados, especial-
mente pelos pequenos agricultores, 
aos quais este técnico agrícola for-
mado pelo atual Colégio Teutônia 
serviu com verdadeira paixão. Ser-
vindo aos mais necessitados, Hélio 
serviu à Igreja, serviu ao Evangelho. 
Eu brincava com ele: “Igreja do 
Evanghélio”!

Mesmo quando atuou fora de 
algum projeto vinculado à IECLB, 
na Cooperativa Tritícola de Santa 
Rosa, nas secretarias da agricultura 
de Montenegro ou de Nova Trento, 
ou nesses últimos anos cuidando 
do Solar do Professor Gaúcho, em 
Lomba Grande, estava servindo.

Integrante da primeira turma de 
filhos de agricultores gaúchos e ca-
tarinenses que estagiou na Alemanha 
por dois anos, ao voltar ao Brasil 
logo recebeu tentadora proposta para 

trabalhar numa companhia de fumo. 
Ali, ainda jovem, Hélio definiu o ca-
ráter de toda sua trajetória: “Fui para 
a Alemanha por conta do governo 
alemão, com apoio da minha igreja, 
e não fiz curso de Técnico Agrícola 
para ensinar a plantar fumo. Não vou 
trabalhar para os americanos”.

Tal posição firme e radical trouxe 
muitos aborrecimentos. Mas, firmou 
ainda mais suas convicções na prática 
de uma agricultura orgânica, livre de 
“agressivos químicos”, diversificada 
e amparada na realidade das pequenas 
propriedades. Perseverante e obstina-
do, dizia que mais do que assistência 
técnica tinha que fazer “insistência” 
técnica. Descartou diversos bons em-
pregos como engenheiro agrônomo, 
com o mote “eles querem um agrôno-
mo; eu sou técnico agrícola”.

Entardecia na Costa da Serra, 
interior de Montenegro, quando um 
carro estaciona junto a um grupo de 
agricultores onde Hélio ainda con-
versava. Imaginando que o visitante 
quisesse conversar com algum dos 
agricultores, despediu-se. “É contigo 
mesmo que eu quero conversar”, 
disse o pastor Arteno Spellmeier, 
apresentando-se. “Vim te contratar 
para assumir um trabalho na paró-
quia Guarani”. 

Profissionalmente, foi o pri-
meiro trabalho do Hélio na IECLB. 
Arlindo Schtreich, da Linha Sete de 
Setembro, lembra e conta: “Mudou a 
nossa agricultura. Nossos pequenos 
agricultores estavam fascinados pela 
soja e esquecendo suas origens e 
garantias de subsistência”.

Ao concluir seu trabalho na-
quele projeto, Hélio foi contratado 
pela Cooperativa de Santa Rosa, 
COTRIROSA, onde criou e chefiou 
o Departamento de Comunicação e 
Educação Cooperativista. Hélio tra-
zia o ideal cooperativista do berço.

Quase diariamente, quando o 
expediente se encerrava e funcio-
nários iam jogar futebol ou para 
casa, Hélio embarcava no cinecarro 
projetado por ele para mais uma jor-
nada noturna de reuniões, palestras e 
projeção de filmes. Após alguns anos 
foi demitido por defender mais os 
associados do que os interesses da 
“cooperativa”.

O pastor Edmundo Grübber, 
preocupado com a situação dos pe-
quenos agricultores, pediu que Hélio 
elaborasse um programa capaz de 
mudar este quadro. E das ideias, do 
idealismo e da experiência do Hélio, 

nasceu o CAPA – Centro de Acon-
selhamento ao Pequeno Agricultor. 
Mais uma vez se valeu de programas 
radiofônicos, que chegaram a ser 
levados ao ar por dezenas de emis-
soras da região, e de um suplemento 
no Jornal Evangélico, ambos com o 
nome de “Nova Paisagem”.

Numa época em que biogás era 
uma palavra que talvez pudesse ser 
encontrada num dicionário, Hélio 
instalou vários biodigestores, alguns 
ainda em funcionamento, promo-
vendo autonomia energética para as 
propriedades rurais.

Desenvolveu uma “propriedade 
modelo”, racionalizando toda a 
atividade rural, com economia e 
praticidade, inclusive levando seu 
protótipo a exposições e eventos em 
que outros agricultores pudessem 
conhecer essas novas ideias, conce-
bidas a partir do que pôde ver muitos 
anos antes, na agricultura alemã.

O CAPA, hoje com outra con-
figuração, está aí e presta seus re-
levantes serviços ao meio rural. O 
Hélio saiu do CAPA, mas o CAPA 
nunca saiu do Hélio.

No amanhecer de 16 de junho, 
uma semana depois de completar 73 
anos, Hélio nos deixou. Um linfoma 
não lhe deu chances. Sua tarefa 
estava cumprida e alguns planos 
morreram com ele, pois até o último 
momento manteve sua lucidez, sua 
naturalidade, sua tranquilidade de ter 
feito sempre o que podia pelos mais 
necessitados.

Idealista? Missionário? Sonha-
dor? Romântico? Sei lá! Mas, o que 
importa? Hélio Lailheno Musskopf 
SERVIU.

Hélio Musskopf serviu!
EGON HILÁRIO MUSSKOPF / Baln. Camboriu

Hélio L. Musskopf (1944-2017)

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Muitas pessoas agem hoje 
assim: “Eu sou uma pessoa 
pequena, sem poder político ou 
econômico. Por isso não posso 
fazer nada para melhorar ou 
curar os gemes da nossa terra”. 
Mas isso é exatamente o que 
os poderosos e ricos esperam 
de você. Assim eles podem 
continuar com um sistema 
que não é solidário, cheio de 
mentiras e meias verdades e 
corrupto.

O papa Francisco escreveu 
na sua encíclica Laudato Sí 
sobre o que estamos fazendo 
ou, para ser mais exato, não 
estamos fazendo com o nosso 
ÚNICO lugar para viver e 
sobreviver: “É a forma como 
o ser hu¬mano se organiza 
para alimentar todos os vícios 
autodestrutivos: tenta não vê-
los, luta para não reconhecê-
los, adia as decisões 
importantes, age como se nada 
tivesse acontecido”.

Não nos calemos
Significa o que para nós, 

luteranos?

Antes de tudo, temos que 
acordar e abrir a boca! Temos 
que começar a nos informar 
e interferir na nossa igreja, 
na região, no município etc. 
Vamos parar de desviar o 
olhar quando alguém está 
queimando uma parte de 
grama, da floresta ou de 
pastagem. Morrem nesse 
fogo muitos pequenos bichos 
que são muito importantes 
para o funcionamento desse 
ecossistema! Os nossos avós 
praticaram isso, mas sem 
saber. E nós, é claro, vamos 
começar dando um bom 
exemplo. 

Vamos protestar bem alto 
quando a prefeitura planeja 
algo ecologicamente errado. 
Vamos parar de comprar 
produtos de empresas 
ecologicamente incorretas 
no Brasil ou no mundo. Por 
exemplo, as que querem 
privatizar a água para 
aumentar seu lucro. Aqui 
os nossos avós são bons 
exemplos para nós: para eles 
água sempre foi um recurso 
grátis para todos, a fonte da 
vida. 

Vamos agir como o sábio 
que disse: O Ser Humano 
que removeu o monte foi o 
mesmo que começou a tirar 
as pedras no sopé desse 
monte!
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Geral ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA em 
pauta de encontro no Vale do Itajaí

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

MINISTÉRIOS

Seminário abre espaço 
para encontro e avaliação

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Nota de Falecimento
Edla  Döge  Laube 

Nasceu no dia 16 de novembro de 1937 em 
Jaraguá do Sul, como filha de Erwin e Paulina 
Krüger Döge. Casou-se com Max Laube 
(falecido), recebendo a bênção matrimonial em 
14 de abril de 1956. Foram abençoados com o 
nascimento de dois filhos e três filhas (Edemar, 
Valdino, Leoni, Nadir e Irani). Faleceu a 15 de 
junho de 2017 no Hospital São José em Jaraguá 
do Sul. Alcançou a idade de 79 anos, 6 meses e 
30 dias. A família agradece a todos e todas que 
trouxeram seu carinho e afeto na despedida, 
lembrando as bênçãos de Deus que a Sra. Edla 
trouxe para a localidade de Rio Cerro.

O Senhor é o meu pastor. 
Nada me faltará.

Salmo 23.1

1937 – 2017

A vida sem perdão
Não é possível viver 

bem sem perdão. Porque 
erramos, fazemos o mal, não 
somos perfeitos. O perdão é 
fundamental. Vivemos melhor 
quando perdoamos e somos 
perdoados. 

Jesus ensinou a orar: 
“perdoe as nossas dívidas, 
assim como nós perdoamos aos 
nossos devedores”. Quando 
perdoamos uns aos outros e 
recebemos o perdão de Deus, 
alcançamos liberdade.

Confissão de pecados
A confissão de pecados, no 

início dos cultos, é um momento 
importante da nossa liturgia. Na 
ordem do culto, a confissão está 
logo no início. Esse momento 
litúrgico acontece antes da 
oração do dia, da proclamação 
da Palavra e da administração 
dos sacramentos. A comunidade 
reunida, o Corpo de Cristo em 
movimento, após a confissão 
de pecados está livre para 
receber as dádivas de Deus e 
recomeçar a vida, libertada e 
agradável a Deus (Rm 12.1).

Catecismo Menor
Martim Lutero ensinou 

no Catecismo Menor, aquele 
que decoramos no Ensino 
Confirmatório: “Diante de Deus 
devemos confessar que somos 
culpados de todos os pecados... 
Examine a sua vida à luz dos 
dez mandamentos...”. Por isso, 
em nossas confissões não 
podemos “enrolar”. 

Os antigos, conforme 
Salmo 51, com coragem e fé já 
confessavam a Deus: “Contra ti 
eu pequei e fiz o que detestas... 
Não olhes para os meus 
pecados... Ó Deus, cria em mim 
um coração puro e dá-me uma 
vontade nova.” 

Confissão em culto
No culto somos chamados 

a confessar que pecamos 
e erramos. Nada de “se” e 
“talvez”. A nossa realidade 
injusta e violenta resulta de 
pecados coletivos e individuais, 
institucionalizados ou não. 
Somos vítimas e agentes do 
mal. 

Ao confessarmos os nossos 
pecados recebemos o perdão. 
E ganhamos a força para 
começar de novo, para acreditar 
e lutar por uma nova realidade 
em que estão presentes sinais 
de dignidade, justiça e paz, da 
reconciliação com Deus. É bom 
ser livre e viver com as dádivas 
de Deus

Entre os dias 19 e 23 de junho 
aconteceu o Seminário “Meu tempo, 
minha vida e ministério – falar e ou-
vir” no Centro de Eventos Rodeio 12, 
em Rodeio/SC. Participam dez minis-
tros dos sínodos Amazônia, Centro-
-Sul Catarinense, Mato Grosso, Norte 
Catarinense, Paranapanema, Planalto 
Rio-Grandense, Rio Paraná, Sudeste, 
Uruguai e Vale do Itajaí. 

O seminário faz parte do cui-
dado ministerial, integrando o 
Programa de Acompanhamento a 
Ministros e Ministras da IECLB, 
sendo realizado em parceria com 
o Centro de Eventos.

O secretário do Ministério com 
Ordenação, pastor Marcos Bechert, 
acompanhou o seminário e dirigiu 

decisão conciliar ou de prioridade 
de gestão.

A assessora do encontro foi a 
psicóloga Roseli Kühnrich de Oli-
veira, graduada em Psicologia pela 
UNIP de São Paulo, especialista 
em Terapia Familiar e mestra em 
Teologia Faculdades EST. 

O objetivo do seminário foi 
reunir ministros com ordenação 
para encontro, diálogo e convi-
vência; promover um espaço de 
partilha de angústias, sofrimentos, 
dúvidas existenciais, desafios pes-
soais e ministeriais. O encontro 
propiciou um tempo especial para 
meditação, oração e descanso com 
a intenção de despertar descobertas 
e avaliações propositivas.

Cuidado Ministerial esteve em pauta no seminário em Rodeio 12.

as meditações diárias. Acentuou 
aspectos de personagens bíblicos, 
cujos testemunhos apontam para a 
reafirmação da fé, mesmo diante 

de dificuldades e conflitos. Bechert 
também apontou para a importân-
cia de criar redes de apoio mútuo 
entre ministros sem necessidade de 

Na manhã de sábado 8 de 
julho o Sínodo Vale do Itajaí reu-
niu 130 pessoas, entre presidentes 
e tesoureiros das comunidades, 
paróquias e uniões paroquiais. O 
objetivo era esclarecer processos 
administrativos e financeiros, além 
de explicar mudanças e atualizações 
na legislação vigente. 

O pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich expôs a estrutura da igreja e 
disse que as comunidades são a base 
da IECLB. Tudo inicia com cada 
membro da comunidade. “Somos 
uma igreja que valoriza o que aconte-
ce na comunidade. Toda a outra estru-
tura só existe para dar suporte, formar 
ministros e ministras, criar relações 
ecumênicas e manter a linha teológi-
ca, missionária e diaconal a partir das 
atividades das comunidades”.

O secretário-executivo do De-
partamento Financeiro da IECLB, 
Fabio Machado da Silva, apresentou 
o orçamento da igreja e respondeu 
dúvidas dos participantes a respeito 
do dízimo e das ações adminis-

trativas da Secretaria Geral. Ele 
enfatizou que o governo, por meio 
de mudanças na legislação, cada vez 
mais dificulta os processos. É neces-
sário criar estruturas só para atender 
as exigências burocráticas do gover-
no. Salientou que as comunidades e 
paróquias precisam levar isso a sério 
e cumprir com as determinações dos 
escritórios de contabilidade. 

A assessora administrativo-
-financeira do Sínodo Vale do Itajaí, 
Mara Andreia Brandes Vieira, apre-
sentou a importância das ofertas e 
do repasse correto do dízimo. Ela 
explicou como os recursos são dis-
tribuídos para todas as instâncias e 
programas da igreja. 

O assessor de gestão da IECLB, 
Carlos Bock, apresentou ainda o 
programa da Igreja chamado “Qua-
lificação funcional em liderança 
comunitária sustentável”, um cur-
so destinado a pessoas que estão 
atuando ou pretendem atuar em 
presbitérios, conselhos sinodais e 
lideranças em geral. 

LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Vale do Itajaí reúne 130 presidentes e tesoureiros em seminário

Mara Brandes Vieira dá informações aos 130 líderes das paróquias e 
comunidades sobre ofertas e o repasse do dízimo. O encontro também 
teve a presença de assessores da Secretaria Geral da IECLB, que falaram 
sobre o orçamento da igreja.
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Diaconia 
SÍNODO NORTE CATARINENSE

Assessoria diaconal organiza 
primeiro fórum de diaconia

DIACONIA e sua razão de ser foi tema 
do seminário no Norte Catarinense

IECLB

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. em. FRIEDRICH GIERUS / Blumenau

Representando a Asso-
ciação Criança em Primeiro 
Lugar, Blumenau, participei do 
Encontro Inter-Regional das 
instituições ligadas à Rede de 
Diaconia da IECLB, nos dias 
27 a 29 de junho passado, em 
Florianópolis. Participaram 
deste seminário 48 pessoas 
entre as quais os palestrantes 
e representantes da Secretaria 
Geral da IECLB e da Fundação 
Luterana de Diaconia”.  

Foram apresentadas dois 
temas: “Os Direitos Humanos 
e a Diaconia Transforma-
dora”,  pelo  Professor Dr. 
Paulos Cesar Carbonari., e 
sobre o tema “Gestão De-
mocrática” falaram  Gisele 
Mello (Núcleo de Projetos 
da Secretaria Geral/IECLB, 
Marilu Menezes  e Eloir 
Heimerdinger da Fundação 
Luterana de Diaconia. 

Além destes temas traba-
lhamos também  sobre uma 
proposta de formação para 
dirigentes e gestores de insti-
tuições num período de 5 dias, 
tratando entre outros os temas 
Direitos humanos, Gestão 
democrática (direitos traba-
lhistas), Sustentabilidade, 
Atividade cultural, Gestão pe-
dagógica e Gestão de projetos. 

Tivemos oportunidade de 
discutir e refletir sobre colo-
cações dos palestrantes – e 
aprendemos. Depois  tratamos 
da organização e política da 
Rede de Diaconia no Brasil, 
sua conceituação, papel e pro-
jeto de formação. Recebemos 
muitos estímulos e tivemos 
a oportunidade de diálogo 
e conhecimento mútuo com 
representantes de outras ins-
tituições de Rio Gande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná. 
Valeu a pena. Parabéns aos 
coordenadores do seminário.

Rede de Diaconia da 
igreja promove encontro 
nacional em Florianópolis

Representantes das instituições ligadas à FLD na IECLB.

No dia 8 de julho, 
no Lar Vila Elsa em 
São Bento do Sul/

SC, aconteceu o I Fórum de 
Diaconia do Sínodo Norte 
Catarinense. É o primeiro 
fórum sob a coordenação da 
nova Assessoria Diaconal do 
Sínodo. 

Um grupo de 46 represen-
tantes dos setores de trabalho 
dos três Núcleos(Contestado, 
Jaraguá do Sul e Joinville) 
do Sínodo Norte Catarinense 
participou do encontro.

A diaconisa Arlete Adria-
na Prochnow, assessora sino-
dal, desenvolveu o tema do 
Fórum enfatizando “Diaco-
nia: o que é, por quê, para quê 
e como fazer?”

A palestra foi motivadora 
e esclarecedora no sentido de 
que os diferentes setores que 
fazem parte da Assessoria 
Teológica Diaconal podem 
trabalhar unidos, desenvolver 
e exercer em parceria seu 
planejamento e programa-

ções. Alguns departamentos 
e setores de trabalho expla-
naram breves relatórios com 
informações importantes.

Desafio: Como faremos 
para que a rede da Diaconia 
aconteça entre os setores de 
trabalho? Como construi-
remos juntos uma rede de 
trabalhos?

Para simbolizar nosso pri-
meiro Fórum da Diaconia, a 
diaconisa Arlete trouxe várias 

peças de Lego coloridas, onde 
cada participante pôde pegar 
uma com o objetivo que todos 
juntassem, moldassem e cons-
truíssem  uma escultura que 
representasse esse encontro.

Para nossa surpresa, após 
várias tentativas construindo 
e desconstruindo, o resultado 
foi surpreendente. O símbolo 
ganhou vários nomes: Trem 
da Diaconia, Diaconite...

O encontro foi muito po-

sitivo e produtivo. Planeja-
mos para o ano de 2018 dois 
encontros. Agradecemos a 
Diaconisa Arlete pela dedi-
cação e carinho em assessorar 
esse I Fórum, todos represen-
tantes dos setores e departa-
mentos de trabalho do sínodo 
que puderam estar presentes, 
ao assessor de comunicação 
sinodal Nivaldo Klein pela 
colaboração, à OASE Sinodal 
e à LELUT pela parceria.

No ano do seu décimo 
aniversário, a Mission Eine
Welt da Igreja Evangélica 

na Baviera organizou uma 
ação criativa e desafiadora. 
Com o lema “Mach Was 
Draus” (Faça algo com 
isso), a entidade entrega uma 

nota de dez Euros a pessoas 
dispostas a multiplicar o 
dinheiro com sua atividade. 
O dinheiro entregue aos 
participantes foi antecipado 
pela Evangelische Bank e 
não tem origem em dinheiro 
doado à instituição.

Os desafios são muitos. 
Produzir geleia caseira, 
serviços de jardinagem, 
artesanato ou qualquer 
outra habilidade, que pode 
ser oferecida em troca de 
dinheiro. O resultado será 
destinado pela entidade 
a algum projeto diaconal 
ou missionário nas igrejas 

parceiras da Baviera em 
todo o mundo. 

A part ic ipação está 
aberta a qualquer pessoa 
da iniciativa privada ou de 
empresas, comunidades ou 
grupos de jovens, mulheres 
ou outro, famílias e qualquer 
pessoa acima de 18 anos. O 
principal objetivo é motivar 
o apoio aos projetos financia-
dos por Mission EineWelt.

A entidade tem parceria 
com igrejas luteranas na 
África, Ásia, América Latina 
e na região do Pacífico. A 
IECLB é parceira de Mission 
EineWelt. O dinheiro arre-
cadado através da campanha 
deve contemplar projetos 
das áreas de formação, dia-
conia, desenvolvimento e 
saúde. O dia 31 de outubro 
foi estabelecido como prazo 
para recolher o resultado da 
campanha. Até o dia 12 de 
julho haviam sido distribuí-
dos 900 Euros a 205 pessoas 
e já retornaram 2.809 Euros.

Ideias criativas e inspi-
radoras como esta também 
podem e devem ser implan-
tadas em nossas comunida-
des por nossos ministros, 
ministras e lideranças.

DIACONIA NO MUNDO

Igreja distribui dinheiro para despertar solidariedade

As instalações da Mission Eine-Welt, da Igreja Luterana na Baviera, ficam em Neuendettelsau.

CLOVIS LINDNER / Da Redação

Pa. LUCIMERI L. DE CAMPOS

A recém-formada Paró-
quia Trindade em Guarapuava/
PR aproveitou as comemora-
ções do dia dos namorados e 
realizou um jantar para casais 
em duas de suas comunidades. 

Em Guarapuava o evento 
ocorreu no dia 3, no sindicato 
rural, sob o tema "As cinco lin-
guagens do amor", apresentado 
pela pastora local, seguido de 

delicioso buffet de sopas. Em 
Pitanga o evento ocorreu no dia 
10, no Centro de Eventos Dom 
Antônio, sob o tema "Felizes 
para (quase) sempre!", com 
a pastora Mahira Aparecida 
Boettcher Bahr, seguido de de-
licioso buffet, música e dança. 

O objetivo foi proporcionar 
uma programação voltada aos 
casais em que pessoas que 
não são da IECLB pudessem 
participar também. 

EDGAR DE SOUZA

PARANAPANEMA

Jantar de casais em 
paróquia de Guarapuava
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Fé e Vida 

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

VAI E VEM 2017

Vale lança campanha em Blumenau

WITTENBERG como cenário para 
acampamentos com confirmandos

DIVULGAÇÃO O CAMINHO Quem governa?
Muitos desconfiam 

desde sempre e outros já 
estão sabendo há tempos. A 
realidade é que os verdadeiros 
mandatários no poder em todo o 
mundo não são os governantes 
eleitos pelo povo. Quem manda, 
não só no Brasil mas em todos 
os países, é o poder econômico. 
Quando a economia vai bem, o 
governo não enfrenta grandes 
problemas. Quando a economia 
desanda, o governo não dura.

Mas no Brasil ainda há 
um outro ingrediente que tem 
aflorado como nunca nos 
últimos tempos. A economia 
não apenas manda no governo, 
mas os detentores do capital 
compram quem quiser e dizem 
o que deve valer.

Cortina de Fumaça
Para disfarçar o que 

realmente está em jogo, 
volta e meia chove dinheiro, 
especialmente em Brasília. 
Assim, não importa realmente 
quem está momentaneamente 
no governo do país. Quem 
manda desavergonhadamente 
por aqui é quem detém o 
capital. No caso do  Brasil, os 
déspotas estão administrando 
os maiores bancos que atuam 
por aqui. E é de seus gabinetes 
que vêm as decisões que 
devem ser tomadas pelos 
governantes.

Para retirar da vitrine dos 
debates o que é determinado 
e que afeta o futuro de todos 
e todas nós, os detentores 
do poder econômico 
lançam cortinas de fumaça, 
atrapalhando a nossa visão. 

Assim, algumas das 
cortinas de fumaça lançadas 
ultimamente são a crise pela 
qual passamos, a debilidade do 
governo Temer, a condenação 
de Lula, a benevolência do STF 
com alguns dos envolvidos na 
Lava-Jato e outras histórias. 
Enquanto nos digladiamos 
com argumentos terríveis uns 
contra os outros, eles aprovam 
o que querem nos bastidores do 
poder, comprometendo o futuro 
de toda a nação. Nada importa 
nesse processo, desde que os 
seus lucros não sejam afetados.

Máscaras de gás
Assim, se quisermos ter 

algum controle sobre o futuro, 
sobre a remuneração do nosso 
trabalho, sobre como seremos 
tratados na aposentadoria 
ou como serão remunerados 
os nossos parcos capitais 
duramente granjeados ao longo 
de toda uma vida, precisamos 
desenvolver resistência a esse 
tipo de fumaça... ou adotar 
sistematicamente máscaras para 
que continuemos respirando.

Tempo de Agradecer é o tema 
para este ano da Campanha 
Nacional de Ofertas para 

a Missão Vai e Vem. Foi neste 
sentimento que uma celebração 
especial marcou o início deste 
grande mutirão de solidariedade 
para levantar recursos que apoiam 
projetos missionários e diaconais 
na Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil. O culto aconte-
ceu no sábado, 8/07, na Paróquia da 
Itoupava Central, em Blumenau/SC, 
no Sínodo Vale do Itajaí. 

No Vale, a campanha destina 
50% dos recursos para três projetos. 
A pequena comunidade no município 
de São João Batista, que precisa de 
ajuda para poder caminhar sozinha, 
sendo que é composta por poucas 
famílias, é uma das ações. A Pastoral 
da Criança e Juventude, articuladora 
e promotora de engajamento das 
atividades com Missão Criança, 
Culto Infantil, Ensino Confirmatório 
e Juventude Evangélica, também se 
beneficia da campanha. Neste ano 
ainda foi incluído o projeto Criança 
em Primeiro Lugar, uma proposta 

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

de contraturno escolar e atividades 
esportivas e culturais para crianças 
carentes na cidade de Blumenau.

A outra metade é destinada 
para projetos em nível nacional. 
No Sínodo Paranapanema consta 
um projeto em Araucária/PR. Nor-
deste mineiro, sul da Bahia, norte 
fluminense e Ribeirão Preto/SP são 
projetos na área do Sínodo Sudeste. 
No Rio dos Sinos receberá recursos 
o projeto da pastoral do Cuidado/RS. 
No Sínodo Mato Grosso serão serão 
beneficiados projetos em Rurópolis/

PA e Sul do Pará. Rio Brilhante/MS 
e Sidrolândia/MS são ações na área 
do Sínodo Rio Paraná. E, ainda, 
projetos Paz/RS, no Sínodo Sul-rio-
-grandense e São João Batista/SC, 
no Sínodo Vale do Itajaí.

Vai e Vem - A Campanha Na-
cional de Ofertas para a Missão Vai 
e Vem, que nasceu da constatação 
decorrente das reflexões sobre 
o Plano de Ação Missionária da 
IECLB (PAMI), de que a Igreja é 
missionária em sua essência, é uma 

das formas pela qual a IECLB cuida 
dos projetos missionários e de todas 
as pessoas que, envolvidas nessa 
comunhão, expressam a sua fé, a sua 
espiritualidade e agem. A Vai e Vem 
é viabilizada por meio das ofertas e 
do que elas proporcionam: o anúncio 
do Evangelho pelo viés luterano. 
Com motivação, ânimo, criatividade 
e esperança, é possível que irmãos 
e irmãs ofertem para que novas Co-
munidades e trabalhos missionários 
e diaconais surjam e sejam apoiados 
por este Brasil afora.

DA REDAÇÃO / Blumenau

O verão inteiro, todas as 
semanas, de quarta-feira a domin-
go, mais de mil confirmandos e 
confirmandas de toda a Alemanha 
encontram-se nos arredores de Wit-
tenberg. Acampados em 160 barra-
cas para dormir, comer e trabalhar 
em grupos; quatro barracas que 
servem de igrejas para 350 pessoas 
e uma barraca gigante para grandes 
palestras e eventos. O objetivo é 
atingir 12 mil confirmandos de toda 
a Alemanha até o final do verão.

firmandos, moderada por jovens 
que têm cinco ou seis anos mais 
do que a turma de adolescentes. 
Entre as canções, rola Gospel e 
Coldplay, debatendo temas da 
fé sem necessariamente partir 
de um texto bíblico. Isso com 
recursos midiáticos que as 
pequenas comunidades nem 
sonham em ter.

O local não é somente um 
espaço para levar sua turma de 
confirmandos. Também é possí-
vel testar a própria abertura para 
novas mídias e ideias criativas 
de ensino confirmatório. Pas-
tores e diáconos de 18 igrejas 
territoriais usam o lugar para 
aprender, experimentar. Para os 
jovens, é também a experiência 
de um imenso festival da juven-
tude. Todos fazem a tradicional 
excursão pela cidade de Lutero. 
Pelo menos uma selfie na porta 
das 95 teses é garantida como 
lembrança. 

A vizinhança é que não está 
muito contente com essa gu-
rizada medonha nos arredores 
por três meses e meio. E até já 
mandou a polícia pedir por mais 
silêncio. “Nós monitoramos os 
decibéis e estamos aprendendo 
também”, diz o dirigente do 
camping, Tobias Bernahrd.

EDUCAÇÃO CRISTÃ

Um acampamento de verão para milhares de confirmandos

Com o tema geral “Trust 
and Try” (algo como “confie 
e experimente”), esta mega-
organização eclesial para ado-
lescentes está montada perto 
de Wittenberg, a cidade de 
Lutero. Acompanhados de seus 
pastores e orientadores, esses 
jovens vão lá para experimen-
tar comunhão e experimentar 
novidades pedagógicas e ca-
tequéticas trabalhadas por um 
enorme time de especialistas de 
toda a igreja.

Nos intervalos, rola a alga-
zarra e o convívio no Acam-
paConfi e nos momentos do 
encontro de todos, há uma me-
ditação matutina com mil con-

Cerca de dez mil confirmandos passam no verão pelo camping.

A Editora Sinodal lançou 
em junho o livro “O Sabor da 
Graça”, do pastor da IECLB 
Eloir Weber. A obra é voltada 
para a leitura em escolas e em 
comunidade, bem como na 
família. Inspirado na carta de 
Lutero a seu filho João, o autor 
pede aos personagens Arthur, 
Luís, Justo, Sophie, tia Lena, tio 
Felipe, Lutero e Catarina, além 
do cachorro Blitz, que contem 

a história da Reforma. O livro 
também contém o kit 500 Anos 
da Reforma Luterana, preparado 
pela Rede Sinodal de Educação. 
O Kit contém o livro de Weber, 
além das obras “A Descoberta 
de Martim Lutero”, Caderno 
de Atividades”, Catharina von 
Bora A Reforma em Quadrinhos 
e diversas revistas sobre o tema. 
Pedidos do material podem ser 
feitos à Editora Sinodal.

Sinodal disponibiliza kit de 
literatura sobre a Reforma
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

JOVENS

JOVENS DE JARAGUÁ DO SUL levam um 
pouco de alegria a ambiente hospitalar

Visita a hospital em Jaraguá do Sul leva 
grupo de jovens a praticar solidariedade 
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NOSSAS CRIANÇAS

Deus nos desafia todos os 
dias com várias coisas, 
inclusive com a vivência 

em comunidade. Nos dias de hoje, 
nós jovens temos tantos outros 
caminhos a seguir, mas sempre 
estamos ao dispor de Deus.

Esse ano sendo lançado no 
Brasil para todas as comunidades 
o tema “Diaconia” e desafiando-as 
a fazer ações diaconais durante o 
ano, nós da Juventude Evangélica 
da Paróquia Apóstolo Tiago nos 
sentimos convocados e desafiados 
por Deus. Já faz algum tempo que 
tínhamos a vontade de ir até o 
hospital levando a música e uma 
palavra de conforto a quem está lá, 
porém não sabíamos quais passos 
a seguir para isso.

Mas no inicio de maio deste 
ano, durante o seminário “Juven-
tudes e Diaconia – Livres para 
transformar o mundo”, fomos ins-
truídos e, a partir daí, começamos 
a desenvolver essa ação juntamente 
com os pastores da paróquia. No 
dia 9 de julho fizemos a nossa visita 
ao Hospital Jaraguá.

Confesso que não foi algo tão 
fácil assim, muitos doaram sua 
tarde de domingo para estar reu-
nidos lá e também cada um com 

suas angústias por estar indo a um 
hospital e disposto a ver tudo. Mas 
a sensação que senti durante a nos-
sa ação no Hospital e Maternidade 
Jaraguá foi de total realização por 
poder fazer aquilo com que me 
identifico, que é ajudar as pesso-
as. Seja por meio da alegria que 
a música traz ou pela oração que 
foi entregue para acalmar a quem 
precisava.

A prática voluntária é um ato 
lindo e possibilita novas experi-

ências que fazem bem tanto a nós 
quanto a quem precisa. Para o 
grupo da JEPAT (Juventude Evan-
gélica da Paróquia Apóstolo Tiago) 
foi um imenso prazer fazer a visita, 
e saímos de lá mais motivados 
e motivadas a levar os trabalhos 
diaconais a diante.

O grupo que fez a visita é parte 
da Paróquia Apóstolo Tiago, de 
Jaraguá do Sul/SC, paróquia onde 
atua o casal de ministros Rosangela 
Fenner Radons e Marlon Radons.

O grupo de jovens durante sua visita, cantando no hospital.

Um flagrante registrado durante o encontro paroquial de confirmandos 
e confirmandas na paróquia da Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do 
Sul. Não somente as crianças e os pastores estiveram no encontro, 
mas os pais participaram da interação. Um momento muito especial de 
exercício de espiritualidade em família.

Crianças crescem, e viram confirmandos!
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Ecumene 

Nossos Hinos
Até aqui nos 
trouxe Deus (HPD 233)

CATÓLICOS ouvem teologia 
luterana sobre a mãe de Jesus

PROTESTANTES E CATÓLICOS

Martim Lutero, na explicação 
do 1o Artigo do Credo Apostólico, 
cita uma série de bênçãos que 
Deus nos deu e dá. No final ele 
diz: Por tudo isso devo dar-
lhe graças e louvor, servi-lo e 
obedecer-lhe. Ou seja, reconhecer 
o agir de Deus na nossa história e 
expressar agradecimento. Como 
diz o hino: “Louvor te rendo e 
gratidão por tudo que fizeste”.

A autora da letra, Condessa 
Ämilie Juliane de Schwarzburg 
(Rudolstadt-Alemanha, 1637-1706) 
soube traduzir em três estrofes a 
experiência do Profeta Samuel em 
sua luta por terra para o povo de 
Israel morar. Porque reconheceu a 
presença de Deus, marcou o lugar 
com um altar e disse: Até aqui nos 
ajudou o Senhor (1 Samuel 7.12).

Como fugitiva da Guerra dos 
30 anos, a luterana Ämilie, órfã 
desde os cinco anos, se criou na 
casa dos tios. Morte de pessoas 
próximas e doença estavam 
sempre presentes em sua vida. O 
que não a deixou esmorecer na 
fé e no reconhecimento do agir de 
Deus.

Em nossa vida temos várias 
datas importantes (aniversário 
de nascimento ou bodas, jubileu 
de clube, fundação de cidade, 
inauguração de igrejas, fundação 
de grupos na Comunidade...) nas 
quais convém recordar o tempo 
que passou, lembrar quem foi que 
nos ajudou e abençoou, e talvez 
até erguer um monumento como 
sinal de gratidão.

Seguindo o exemplo de 
Samuel, tornaremos público o 
nosso reconhecimento pelo agir 
de Deus. E, mesmo sem construir 
altares ou monumentos por aí, 
tenhamos a Deus por Pedra de 
Socorro. O hino Até aqui me 
trouxe Deus é um ótimo guia 
nesse empreendimento, pois todos 
nós temos muitos motivos para 
agradecer.

Por séculos a fio os luteranos e 
os calvinistas se odiavam. A 
inimizade entre os herdeiros 

de Lutero e de Calvino às vezes era 
maior do que a que dividia protes-
tantes e católicos. Isso começou 
a mudar a partir dos anos 1970, 
quando passaram a celebrar a Eu-
caristia em conjunto e a esquecer 
antigas contendas. 

Neste ano em Wittenberg, foi 
colocada uma pedra sobre tudo 
isso. A Comunhão Mundial das 
Igrejas Reformadas e a Federação 
Luterana Mundial celebraram em 
conjunto a adesão dos reformados 
à Declaração Conjunta Luterana 

Reformados assinam documento 
católico-luterano da justificação

Católico-Romana da Justificação. 
Católicos e luteranos assinaram o 
documento em 1999. Em 2006 os 
metodistas e os anglicanos também 
aderiram.

No dia 5 de julho em Wit-
tenberg-Alemanha a Comunhão 
Reformada Mundial subscreveu a 
Declaração Conjunta sobre a Dou-
trina da Justificação, assinada por 
católicos e luteranos em 1999, em 
Augusta. Ao documento também 
se associou o Conselho Metodista 
Mundial em 2006. No ano passado, 
o Conselho Consultivo Anglicano 
aceitou e confirmou a substância 
da declaração.O documento foi assinado pelos reformados em Wittenberg-Alemanha.

Hoje nós colhemos os frutos 
do diálogo teológico das últimas 
décadas, em que mais progressos 
foram feitos do que em todos os 
séculos anteriores: entrevistado 
por Alfa y Omega, semanário 
católico espanhol, durante sua par-
ticipação no Congresso de teologia 
ecumênica realizado nos últimos 
dias na Pontifícia Universidade 
de Salamanca, o secretário-geral 
da Federação Luterana Mundial, 
Rev. Martin Junge, confirmou o 
novo clima entre as Igrejas cristãs, 
que se manifesta principalmente no 
esforço para fazer uma releitura da 
história de outra maneira.

Embora conscientes da per-
sistência de grandes diferenças de 
opinião - sobre a sucessão apostóli-
ca, sobre o conceito dos sacramen-
tos (especialmente a eucaristia) 
e sobre questões mais recentes, 
como a ordenação de mulheres - a 
vontade expressa pela Comissão 
luterana-católica romana sobre a 

teológico é imprescindível. Diálogo 
que está ocorrendo entre as próprias 
comunidades reformadas (das quais 
os luteranos são os principais porta-
-vozes), de modo a atrair inclusive 
aqueles grupos que até agora 
tinham permanecido à margem do 
processo, como os pentecostais, 
intensificando os contatos.

Enquanto isso, em 5 de julho, 
em Wittenberg (a cidade alemã 
onde Martin Lutero, em 1517, 
difundiu as suas famosas teses), a 
Comunhão Reformada Mundial vai 
subscrever a Declaração conjunta 
sobre a Doutrina da Justificação, 
assinada por católicos e luteranos 
em 1999, em Augusta, resolvendo 
a principal controvérsia teoló-
gica que deu origem ao cisma. 
Ao documento já se associaram, 
em 2006, o Conselho Metodista 
Mundial, e, em 2016, o próprio o 
Conselho Consultivo Anglicano 
aceitou e confirmou a substância 
da declaração.

unidade através do documento Do 
conflito para a comunhão exorta a 
não desistir frente a obstáculos e a 
continuar o caminho já iniciado. 
A busca da unidade vai sendo 
internalizada na vida diária das 
nossas Igrejas, fato que constato 
com grande alegria', garante Junge.

Sabemos que o nosso passado 
registra páginas muito dolorosas, 
mas hoje podemos interpretá-las 
de outra maneira, acrescenta ele, 
reconhecendo o papel de liderança 

ecumênica do Papa Francisco, 
exercido em continuidade com seus 
predecessores. Eis, então, que a 
celebração conjunta dos quinhentos 
anos da Reforma protestante envia 
um forte sinal de que é hora de dei-
xar para trás o conflito e abrir-se à 
comunhão que Deus nos promete.

De acordo com o secretário-
-geral da Federação Luterana Mun-
dial, há razões muito profundas que 
nos impelem para o caminho da 
unidade e, nesse sentido, o diálogo 

Martin Junge celebra avanços do ecumenismo

O pastor chileno Martin Junge é secretário-geral da FLM.
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Especial O DESAFIO da parceria 
na educação dos filhos

DIA DOS PAIS

O pai e a paternidade em aproximação
P. Ms. ALLAN CHARLE SCHULZ / Pomerode

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Mais do que um dia 
especial, presentes ou 
clichê de comercial 
do mês de agosto, a 

paternidade é um tema que deve ser 
levado em alta conta, dadas as trans-
formações sociais, tecnológicas e 
religiosas de nosso tempo. Podemos 
dizer que ela está em constante mu-
tação desde o advento da indústria, 
a partir do século 17 e especialmente 
nos últimos cinquenta anos, quando 
a última revolução produtiva incluiu 
a microinformática e a robótica na 
vida humana, tornando os processos 
de produção e comunicação muito 
mais rápidos, eficazes e ao mesmo 
tempo pragmáticos.

Pai, Mãe e Trabalho – O 
fenômeno do trabalho humano em 
nosso tempo é marcado, em grande 
parte, pelo confinamento em espaços 
especialmente desenvolvidos para tal, 
como o escritório, a sala produtiva ou 
melhor, a indústria de modo geral. 
Ao se deslocar para este espaço, o 
ser humano precisa se desligar das 
atividades voltadas ao lar. Neste 
contexto de mudanças nos meios de 
produção nas sociedades humanas, é 
que precisamos analisar e reinterpre-
tar os papéis do ser humano nos mais 
diferentes espaços de trabalho, um 
deles o lar. Sem este olhar cometemos 
injustiças e repetimos estereótipos so-
ciais. O papel de responsabilidade do 
lar, em perspectiva “conservadora”, 
cabia à mulher. No entanto, a mulher 
conquistou, ao longo da história, 
também os setores industrializados 
de trabalho, o que lhe proporcionou 
oportunidades de estudo, de igual-
dade e libertação, mesmo que ainda 
em parte. Como um efeito colateral 
positivo dessas conquistas femini-
nas, coube ao homem reajustar-se à 
nova realidade. Não é ele o único da 
família que tem formação profissio-
nal trabalha fora do lar. Assim, ele 
precisa estar mais presente dentro do 
lar, em relação de igualdade.

Mais que Palavras – A bíblia 
usa imagens muito significativas para 
falar sobre o cuidado de Deus para 
conosco. As mais bonitas imagens 
são aquelas que comparam o agir de 
Deus com as atitudes de um pai ou 
uma mãe. Paternidade e maternidade 
têm no texto bíblico um espaço espe-
cial. Não é por acaso que na tradição 
do novo Testamento Deus passou, 
nas falas de Jesus, a ser chamado 
de “aba”, algo como pai querido 
ou paizinho querido (em tradução 
bem livre). 

O atributo “Pai”, neste caso, não 
tem nada a ver com gênero masculi-
no, mas com atitude. Deus não pode 

ser classificado num gênero humano, 
masculino, feminino ou outro que se 
queira. Pelo contrário, são atribuídos 
a Ele valores e gestos de paternidade 
e maternidade na forma como se 
relaciona conosco. 

Nesses atributos encontramos 
a “imagem e semelhança” para 
também sermos pais ou mães. Espe-
cialmente na vida contemporânea, 
onde as mudanças nas formas de 
pensamento, de organização social e 
religiosa nos fazem refletir sobre os 
desafios da paternidade num contex-
to em constante mutação. 

Aqui a palavra bíblica é fonte 
inesgotável. Duas que me vêm à 
memória são estas: Assim como uma 

mãe consola seu filho, também eu os 
consolarei; em Jerusalém vocês se
rão consolados (Isaías 66.13). Como 
um pai se compadece de seus filhos, 
assim o Senhor se compadece da
queles que o temem (Salmo 103.13).

Participação e felicidade – 
As duas passagens bíblicas lembram 
a relação de proximidade pela qual 
Deus se manifesta aos seres humanos 
e a todo o universo. Deus participa 
da história humana e está ao lado 
daqueles que ama. 

A partir dessas duas palavras, 
participação e proximidade, pode-
mos falar sobre a paternidade em 
nossos dias. Houve mudanças signi-

ficativas na paternidade nas últimas 
três décadas. Principalmente no 
papel do ser humano masculino na 
relação conjugal, no trabalho domés-
tico e na relação com filhos e filhas. 
O pai moderno precisa participar e se 
envolver em todas as atividades da 
família, não aquelas ligadas somente 
ao lazer, mas às ligadas ao cotidiano, 
como cozinhar, lavar roupa, limpar 
a casa, vestir e alimentar os filhos, 
acompanhar a sua educação etc. 

Para alguns, infelizmente, esta 
lista pode representar atividades e 
tarefas simplórias ou até tarefas que 
não dizem respeito à “masculinida-
de”, que não dizem respeito a um pai. 
Um grande e arcaico engano! 

A verdade, ao contrário, é que o 
homem tem infinitas possibilidades 
de alcançar felicidade, realização 
pessoal e familiar quando compreen-
de que seu papel e sua autoridade de 
pai não se fundamentam em estereó-
tipos sociais. Onde o principal destes 
estereótipos é o do autoritarismo que 
cria relações familiares baseadas no 
medo, e a violência física torna-se 
muito importante na manutenção do 
respeito. Essa herança pesou sobre 
as famílias por muitos séculos e 
ainda pesa sobre a humanidade do 
nosso tempo.

Realização no lar – A palavra 
de Deus oferece-nos o testemunho 
do Deus fraterno que participa da 
vida dos seus filhos e filhas, que não 
impõe sua autoridade pelo juízo do 
medo, mas por meio da sua miseri-
córdia, do seu amor e da sua compai-
xão. Ser pai é buscar inspiração nesse 
Deus para exercer a paternidade de 
forma criativa, participativa, valo-
rizando cada indivíduo da família, 
cada opinião, cada gesto, ensinando 
e aprendendo com erros e acertos. 

Isso somente é possível quando 
entendemos nosso papel no casamen-
to e na família a partir da liberdade 
de viver que nos é oferecida por meio 
de Jesus Cristo. Liberdade para amar 
e servir o próximo. Este servir não 
se impõe e também não se humilha, 
mas participa ativamente e deixa 
participar. No trato com os filhos, 
manifesta-se no diálogo e na aten-
ção que se concretiza em tempo de 
convivência com qualidade, quando 
deixamos de lado o trabalho e outros 
assuntos e nos doamos inteiramente 
para os filhos. 

Já na relação com o cônjuge, 
manifesta-se na socialização do tra-
balho doméstico, quando compreen-
demos que as atividades e tarefas do 
lar podem e devem ser socializadas 
entre os membros da família com 
equidade, respeitando-se as possibi-
lidades de cada indivíduo.

 Ser pai é um presente e, ao 
mesmo tempo, é estar presente. 
Uma alegria que se realiza desde 
o momento em que podemos pre-
senciar o nascimento de um filho, 
ou no momento do primeiro en-
contro, como no caso de adoções. 
Em todos os casos, uma mudança 
na vida do homem que o impele a 
novas experiências e possibilidade 
ilimitadas. 

Cabe-nos, acima de tudo, ins-
pirar-nos no Deus da vida e na 
sua maneira de se relacionar de 
forma tão próxima e cuidadora de 
cada uma e cada um de nós. Nesse 
cuidado está a fonte do seu amor, 
que podemos viver e sentir quando 
temos filhos e somos chamados 
carinhosamente de PAI. 

Exercer a paternidade acontece na socialização dos cuidados da casa e dos filhos.

A MAIORIA DAS PESSOAS de países 
emergentes e economias desenvolvidas acredita 
que atualmente os homens estão mais envolvidos do 
que nunca na criação dos filhos, e que o papel das 
mulheres não deveria se limitar ao lar, segundo um 
estudo global divulgado em maio.

Quase 70 por cento das pessoas creem que os 
homens têm uma responsabilidade maior pela casa 
e pelo cuidado com os filhos do que jamais tiveram, 
segundo um levantamento com 18.180 adultos de 22 
países, entre eles Índia, Estados Unidos, Indonésia, 
Rússia, África do Sul, Turquia, México e Reino Unido.

Entrevistados de Índia, Argentina e Indonésia 
foram os mais inclinados a dizer que os homens 
agora têm mais tarefas na criação dos filhos, e os 
russos não concordaram muito com isso.

A pesquisa online também descobriu que 37 
por cento das pessoas acreditam que o papel das 
mulheres é ser boas mães e esposas.

Os três países onde a maioria dos entrevistados 
concordou que o lugar das mulheres é em casa foram 
Indonésia (76%), Rússia (69%) e Índia (64%).

O mundo continua dividido sobre o papel 
das mulheres, mas a maioria não acha que elas 
deveriam ficar em casa e ter filhos, disse Claire 
Emes, diretora do instituto Ipsos MORI.

Equilibrar o trabalho e a família é o maior 
desafio impedindo a participação feminina na 
força de trabalho em economias desenvolvidas e 
emergentes, informou a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) em um estudo recente.

No mundo todo, 70 por cento das mulheres e 
dois terços dos homens prefeririam que as primeiras 
tivessem empregos remunerados, revelou o estudo.

Um estudo do Fórum Econômico Mundial do 
ano passado mostrou que os esforços para diminuir 
as diferenças de gênero na participação na força 
de trabalho e no pagamento desaceleraram tão 
dramaticamente no último ano que homens e 
mulheres podem não atingir a igualdade econômica 
durante outros 170 anos. As mulheres recebem em 
médio 77 por cento do que os homens ganham, de 
acordo com dados da OIT.

Fonte: G1

Homens participam cada vez mais da Criação dos Filhos


