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Leia também

Novos estatutos 
foram aprovados 
em Jaraguá do Sul

SÍNODO NORTE CATARINENSE

Representantes das paróquias 
e instituições da IECLB no Sínodo 
Norte Catarinense estiveram reu-
nidos na 20a Assembleia Sinodal 
na paróquia Bom Samaritano, em 
Jaraguá do Sul/SC, nos dias 27 e 
28 de maio.

DESTAQUE / PÁG. 3 

Fórum de Missão 
busca novos impulsos 
missionários na IECLB

MISSÃO NA IECLB

O Fórum “Por uma igreja 
de comunidades mais atrativas, 
inclusivas e missionárias” refletiu 
sobre a prática da ação missionária 
e suas estratégias para o futuro da 
IECLB. O encontro foi na Facul-
dades EST em São Leopoldo/RS, 
nos dias 1o a 4 de junho. Conceitos 
e exemplos de ação missionária 
foram apreciados.

IECLB / PÁG. 11 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Os bastidores do 
maior encontro de 
igreja na Europa

DIA DA IGREJA

O Dia da Igreja na Alema-
nha impressiona. Um verdadeiro 
show da fé, que reúne 140 mil 
pessoas e tem mais de 2.500 
atrações, num programa de tirar o 
fôlego. Nesta edição, em Berlim 
e Wittenberg, Angela Merkel e 
Barak Obama participaram. Entre 
nos bastidores desse encontro 
que é um marco protestante na 
Europa.

FÉ E VIDA / PÁG. 13 

Quando ouvimos falar sobre 
o amor em nossa sociedade, na 
maioria das vezes, o amor é tratado 
como um sentimento ou um impulso. 
Trata-se o amor como algo sobre o 
qual não é possível ter controle. Ao 
se referirem às mais variadas situa-
ções e coisas, se diz “eu amo isso”. 

A Palavra de Deus, ao nos falar 
sobre o amor, diz que o próprio 
Deus é amor (1 Jo 4.16). O modo 
de Deus manifestar a si mesmo 
foi na demonstração de amor mais 
poderosa, ao enviar seu Filho para 
que todo aquele que cresse, não 
perecesse, mas pudesse ter a vida 
eterna (Jo 3.16). 

Fala-se muito em amor em nosso 
tempo, mas pouco se ama de fato e 
de verdade. Se queremos conhecer 
o que é o amor e amar realmente, 
precisamos nos voltar para Deus. 
Ao reconhecermos esse Deus amo-
roso em Jesus Cristo pela fé, somos 
chamados a amar. Um amor que se 
dá não apenas por palavras, mas por 
ações; que busca fazer pelo outro 
o que gostaria que fizessem a mim. 
Amor que não se conduz de forma 
inconveniente (1Co 13. 5), mas que 
considera as necessidades do outro. 

É fácil amar? Não. Porém, pela 
fé, não precisamos ficar desespera-
dos diante de tal desafio. Podemos 

realmente amar, porque primeiro 
fomos amados por Deus (1 Jo 4.19) 
e esse mesmo Deus quer nos ajudar 
a amar as pessoas que estão è nossa 
volta.  

O apóstolo Paulo intercede pelos 
filipenses, para que pudessem teste-
munhar a fé amando cada vez mais, 
tendo sabedoria e entendimento em 
como expressar esse amor. Em meio 
à banalização do amor em nosso 
tempo, necessitamos nos voltar para 
o Senhor e fazer da oração de Paulo a 
nossa oração. Que não desanimemos 
de amar de forma concreta e real, seja 
qual pessoa esteja ao nosso lado. Que 
o Senhor nos ajude.

A busca por um lugar 
DIREITOS HUMANOS

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O que eu peço a 
Deus é que o amor 
de vocês cresça 
cada vez mais 
e que tenham 
sabedoria e um 
entendimento 
completo.

Filipenses 1.9 

No mês em que 
a  IECLB o lha 
para seu passado 
de igreja fruto da 

imigração e que se espalhou 
pelo Brasil por um doloroso 
processo de migração interna, 
O Caminho fala dessa realida-
de. A humanidade passa pela 
maior e mais prolongada crise 
migratória de sua história. So-
mente no ano passado, mais de 
56 milhões de pessoas saíram 
de seu local de origem por 
conta de razões adversas, se-
gundo a ONU. Como lidar com 
esta realidade? Como praticar 
solidariedade e acolhimento, 
no espírito proclamado pelo 
Evangelho? Qual o papel de 
uma igreja de migrantes nessa 
realidade que também atinge 
o nosso país? Leia os diversos 
artigos a respeito e inicie um 
debate em sua comunidade. O 
tema é urgente.

CARTAS

O Caminho 
lança enigma 
fotográfico. 
Escreva-nos 
e participe!

OPINIÃO / PÁG. 2 

TEMA DE FUNDO

A dramática 
realidade da 
migração no 
Brasil e no 
mundo.

MULHER

Pastora 
assume 
presidência 
da igreja 
francesa

GENTE E EVENTOS / PÁG. 4 ESPECIAL / PÁG. 16 

REPRODUÇÃO O CAMINHO



Imigração, emigração, 
migração; também 
hoje um tema atual e 
quente. A mídia fala 
mais dele em relação 
à Europa, mas também 
o Brasil é destino de 
refugiados à procura 
de segurança e 
reconstrução de vida.

O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez 
mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo.”

ELISANGELA BALZ, 
Oficial de Registro e 
bacharel em Direito, em 
Salvador/BA
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Reforma política: você quer?
CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

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

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

P. em. Dr. OSMAR ZIZEMER, Vice-Diretor Geral / Blumenau

Um país para chamar de seu

Opinião  FILIPENSES 1.9

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:
10/07/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Em julho, no meu tempo de infância e juventude, havia alguma 
celebração nas comunidades de colônia ou de cidades menores 
comemorando o Dia do Colono. Em verdade, comemorava-se 
a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao nosso país, que 

iniciou em Nova Friburgo/RJ e São Leopoldo/RS no ano de 1824.  Dia do 
colono – e com a chegada dos imigrantes alemães tem início a presença 
da fé evangélico-luterana no Brasil!

Imigração – emigração – migração. Também hoje um tema atual e quen-
te. A mídia fala mais dele em relação à Europa, que ao longo da história foi 
origem de grandes contingentes de emigrantes e hoje é região procurada 
por refugiados e migrantes do Oriente Médio e da África.  Mas também 
o Brasil é destino de refugiados à procura de segurança e reconstrução de 
vida. O artigo de fundo de última página desta edição trata desse tema e 
traz dados sobre dessa realidade. 

Dois assuntos que tangem a fraternidade ecumênica entre católicos e 
luteranos, especialmente neste ano do Jubileu da Reforma, também estão 
contemplados nesta edição: O Núcleo Ecumênico de Blumenau realizou 
seminário para estudar o documento “Do conflito à comunhão” (página 14) 
e luteranos são convidados a falar sobre o Magnificat (o Cântico de Maria, 

em Lucas 1.46-55) de Lutero em eventos católicos (página 15). Que tais 
eventos são possíveis, após séculos de incompreensão e intolerância, são si-
nais alvissareiros de uma aproximação ecumênica para maior conhecimento 
e reconhecimento mútuos – em meio a diferenças que ainda permanecem, 
a saber: o papado, a Mariologia (e a adoração aos santos), a concepção de 
Igreja e a compreensão da Eucaristia/Ceia do Senhor.

Muito interessante o resumo da redação sobre o Dia da Igreja Evangélica 
da Alemanha, ocorrido de 24-27/05 em Berlim e Wittenberg, com a parti-
cipação de 140.000 pessoas (veja página 13). Sem dúvida, uma promoção 
gigante, daquelas de dizer: Uau! – de dar complexo de inferioridade na 
gente. Especialmente se a gente a quisesse comparar com os nossos dias da 
igreja. Mas, não dá para comparar o incomparável. Nós somos uma igreja 
minoritária num país de dimensões gigantes. Por isso, os dias da igreja que 
podemos organizar serão proporcionais à nossa igreja! 

Para 29 de outubro nossos três sínodos (Paranapanema; Norte Cata-
rinense e Vale do Itajaí) estão organizando o nosso Dia Inter-sinodal da 
Igreja. Será em Jaraguá do Sul/SC. Organize-se e venha participar. Pois, 
quem faz o dia da igreja são os participantes.

ENIGMA FOTOGRÁFICO

Você sabe que lugar é este?

O Brasil pós Odebrecht ganha 
evidência no cenário internacional e, 
nessa toada, o tema “Reforma Políti-
ca” é destaque tanto na mídia quanto 
nas rodas de conversas entre amigos.

Dentre os principais pontos da 
Reforma Política que atualmente tra-
mita no Congresso Nacional  destaco 
a forma de sistema eleitoral (listão, 
distrital e misto) e o financiamento 
de campanhas.

Resumidamente, “listão” é o sis-
tema no qual os eleitores não votam 
individualmente em candidatos a 
vereador, deputado estadual e federal, 
mas em listas pré-ordenadas pelos 
partidos políticos. Cada partido tem 
direito a um número de cadeiras 
correspondente à proporção de votos 
obtidos e, caso faça jus a cinco cadei-
ras por exemplo, os cinco primeiros 
parlamentares da sua lista assumiriam 

os mencionados cargos.
Já pelo sistema distrital os Estados 

são divididos em Distritos. O número 
de vagas de cada Estado é divido 
proporcionalmente de acordo com o 
tamanho do Distrito. Ao final, os can-
didatos mais votados de cada Distrito 
são considerados eleitos.

Pelo Sistema Misto, como o 
próprio nome diz, metade dos eleitos 
advém da lista pré-ordenada e a outra 
metade, do sistema Distrital.

Do listão destaca-se o mérito de 
reforçar o programa dos partidos; 
do sistema distrital, a elaboração de 
programas comprometidos com as 
demandas locais.

Denuncia-se, entretanto, que o 
listão constitui método indevido de 
manutenção de políticos que, de outro 
modo, provavelmente não lograriam 
êxito nas eleições vindouras, dado o 
enorme desgaste nas suas imagens 
advindas de escândalos de corrupção.

Acerca do financiamento de 
campanhas, a proposta mantém a 
possibilidade de doação por pessoa 
física, até o limite de cinco salários 
mínimos, bem como a criação do 

Fundo de Financiamento da Demo-
cracia (FFD) a ser distribuído para 
todos os candidatos e fiscalizado 
pela Justiça Eleitoral.

Suspeito eu que os brasileiros não 
são afetos à ideia de ver seu dinheiro 
utilizado para patrocinar campanhas 
eleitorais, a despeito de já existir o 
Fundo Partidário e o Horário Eleitoral 
Gratuito que, diga-se, é gratuito apenas 
para os Partidos Políticos e não para os 
cidadãos que pagam a vultosa conta.

Sim, devemos nos interessar por 
política ou seremos governados por 
aqueles que se interessam por ela. 
Para tanto, devemos primeiro perqui-
rir se é oportuna a reforma política 
em meio ao turbilhão de delações e 
prisões de políticos ou se ela é fruto 
da casuística, constituindo mero 
instrumento destinado a legitimar 
interesses moralmente duvidosos. 
Ademais, o prazo limite para apro-
vação da reforma política, de forma 
a possibilitar sua implementação já 
nas eleições de 2018, é muito escasso, 
inviabilizando o amplo debate e o 
necessário consenso que legitimam 
as normas eleitorais.

Em sua reunião de pauta do dia 9 de junho, o Conselho de 
Redação do jornal O CAMINHO decidiu desafiar os leitores e as 
leitoras para decifrar enigmas fotográficos. Esta é a primeira foto 
que publicamos com esse objetivo. Você sabe que lugar é este? 
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 que acertaram os 
enigmas publicados e, na edição de dezembro, o sortudo que vai 
receber uma assinatura do jornal para 2018. Boa sorte!



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

5645

ANO XXXIII / Nº 7 / JULHO DE 2017 3O CaminhO

Destaques
SÍNODO NORTE CATARINENSE

Assembleia sinodal aprova novos 
estatutos e aprecia relatórios Missão diz respeito a 

cada membro da IECLB

ASSEMBLEIA SINODAL instiga comunidade 
hospedeira a recolher alimentos para hospital

NIVALDO KLEIN

NIVALDO KLEIN / Joinville

Odia 27 de maio amanhe-
ceu chovendo, o que não 
tirou o capricho com que 

estava preparado o ambiente, pelas 
várias equipes da Paróquia Bom 
Samaritano, no salão comunitário 
do Bairro Garibaldi, em Jaraguá do 
Sul/SC. Nem tampouco a distância 
a ser percorrida e as inúmeras cur-
vas na estrada que liga o Centro de 
Jaraguá até o Garibaldi, tiraram o 
ânimo dos 324 delegados e delega-
das que compuseram a assembleia 
sinodal.

Pontualmente as 9h30min, o Sr. 
Carlos Henrique Sacht, presidente 
da Assembleia Sinodal, declarou 
aberta a 20ª Assembleia Sinodal 
do Sínodo Norte Catarinense, 
convidando o pastor sinodal Inácio 
Lem ke para conduzir a celebração 
de abertura. Após, foi formada a 
mesa das autoridades convidadas 
seguida de palavras de saudação.

Repassadas as questões de 
ordem, aconteceu a leitura e 
aprovação dos relatórios do 
pastor sinodal, do presidente do 
Conselho Sinodal e os relatórios 
financeiros.

Representando a Secretaria 
Geral da IECLB, esteve presen-
te o pastor Dr. Romeu Ruben 
Martini, assessor teológico da 
Presidência, que trouxe uma 
reflexão sobre as prioridades de 
Gestão da IECLB.

A Secretária Executiva do Sí-
nodo apresentou a nova formatação 
do levantamento de dados estatís-
ticos da IECLB, que será aplicada 
com base em dados de 2016. 
Entidades, instituições e áreas de 
atividade do sínodo apresentaram 
seus relatórios e assim terminou o 
primeiro dia.

O domingo dia 28 de maio 
foi reservado para a discussão da 
nova proposta de Estatuto para o 
Sínodo Norte Catarinense, a qual 
foi aprovada.

Terminando a assembleia, 
aconteceu o culto de encerra-
mento, com prédica a cargo do 
pastor Romeu Martini. Durante a 
celebração foi efetuado o lança-
mento da Campanha Vai e Vem, 
já em sua 10ª edição, tendo para 
2017 o tema “Tempo de Agra-
decer”. Um almoço de encerra-
mento concluiu os trabalhos da 
20a Assembleia Sinodal.

A parábola do Bom Samaritano 
(Lucas 10.25-37) ganhou nova inter-
pretação na 20ª Assembleia do Sínodo 
Norte Catarinense. Os delegados, ou 
melhor, viajantes (como na parábola) 
uniram-se à Paróquia Bom Samaritano 
e ofertaram mais de 480 quilos de ali-
mentos e produtos de limpeza/higiene, 
que foram entregues ao Hospital e Ma-
ternidade Jaraguá.

Foram ovos, bananas, chuchus, leite, 
arroz (147 Kg), óleo de soja, biscoitos, 
desinfetantes, sabonetes... E a lista 
continua de produtos recolhidos pelos 
participantes e membros que iam che-
gando com suas sacolas e enchendo a 
velha carroça.

Alimento e sustentabilidade foram 

tratados com carinho, pois diante dos 
500 anos de Reforma foram distribuídas 
500 mudas de árvores frutíferas para que 
os participantes possam deixar o mundo 
mais verde e limpo. Outra iniciativa 
marcante foi que durante a Assembleia 
não foi utilizado nenhum copo descartá-
vel pelas mais de 400 pessoas envolvi-
das, delegados, comissão organizadora 
e voluntários. E finalizando foi feita a 
coleta seletiva dos resíduos e dado o 
devido encaminhamento.

Vestir a camisa, ser Bom Samaritano, 
buscar ajudar o próximo e respondendo a 
pergunta do mestre da lei a Jesus “Quem 
é o meu próximo?” (Lucas 10.29). Fo-
ram coisas marcantes que aconteceram 
entre as pessoas nesse momento históri-
co das comunidades, paróquias, sínodo 
e IECLB.

Durante a discussão e aprovação dos novos estatutos do Sínodo Norte Catarinense, os delegados e as delegadas decidiram no voto.

Comunidade hospedeira experimenta ser o bom samaritano
Pa. BÁRBARA KUGEL / Jaraguá do Sul

De 1o a 4 de junho 
aconteceu o 2º Fórum 
de Missão da IECLB. As 
discussões do fórum apontavam 
para a necessidade de buscar 
comunidades atrativas, 
inclusivas e missionárias (cf. 
página 11 desta edição). 

A dimensão missionária da 
igreja não é sanada a partir de 
um fórum. Nesses espaços, 
são alçados impulsos a serem 
desdobrados pelos sínodos, 
paróquias e comunidades. 
Missão é tema que diz respeito 
a cada membro da IECLB. 
Missão tem a ver com o dia a 
dia de cada comunidade.

Ser sal e luz
Precisamos ser 

comunidades atrativas. Não 
basta apenas ter um belo 
templo, bons pregadores 
e pregadorasas, um coral 
que encanta. As atividades 
precisam ser voltadas para as 
necessidades de entorno, aos 
desafios que o meio coloca.  
Olhando para esta realidade 
e apresentando propostas, 
ofertas e trabalhos que mudem 
a realidade e transformem vidas 
faz a missão acontecer. É ser 
sal da terra e luz do mundo, 
transformando, dando gosto 
e sabor onde atuamos como 
igreja luterana.

Precisamos ser 
comunidades inclusivas. Todos 
devem ter vez e espaço. Não 
podemos ser igreja que não 
queira sair dos muros, olhando 
à sua volta e agindo para 
acolher, integrar, receber e 
alegrar-se com quem vem às 
comunidades e que pensa e 
é diferente. Incluir a pessoa 
diferente, imigrantes, quem é de 
fora do meio germânico é um 
desafio para as comunidades 
luteranas. O Reino de Deus não 
abre mão disso.

Precisamos ser 
comunidades missionárias. 
A missão é a razão de ser 
da igreja. Ficar estagnado 
equivale a optar pela inanição 
e isso leva à morte. Portanto, 
não nos serve como igreja 
luterana que celebra os 500 
anos da Reforma. Para ser 
igreja e comunidade missionária 
é necessário ser atrativo e 
inclusivo. Requer ousadia e 
atitudes proféticas, que às 
vezes nos levam a remar contra 
a correnteza. Isso não é algo 
que depende exclusivamente 
da presidência da IECLB, da 
secretaria-geral ou mesmo dos 
pastores e pastoras sinodais. 
Esse compromisso é de todos 
nós, que integramos a IECLB.
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Flashes

Pa. EMMANUELLE SEYBOLDT assume 
direção da igreja reformada francesa

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

FACEBOOK

GÜNTER E HELGA BOEBEL 
celebraram 55 anos de 
casamento no domingo 28 de 
maio. A celebração aconteceu 
na igreja evangélica luterana de 
Rio do Sul/SC, onde reside o 
casal. Boebel é pastor emérito e 
um dos fundadores do jornal O 
Caminho; foi pastor em Joinville 
e da juventude na antiga Região 
Dois. O casal foi o primeiro 
a administrar o Centro de 
Eventos Rodeio 12. Encerrou 
sua atividade pastoral na 
paróquia de Timbó. Junto com 
a celebração de ação de graças 
pelo matrimônio, também foi 
lembrado o aniversário de 
Roberto Boebel, filho mais 
velho do casal e presidente da 
Assembleia Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí. A celebração 
aconteceu em culto oficiado 
pelo pastor Adelmo Struecker, 
pároco local.

Pela primeira vez em 50 
anos de parceria entre a Igreja 
Luterana no Japão e a IECLB, 
um pastor brasileiro fará um 
intercâmbio de um ano em 
terras japonesas. O pastor 
LUIZ CARLOS TEIXEIRA 
MELO estará atuando na 
paróquia luterana da cidade de 
Ogaki, província de Gifu-ken, 
Japão, sob o acompanhamento 
do Sínodo Tokai, com o pastor 
sinodal TOCHI SAITO.

Pesar
A família Krause, enlutada, comunica o falecimento 
de sua matriarca IDA HARDWIG KRAUSE, em 
10/06/2017, aos 94 anos, 7 meses e 4 dias. Natural 
do Espírito Santo, a seis anos veio com o esposo 
Henrique Krause (in memoriam) residir no Ancianato 
Bethesda (Pirabeiraba/Joinville). Ida Hardwig 
Krause era mãe do P. Dr. Henrique Krause, do P. 
Arlindo Krause, da diácona Regina Krause e avó da 
missionária Elfriede Krause. Deixa enlutados 8 filhos 
(1 falecido) 4 noras, 4 genros, um irmão, uma irmã, 
3 cunhadas, 24 netos e 13 bisnetos. 
“Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que 
me enviou tem a vida eterna e não será julgado, 
mas já passou da morte para a vida” (João 5.24).

A pastora Emmanuelle Sey-
boldt foi designada no sábado 3 
de junho para dirigir a principal 
igreja protestante francesa, que 
reúne luteranos e calvinistas, algo 
inédito na história dos luteranos e 
reformados franceses.

Aos 46 anos, a até agora pastora 
de Besançon/França, divorciada e 
casada em segundas núpcias, foi 
eleita para encabeçar a Igreja Pro-
testante Unida da França (EPUF), 
após uma semana de sínodo nacio-
nal na cidade de Lille. Seyboldt é 
capelã em um hospital, catequista e 
redatora chefe da revista protestante 
Échanges, além de presidenta do 
conselho regional da região do leste 
da Igreja Reformada da França.

“Para nós é uma alegria mas isto 
não tem um significado maior”, expli-
cou Laurent Schlumberger, que deixa 
a direção da EPUF, igreja nascida em 
2012 a partir da fusão entre a Igreja 
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Igreja protestante francesa 
elege pastora como dirigente

A pastora 
Emmanuelle 
Seyboldt de 
46 anos é 
a primeira 
mulher a 
dirigir a Igreja  
Protestante 
Unida da 
França.

Reformada (calvinista) e a Igreja 
Evangélica Luterana. Com 250.000 
fiéis comprometidos e ao redor de mil 
locais de culto, a EPUF é a primeira 
igreja no seio de um protestantismo 
francês muito fragmentado.

Em torno de 200 delegados da 
EPUF estiveram reunidos até domin-
go dia 4 de junho, numa assembleia 
com a intenção de ter uma dimensão 
comemorativa neste ano dos 500 
anos da Reforma de Lutero, que 
teve grande repercussão na França, 
especialmente devido a João Calvino. 
Segundo a EPUF, quatro por cento 
dos franceses se declaram próximos 
do protestantismo, enquanto que na 
Europa os protestantes representam 
25% da população. Estima-se que 
no mundo haja 500 milhões de pro-
testantes. Mais de um terço dos 450 
pastores da EPUF é de mulheres, que 
desde 1965 podem aceder plenamen-
te ao ministério pastoral na França.

Romeu Otto Hoepfner, 
pastor emérito, foi instalado no 
domingo 11 de junho como pastor 
da Igreja de Cristo em Curitiba/PR. 
Casado com Miriam, Hoepfner e 
sua esposa assumem as atividades 
pastorais na Christuskirche, vaga 
desde a saída do pastor Carlos 
Moeller. 

Romeu assume como pároco na 
“igreja alemã” até o início de 2018, 
quando a vaga será preenchida 
por um casal vindo da Alemanha, 
dentro do programa de intercâmbio 

da Igreja Evangélica na Alemanha 
com a IECLB. O próprio pastor 
Hoepfner já participou desse inter-
câmbio de ministros entre as duas 
igrejas, atuando em Nuremberg.

O pastor Romeu, que aceitou 
prontamente o convite do Sínodo 
Paranapanema para assumir a 
tarefa, foi instalado pelo pastor 
sinodal Odair Braun. O casal 
Hoepf ner, depois de ter atuado em 
Blumenau e Timbó e se aposentar, 
decidiu morar em Curitiba, onde 
vive atualmente.

REGRESSO

Pastor Hoepfner volta à ativa 
para atender Igreja de Cristo

O pastor Romeu Hoepfner foi instalado pelo pastor sinodal Odair Braun.

Conselho de Liturgia da 
IECLB  é instalado pelo pastor 
presidente na primeira reunião

IECLB

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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P. em. HARTMUT SCHIEMANN 
faleceu em Santa Cruz do Sul no 
dia 13 de junho os 82 anos e 11 
meses. Natural de Boa Vista do 
Erechim/RS, aposentou-se em 
1994. Atuou em Santa Cruz do 
Sul/RS, na Igreja Evangélica na 
Alemanha, em Estrela/RS, Rolante/
RS e Palmitos/SC.

BÁRBARA WEGNER faleceu 
em Porto Alegre/RS no dia 17 de 
junho, vítima de câncer. Esposa do 
pastor Dr. Uwe Wegner, professor 
de teologia aposentado, Barbara 
residia com seu marido em 
Ibirama/SC. 

JOVENS DA JE no Sínodo Vale 
do Itajai visitaram a Faculdades 
EST (São Leopoldo). Programa de 
interação aconteceu a partir do dia 
18 de junho. Casal P. Sin. Breno e 
Betty Willrich acompanhou. 

O Conalic - Conselho Nacional 
de Liturgia e Culto teve sua primeira 
reunião em São Leopoldo/RS de 13 
a 15 de junho. Criado por decisão 
do Conselho da Igreja em 2016, o 
grupo integrado por um represen-
tante de cada um dos 18 sínodos 
da IECLB foi investido na função 
em celebração presidida pelo pastor 
presidente Nestor P. Friedrich no 
início do encontro.

A tarefa do Conalic é assessorar 
a Direção da Igreja (Concílio, Con-
selho da Igreja e Presidência) nos 
assuntos relacionados à liturgia e ao 

culto, tendo por objetivo contribuir 
para fortalecer e consolidar a missão 
de Deus conforme o PAMI.

Nessa primeira reunião, o conse-
lho assumiu uma prática de diálogo 
franco e fraternal, expressando seu 
compromisso com a atribuição 
recebida. O ponto alto da reunião 
foi o dedicado e minucioso trabalho 
de planejamento para a dimensão 
Liturgia, segundo o PAMI. O fruto 
do trabalho do Conalic será levado 
ao Conselho da Igreja, a quem ca-
berá receber as proposições e dar o 
encaminhamento devido.

O Conalic deve assessorar a Direção da IECLB sobre culto e liturgia.



“Informação 
é cumulativa, 
conhecimento é seletivo. 
Como eu digo sempre, 
tem gente que não 
navega na internet; 
naufraga!"”
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Comunidade da Cruz 
de Curitiba inaugura 
salas de culto infantil

CRIANÇA

MÁRIO SÉRGIO CORTELLA, filósofo, 
escritor e professor universitário.

Seminário em 
Jaraguá do Sul trabalha 
pastoral do Batismo

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Reforma interesseira 2

No dia 28 de maio aconteceu 
um culto especial na Comunidade 
Luterana da Cruz, em Curitiba/
PR. A data marcou a inauguração 
das salas do culto infantil. Há 
tempos a comunidade sonhava em 
ter um espaço adequado para o 
trabalho com as crianças e foram 
construídas duas salas no salão 
da comunidade, em um espaço 
que não estava sendo utilizado. 
Apesar das dificuldades financei-
ras, as salas foram construídas e 
inauguradas em um culto especial 
marcado pela enorme alegria de 
toda a comunidade. 

Durante a celebração, as crian-
ças entraram na igreja levando a 
vela do culto infantil acesa e com 
ela acenderam a vela do altar. Todo 
o culto foi voltado para as crianças. 

A pregação foi com teatro de 
fantoches, com relato da cons-
trução das salas e do trabalho da 
comunidade com crianças. Se-
gundo a mensagem, a igreja que 
valoriza o trabalho com crianças 
é uma igreja viva, em movimento 
e crescimento. A parte final da ce-
lebração foi realizada no salão da 

comunidade, na qual as crianças 
entoaram o cântico “Meu Bom 
Pastor é Cristo” por entre as jane-
las das novas salas. 

No dia anterior foi realizado, 
no salão da comunidade, um dia 
de formação de presbíteros/as e 
líderes e elaborado o plano estraté-
gico missionário da comunidade. O 
início do encontro deu-se às 9h00, 
com meditação realizada pelo pas-
tor Leandro Luiz da Silva. Após a 
meditação, foi realizada palestra de 
formação para as lideranças e pres-
bíteros com dinâmicas em equipe, 
sendo este trabalho coordenado por 
Eduardo Baumer. 

Na parte da tarde foi elaborado 
o plano estratégico missionário. 
Metas foram traçadas e caminhos 
vislumbrados para que a comu-
nidade continue crescendo e ser-
vindo de instrumento na missão 
de Deus, que é a nossa paixão. 
Todos se comprometeram com as 
propostas e metas estabelecidas. 
O encontro foi proveitoso e houve 
grande motivação dos presentes, 
quanto ao compromisso frente ao 
sacerdócio geral na comunidade, 
a fim de que todos coloquem seus 
dons a serviço da igreja.

PPHM MIQUÉIAS HOLZ / Curitiba

As crianças no culto de inauguração das salas do culto infantil.

Um seminário sobre Pastoral 
do Batismo, no Núcleo Jaraguá do 
Sínodo Norte Catarinense, acon-
teceu na Comunidade Apóstolo 
Tiago em Jaraguá do Sul/SC. O 
seminário, no dia 3 de junho, esteve 
sob a coordenação da catequista 
Mariane Bail da Cruz e da pastora 
Marli Seibert Hellwig. 

O objetivo do encontro foi 
capacitar conselhos da Pastoral do 

Batismo em sua atuação nas comu-
nidades e preparar em conjunto um 
culto de aniversário de Batismo. 

Agradecemos a todos que 
participaram do seminário e conti-
nuam dispostos a dar continuidade 
a este lindo e importante trabalho 
de educação cristã. E agradecemos 
à pastora Rosangela Fenner e aos 
membros da comunidade local 
pela acolhida.

O encontro promove a criação de conselhos da Pastoral do Batismo

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Enquanto lutam para aprovar 
a Reforma da Previdência, 
73 deputados federais e 13 
senadores são sócios de 
empresas que devem R$ 
372 milhões ao INSS. Isso 
equivale a um em cada sete 
congressistas. O levantamento 
é da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional.

Entre os devedores, quatro 
senadores e 11 deputados 
têm empresas que somam 
dívidas superiores a um milhão 
de reais. O líder da lista é 
o senador e ex-presidente 
Fernando Collor de Mello, 
associado a cinco empresas 
que devem 112 milhões 
de reais, todas do ramo da 
comunicação.

Reforma interesseira 3
Entre as empresas privadas, 

a lista não é diferente. Juntas, 
elas devem R$ 426 milhões à 
Previdência. No topo da lista 
estão o Bradesco, a Caixa 
Econômica Federal, a Marfrig, 
a JBS e a Vale. O valor devido 
equivale a três vezes o déficit 
da Previdência em 2016. São 
ao todo 32.224 empresas 
devedoras, das quais apenas 
18% são extintas. A grande 
maioria, ou 82%, são ativas.

"Nem Tão Doce Lar" em giro por Blumenau

A exposição da Fundação Luterana de Diaconia-FLD sobre 
violência doméstica passou por diversos locais em Blumenau/
SC no mês de junho. Na imagem, no dia 13 de junho, no 
estacionamento da Universidade Regional de Blumenau-FURB.



Reflexão
Diác. NÁDIA MARA 
DAL CASTEL DE 
OLIVEIRA, Joinville/SC
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Geral 
IECLB

ELISA HOLZ é a primeira mulher 
a dirigir Paróquia de Brusque

Migração

Eméritos debatem missão na Igreja
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

No mês de março, 49 pastores 
e diaconisas ordenados/as 
entre os anos de 1948 e 1966 

receberam da direção da IECLB o 
convite para um seminário vinculado 
à celebração de Jubileu de Ouro de 
Ordenação. O seminário foi realizado 
nos dias 6 a 8 de junho, na Casa Matriz 
de Diaconisas em São Leopoldo/RS.  

“O convite quer ser um gesto 
de reconhecimento da Igreja pelo 
tempo de dedicação ao ministério 
enquanto no trabalho ativo e também 
no trabalho voluntário que se seguiu 
após a entrada na aposentadoria”, 
dizia a carta da direção da IECLB. 
Conseguiram atender o convite 16 
ministros e diaconisas. A maioria 
dos convidados teve dificuldade de 
se deslocar para o encontro devido a 
problemas de saúde. 

Sob o tema “olhando no retrovi-
sor” o ex-pastor presidente da IECLB 
Huberto Kirchheim apresentou uma 
reflexão sobre a forma de trabalhar 

o passado e valorizar o presente. O 
secretário  da Ação Comunitária, pas-
tor Dr. Mauro Batista de Souza, falou 
sobre Missão na IECLB, programas e 
atividades no passado e no presente. 
No último dia do encontro foi dada 
a oportunidade de falar das experi-
ências e expectativas de missão dos 
participantes e do futuro da Igreja. O 

P. em. FRIEDRICH GIERUS / Blumenau

diálogo e as contribuições dos partici-
pantes sobre a missão da Igreja foram 
uma forma de olhar no retrovisor. É 
óbvio que também foram colocadas 
observações críticas e propostas 
construtivas quanto à caminhada da 
Igreja no trilho da missão.

O seminário, coordenado pelo 
Secretário de Ministério com Or-

denação, pastor Marcos Bechert, 
foi um sucesso pelo que somos 
muito gratos. Tivemos o grande  
prazer de dialogar e meditar, orar e 
conviver com colegas no ministério 
dos tempos passados. Pena que 
tantos convidados não conseguiram 
participar, mas em nossas orações 
estavam presentes.

O pastor Mauro Batista de Souza apresenta palestra sobre missão na IECLB aos eméritos

No dia 8 de maio de 1967 foi 
fundado em Timbó/SC o grupo de 
OASE da Rua Blumenau, por incen-
tivo do pastor Nelso Weingärt ner. O 
pastor Nelso e o grupo em alemão 
do Centro de Timbó desafiaram 
as mulheres da Rua Blumenau a 
formarem seu grupo. No início, as 
mulheres do Centro coordenavam o 
grupo e auxiliavam o pastor a for-
talecê-lo. São 50 anos de dedicação 
ao próximo, comunhão, testemunho 
e serviço. 

Pela graça de Deus, no dia 9 de 
maio último uma grande celebra-
ção junto à Comunidade Unidos 
em Cristo comemorou o Jubileu 
de Ouro do grupo. Das fundadoras 
ainda participa ativa no grupo a Sra. 
Irmgart Withoeft. Louvamos a Deus 
pela vida da dona Irmgart e por toda 

a contribuição que ela tem dado ao 
longo dos anos ao grupo. 

Também participaram do encon-
tro festivo os pastores que conduzi-
ram ao longo destes anos o trabalho 
na Rua Blumenau, sendo eles os 
pastores Nelso Weingärtner, Ivo 
Krueger, Oswald Doege, Jorge Hirt 
e o atual pastor Samuel Leitzke. 

Também estiveram os grupos de 
OASE Alemã da Comunidade Cris-
to Redentor, do Bairro dos Estados, 
de Araponguinhas e de Rodeio 12. 

Atualmente o grupo está sob a 
presidência de Elenir Bremer e conta 
com a participação de 25 mulheres. 
Foi uma tarde abençoada e norteada 
pelo lema bíblico de João 10.14: 
“Jesus Cristo diz: Eu sou o Bom 
Pastor; conheço as minhas ovelhas, 
e elas me conhecem a mim”.

OASE

Grupo da Rua Blumenau de 
Timbó celebra jubileu de ouro

O grupo com os pastores que o conduziram nesses 50 anos de atuação.

Lá no céu azul, uma 
formação de aves. Aves 
migratórias – para onde vão? 
Elas têm um alvo definido e 
estão prontas para enormes 
distâncias. Têm uma líder 
sempre na frente, que pode 
ser substituída. As demais 
seguem, numa formação 
geométrica. Todos certamente já 
observamos tal fenômeno.

E os povos?

Grupos ou pessoas 
individuais migram. O que os 
move? Não é difícil imaginar 
o que move os milhões de 
refugiados hoje. Podemos 
enumerar muitas razões. Por 
exemplo, conflitos armados, 
guerras, catástrofes da 
natureza, secas, furacões. 
Muitos são movidos pelo 
medo, pela procura de mais 
segurança, por uma vida 
melhor. O artigo numa revista 
me alegrou muito: Ex-refugiados 
(agora seguros numa nova 
pátria) ajudaram o país de 
sua origem (na África) com 40 
milhões de dólares!

Nossos antepassados 
também se aventuraram a 
sair do seu país, calculando 
os riscos, ou talvez não. Mas 
tinham um alvo, um objetivo. Às 
vezes até têm recebido ajuda 
para recomeçar a vida num 
ambiente desconhecido. Outras 
vezes, não.

Migrar ou buscar refúgio 
nunca é sem riscos. Exige muita 
coragem e a disposição de 
adaptar-se a novas situações, 
sem a lamúria “por que me 
lancei nesta aventura?”. 

E nós? Não tivemos que 
enfrentar e suportar muitas 
mudanças? Não estamos 
sempre à procura do perfeito? 
Acho até legal isso. Assim, não 
vamos nos acomodar. Estamos 
neste mundo para lutar por isso 
e nunca dizer “não é comigo”. 
Se você não está satisfeito/a 
com a sua comunidade, então 
fale; procure melhorar as coisas. 
Mas de jeito nenhum “migrar” 
para outra igreja! Nenhuma 
delas será perfeita. Deus lhe 
deu uma mente pensante e 
também tempo para aplicá-la lá 
onde você está. Refugiar-se? 
Sim! No amor de Deus, revelado 
em Jesus Cristo!

LIDERANÇA

Primeira mulher a dirigir a 
paróquia de Brusque em 154 anos

Em 2017 quando a Reforma com-
pleta 500 anos, a paróquia Bom Pas-
tor de Brusque/SC tem pela primeira 
vez em 154 anos uma mulher na 
presidência. Elisa Marizete Ott Holz 
(53 anos) foi eleita em novembro do 
ano passado para o biênio 2017-2018.

Empresária do setor de con-
fecções, Elisa se dedica à paróquia 
brusquense há 30 anos, quando veio 
morar em Brusque. Gaúcha de Pelo-
tas (RS) e de uma família luterana de 
berço, ela sempre esteve envolvida 
com a igreja.

Elisa já foi voluntária no culto 
infantil, orientadora do ensino con-
firmatório e da juventude, além de 
ser uma das idealizadoras do grupo 
Despertar, de mulheres luteranas. 
Atualmente, além da função de pre-
sidente, ela contribui com o estudo 

bíblico, com o Despertar, com o canto 
de mulheres e também com o grupo 
de jovens adultos.

Casada com Adalberto Holz e 
mãe de quatro filhos, a missão de 
ser a primeira mulher a assumir a 
presidência paroquial não a abala. 
“Fala-se muito de Lutero, mas Cata-
rina foi especial ao lado desse homem 
que marcou a história da igreja. Ele 
se dedicou a estudar o que estudou, 
porque tinha uma mulher especial 
ao lado dele”, destaca Elisa sobre 
Katharina von Bora.

Juntamente com Elisa, outras 
duas mulheres integram a atual 
diretoria da paróquia. Cristine Born-
hausen é tesoureira e Glauce Barzé 
ocupa a função de secretária.

(Trechos da reportagem de  Daiane Benso
no jornal O Município, de Brusque)

Elisa Holz foi 
eleita para 
presidir a 
Paróquia Bom 
Pastor de 
Brusque no 
biênio 2017-
2018. A diretoria 
também é 
integrada 
por Cristine 
Bornhausen e 
Glauce Barzé.

DAIANE BENSO / O Município de Brusque

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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DER WEG 
MONATSSPRUCH Juli 2017 – Ich bete darum, dass eure Liebe immer 
noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. (Philipper 1,9)

KRITISCH BEOBACHTET

“Simul iustus et peccator”
Olhar
crítico

P. HERBERT GROTE
Ministro emérito  
da IECLB
Alemanha

“Simul iustus 
et peccator”

Esta frase significa: 
Como justo – melhor, 
como justificado, eu sou 
e permaneço sendo 
pecador. Martim Lutero 
ocasionalmente resumiu sua 
teologia nesta frase, que já 
aparece em uma de suas 
primeiras preleções. Ela 
expressa: Quando eu olho 
para mim mesmo, preciso 
constatar, que sempre de 
novo deixo Deus de fora de 
minha vida, fujo dele e assim 
me torno culpado diante dele. 
E assim também perco o 
meu próximo de vista. Mas 
Deus quer me aceitar mesmo 
assim. Aos seus olhos eu sou 
justo, porque ele quer me 
ver assim. E isto me deixa 
tranquilo em relação à minha 
culpa; sim, assim posso viver 
e morrer feliz. 

Isto é apenas uma 
velha frase que agora está 
sendo repescada na época 
do jubileu da Reforma? 
Em especial porque em 
31/10/2017 se repete 
pela 500ª vez a data da 
publicação das 95 Teses 
por Lutero? Ou se trata de 
uma frase central para a fé 
dos cristãos, independente 
de sua denominação?  E os 
grande da história da igreja 
não mostraram a verdade 
desta frase em suas vidas 
– por vezes de modo muito 
eloquente?

Permaneçamos na 
pessoa do próprio Lutero. 
Ele sem dúvida recolocou 
a luz do Evangelho sobre 
o velador. Isto também os 
nossos irmãos católicos 
reconhecem entrementes. E, 
no entanto, o mesmo Lutero, 
nos últimos anos de vida, 
fez manifestações  de ódio 
contra judeus, que hoje nos 
deixam estarrecidos! 

Nós não conseguimos 
fugir do pecado. Ele está 
colado em nós. Tanto mais 
importa que levantemos o 
nosso olhar para o Deus 
amoroso e perdoador, que 
nos faz iusti, nos faz justos 
aos seus olhos. Com isto 
posso viver confiante, 
especialmente diante dos 
meus lados sombrios.

Dieser Satz bedeutet: Als 
Gerechter – besser, als Ge-
rechtfertigter bin und bleibe 
ich Sünder. Martin Luther hat 
gelegentlich seine Theologie in 
dieser Formel, die schon in ei-
ner frühen Vorlesung auftaucht, 
zusammengefasst. Sie besagt: 
Wenn ich mich betrachte, so 
muss ich feststellen, dass ich 
Gott immer wieder aus meinem 
Leben herausdränge, ihm davon 
laufe und so an ihm schuldig 
werde. Auch meinen Nächsten 
verliere ich so aus meinem Bli-
ck. Aber Gott will mich trotzdem 
annehmen. Aus seiner Sicht bin 
ich ein Gerechter, weil er mich 
so sehen will. Das lässt mich 
getrost sein im Blick auf meine 
Schuld, ja ich kann damit sogar 

P. HERBERT GROTE
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MENSCHEN DER REFORMATION

Friedrich der Weise
REINHARD ELLSEL

Er rettete die Reformation 
– Am 17. Januar 1463 wurde 
Friedrich III. auf Schloss Har-
tenfels in Torgau geboren. Als er 
22 Jahre alt war, wurde das Terri-
torium seines Vaters Ernst von 
Sachsen (1441-1486) aufgeteilt in 
Herzogtum Sachsen und Kursach-
sen. Ein Jahr später trat Friedrich, 
der fest im Katholizismus verwur-
zelt war, die Nachfolge seines 
Vaters an. Im Jahr 1507 übertrug 
ihm der Kaiser Maximilian I. das 
einflussreiche Amt des „Generals-
tatthalters des deutschen Reiches.“
Friedrich galt als unbestechtlich, 
gerecht und zuverlässig. Diplo-
matisch geschickt, überstürzte er 
nichts. Oft sagte er: „Es ist gut Ver-
träge zu schließen, aber wehe dem, 
der sie hält.“ Auch als Kunstkenner 
war es geschätzt und förderte den 
Maler Albrecht Dürer. Lucas Cra-
nach den Älteren ernannte er zu 
seinem Hofmaler.

Im Jahr 1502 hatte der säch-
sische Kurfürst in Wittenberg eine 
eigene Universität gegründet. 1508 
berief er Martin Luther aus Erfurt 
nach Wittenberg als Professor. 
Der Doktor der Theologie schlug 
am 31. Oktober 1517 aus Ärger 
über den Handel mit dem Ablass 
(= Dokument vom Papst unter-
schrieben, das man kaufen konnte, 
zur Vergebung der Sünden) die 95 
Thesen in lateinischer Sprache an 
die Schlosskirche in Wittenberg. 
Damit gar er den Anstoß zu einer 

umfassenden Reformation der 
Kirche. Doch der Machtapparat 
des Papstes eröffnete 1518 den 
Ketzerprozess gegen Luther, den 
„Sohn der Bosheit“. Luther wurde 
nach Rom zitiert. Darauf wandte 
sich der Reformator durch seinen 
Freund Georg Spalatin an den 
Kurfürsten mit der Bitte, man möge 
den Prozess auf deutschem Boden 
ausführen.

Friedrich der Weise bewirkte, 
dass Luther Zeit gewann, seine 
reformatorischen Anliegen zu 
ent falten. Er erreichte, dass Lu-
ther fries Geleit (garantia de vida 
e liberdade de ida e volta) zum 
Reichs tag in Worms gewährt wur-
de. Nachdem Luther dort verurteilt 
und geächtet wurde, ließ Friedrich 
ihn heimlich in Schutzhaft auf die 
Wartburg bringen. Am 5. Mai 1525 
starb Friedrich de Weise in Lochau. 
Erst auf dem Sterbebett hatte er sich 
das Abendmahl in protestantischer 
Art (Brot und Kelch!) spenden 
lassen. Dies wird als sein spätes 
Bekenntnis zum evangelischen 
Glauben angesehen.

Divulgação O CAMINHO

fröhlich leben und sterben.
Ist das nur ein alter Satz, 

der jetz wieder zum Reforma-
tionsjubiläum hervorgekramt 
wird? Insbesondere weil in 
diesem Jahr die 500jährige Wie-

derkehr des Thesenan schlags 
am 31.10.2017 ist? Oder ist 
er doch nicht ein Kernsatz für 
Christen, gleich welcher Kon-
fession? Und haben nicht die 
Großen der  Kirchengeschichte 

die Wahrheit dieses Satzes in 
ihrem Lebenswandel gezeigt, 
machmal sehr demonstrativ? 

Bleiben wir doch einmal bei 
Martin Luther. Zweifellos hat er 
das Licht des Evangeliums wie-
der auf den Leuchter gestellt. 
Das sehen ja inzwischen auch 
unsere katholischen Geschwi-
ster so. Und derselbe Luther ließ 
sich in seinen letzten Jahren zu 
Hassschriften gegen die Juden 
hinreißen, die uns nur zutiefst 
erschrecken können. 

Der Sünde entfliehen wir 
nicht, sie klebt an uns. Umso 
wichtiger ist für uns der Auf-
blick zu dem liebenden und 
verzeihenden Gott, der uns zu 
iusti, zu in seinen Augen Ge-
rechten macht. Damit kann ich 
getrost leben, gerade angesichts 
meiner Schattenseiten.

LIEBE VERÄNDERT DIE WELT

Erkenntnis und 
Erfahrung

TINA WILLMS

Erkenntnis und empfindsame 
Erfahrung machen die Liebe stark 
und groß: Durch die Erkenntnis 
verbündet die Liebe sich mit dem 
Denken. Sie nimmt wahr, verarbei-
tet, denkt nach und findet heraus, 
was notwendig ist. Durch die Er-
fahrung verbündet die Liebe sich 
einfühlsam mit dem Handeln. Sie 
setzt das Notwendige um in die Tat. 

Paulus stellt diese Zusammen-
hänge her, als er im Gefängnis sitzt. 
Dort hat ein Bote aus Philippi ihm 
Geld gebracht, das man für ihn 
gesammelt hat. So erfährt er selber 
Liebe. Er antwortet mit einer Form 

der Verbundenheit, die Mauern und 
Grenzen überwinden kann: Er betet 
für die Menschen in Philippi. 

Um Reichtum bittet er, doch 
nicht um solchen, der sich in klin-
gender Münze zeigt. Die Liebe soll 
wachsen, sie möge reicher werden 
an Erkenntnis und an empfind-
samer Erfahrung. Die Liebe ist es, 
die über den eigenen Tellerrand 
hinausblickt und die Welt im 
Kleinen und Großen verändert. 
Sie gewinnt immer wieder eine 
erstaunliche Aktualität. Auch heute 
wird möglich, was Paulus erbittet. 
Wenn Menschen zu lieben wagen, 
denkend, fühlend und handelnd, 
werden Wunder wahr.

HAST DU GELIEBT?
Gott zu begegnen ist nicht schwer. Das Wasser und die Liebe Got-

tes haben eines gemeinsam: Sie suchen immer die niedrigste Stelle.

Gott wurde Mensch, um uns nahe zu sein, wenn wir schwach sind 
oder krank, in Not oder Verzweiflung.

Und du? Bist du barmherzig gewesen? Hast du geliebt?

Reinhard Ellsel zum Monatsspruch für Juli 2017
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Geral RELATÓRIO DA ONU apresenta mais 
grave quadro da migração mundial

CAROLINA RIPP, 
Liderança jovem no 
Sínodo Vale do Itajaí.

Igualdade 
entre diferenças

SÍNODO PARANAPANEMA

"Comunidades Criativas" valoriza lideranças
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

OSínodo Paranapanema, em 
parceria com a Coordena-
ção de Educação Cristã e 

Núcleo de Produção e Assessoria 
da IECLB ofereceu, nos dias 27 
e 28 de maio no Lar Luterano de 
Retiros em Curitiba/PR, uma rica 
oportunidade de formação.

Com a participação de 69 li-
deranças de todas as idades, uma 
equipe de bons profissionais – a 
catequista Valéria Franz Bock, o 
catequista Cláudio Giovani Becker, 
o professor Marcelo Schneider e 
o pastor Marlon Jonas Radons – 
promoveu dois dias de oficinas  
intercaladas por plenárias.

No sábado pela manhã, com 
uma palavra de saudação, o pastor 
sinodal Odair Braun deu as boas 
vindas a todos, falando da satis-
fação de ver um grupo tão grande 
de participantes e desejando que 
o seminário alcance os melhores 
resultados e venha ao encontro de 
todas as expectativas.

compartilhado de forma bastante 
lúdica e interativa.

E quanto às oficinas? Narração 
de histórias: o professor Marcelo, 
através de muitos exercícios e prá-
ticas, despertou o lado ator/atriz de 
cada participante. Diferentes formas 
de contar histórias para os diferentes 
grupos que se reúnem em nossas 
comunidades.

Dinâmicas de grupo: Cláudio 
Becker apresentou um leque de 
dinâmicas e levou o grupo  a muitas 
reflexões sobre o uso e as variações 
possíveis para cada uma.

Bibliodrama: a oficina que a prin-
cípio teve a menor procura provocou 
as avaliações mais surpreendentes, 
tamanha foi a satisfação dos que 
a fizeram. O pastor Marlon, assim 
como os outros assessores, conse-
guiu envolver e sensibilizar a todos 
os participantes.

O evento deu a certeza de que 
formação e atualização constantes fa-
zem a diferença no exercício das fun-
ções de liderança nas comunidades, 
paróquias e em outras instituições.

ELIZABETH FLEMMING / Curitiba

A programação previa momentos 
de louvor e reflexão, plenárias, ofici-
nas e apresentação de publicações da 
IECLB para a educação cristã con-
tínua. E, ao longo dos dois dias, as 
pausas para café, cafezinho, almoço 
ou jantar foram marcadas por inte-
ração, convivência e descontração.

Nas plenárias, a catequista Va-
léria abordou assuntos diretamente 
ligados à confessionalidade lute-
rana e ao nosso jeito de ser igreja: 
contribuições da Reforma para a 
educação; justificação por graça e fé; 
a liberdade cristã; sacerdócio geral. 
Foram momentos de conhecimento 

Momento de criatividade e reflexão durante o curso em Curitiba.
Ser um jovem nos dias 

de hoje é bom. Ser um bom 
jovem nos dias de hoje é difícil. 
Existem caminhos fáceis para 
tantas coisas que trazem uma 
felicidade momentânea, mas 
que a médio e longo prazo 
podem destruir sua vida. É 
cada vez mais comum os 
jovens, inconsequentemente, 
trocarem o que mais querem na 
vida pelo que mais querem no 
momento.

Desde jovem, começando 
no culto infantil e depois no 
grupo de jovens evangélicos 
da sua comunidade, é um dos 
melhores caminhos para ter 
um suporte para ser um bom 
jovem e, consequentemente, 
um bom luterano. Para ser 
um/a jovem reformador/a, vejo 
a necessidade de fazer parte de 
um grupo, e o primeiro incentivo 
vem da família.

Aceitar as pessoas como 
elas são, sem qualquer 
preconceito ou distinção por 
origem, raça, sexo, identidade 
sexual, aparência, condições 
físicas, ou quaisquer outras 
formas de discriminação é o 
princípio para fazermos desses 
“outros 500” iguais ou melhores 
do que os primeiros.

Este é o pensamento 
que nós, reformadores e 
reformadoras, devemos irradiar 
para toda a comunidade em 
que vivemos e além dela. 
Concordo com o médico 
psiquiatra, escritor e professor 
brasileiro, Augusto Cury quando 
este diz que “o sonho da 
igualdade só cresce no terreno 
do respeito pelas diferenças”.

O Jejum Diaconal da Quares-
ma de 2017 teve seu encerramento 
no dia 23 de abril, na Paróquia dos 
Apóstolos em Joinville/SC. O ob-
jetivo desse ano foram  a reflexão 
e a oferta de gratidão em dinheiro 
para o trabalho com imigrantes e 
refugiados. Foi um tempo importante 
e oportuno para a reflexão e ponte 
para o nosso cotidiano sobre a nossa 
visão, convivência e ações com as 
pessoas imigrantes e refugiadas na 
nossa realidade nacional e mundial.

O culto foi conduzido pelas 
diáconas Angela Lenke e Nádia 
dal Castel de Oliveira, pelo pastor 
sinodal Inácio Lemke e vice pastor 
sinodal Marcos Aurélio de Olivei-
ra. A mensagem foi proferida pela 
diaconisa Arlete Prochnow, que fa-
lou sobre João 4.1-15. Uma família 

de imigrantes haitianos participou 
da celebração. 

Somos todos e todas imigrantes! 
Também a nossa história tem a ver 
com deixar uma terra para trás para 
viver em outra, bem diferente. Nossos 
antepassados também experimenta-
ram isso. Hoje, nós vemos a situação 
de muitos imigrantes ao redor do 
mundo e como muitas vezes se lida 
com isso com preconceito e até ódio. 
Os artigos ao lado, com o relatório da 
ONU, e da última página desta edição 
nos ajudam a entender melhor. As 
comunidades cristãs são desafiadas 
a fazer a diferença. Aprendemos com 
Jesus a ser diferentes. Ele nos dá as 
ferramentas e nos prepara para isso. 
A reflexão e ação com a situação dos 
imigrantes e refugiados não terminou 
na época da Quaresma. A situação 
está aí e nos desafia a ir ao encontro 
e fazer a diferença.

Jejum Diaconal priorizou 
trabalho com refugiados 
em campanha de 2017

REFUGIADOS

O relatório do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur) revela que em 2016 cerca de 
65,6 milhões de pessoas foram força-
das a se deslocar em todo o mundo. 
O número é o maior já registrado. Os 
dados superam 2015, com aumento de 
mais de 300 mil pessoas.

Cerca de dois terços (6,9 milhões) 
dessas pessoas se deslocaram dentro 
de seus próprios países. As crianças 
representam a metade do número 
total dos refugiados de todo o mundo. 
Conflitos políticos, guerras e perse-
guições são as principais causas dos 
deslocamentos.

Segundo o relatório, também 
aumentou o número de refugiados, 
alcançando a marca de 22,5 milhões 
de pessoas. O conflito na Síria man-
tém o país como o local de origem 
do maior número de refugiados (5,5 
milhões).Os afegãos continuam sendo 

a segunda maior população de refu-
giados (4,7 milhões), seguidos dos 
iraquianos (4,2 milhões). O Sudão do 
Sul contribuiu para o êxodo de 739,9 
mil pessoas entre julho e dezembro. 
No total, já são 1,87 milhão de refu-
giados originários do Sudão do Sul.
No fim do ano passado, 40,3 milhões 
de pessoas foram forçadas a se des-
locar dentro de seus próprios países. 
O relatório diz ainda que, em 2016, 
2,8 milhões de pessoas pediram for-
malmente refúgio em outros países. 

No total, cerca de 37 países acei-
taram 189.300 refugiados para reas-
sentamento. Cerca de meio milhão de 
refugiados tiveram a oportunidade de 
voltar para seus países, e aproximada-
mente 6,5 milhões de deslocados in-
ternos regressaram para suas regiões 
de origem – embora muitos deles em 
circunstâncias abaixo do ideal e com 
um futuro incerto.

Relatório da ONU diz que 
65,6 milhões de pessoas foram 
forçadas a se deslocar em 2016

Diaconisa ARLETE PROCHNOW / Joinville
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Ano 500 ESPAÇO DA FAMÍLIA PASTORAL como 
berçário da história luterana no Brasil

Reforma 500REFORMA ENTRE NÓS

Entrando na intimidade da casa pastoral
LEANDRO HOFSTÄTTER, 
Assessor teológido do 
Sínodo Norte Catarinense 
em Joinville/SC

A voz interior
REPRODUÇÃO O CAMINHO

Centro de Eventos Rodeio 12

Feijoada em apoio ao 
Centro de Eventos Rodeio 12

O grupo de OASE Débora da Paróquia Apóstolo João e 
voluntários da LELUT da Barra do Rio Cerro, em Jaraguá 
do Sul/SC, em julho vão apoiar o Centro de Eventos Rodeio 
12. Estão preparando uma FEIJOADA para centenas de 
pessoas, que será servida na Cancha de Bocha da Família 
de Rolf e Adali Porath, no dia 15 de julho. O resultado da 
FEIJOADA será doado ao Centro de Eventos da nossa 
IECLB em Rodeio 12. Uma equipe está divulgando o 
evento, com apoio das paróquias e comunidades. Todos 
estão sendo convidados para participar dessa iniciativa que 
visa dar melhores condições ao Centro de Eventos Rodeio 
12 para cumprir a sua missão. 

Participe você também! Dia 15 de julho!
Na Cancha de Bocha de Rolf e Adali Porath!

CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

Como são as casas pastorais? 
Como vivem as famílias 
dos ministros e das minis-

tras da IECLB? Esta é uma curio-
sidade para muita gente, que nunca 
entrou numa residência pastoral. 
Hoje, tudo é tratado na secretaria e 
a maioria dos ministros e ministras 
têm um escritório ali mesmo, onde 
recebem as pessoas. Além disso, 
cada vez mais clérigos moram em 
apartamentos.

Como eram as antigas casas 
pastorais? Muitas delas pareciam 
um verdadeiro lar de retiros, pelo 
tamanho e pelo regime patriarcal 
implantado. Imaginava-se uma 
família pastoral com muitos fi-
lhos e filhas. Assim, ter uma casa 
pastoral com dois pisos, de cinco 
a dez quartos, era muito comum. 
Havia pastagem para o cavalo, e 
lugar para criar porcos e galinhas. 
Em muitíssimas comunidades do 
interior da IECLB esta era (e é) 
a mais espaçosa, bem-equipada e 
destacada residência em muitos 
quilômetros. Colonos que não raro 
passavam privações, ergueram 
verdadeiros feudos para abrigar a 
família pastoral.

A biblioteca pastoral, trazida de 
navio da Alemanha, quase sempre 
era a única de toda a localidade. A 

dias e até semanas fora atendendo 
comunidades distantes. Como era 
conviver com este senhor sisudo 
e distante, que não pastoreava 
apenas o rebanho, mas também 
sua família? Será que era mesmo 
sempre sisudo e distante, ou isto é 
mais um mito da imaginação fértil 
dos paroquianos?

Em muitas casas pastorais sur-
giram verdadeiras “dinastias” pas-
torais. A única possibilidade de dar 
formação aos filhos era ir, também, 
para o seminário de teologia. Em 
muitos casos, também na história 
da IECLB, pais pastores tinham 
filhos pastores e netos pastores.

Já em muitíssimos casos, fi-
lhos de colonos viam no Instituto 
Pré-Teológico uma possibilidade 
e muito guri que cresceu na roça 
tornou-se uma autoridade pasto-
ral, pegando nas mãos os destinos 
da IECLB. Como foi essa virada 
quase inacreditável na vida dessas 
pessoas, que saíam do pastoreio do 
campo para o pastoreio de uma co-
munidade e a liderança da igreja?

São muitas perguntas e possi-
bilidades para montar um atraente 
museu sobre a história das co-
munidades evangélicas luteranas 
nas nossas colônias. Quem topa o 
desafio de mergulhar neste univer-
so e resgatar uma exibição? Boa 
pesquisa!

estante do escritório pastoral guar-
dava verdadeiros tesouros. Parte 
de algumas delas sobrevivem em 
Rodeio 12 e podem ser vistas ain-
da hoje. As bibliotecas de líderes 
da igreja no passado, como Stoer, 
Dübbers, Kinas, Lübke e muitos 
outros, estão lá. Outras, como de 
Dohms, Schlieper e outros, foram 
o embrião da biblioteca da Facul-
dades EST. 

Os pastores – num passado não 
muito distante eram apenas homens 
– foram uma espécie de autoridade 
local, uma eminência parda co-
locada num pódio invisível, mas 
intocável. Para a maioria, entrar no 

seu espaço mais íntimo para uma 
conversa era o mesmo que entrar 
na sala de espera de Deus. 

As primeiras casas pastorais 
eram também o espaço para a es-
cola ou a doutrina. A sala da casa 
pastoral tornava-se um recanto de 
ensino e doutrinação, preparando 
para a vida de fé e para a manuten-
ção das tradições. Como era essa 
realidade?

E a vida da esposa e dos filhos, 
como era? Cada “Frau Pfarrer” 
era uma pequena Katharina von 
Bora, responsável por manter a 
residência e a família pastoral nos 
trilhos, enquanto o marido passava 

Gravura da casa pastoral em Blumenau, aos pés do morro da igreja.

Em alusão aos 500 anos da 
reforma Luterana a Comunidade 
Cristo Salvador da Paroquia da 
Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do 
Sul/SC, fez uma reforma no can-
teiro central do pátio colocando  o 
símbolo da IECLB e a Rosa de Lu-
tero no mesmo. Pela coordenação 
de uma equipe integrada por Lauri-
ta Wackerhage, Ilca e Heinz Meier, 
arquiteta Monica Reblin Kruger, e 
Pa. Marli Seibert Hellwig o projeto 

tornou-se realidade e, graças ao 
apoio da Diaconia. Também auxi-
liaram no trabalho do mosaico da 
rosa de Lutero Nadir Behling Re-
blin e Marli Behling. E o trabalho 
contratado do Sr. Osnildo Sonntag. 
Agradecemos a todas estas pessoas 
principalmente a arquiteta Monica 
pelo trabalho voluntário, também 
ao Sr. Enke que doou o trabalho 
do trator para arrumar a terra e a 
ajuda da Diaconia.

Barra do Rio Cerro 
reforma canteiro central 
e instala Rosa de Lutero

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

“Eu mesmo já salvei a muitos, 
mas a mim mesmo não posso 
salvar”, afirmou Lutero.

As pessoas acreditam numa 
suposta voz interna que devemos 
ouvir para conseguir dar conta 
de nossas vidas. Somente 
no silenciar perante o mundo 
imaginam atingir paz interior. 

Sobre a pergunta do que 
venha a ser esta voz, nem 
todos sabem responder. Muitos, 
entretanto, dizem que é deus, que 
ele está dentro do ser humano 
fala conosco e saberemos o que 
fazer e por onde seguir. 

Para Lutero, no entanto, o ser 
humano é um escravo de seu ego 
e esta suposta voz interior nada 
mais é que o apelo egoísta de 
alguém ensimesmado e pronto 
a realizar tudo que seja em seu 
favor. Ou seja, nada que ver com o 
Deus anunciado por Jesus Cristo. 

O ser humano é somente um 
pedinte perante Deus. Vejamos 
o porquê do repúdio de Lutero a 
suposta voz interna. 

Seguindo a tradição bíblica, 
Lutero reafirma que somente 
há salvação para o ser humano 
através de uma voz exterior. Esta 
é a voz de Deus: que o atinge 
de fora através de boca humana. 
Esta voz é mediada através das 
Escrituras do Antigo e Novo 
Testamentos. A voz do Evangelho 
que julga e salva é algo exterior 
e não pode ser confundida 
com a voz interior. Se o ser 
humano depender dele apenas, 
acontecerá aquilo que o apóstolo 
Paulo descreveu. 

Se o ser humano ouvir a 
palavra da Salvação ele poderá 
libertar-se de si e tornar-se livre 
para servir ao próximo por conta 
do amor de Deus. E é justamente 
por isso que Lutero bate tanto 
na tecla de que a Palavra de 
Deus age de duas formas, 
todas exteriores: através da 
boca do pregador e através dos 
Sacramentos. Por conta de que 
o ser humano de tudo duvida, 
poderia a Palavra pregada cair em 
abstração. Por isso, Jesus Cristo 
nos deu os Sacramentos, que 
são Palavra tornada concreta que 
nos auxiliam na fé em Deus e na 
comunhão com os Irmãos e Irmãs. 

Lutero nos chama a desconfiar 
da nossa voz interior. Sou 
dependente da palavra de Deus 
na boca e nos gestos de outros e 
de uma comunidade reunida que 
me conforta e estabelece laços de 
unidade através dos sacramentos. 
A minha salvação não é minha. 
Sou um pedinte diante de Deus e 
dos outros. Nada mais contrário 
à soberba e autonomia tão caras 
aos nossos olhos nos dias de 
hoje. 
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História 

Galo Verde

COMUNIDADES DA IECLB celebram 
o passado e prestam homenagens

PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL EM IGREJAS, 
NO SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Zero Resíduos

Os 130 anos de São Bento do Sul
O Galo Verde elaborou 

algumas dicas que você pode 
seguir em sua casa para reduzir 
os resíduos e ajudar a preservar 
a Criação. Fazemos muitas 
coisas e nem nos damos conta 
de que aumentamos o “lixo” e 
empesteamos a natureza com 
produtos industrializados.

Um bom café em lugar de 
cápsulas – Parece muito prático 
enfiar a cápsula na máquina, 
apertar o botão e ver o café 
quentinho e cheiroso escorrer para 
a xícara. Tem muita gente que usa 
essas cápsulas porque as acha 
práticas. Mas, além de caras, elas 
são um grave problema ambiental. 
Experimente o bom e velho café 
coado. Existem até pequenos 
sacos de pano para coar somente 
uma xícara de café. Depois, é 
só lavar o saco e deixá-lo pronto 
para a próxima vez. A natureza 
agradece e o café tem um gosto 
de fazenda!

Água da rede em vez de 
garrafas PET – Tomar água 
mineral em garrafas plásticas 
produz resíduos desnecessários 
e é bem mais caro do que a água 
da rede. Se você não confia na 
qualidade da água tratada na sua 
rede municipal, instale um filtro 
para “limpar” a água que sua 
família vai beber. Um dos mais 
baratos e mais recomendados é 
o velho filtro de argila de carvão 
ativado. Para ter água gelada, 
basta limpar garrafas de vidro e 
colocá-las com água na geladeira. 
Ou então, guarde garrafas PET 
de água mineral para reutilização. 
Assim, você pode até levar água da 
rede para o seu local de trabalho. 
Mesmo que você encaminhe 
garrafas vazias de água mineral 
para reciclagem, saiba que a sua 
produção envolve um processo 
caro e agressivo ao meio ambiente.

Marmita sem isopor – É muito 
prático passar rapidinho em algum 
buffet e levar o almoço para casa 
naquelas embalagens de isopor. 
Mas o que você faz com a bendita 
embalagem depois de terminado 
o almoço? Se você vai levar o 
almoço pronto para casa, então 
é melhor que seja numa prática 
e boa marmita. O resultado é o 
mesmo e a Criação agradece. Ah, 
sim, não esqueça de pedir para 
pesar sua panela antes, para que 
possam calcular o peso da comida 
que você leva e pagar só por isso.

Lenços descartáveis – Usar 
o bom e velho lenço de pano 
quando o resfriado ataca é uma 
excelente pedida. Evite os lenços 
descartáveis de papel. Nossos 
avós já faziam isso e muitos deles 
viveram bem mais de 80 anos sem 
usar lenços de papel. Depois do 
uso, é só colocar na máquina de 
lavar e esperar secar para reutilizar. 
(www.galoverde.org.br)

Tudo começou em 12 de 
junho de 1887, numa assem-
bleia geral extraordinária da 

fundação oficial da Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana 
de São Bento do Sul/SC, com 51 
participantes. A primeira constru-
ção foi a casa paroquial com um 
salão de aulas, onde também eram 
realizados os cultos. William Quast, 
primeiro pastor da comunidade, 
veio da Westfália e chegou a São 
Bento do Sul em 20 de julho de 
1888, dando inicio o trabalho de for-
mação espiritual da comunidade. O 
pastor deslocava-se de cavalo, com 
inabalável vontade e extraordinária 
força para edificar a comunidade. 

 Em novembro de 1888 a di-
retoria convoca uma assembleia 
e decide construir o templo, cujas 
obras começaram em janeiro de 
1889. A inauguração festiva foi em 
5 de abril de 1891. Em novembro 
de 1889 acontece o lançamento da 
pedra fundamental da torre, inau-
gurada já em 22 de dezembro do 
mesmo ano. O sínodo de Bochum, 
na Alemanha, doou um sino de 
aço fundido, consagrado em 22 de 
dezembro de 1889,  em frente ao 
altar. No dia 19 de agosto de 1900 
ele repicou pela primeira vez no alto 
da torre. No ano de 1907 o templo 
recebeu seu relógio, o qual ainda 
hoje está em funcionamento.

O sínodo alemão também doou 
o conjunto de recipientes para a 
Eucaristia. A comunidade ainda 
recebeu um harmônio, doado por 
amigos do pastor na Alemanha. 

Na assembleia geral de 17 de ju-
nho de 1892, o pastor Quast compar-
tilha seu plano de construir uma esco-
la próximo à igreja, com no mínimo 
duas salas de aula. A Kolumbusschule 
(Escola Colombo) foi inaugurada no 
dia 9 de julho de 1893 e foi constru-
ída com recursos do próprio pastor, 
devolvidos posteriormente.

Em 1895 o pastor Quast deixa 
a comunidade, regressando à Ale-

manha. O pastor Quast e sua esposa 
Wilhelmine estão sepultados no 
Cemitério Municipal de São Bento 
do Sul. 

Com a saída do pastor a comu-
nidade fica vaga por mais de dois 
anos, debilitando-a e fazendo com 
que muitos membros deserdassem. 
Quem o sucede é o pastor Theodor 
Boettner, em 11 de julho de 1897.  

Novos tempos – Diante da 
necessidade de um local apropriado 
para abrigar os diferentes serviços 
de caráter social, no dia 17 de julho 
de 1966 aconteceu o lançamento 

da pedra fundamental do Centro 
Social Comunitário, em tamanho 
apropriado para abrigar os grupos 
de trabalhos da igreja e o Jardim de 
Infância Pequeno Príncipe.

O organeiro Siegfried Schürle 
construiu um novo órgão para a 
Igreja entre 1953 e 1955. O órgão 
foi totalmente restaurado pela 
Família Artesã Rigatto e Filhos 
de São Paulo, um trabalho com 
duração de dez meses que iniciou 
em novembro de 2015 e teve seu 
culto de reinauguração em 21 de 
agosto de 2016.

O coral da comunidade teve 
inicio em 1o de agosto de 1899 e está 
completando 118 anos de atuação. 
No ano de 1919 começou o culto 
infantil, que tem 98 anos de cami-
nhada. A OASE teve inicio em 1o 
de maio de 1934, sob o impulso da 
esposa do pastor Adolf Prinz, Grete 
Prinz, sendo a primeira presidente 
Margarida Scheide. Neste ano o 
grupo completou 83 anos.

Para comemorar os 130 anos de 
história, no dia 11 de junho aconte-
ceu um Culto de Ação de Graças 
seguido de almoço comunitário 
gratuito. As informações de datas 
e eventos históricos constam do 
livro da História da Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana 
de São Bento do Sul, escrito por 
Alexandre Pfeiffer.

O templo de 1891 era em tijolo à vista. O relógio foi colocado em 1907.

REPRODUÇÃO O CAMINHO

A Comunidade de Warnow, 
em Indaial/SC, celebrou os 120 anos 
de inauguração do sua igreja no dia 
14 de maio. Inaugurada em Pente-
costes de 1897, dez anos mais tarde 
a igreja recebia seu sino.

Numa época em que eram reali-
zados apenas de seis a nove cultos ao 
ano em Warnow e Ilse, e um único 
pastor em lombo de cavalo atendia 
uma região enorme, a comunidade 

local ousou investir no sonho auda-
cioso de ter seu próprio templo.

Antes disso, segundo registros, 
as atividades comunitárias eram re-
alizadas em uma pequena edificação, 
que limitava razoavelmente alguns 
desejos da comunidade.

Hoje, a Comunidade de Warnow 
conta com cerca de 300 membros, 
mantém um cemitério próprio, sua 
casa da comunidade, seu templo e 
possui em atividade um grupo de 
OASE, um grupo de culto infantil e 
grupos de estudo bíblico. 

Apesar do tempo, o sonho conti-
nua presente, um sonho que jamais 
será apenas daqueles que agora 
vivem na comunidade, mas que se 
perpetua por anos e gerações. 

Assim, com muita alegria e gra-
tidão, dia 14 de maio foi celebrada 
uma data muito importante, os “120 
da Igreja da Comunidade Evangélica 
Luterana de Warnow”. Os membros 
e a comunidade local estiveram pre-
sentes e o culto festivo teve a como 
pregador o pastor Guilherme Lieven, 
de Rodeio 12. O Grupo de Canto 
Semente, da Comunidade Unidos em 
Cristo de Timbó/SC participou.

Warnow celebra 120 anos 
da construção de sua igreja

Colaborou: MARCIA FEUSTEL / Indaial

Em 21 de maio a Comunidade 
de Ribeirão Liberdade celebrou os 90 
anos da sua bela igreja enxaimel, um 
conhecido ponto turístico nos arredo-
res da cidade de Benedito Novo/SC, 
pertencente à Paróquia dos Apóstolos. 
A comunidade também celebrou 103 
anos de fundação. O pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich pregou no dia.

A Comunidade Ribeirão Li-
berdade nasceu da necessidade de 

atender moradores que já estavam 
vivendo na localidade, após o avan-
ço da imigração alemã Vale do 
Itajaí adentro. Foi constituída em 
1914 pela Paróquia de Timbó/SC. 
Também foi implantada uma escola 
comunitária, com apoio da Socie-
dade para Alemães no Exterior de 
Hamburgo/Alemanha.

O primeiro culto aconteceu em 
10 de maio de 1914 na casa do Sr. 
Hermann Willrich dando início oficial 
à Comunidade Ribeirão Liberdade. 

Edificação enxaimel, com uso 
de tijolos em tonalidade diferentes 
formando desenhos e presença de 
três portas na fachada frontal, uma 
central (maior) para acesso principal 
e duas laterais, uma em cada lado. 

Originalmente sem torre, hoje 
possui uma de alvenaria com a co-
bertura rebocada, que substituiu a 
primeira torre de madeira, que foi 
construída em 1934. A igreja inter-
namente rebocada com as peças de 
madeira da estrutura à mostra, a igreja 
foi construída em 1917 e inaugurada 
em 1927. Os sinos da igreja vieram da 
Alemanha, doados pelo Gustav Adolf 
Werk (Obra Gustavo Adolfo).

Igreja enxaimel em Ribeirão 
Liberdade completa 90 anos

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau
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IECLB PRÁTICAS MISSIONÁRIAS foram 
apreciadas durante fórum

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

MISSÃO NA IECLB

Fórum reunido em São Leopoldo 
traça o futuro missionário da IECLB

PORTAL LUTERANOS

Com informações do PORTAL LUTERANOS 

Entre os dias 1º e 4 de junho, a 
Faculdades EST em São Leo-
poldo/RS hospedou o Fórum 

Nacional de Missão da IECLB, com 
o enfoque “Por uma igreja de comu-
nidades mais atrativas, inclusivas e 
missionárias”. O objetivo foi refletir 
sobre a prática da ação missionária e 
suas estratégias para o futuro. 

O encontro também foi espaço de 
ouvir e observar conceitos e experi-
ências missionárias e avaliar a cami-
nhada da ação missionária da IECLB, 
estudando uma possível reformulação 
no Plano de Ação Missionária da IE-
CLB (PAMI).

A primeira palestra do encontro 
tratou do “Panorama da situação 
e repercussão nas comunidades”, 
apresentada pelo Dr. Valério Schaper, 
professor de Teologia Sistemática da 
Faculdades EST, coordenador aca-
dêmico do Instituto Sustentabilidade 
América Latina e Caribe, além de 
coordenador dos Núcleos de Estudos 
de Ética Contemporânea e de Pesquisa 
em Diretos Humanos da casa.

O Dr. Schaper, destacou a missão 
como dádiva, deu caráter missionário 
à comunhão e viu a diaconia como 
missão que transforma. Schaper fina-
lizou apresentando novos modos de 
ser igreja missionária sob a ação do 
Espírito Santo. Lembrando Dietrich 
Bonhoeffer, o professor afirmou “ser 
somente por causa de Cristo, em Cristo 
e por meio de Cristo que podemos nos 
dirigir a outra pessoa”. 

“Espiritualidade brasileira e de-
safios às comunidades” foi o tema da 
segunda palestra, apresentada pelo 
pastor Carlos Queiroz, da Igreja de 

Cristo no Brasil, diretor-executivo da 
Diaconia de 2009 a 2012, da Visão 
Mundial em Angola (1991-1993) e 
Brasil (2004-2009), além de autor de 
vários livros sobre o tema.

Em sua fala, Queiroz delimitou o 
campo da espiritualidade e o que sig-
nifica servir a Jesus. Para ele, espiritu-
alidade não é mais uma abordagem de 
interesse apenas de pessoas religiosas. 
O palestrante ainda levantou situações 
do nosso tempo, a oferta de diferentes 
experiências religiosas, a mercantiliza-
ção da fé e as promessas apresentadas 
nas igrejas, enfatizando a necessidade 
de discernir entre as matrizes evange-
lho, religião e “religião de mercado”.

À tarde os participantes compar-
tilharam experiências sobre a criação 
e o fortalecimento de comunidades. O 
pastor Sigolf Greuel (ex-pastor sinodal 
no Centro Sul Catarinense e pastor 
em Florianópolis/SC) falou sobre a 
Comunidade Encontro, um projeto 
de plantação de comunidade a partir 

da Comunidade Luterana de Floria-
nópolis-Centro (comunidade-mãe) e 
apoiado por uma rede de parcerias. 

O projeto surgiu da constatação 
de que há um número crescente de 
pessoas que se declaram “sem reli-
gião”, buscam espiritualidade mas 
não frequentam igreja. 

O pastor Leonídio Gaede (Itati/
RS), expôs a sua vivência pastoral 
no Vale do Três Forquilhas, onde 
promove mudanças na linha de 
“ajeitar e depois enfeitar”, na casa 
pastoral, no entorno e no templo Boa 
União. Depois de tudo “ajeitado e 
enfeitado” na paróquia, foi a vez de 
“enfeitar” a vida comunitária com 
atividades, como o passeio da lan-
terna, o advento da pessoa idosa, os 
culto de Tomé, a vigília e alvorada 
pascal, culto gauchesco, tarde legal, 
passeios e encontros com jovens, 
dia paroquial da igreja, trabalhos 
com casais e outros. Gaede também 
comentou o aumento dos membros 
e valores nas ofertas.

Dulcenelda Schneider, missionária 
que atua em Santarém/PA, relatou o 
seu período de formação ministerial, 
os estágios e os primeiros envios a 
campos de atividade ministerial em 
Sinop e Matupá/MT. Em todos os 

trabalhos, a missionária investiu em 
visitação, buscando ouvir as pesso-
as, acompanhá-las, acolhendo-as no 
espírito do evangelho. Seus foco são 
as crianças, as mulheres e as pessoas 
jovens luteranas e de outras denomina-
ções, integrando-as em programações 
que consideram suas necessidades.

Também foram ouvidas palestras 
sobre impulsos bíblicos para comu-
nidades mais atrativas, inclusivas e 
missionárias, com o pastor Dr. Emi-
lio Voigt, seguida de mesa redonda; 
sobre o tema “Desde a Bíblia”, com 
o pastor Dr. Renato Raasch; sobre 
o tema “Desde a Diaconia”, com a 
diaconisa Arlete Prochnow; sobre o 
tema “Desde a Evangelização”, com 
o pastor em. Raul Wagner. “Missão 
Escolar”, com o professor Ms. Silvio 
Iung; “Capelania da Saúde”, com a 
teóloga e escritora Vera Weissheimer; 
e “Comunicação, Cultura e Missão”, 
com o professor Dr. Julio Adam) 
também foram abordados.

Nas tardes de sexta e sábado 
grupos trabalharam temas como for-
mação na fé, formação ministerial, 
sustentabilidade, diaconia, liturgia, 
comunhão e evangelização, visando 
extrair propostas para aprofundar o 
tema nas comunidades.

A direção da IECLB, representantes sinodais, de entidades missionárias e convidados participaram.

Comunidade, corpo 
em movimento

O apóstolo Paulo foi feliz 
ao comparar a comunidade 
com um corpo. Na carta aos 
Coríntios 12.27, ele escreveu: 
“Ora, vós sois corpo de Cristo; 
e, individualmente, membros 
desse corpo”.

A comunidade reunida em 
culto pode ser comparada a um 
corpo em movimento. Centenas 
de membros do corpo de Cristo 
que se movimentam para louvar 
a Deus, orar, ouvir, deixar ser 
tocado pela ação salvadora 
de Deus, receber as dádivas 
da pregação da Palavra e dos 
sacramentos da Santa Ceia e 
do Batismo.

Este grande corpo movido 
pela graça de Deus e pela 
fé, no culto é conduzido por 
uma sequência de atos e 
movimentos que chamamos 
de liturgia. A liturgia do culto 
promove a fé e o amor. Coloca 
o corpo de Cristo em movimento 
na presença de Deus. Um 
momento especial de diálogo 
em que o corpo de Cristo ora, 
clama, louva, ouve e, ao mesmo 
tempo, recebe a revelação da 
sagrada Palavra e é envolto 
pela ação transformadora do 
Espírito Santo.

É muito bonito quando 
conseguimos ver o movimento 
do culto, o corpo de Cristo 
vivendo comunhão, sendo 
alimentado e orientado para 
testemunhar a fé e o amor de 
Deus na realidade, no dia a dia.

Por isso que, quando 
os sinos tocam, todos são 
convidados para se entregarem 
àquele momento de liberdade 
e de paz. A partir do silêncio 
inicial, todos se sintonizam e, 
aos poucos, vão formando um 
corpo, o corpo de Cristo, que 
passa a se movimentar. 

Assim entendemos a 
importância do prelúdio, da 
acolhida, do primeiro hino 
comunitário. Aos poucos, 
embora muitos, todos se 
tornam um, em comunhão com 
o Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo. A partir de então, o 
espaço de culto não é mais um 
salão de festas ou um lugar 
de donos e donatários, mas o 
templo de Deus, onde se reúne 
a comunidade cristã, o corpo 
de Cristo.

Cada momento da liturgia 
tem a sua importância. Cada 
movimento e gestos na 
comunhão com Deus é sublime 
e merece nossa atenção, 
respeito e entrega. Felizes 
somos nós que, pela imensa 
graça de Deus, podemos 
integrar o corpo de Cristo.

Já faz mais de sete meses que faleceu nosso 
querido ARY VON DEN BYLAARDT. Nascido 
no dia  11.12.1927, faleceu no dia 11.11. 2016, 
foi por Deus abençoado com a idade de 88 
anos e 11 meses.  Ary era casado com Gerda 
Holtz Bylaardt e, além dela, deixou enlutados 
três filhos, Arinor, Eleonor e Osmar; três filhas, 
Rosimar, Rosali e Rosani; noras,  genros, uma 
irmã, 21 netos,  15 bisnetos, cunhados/cunhadas 
e demais parentes e amigos. O antecedaram 
na morte um filho, Valmor, uma filha, Ruth, e 
dois netos: Lucas e Dalton.  O sepultamento 
ocorreu no dia 12 de novembro, no cemitério 
da Comunidade de Jacu-Açu.  Agradecemos 
ao pastor Claudir Burmann pelas palavras 
de consolo, esperança e de gratidão a Deus. 
Confiamos na promessa de Jesus, que para 
ele não morremos eternamente. A família 
enlutada também agradece a todos e todas que 
partilharam conosco este momento difícil em 
nossa vida familiar. 

In Memoriam
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Diaconia 
SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Jovens trabalham diaconia 
transformadora em seminário

DIFAMAÇÃO DA FLD nas redes 
sociais leva a retratação de agressor

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

RETRATAÇÃO PÚBLICA
No segundo semestre de 2016, a FLD foi cri-

minosamente atacada nas redes sociais, acusada de 
fraude, corrupção, desvio de recursos e financiamento 
de partido político, com opiniões odiosas contra a sua 
política de justiça de gênero, suas relações ecumênicas 
e interreligiosas e posições públicas sobre democracia e 
direitos humanos. As calúnias e difamações extrapola-
ram o limite da crítica, tão necessária à democracia e ao 
princípio da liberdade de expressão. Na oportunidade, 
a FLD emitiu nota pública sobre as acusações.

Mediante o cenário de aprofundamento da cultura 
de ódio e da característica criminosa das acusações 
proferidas contra a FLD, sua Diretoria decidiu por uma 
interpelação judicial, e posteriormente por uma ação 
de indenização por danos extra-patrimoniais. A audi-
ência ocorreu no dia 30 de maio de 2017, tendo como 
resultado uma Retratação Pública e uma indenização.

Seguimos com convicção e coragem naquilo que 
acreditamos e realizamos.

Por isso, também seguimos insurgentes em tempos 
tão difíceis para os direitos humanos e ambientais, 
tempos de terríveis crueldades ao povo pobre e aos 
territórios tradicionais.

Leia aqui a retratação:

RETRATAÇÃO PÚBLICA

Eu, Marcelo Siqueira Gonçalves, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 
634.908.979-00, residente e domiciliado na Rua Badia 
Badui Gibran, nº 766/fundos, bairro Bom Jesus, em Rio 
Negro (PR), pela presente RETRATAÇÃO PÚBLICA, 
decorrente de acordo homologado pelo Excelentíssimo 
Senhor Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de 
Rio Negro (PR), Dr. Rodrigo de Lima Mossimann, 
nos autos do processo nº 0000909-78.2017.8.16.046, 
movido contra mim, pela Fundação Luterana de Dia-
conia - FLD, entidade sem fins lucrativos, que tem por 
finalidade a promoção do desenvolvimento social e o 
combate à pobreza, através do apoio e acompanha-
mento a projetos de grupos organizados da sociedade 
civil que promovam a qualidade de vida, cidadania 
e justiça social, venho, com respeito e acatamento, 
expressar o quanto segue:

1) No segundo semestre de 2016, tomei parte em ofensa 
à honra e à imagem da Fundação Luterana de Dia-
conia - FLD, acusando-a de corrupção, de desvio 
de recursos e de realizar financiamento a partido 
político, e criticando a sua política de justiça de 
gênero, sua participação em espaços ecumênicos 
e de diálogo inter-religioso e seus posicionamentos 
em defesa da democracia e dos direitos humanos. As 
calúnias e as difamações foram por mim veiculadas 
nas redes sociais, causando prejuízo e desgaste à 
imagem institucional da FLD;

2) Reconheço, hoje, o meu erro, por ter extrapolado o 
limite da crítica necessária e própria ao ambiente 
democrático, fomentando, involuntariamente, a 
cultura do ódio e incidindo em conduta reprovável 
e criminosa, motivo pelo qual me retrato perante o 
poder judiciário e, especialmente, à FLD;

3) Indenizo, pois, os danos sofridos pela FLD, pela 
celebração de acordo judicial.

4) Comprometo-me, assim, com a ampla divulgação 
desta RETRATAÇÃO PÚBLICA.

  Atenciosamente,
  Marcelo Siqueira Gonçalves
  CPF/MF nº 634.908.979-00

A PEDIDO

Com o título “Caminhos 
de Comunhão: Orientações 
sobre acessibilidade”, a IE-
CLB distribui cartilha com 
informações sobre como 
melhora a acessibilidade.

Uma igreja inclusiva e 
acessível é uma igreja que 
acolhe todas as pessoas. 
Como Igreja de Jesus Cristo, 
a IECLB compreende que 
promover a acessibilidade 
para a inclusão faz parte da 
vontade de Deus para que 
todas as pessoas tenham vida 
em abundância (Jo 10.10).

Este material contém 
orientações para melhorar a 
qualidade ambiental dos es-
paços e para o planejamento 
de atividades visando uma 
vivência comunitária mais 
inclusiva. Comunidades, 
instituições com vínculo 
confessional com a IECLB, 
ministros e ministras rece-
bem o material pelo correio 
e desejamos que ele desperte 
reflexões e ações para ser-
mos comunidades cada vez 
mais acolhedoras, inclusivas 
e acessíveis.

IECLB distribui cartilha sobre acessibilidade
Material pode ser 
solicitado junto à 
Secretaria Geral 
da IECLB.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Nos dias 22 e 23 de 
abril no Lar de Reti-
ros Emil Odebrecht – 

Pommernland, em Pomerode/
SC, aconteceu o seminário 
de lideranças da Juventude 
Evangélica Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí. Com o tema 
“Diaconia Transformadora”, 
as pessoas que participaram 
estabeleceram propostas de 
ações diaconais, elencando 
público beneficiário, ações a 
serem realizadas, objetivos, 
resultados esperados, além 
de parcerias para execução 
das propostas.

A intenção do encontro 
foi expandir a Rede Global 
de Jovens Reformadores e 
Reformadoras e despertar na 
juventude a reflexão sobre 
diaconia, motivando-a para 
ações diaconais, fazendo 
parte das celebrações dos 500 
anos da Reforma.

O seminário reuniu 32 
participantes e contou com a 
direção de Rogério de Olivei-
ra Aguiar, assessor de projetos 
da Fundação Luterana de 
Diaconia-FLD. O palestrante 
abordou o conteúdo da carti-
lha “Juventudes e Diaconia 

– Livres para Transformar o 
Mundo”. O material apresenta 
conteúdos como fundamenta-
ção da diaconia, sugestão de 
encontro e dicas para o plane-
jamento de ações diaconais.

Também houve um mo-
mento de reflexão sobre a 
necessidade de atuação em 
redes, levando em considera-
ção o caráter interdisciplinar 
e ecumênico da diaconia. O 
desafio foi para que os grupos 
de JE construam propostas 
de ações diaconais em suas 
comunidades e paróquias até 
o início do próximo semestre. 

Outra ideia é que a juventude 
aproxime-se das organizações 
diaconais que integram a 
rede, colocando seus dons, 
talentos e carismas a serviço 
de ações transformadoras.

Diaconia Transformadora 
é um conceito mobilizador da 
reflexão e atuação da FLD, 
que visa gerar uma circulari-
dade de libertação, transfor-
mação e incidência. Os jovens 
acreditam em uma diaconia 
que promova ações coletivas 
em realidades e grupos.

Diaconia é uma ação amo-
rosa que mobiliza as pessoas 

a refletirem e a elaborarem 
estratégias de transformação; 
implica em planejamento co-
letivo de ações de empodera-
mento, dignidade, protagonis-
mo e comunhão entre pessoas, 
grupos e organizações, na 
superação das desigualdades. 
Envolve também processos 
contínuos de monitoramento 
e avaliação. É, ainda, serviço, 
mas no entendimento de “agir 
de forma articulada e amoro-
sa”, desconstruindo concep-
ções de serviço sustentadas 
na lógica de quem serve e a 
quem se serve.

Um grupo 
de 32 jovens 
participou do 
encontro, que 
desafiou as 
lideranças 
dos grupos 
a promover 
ações diaconais 
em suas 
comunidades. 
A assessoria do 
encontro foi de 
Rogério Aguiar, 
assessor de 
projetos da FLD.



5655

ANO XXXIII / Nº 7 / JULHO DE 2017 13O CaminhO

Fé e Vida 

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

DIA DA IGREJA NA ALEMANHA

Nos bastidores de um show da fé

DIA DA IGREJA NA ALEMANHA 
tem mais de 2,5 mil atividades

DIVULGAÇÃO O CAMINHO O bobo da corteDA REDAÇÃO / Blumenau

Não é fácil descrever tudo 
que ocorreu no final de 
semana do Dia da Igreja 

Evangélica da Alemanha, em Berlim 
e Wittenberg. A maior cidade alemã 
e uma das maiores da Europa foi 
literalmente virada de pernas pro 
ar, desde o dia de Ascensão, 24 de 
maio, até o culto de encerramento, 
no dia 27, que aconteceu em Witten-
berg, a “Lutherstadt”. 

Os 500 anos da Reforma foram 
comemorados por 140.000 pessoas, 
num programa de tirar o fôlego. Um 
caderno de 576 páginas descreven-
do 2.500 atividades que trabalharam 
a temática “Você me vê”, num jogo 
de palavras em que é dito que Deus 
nos vê e nós somos desafiados e 
desafiadas a enxergar no dia a dia 
através dos olhos da fé e ver aqueles 
que não são vistos. 

Todo mundo é convidado a par-
ticipar, os evangélicos e até os fiéis 
de outras religiões. Mas é bom levar 
algum dinheiro. As atividades ao ar 
livre são de graça, mas os demais 
eventos e encontros requerem a 
aquisição de um cartão permanente 

de ingresso, que custou 98 euros 
(meia 54 euros e para a família 158 
euros).

O visitante podia baixar um APP 
para o celular e saber de toda a pro-
gramação, indicando a sua posição 
e o caminho para o próximo evento. 
Concertos, exposições, celebrações 
muito especiais e criativas, tudo 
detalhado. O APP inclusive infor-
ma sobre alterações no programa 
impresso, tudo pelo Wi-Fi gratuito, 
com o singular nome de “Godspot”. 
Tudo indicado em Berlim, como 

O ex-presidente Barak Obama em Berlim, em debate com Angela Merkel e Heinrich Bedfort/Strohm.

também em Wittenberg. Não há 
como perder-se, embora não sirva 
como APP para salvar a alma.

Celebridades e políticos espa-
lharam-se pelo imenso parque das 
atrações do Dia da Igreja. A esposa 
de Bill Gates falou sobre o combate 
à pobreza, e o ministro do desen-
volvimento alemão também esteve. 
Como em todos os grandes eventos 
da igreja, também participaram os 
candidatos políticos ao cargo atual-
mente ocupado por Angela Merkel, 
inclusive ela própria, com Obama a 
tiracolo. Nem o presidente Frank-
-Walter Steinmeier faltou. Tinha até 
humoristas falando sobre “Humor, 
Fé e Salvação”. 

As temáticas abordadas foram 
múltiplas, desde a implosão do 
Oriente Médio, passando pelas 
relações com o islamismo, direitos 
humanos, guerra e paz, o mundo do 
trabalho no futuro até mudanças cli-
máticas, deixando claro que o Dia da 
Igreja encara debates políticos com 
naturalidade e como tarefa. Assim, 
não faltaram especialistas para falar 
sobre esses e outros temas, como o 
debate de gênero, jogos de compu-
tador, convivência com refugiados, 

envelhecimento e a maioria dos 
aspectos importantes para a vida na 
Alemanha e no mundo.

O maior dos eventos foi a pre-
sença do ex-presidente americano 
Barak Obama no portão de Bran-
denburgo, com o sugestivo e ousado 
tema “Trabalhar Democracia de 
forma engajada: Assumir respon-
sabilidades em casa e no mundo”. 

Quase 80.000 pessoas participa-
ram, e disputaram 30.000 acentos de 
papelão cuidadosamente montados 
por centenas de voluntários. Os 
“Paphocker” podiam ser levados 
para casa ao preço simbólico de um 
euro; se levar mais de 500, paga 50 
centavos. Quem quis ver Obama, 
era o momento. Ficou claro de 
saída que ele não participaria de 
nenhuma outra programação, nem 
daria autógrafos.

Ficou difícil dizer qual dessas 
milhares de ofertas do programa 
foi a menos visitada. Talvez um 
dos incontáveis pequenos grupos 
de estudos bíblicos que houve. Mas 
não faltaram nem palestras sobre 
flerte e sexo e tinha até cinema 
onde se podia ver filmes como “A 
vida de Brian”.Cerca de 30 mil acentos de papelão foram usados e vendidos depois.

Nos dias 3 e 4 de junho ocor-
reu o 9º Retiro de Estudantes de 
Teologia, no Centro de Retiros Cristo 
Rei em São Leopoldo/RS. O evento 
reuniu 36 estudantes que cursam o 
segundo ano do curso de bacharelado 
em teo logia na EST, FLT e Fatev. 
Durante a celebração inicial os estu-
dantes foram desafiados a apresentar 
seu “sonho de igreja”, e partilhá-lo 
com o grupo. Simbolicamente, atra-
vés de elos, todos os sonhos foram 
interligados.

Nesse retiro os estudantes 
tiveram a oportunidade de refletir 
sobre o tema “Visão Institucional 
e Eclesiologia”, que foi abordado 
pelo pastor Odair Airton Braun, 
sinodal do Sínodo Paranapanema. 

Braun fez uma abordagem ampla 
do tema, sendo que um dos aspec-
tos apontados foi a importância dos 
estudantes ampliarem horizontes a 
partir da interação com os distintos 
contextos da IECLB.

A psicóloga Patricia Mei-
nhart, que assessora o programa, 
realizou atividades junto aos 
estudantes estimulando a auto-
percepção e o desenvolvimento 
de habilidades.

Os retiros são atividades pro-
movidas pelo Programa de Acom-
panhamento a Estudantes de Teolo-
gia e estão sob a responsabilidade 
da Secretaria de Formação, com 
apoio da Coordenação de Liturgia 
e Música.

ACADEMIA

Estudantes de teologia realizam nona edição de retiro espiritual

Conhecer melhor os contextos da igreja e autoconhecimento na pauta.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Nos tempos de Lutero, 
uma figura chamava atenção 
nas cortes de reis e príncipes. 
Nas festas e eventos reais, 
era presença indispensável. O 
bobo da corte invariavelmente 
apresentava o seu espetáculo, 
provocando muitas risadas e 
diversão. 

Mas, o bobo da corte não 
era somente um palhaço. Ele 
era o único personagem a 
circular entre a nobreza que 
tinha liberdade de, fazendo 
piada, falar a verdade nua e 
crua. Com sua irreverência 
hilária, provocava gargalhadas 
ao esfregar um espelho 
imaginário na cara dos 
poderosos, rindo de suas poses 
e mentiras. Os mais corajosos 
arrancavam gargalhadas com 
uma ousada confrontação da 
vida patética da corte e de seus 
bajuladores.

Espelho da Verdade
Para colocar um espelho 

diante dos poderosos, é preciso 
coragem e astúcia. O próprio 
Lutero fez isso muitas vezes. 
Num de seus escritos, dirigido à 
nobreza da Alemanha, ele o faz 
com maestria e até diz que ousa 
fazê-lo com a liberdade de um 
bobo da corte. Seu objetivo é 
criticar para provocar mudança 
de atitude, governança 
responsável e mais justiça para 
o povo.

Inspirador! A sociedade 
precisa dos bobos da corte 
para dizer umas verdades. 
Gente como Gregório Duvivier, 
Fábio Porchat, a trupe da Porta 
dos Fundos e outros fazem 
humor com o dedo na ferida! 
Ou seja, fazendo graça, dizem 
a verdade que precisamos 
ouvir como sociedade ou 
como encastelados no poder. 
Esfregam as mentiras na cara, 
como num espelho. 

É preciso coragem para 
ser bobo da corte. Mas, cá 
entre nós, chega de tanta 
mentira. O Brasil é uma ridícula 
mentira coletiva. Já não temos 
mais noção do que é real ou 
imaginário, desde os mais 
altos mandatários da nação até 
aquele cara que tenta subornar 
o guarda para retirar a multa. 

Quem sabe, ouvindo mais 
os bobos da corte, vejamos no 
reflexo do espelho a grande 
farsa em que se transformou 
nossa pátria mãe gentil.

Tenhamos a coragem do 
bobo da corte, de segurar o 
espelho diante da nossa classe 
governante. Quem sabe, a 
verdade desse reflexo tenha o 
poder de afastar a mentira em 
que nos metemos como nação.
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

NÚCLEO ECUMÊNICO DE BLUMENAU

NÚCLEO ECUMÊNICO DE BLUMENAU 
registra atividades ecumênicas no Vale

Do conflito à comunhão 
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NOSSAS CRIANÇAS

Estamos em festa! Há 80 anos nasceu um velho 
conhecido de muita gente na igreja: o periódico O Amigo 
das Crianças. Este material acompanhou gerações com 
histórias bíblicas e histórias sobre a vida, promovendo a 
missão de Deus entre as crianças da nossa querida IECLB.

Desde 2006, o jornal O Amigo das Crianças se 
transformou numa revista bimestral de 20 páginas 
coloridas, coordenada pela Coordenação de Educação 
Cristã/Núcleo de Produção e Assessoria da IECLB 
e publicada pela Editora Sinodal. Sua proposta está 
orientada pelo Plano de Educação Cristã Contínua da 
IECLB (PECC).

Neste ano de 2017, juntamente com os festejos da 
Reforma, o velho amigo do peito está completando 80 anos 
de existência. A data é motivo de muita alegria e gratidão 
pela caminhada do periódico. Por isso, é com muita alegria 
que compartilhamos com vocês o caderno "Dia de festa 
com O Amigo das Crianças!", através do link http://www.
aplicativosieclb.org.br/docs/Dia_de_festa_com_O_Amigo_
das_Criancas.pdf. Nele, há ideias legais para a preparação 
de um passa dia de festa. Há histórias bíblicas, jogos e 
brincadeiras, músicas e oficinas criativas. Grande parte das 
sugestões do caderno foi retirada das edições da própria 
revista. As músicas fazem parte do cancioneiro Cante 
com a gente. Vocês podem escolher a melhor data para a 
realização do evento.

Também queremos incentivar vocês a compartilhar 
com a gente, através do e-mail secretariageral@ieclb.org.
br e nas suas redes sociais, a festa dos 80 anos do Amigo 
das Crianças. Com certeza, a divulgação será uma ótima 
maneira de incentivar outras paróquias a realizar a festa 
com as suas crianças, motivando para que elas recebam e 
conheçam a revista.

Lembramos que as assinaturas da revista ou pedidos 
de números avulsos podem ser feitas pelo e-mail 
amigodascriancas@editorasinodal.com.br ou pelo fone (51) 
3037-2366 (Editora Sinodal). Desejamos uma festa muito 
divertida e abençoada!
 P. Dr. Emilio Voigt (Coordenador do Núcleo de Produção e Assessoria)
 Cat. Maria Dirlane Witt (Coordenadora de Educação Cristã)

As crianças da 
Comunidade Martim 
Lutero, da Paróquia 
Bom Samaritano de 
Jaraguá do Sul/SC, 
montaram a barraca 
e vivenciaram o texto 
de Deuteronômio 
26.1-11 com a Festa 
das Tendas.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Na terça-feira 13 de junho 
o Núcleo Ecumênico de 
Blumenau realizou semi-

nário sobre o estudo e livro “Do 
Conflito à Comunhão – Comemo-
ração Conjunta Luterana-Católica 
Romana da Reforma em 2017”. 
O Núcleo, que reúne ministros de 
igrejas do Vale do Itajaí, esteve 
reunido no Lar de Eventos Pom-
mernland, em Pomerode/SC. 

O estudo foi conduzido pelo 
pastor Dr. Leandro Hofstätter e 
contou com a presença de repre-
sentantes da IECLB, IELB) e da 
ICAR. O 2º vice-presidente da IE-
CLB, pastor sinodal Inácio Lemke 
(Norte Catarinense); o pastor sino-
dal do Vale do Itajaí Breno Carlos 
Willrich; e o bispo da Diocese de 
Blumenau, Dom Rafael Biernaski 
foram presenças ilustres.

O documento é o mais recente 
fruto do trabalho da Comissão 
Luterano-Católica Romana sobre a 
unidade. Desde 1967, esta Comis-

são, nomeada pelo Pontifício Con-
selho para a Promoção da Unidade 
dos Cristãos (PCPUC) e a Federa-
ção Luterana Mundial (FLM), tem 
sido o maior fórum internacional 
para o debate ecumênico entre as 
duas denominações.

Do Conflito à Comunhão ofere-
ce a católicos e luteranos um enfo-
que conjunto para a comemoração 

dos 500 anos da Reforma, em 2017. 
É a primeira tentativa histórica no 
âmbito internacional de descrever a 
história da Reforma conjuntamente, 
de analisar os argumentos teológi-
cos que estavam em jogo, de traçar 
o desenvolvimento ecumênico entre 
as comunhões, de identificar a con-
vergência alcançada e as diferenças 
ainda existentes.

O grupo que participou do seminário em Pomerode.

A SOUC (Semana de Oração 
pela Unidade Cristã) aconteceu en-
tre os dias 28 de maio e 4 de junho 
deste ano. Foram muitas as manifes-
tações e celebrações que mais uma 
vez reafirmaram a importância de 
caminhar em conjunto, respeitando 
as diversas manifestações de fé e 
respeito mútuo entre as religiões. 

O tema neste ano foi “Recon-
ciliação: é o amor de Cristo que 
nos move – Celebração do 500° 
Aniversário da Reforma”. Baseado 
em 2 Coríntios 5.14-20, o tema 
também faz alusão aos 500 anos da 
Reforma. O material desta edição do 
evento foi preparado pela Comissão 
Ecumênica Alemã, país considerado 
um dos berços da Reforma. 

Na semana que antecedeu o iní-
cio oficial, o Núcleo Ecumênico de 
Blumenau realizou uma linda cele-
bração de abertura na Paróquia Cató-
lica Santa Terezinha, em Blumenau/
SC. O culto contou com a IECLB 

e da IELB, além da Igreja Católica 
Apostólica Romana (ICAR). 

Em Timbó/SC, a Semana de 
Oração foi celebrada em três mo-
mentos. No dia 25 uma celebração 
na Igreja da Ressurreição (IECLB), 
no centro da cidade, abriu o início 
das celebrações. No dia 31 uma noite 
musical uniu católicos e luteranos 
em momento de confraternização 
na Comunidade Santa Terezinha 
(ICAR). O encerramento aconteceu 
no dia 3, na Comunidade Santa Rita 
de Cássia (ICAR).  

Há 21 anos a Rede de Ensino 
de Pomerode/SC reflete o tema da 
SOUC. No dia 8 reuniu cerca de 300 
alunos de todas as escolas munici-
pais, estaduais e privadas do muni-
cípio. A celebração foi realizada por 
pastores da IECLB e por um padre. 
Celebrações também aconteceram 
em Gaspar, Brusque e nas paróquias 
do litoral catarinense.

Dezenas de celebrações reafirmam 
a unidade cristã no Vale do Itajaí

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Em Timbó os jovens ajudaram na celebração da Semana de Oração.

Em 
Pomerode 
escolares 
das redes 
municipal, 
estadual 
e privada 
celebraram 
em conjunto.
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Ecumene 

Nossos Hinos
Resistência (HPD 443)

CATÓLICOS ouvem teologia 
luterana sobre a mãe de Jesus

CLAI

“Eu quero caminhar com os 
pés firmes neste chão...  Não 
posso me acovardar.” A letra 
deste hino nasce de um poeta 
que é do povo, viveu com o 
povo e, apesar de ser doutor, 
permanece ligado com a vida de 
pessoas que confiam em Deus. 
Por isso diz: “Nós somos, Deus, 
teu povo. Queremos te amar. 
Ensina-nos, de novo, um jeito 
de lutar”.

O professor Dr. Rodolfo 
Gaede Neto é pastor da IECLB 
e doutor em Teologia Prática. 
Mineiro de Itueta, nasceu no dia 
26.07.1951 e é casado com a 
catequista Dra. Erli Mansk.

Rodolfo frequentou o 
Ginásio Diacônico Luterano em 
Serra Pelada/ES. Depois fez o 
Ensino Médio na Escola Normal 
Evangélica em Ivoti/RS. Passou 
em seguida para a Faculdade de 
Teologia em São Leopoldo/RS. 
Pós graduou-se com Mestrado 
e Doutorado na Escola Superior 
de Teologia.

Exerceu o ministério pastoral 
de 1979 a 1985 na Paróquia 
de Alto Jatibocas, município de 
Itarana/ES. De 1985 a 1987 
foi pastor na Paróquia de São 
João de Garrafão, em Santa 
Maria de Jetibá/ES. De 1987 
a 1996 serviu na Associação 
Diacônica Luterana (ADL) em 
Serra Pelada, Afonso Cláudio/
ES, sendo diretor geral desta 
instituição de 1993 a 1996.

Desde 2003 ocupa o cargo 
de professor de Teologia Prática 
na Faculdades EST, em São 
Leopoldo/RS. Além disso, desde 
2007 também é coordenador 
do Bacharelado em Teologia 
da EST. E coordenador do 
grupo vocal Anima que divulga 
canções novas na IECLB. 

O poeta e músico é 
compositor de diversos outros 
hinos conhecidos em toda a  
IECLB e fora dela.

A Junta Diretiva do Conselho 
Latino-americano de Igrejas-CLAI 
decidiu, em reunião no dia 28 de 
maio, aceitar a renúncia irrevogá-
vel do presidente da entidade, o 
pastor Felipe Adolf, e delegar as 
funções da presidência ao seu pri-
meiro vice-presidente, eleito em 12 
de setembro de 2016. O Rev. Jorge 
Daniel Zijlstra Arduin (47 anos) 
tornou-se presidente do corpo di-
retivo do CLAI por unanimidade.

Zijlstra reside atualmente em 
Porto Rico, onde é pastor da Igreja 
Presbiteriana dos Estados Unidos 
(PCUSA) no Sínodo Presbiteria-
no Boriquén há 18 anos. Estudou 
teologia no ISEDET (Buenos 
Aires) e na UBL da Costa Rica. 
Assíduo colaborador da agência 
de notícias ALC, também publica 
nos periódicos Teologia em Red e 
Lupa Protestante. 

A maioria de seus artigos tra-
tam da afirmação da esperança em 
tempos de crise, bem como sobre 
espiritualidade, migração, eclesio-
logia e cuidado com doentes termi-
nais, seu tema de especialização.

Zijlstra foi eleito membro da 
Junta Diretiva em Havana, em 
maio de 2013, e tornou-se primeiro 
vice-presidente em setembro de 
2016. Durante a crise institucional 
dos últimos anos, ele participou de 
todos os processos de reconciliação 
e mediação em busca de uma saída 
pastoral e de consenso. 

Também foi ele quem propôs a 
primeira moção de reestruturação 
da entidade, que culminou com a 
nova estrutura aprovada no ano 
passado por unanimidade pela Jun-
ta Diretiva. Ele aceitou o desafio de 
dirigir a entidade até sua próxima 
assembleia geral.

Renúncia de Felipe Adolf 
e eleição de Jorge Zijlstra 
põem fim a crise no CLAI

Rev. Jorge Daniel Zijlstra Arduin é pastor presbiteriano em Costa Rica.

De 17 a 20 de maio a Arqui-
diocese de Teresina/PI realizou o 
Simpósio Teológico Mariano, sob o 
título “Maria no Mistério de Cristo e 
da Igreja”. Os conferencistas abor-
daram aspectos relacionados a Ma-
ria nos evangelhos e textos papais. 

Convidado pelo Arcebispo Me-
tropolitano de Teresina, Dom Ja-
cinto Furtado de Brito Sobrinho, o 
assessor teológico da Presidência da 
IECLB, pastor Dr. Romeu Martini, 
falou sobre o Magnificat, o Cântico 
de Maria, com arranjo de Lutero, 
cantado na Ecumene.

Segundo Dom Jacinto, a grande 
expectativa dos participantes era 
“ouvir um pastor luterano falar 
sobre Maria”. Avaliando a sua ex-
periência de falar para uma plateia 
de 450 lideranças católicas, o pastor 
Romeu afirmou ter sido “uma expe-
riência única, desafiadora e inspira-
dora, pela forma como foi acolhido 
e abraçado por esse povo no Estado 
mais católico do Brasil. O calor 
humano corresponde à temperatura 
normal média do ano, sempre acima 
de 30 graus”, ressaltou.

Para Martini foi uma experi-
ência desafiadora, por tratar-se de 
uma abordagem sobre Maria e o seu 
cântico nesse contexto católico, no 
qual o povo percebe uma hostilidade 
muito grande por parte de grupos 

LUTERANOS E CATÓLICOS

Luteranos falam do Magnificat 
em eventos católicos sobre os 
300 anos de Aparecida

“evangélicos”, que simplesmente 
condenam a religiosidade e a espi-
ritualidade católica para com Maria. 
Para ele, “é possível, sim, estabele-
cer um diálogo sobre Maria, como a 
entendemos e a incluímos na nossa 
espiritualidade na comparação com 
o seu lugar e o seu significado na 
espiritualidade católica”.

“Ao invés de hostilizar, o Evan-
gelho nos motiva a dialogar com 
profundidade sobre Maria a partir do 
Magnificat segundo a interpretação 
de Lutero”, explicou. “Essa postura 
possibilita afastar preconceitos, 
compreender o que é comum para a 
espiritualidade de pessoas católicas 
e luteranas e, sobretudo, fortalece 
o nosso testemunho. Estou muito 
feliz por mais essa experiência nos 
caminhos da Ecumene”, concluiu.

A experiência de luteranos 
falando sobre Maria em contextos 
católicos repetiu-se também em 
outros lugares. A diaconisa Ruthild 
Brakemeier experimentou o mesmo 
em São Leopoldo, num encontro 
católico. O pastor sinodal Geraldo 
Graf, do Sínodo Sudeste, também 
falou sobre o Magnificat de Lutero 
num encontro de católicos na capital 
paulista. Também entre luteranos a 
maioria ignora que Lutero admirava 
Maria e, em várias de suas prega-
ções, ele deixou isso muito claro.

P. Dr. Romeu Martini fala do Magnificat de Maria em simpósio católico.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

SBB faz campanha inspirada nos 500 anos
No ano em que a Sociedade Bíblica do Brasil-SBB completa 
69 anos, levanta uma oferta especial para traduções especiais 
do texto bíblico. A campanha é tradicional em seu aniversário, 
dia 10 de junho. Neste ano, ganha especial destaque por 
causa dos 500 anos da Reforma. O valor arrecadado com as 
ofertas neste ano será destinado aos projetos de tradução da 
Bíblia para línguas minoritárias.
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Especial MIGRAÇÃO é problema 
também no Brasil

DIREITOS HUMANOS

As migrações e a globalização
Jorn. LIZANDRA CARPES / Joinville

Aglobalização com todas 
as suas consequências 
humanas, de acordo 
com o sociólogo polo-

nês Zygmunt Bauman, redundou 
na precarização e na desintegra-
ção dos “laços humanos”. Logo, 
podemos avaliar a partir desta 
premissa que também é uma das 
principais causas das violências 
que ocorrem nas migrações con-
temporâneas. Isso acontece porque 
a globalização está atrelada aos 
fatores econômicos, onde vidas se 
transformam em números e meros 
meios da produção em massa e do 
trabalho escravo. 

A cultura capitalista enraíza-
-se na globalização e apresenta 
um mundo de possibilidades para 
aquelas pessoas que sonham em 
melhorar de vida ou simplesmente 
sobreviver com o mínimo de dig-
nidade, sem guerra e violação de 
direitos. No entanto, nossa geração 
é a das grandes multidões e tudo, 
até o deslocamento das pessoas de 
seus países de origem pelas mais 
diversas causas, também pode ser 
descrito como “tsunamis huma-
nos”, que de maneira desgovernada 
e sem sabermos de fato a intensida-
de quebra em algum lugar.

Ódio globalizado – As mas-
sas migratórias de hoje se movem 
com muito mais velocidade do que 
em outros momentos da história 
e esbarram na intolerância e no 
ódio, que também se globalizam 
na mesma intensidade com que a 
massa migratória se movimenta. 
De acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU), existem 
mais pessoas migrando no mundo 
do que o próprio aumento popula-
cional nos últimos 15 anos.

 Fechar as portas para refugia-
dos e imigrantes é a mais cruel 
das intolerâncias que um governo 
pode cometer. Mas, receber essas 
pessoas sem as devidas políticas 
de acolhimento e um povo pre-
parado e educado para acolher, 
pode causar muitos problemas. 
Observando o contexto mundial, 
são poucas as culturas preparadas 
para o acolhimento. 

Os “laços humanos” dos quais 
Bauman fala estão fragilizados 
pela cultura do imediatismo que a 
globalização gera. O “egocentris-
mo” não almeja nenhum tipo de 
organização coletiva. Muito pelo 
contrário, para os poderes hege-
mônicos do capitalismo, quanto 
mais desorganizada politicamente 
é uma sociedade, mais favorece 
os planos de dominação da classe 
trabalhadora. Quanto mais medo 

e fragilidade têm as pessoas, mais 
fácil é dominá-las. Fortalece a 
cultura de que as coisas e, neste 
contexto, pessoas também são 
descartáveis. Isso reflete com mui-
to mais força no indivíduo que de 
certa forma parece distante, como 
o caso das pessoas em situação de 
migração. Olhar para o migrante 
refugiado como algo distante ou 
alguém com o qual não precisa-
mos nos preocupar e deixá-lo à 
mercê dos governos, liberta parte 
da sociedade para de fato pensar 
que o migrante é um “problema” 
e que outras instâncias devem se 
responsabilizar. 

 Tragédia desigual – O mun-
do globalizado é um fenômeno que 

atinge todas as pessoas, mas não 
de maneira igual. A desigualdade 
social, num cenário de guerras e 
questões climáticas instáveis, difi-
culta ainda mais a vida daqueles que 
precisam fugir. 

É importante ressaltar as pessoas 
mais vulneráveis, como as mulheres, 
que, além de passarem por muitas 
dificuldades sofrem os horrores do 
estupro e tráfico humano com desti-
no à prostituição. 

Crianças também são abusadas, 
violentadas sexualmente e são víti-
mas de trabalho escravo. 

As mães que migram com suas 
filhas passam pelas mais diversas 
humilhações, com relatos da grande 
maioria de serem estupradas umas na 
frente das outras. 

Isso tudo acontece, enquanto 
parte da população consegue vis-
lumbrar apenas quantas vagas de 
emprego essas pessoas podem custar 
a um país. Voltando à reflexão de 
Bauman, “laços humanos” para quê? 
Não é mesmo? 

Troca cultural – É preciso 
compreender que as migrações 
são necessárias e, na maioria dos 
contextos, são urgentes e podem ser 
fontes de enriquecimento cultural 
e humano para quem os recebe. A 
humanidade passa por um “surto de 
superioridade”, aonde o que vem de 
outro lugar, o estrangeiro, é inferior. 

Outro fator que precisa ficar 
claro cada vez que se aborda a 
questão da migração é que falamos 

de pessoas que se construíram e que 
têm conhecimentos e saberes  dife-
rentes dos nossos. Esta construção 
será partilhada, seja qual for o lugar 
em que atracarem. As religiões, a 
comida, o idioma, as roupas e os 
costumes servem sempre para so-
mar e enriquecer as vidas e ampliar 
os horizontes bairristas. 

À revelia da Lei – A realida-
de brasileira não foge à regra do 
contexto mundial. A República 
Federativa do Brasil defende na 
Constituição de 1988, o direito hu-
mano de ir e vir. De acordo com o 
artigo 5º, “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. Isso se 
dá nos termos seguintes (XV): É 
livre a locomoção no território na-
cional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, 
nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens. 

Porém, o descaso com as pes-
soas que entram no país em situ-
ação de refúgio vai na contramão 
da Constituição. Existem relatos de 
violações de direitos trabalhistas, 
falta de acesso às políticas sociais 
por falta de equipes qualificadas 
no serviço público, preconceito, 
racismo, entre outras formas de 
violência, frutos da negligencia e 
da injustiça. 

Projetos para amenizar a dura 
realidade de migrantes e refugiados 
em nível nacional, ainda partem 
na sua maioria da sociedade civil 
organizada e de igrejas. De ma-
neira lenta, com poucas condições 
e pessoas de boa vontade buscam 
a conscientização e implementa-
ção de políticas públicas. Logo, 
não é o suficiente: o que pode ser 
feito é a mobilização de todos os 
municípios do país a se unirem 
para construírem ações eficazes 
no recebimento, acolhimento e 
encaminhamento dos milhares de 
migrantes que estão no Brasil e que 
ainda virão para cá. 

É preciso de fato uma forma de 
organização urgente para aliviar os 
impactos deste fenômeno antes que 
custem mais vidas do que temos 
acompanhado. Lembrando que, 
as tragédias das migrações que 
chegam às mídias são uma peque-
na parte das violações de direitos 
humanos ocorridos mundo afora.

LIZANDRA CARPES é jornalista, espe-
cialista em Filosofia e Direitos Humanos; 
assessora do Centro dos Direitos Huma-
nos de Joinville; e membro da Comissão 

Imigrantes e Refugiados – Desafios da 
Casa Comum – Organizado pelo CONIC.

O Brasil é signatário dos principais tratados 
internacionais de direitos humanos e do 
Estatuto dos Refugiados; adota a definição 
ampliada de refugiado estabelecida na 
Declaração de Cartagena de 1984, que 
considera a “violação generalizada de 
direitos humanos” como uma das causas de 
reconhecimento da condição de refugiado. 
Em 2002, ratificou a Convenção das Nações 
Unidas de 1954 sobre o Estatuto dos 
Apátridas e em 2007 iniciou processo de 
adesão à Convenção da ONU de 1961 para 
Redução dos Casos de Apatridia.

A lei brasileira de refúgio criou o Comitê 
Nacional para os Refugiados (Conare), 
um órgão interministerial presidido pelo 
Ministério da Justiça e que lida com a 
formulação de políticas para refugiados 
no país, com a elegibilidade, mas também 
com a integração local de refugiados. A lei 
garante documentos básicos aos refugiados, 
de identificação e de trabalho, além da 
liberdade de movimento no território nacional 
e de outros direitos civis.

O número total de solicitações de refúgio 
aumentou 2.868% entre 2010 e 2015 (de 
966 solicitações em 2010 para 28.670 em 

2015). A maioria dos solicitantes de refúgio 
vem da África, Ásia/Oriente Médio e Caribe.

De acordo com o Conare, o Brasil recebeu, até 
abril de 2016, 8.863 refugiados reconhecidos 
de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles 
são mulheres). Os principais grupos são 
compostos por nacionais da Síria (2.298), 
Angola (1.420), Colômbia (1.100), República 
Democrática do Congo (968) e Palestina (376).

O Brasil deixou de ser um destino acolhedor 
para os refugiados. No ano passado, o governo 
endureceu a concessão de vistos para quem 
pediu asilo no País, e a queda em relação a 
2015 chegou a 28%.

Foram 886 solicitações de refúgio deferidas 
em 2016, contra 1.231 no ano anterior. Menos 
da metade dos pedidos recebidos foi atendida, 
segundo dados do Conare. No ano passado, 
muitos dos pedidos, aponta o comitê, tinham 
motivação econômica, não considerado prioridade.

O principal problema atual é que a crise política 
e as constantes mudanças ministeriais têm 
influenciado negativamente no funcionamento 
do Conare. A tendência é defender a lei contra 
abusos em vez de acolher os refugiados.

Fonte: CONARE

Realidade dos refugiados no Brasil

O descaso com as pessoas que entram no Brasil em situação de refúgio vai na contramão da Constituição.
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