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Leia também

Assembleia sinodal 
recebe comitiva 
alemã da Frísia

SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Representantes das paróquias 
e instituições da IECLB no Vale do 
Itajaí reuniram-se em Rodeio 12 
para sua assembleia anual e ouviram 
palestra do bispo Kay Ulrich Bronk, 
da Igreja Evangélica do Norte da 
Frísia, parceira do sínodo.

DESTAQUE / PÁG. 3 

O Amigo das 
Crianças chega aos 
80 anos de circulação

HISTÓRIA

Para as crianças existe um 
material muito especial na IECLB. 
E não é de hoje. Neste ano, o Ami-
go das Crianças está comemorando 
oito décadas de circulação. O 
material se orienta pelo plano de 
Educação Cristã Contínua da IE-
CLB. O Caminho publica material 
dessa revista bimestral na página 
14 a cada edição.

HISTÓRIA / PÁG. 10 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Uma Rosa de Lutero 
diferente para cada 
dia até 31 de outubro

ANO 500

A Rosa de Lutero foi sendo 
modificada ao longo do tempo, 
como processo criativo e tam-
bém para atualização do seu 
significado. Em seu Facebook, 
o Sínodo Norte Catarinense está 
publicando a cada dia uma ima-
gem da Rosa de Lutero em formas 
diferentes. O objetivo é manter a 
troca até o dia 31 de outubro.

ANO 500 / PÁG. 9 

Desde muito cedo ouvimos a 
expressão: Você precisa obedecer! 
Isso é incutido em nossas mentes. 
No início nossos pais, avós nos 
orientaram nesse sentido. No de-
correr da vida, nos nossos relacio-
namentos pessoais e profissionais 
somos confrontados com a questão 
da obediência e por vezes também 
com a submissão.

É obvio que é preciso uma 
ordem e para cultivarmos boas rela-
ções humanas nem sempre podemos 
estar à frente de tudo. Muitas vezes 
outras pessoas dão as coordenadas e 
procuramos então seguir o que nos 
foi orientado e proposto.

A Palavra de Deus aqui nos 
orienta a antes obedecer a Deus do 
que às pessoas. Qual é o parâmetro? 
Qual é a base? 

Os apóstolos foram proibidos de 
ensinar a Palavra de Deus no Templo. 
Isso era uma afronta a sua fé e a sua 
consciência e uma negação ao próprio 
Deus que em Jesus Cristo os enviou 
para Ir e Pregar o Evangelho. (Mt 28. 
18-20). E, nesse contexto, a posição de 
Pedro e dos demais foi clara. Eles não 
poderiam desobedecer a Deus. Não 
poderiam deixar de pregar e ensinar 
o que tinham aprendido e vivenciado.

Toda vez que as pessoas exigem 
algo que vá contra a Palavra de Deus 

ou contra os Seus ensinamentos, ou 
fere os mesmos, somos desafiados a 
nos posicionar e ter como orientação 
as Sagradas Escrituras e, nesse sentido, 
colocar a obediência naquilo que não 
fere nem destrói a vida.

Somos chamados a viver nossa fé 
em palavra e ação. O mundo precisa 
de pessoas tementes a Deus e corajosas 
para anunciar a sua Palavra e se posi-
cionar contra injustiças e os poderes 
que oprimem e destroem a vida e os 
valores morais, éticos e espirituais.

Pois sabemos que Deus quer o me-
lhor para todos. Ele quer que vivamos 
em amor, respeito, dignidade e tenha-
mos vida em abundância. (João 10.10).

Por uma igreja que fala claro
PENTECOSTES

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Nós devemos 
obedecer a Deus e 
não às pessoas.

Atos dos Apóstolos 5.29 

Junho é tempo de Pente-
costes, quando celebra-
mos o nascimento da 
Igreja de Jesus Cristo. É 

um tempo marcado pelo dom 
de línguas, tão mal usado em 
muitos lugares. O dom das 
línguas não é a capacidade de 
falar uma línguagem que nin-
guém entende, mas é o milagre 
do entendimento. É de lamen-
tar, portanto, que celebramos 
Pentecostes e sejamos dados 
a falar uma linguagem difícil 
e fora da realidade. A igreja 
de Jesus Cristo é chamada a 
falar a linguagem do amor, da 
inclusão, do acolhimento, da 
empatia, da solidariedade. Isso 
é Pentecostes. Assim, implora-
mos a vinda do Espírito Santo 
também para que sejamos igre-
ja da boa fala, nesses tempos 
de linguagem dura, insensível 
e dissimulada. Que Pentecos-
tes se instale plenamente em 
nosso meio.

NAMÍBIA

Musa Filibus 
preside a 
Federação 
Luterana 
Mundial

MUNDO LUTERANO / PÁG. 12 

TEMA DE FUNDO

A Família 
como tema 
na teologia 
de Martim 
Lutero

CONCORDA COMIGO?

O fenômeno 
da baleia 
azul e uma 
palavra do   
P. Adelmo
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Nós devemos obedecer
a Deus e não às pessoas.”

ADELMO OSCAR 
STRUECKER, ministro 
da IECLB em Rio do Sul/SC
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A baleia azul e os nossos filhos
CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

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

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

P. em. ANILDO WILBERT, Diretor Geral / Florianópolis

Matrimônio, dádiva do Criador

Opinião  ATOS DOS APÓSTOLOS 5.29

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:
10/06/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Afé cristã afirma que o matrimônio faz parte da criação de Deus. 
Deus criou o universo, preencheu a terra com água, vegetação e 
seres viventes. Criou o ser humano, homem e mulher. Os criou 
com a recomendação de viverem em parceria. Sim, Deus concebe 

o matrimônio como parte essencial de sua criação, conforme Gênesis 1.26-31 
e 2.18-25. Da mesma forma Jesus entendeu o matrimônio (Mateus 19.5-6).

Viver em parceria é recomendação divina. Parceria envolve amor, 
decisão, sonhos, propósitos de duas pessoas, em especial. Define-se a data 
do casamento, o qual por sua vez é um momento significativo da vida, pois 
casar acarreta mudanças profundas, tanto no indivíduo quanto para a sua 
família. Casar significa formar um novo núcleo familiar e, simultaneamente, 
envolver-se com a família da qual vem o/a parceiro/a. Desta forma outras 
pessoas e grupos interagem. Sim, casamento é um acontecimento de ordem 
pessoal e social. Mas, acima de tudo, o importante é o pacto que o casal 
faz. De igual para a igual!

A bênção matrimonial cumpre uma função pastoral e, ao mesmo tempo, 
antropológica. Com a bênção, a Igreja quer ajudar ao casal, a vivenciar uma 
transição importante da sua vida. Com o rito da bênção, ela dá testemunho 
do amor de Deus que dá sustento aos que nele confiam. 

Apontamos para o 
fato de que Lutero 
valorizou a mulher 
em relação ao 
homem, apontando 
para a igualdade 
diante de Deus.

É oportuno perguntarmos pela influência da Reforma na valorização 
do matrimônio e da paternidade/maternidade, justamente no ano em que 
comemoramos os 500 anos. Apontamos para o fato de que Lutero valo-
rizou a mulher em relação ao homem, apontando para a igualdade diante 
de Deus. Homem e mulher são iguais no corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo 
(1 Coríntios 12.12-31). Duas personalidades e uma unidade. Com base 
teológica fica eliminada a inferioridade da mulher, pensamento reinante 
na época. No matrimônio, cada qual deve honrar o outro, como boa obra 
de Deus. Pois mulher e homem são companheiros no matrimônio, chama-
dos a levar as cargas um do outro. Vivendo plena comunhão e parceria, 
baseada no amor.

Lutero concebeu seu próprio casamento com Catarina von Bora como 
dádiva de Deus. Deu ênfase especial ao matrimônio como espaço base 
para a família, no que diz respeito à convivência entre os integrantes, 
formação de caráter, ensino e cultivo de valores, lembrando os passos 
iniciais na fé cristã. Neste sentido recomendamos a leitura dos textos: A 
baleia azul e os nossos filhos, e Projeto de Deus, espaço de crescimento 
(páginas 02 e 16).

CARTAS

Diretoria da LELUT

Queridos pais, gostaria de 
falar com vocês sobre esse tema 
Baleia Azul. Tema esse que está 
em todas as redes sociais. Queria 
dizer que não me surpreende o 
que está acontecendo em nível de 
mundo. Estamos vivendo numa 
época de muitas mudanças e uma 
delas é que as crianças hoje estão 
se criando sozinhas, sim, com-
pletamente abandonadas na sua 
grande maioria.

 Nós pais terceirizamos a edu-
cação dos nossos filhos: passamos 
a mesma para as cuidadoras, para 
os avós, para os vizinhos, para a 
internet, para a escola, para a rua 
e assim por diante. A família está 
falhando nos seus princípios, nós 
pais estamos cruzando os braços, 
dizendo que não é conosco. Nós 
pais estamos dizendo que estamos 

tão ocupados com tantas coisas 
que filhos não são mais prioridade, 
ou seja, pessoas não são menos 
importantes do que coisas.  

Pastor, por que essas crianças 
participam de jogos tão violen-
tos, tão agressivos? A resposta é 
simples: eu fui educado, monito-
rado pelos meus pais. Quando eu 
chorava minha mãe me dava um 
abraço, me acariciava  e não me 
dava um tablet para ver desenhos. 
Quando eu não queria comer o 

feijão (detesto feijão) que estava 
no prato, papai dizia: “Agora que 
agradecemos a Deus, vamos co-
mer e se não quiser, você aguarda 
a janta”. E meu pai não me prome-
tia uma viagem ao Betto Carrero 
se limpasse o prato. 

Para mim, uma coisa está 
clara: Baleia Azul existe porque 
nós pais viramos da cor cinza, 
criando filhos por aplicativos. É 
assim, se a família falha, sobra 
tudo para a escola; se a escola 

falha, sobrecarrega a igreja; e se 
a igreja falhar sobra para a rua ou 
a internet educar.  

Quantos pais gritam com os 
filhos, dizendo: “larga o celular e 
vai estudar”. Mas, é o pai que não 
larga o celular. Os filhos terão os 
limites que nós pais temos. 

O que vai acontecer? Depois da 
baleia azul vem o peixinho dourado 
ou o papagaio de rabo roxo, porque 
falta aos nossos filhos significado 
e valor. A Bíblia diz: “Ensina a 
criança no caminho em que deve 
andar e quando for velho ainda 
andará nele” (Provérbios 22.6). 
Ensinar significa mostrar como 
se faz, ser exemplo, ser modelo.  
Onde estão os modelos em nosso 
país? Vocês pais são exemplos para 
os filhos? 

Pais, sejam modelo e exemplo 
para os seus filhos também em 
mostrar o caminho para a igreja, 
ensinem o caminho em que devem 
andar, orem por eles, amem seus 
filhos, tenham eles como priorida-
des em sua vida. Lembre: pessoas 
sempre vêm antes das coisas.

Baleia Azul, o que é?
A Baleia Azul é um sinistro jogo virtual da internet e tem 

causado alarme e temor entre os pais no mundo todo. Criado na 
Rússia, o jogo é disputado pelas redes sociais, especialmente 
por adolescentes. O jogo vai propondo tarefas macabras 
aos participantes. Desde bater fotos assistindo a um filme de 
terror, ouvir um tipo de música por horas a fio e realizar tarefas 
estranhas. Entre elas está a automutilação (arranhar a pele e 
queimaduras, por exemplo). O jogo consiste de 50 “missões” 
semelhantes. A última delas é cometer suicídio atirando-se de 
lugares como uma ponte ou o alto de um edifício. É um jogo 
semelhante a outro que leva os jogadores à asfixia. Preocupa 
especialmente quando os jovens sofrem de depressão, pois 
induz ao suicídio como solução para os problemas.

Agradeço que em todas as 
edições do jornal O Caminho 
consta algum artigo sobre a 
LELUT (Legião Evangélica 
Luterana) e gostaria apenas 
de um adendo. Na IECLB em 
todos os departamentos a 
participação de um ministro 
ou ministra é essencial e 
fundamental. Assim, na pág 
8 da edição de Maio de 2017 
poderia ter constado o nome 
dos assessores espirituais 
eleitos, ou seja: o pastor 
mestre Carlos Romeu Dege e 
seu suplente, o pastor Gilmar 
do Nascimento. Não entendam 
como crítica ao jornal, prova-
velmente o repassador não 
se deu conta que faltou um 
detalhe muito importante: 
a ênfase do/a pastor/a nas 
nossas meditações.

Carlos Oscar Petry - Por e-mail

Agradecemos imensamente 
o seu adendo, pois que 
completa a informação 
divulgada pelo jornal O 
Caminho e enriquece nossa 
caminhada conjunta.

A Redação



Fala Sinodal
BRENO CARLOS WILLRICH 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí, em Blumenau/SC
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Destaques
SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Centro de Eventos Rodeio 12 
é palco da assembleia sinodal E sereis minhas 

testemunhas...

ASSEMBLEIA SINODAL foi primeiro evento 
presenciado por comitiva alemã no Vale

TOBIAS MATHIES

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

No dia 6 de maio, a 21ª As-
sembleia do Sínodo Vale 
do Itajaí reuniu represen-

tantes de todas as comunidades, 
paróquias e setores de trabalho 
no Centro de Eventos Rodeio 12, 
em Rodeio/SC. A celebração de 
abertura do encontro deliberativo 
do Sínodo foi concelebrado pelos 
pastores Breno Carlos Willrich, 
que é pastor sinodal, Sigfrid Baade, 
vice-sinodal, Renato Creutzberg, 
ministro na paróquia Blumenau-
-Itoupava Seca.

Dois temas foram abordados 
durante o culto de abertura, com 
palestras do pastor Kay Ulrich 
Bronk, bispo na Igreja Luterana do 
Norte da Alemanha; e pela pastora 
Sílvia Beatrice Genz, presidente 
em exercício da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil.

O bispo luterano do Norte da 
Alemanha recontou com detalhes 
realísticos o julgamento de Mar-
tim Lutero em Worms, diante do 
imperador Carlos V e da dieta por 
este convocada. “Não foi fácil para 
o jovem imperador, de menos de 30 
anos, interrogar Martim Lutero que, 
na ocasião, já era uma espécie de 
eminência parda do movimento da 
Reforma”, conta Bronk. A pastora 
Dra. Thais Strelow fez a tradução 
simultânea da fala do bispo.

“Em Worms, a Reforma torna-
-se um evento altamente político. 
Isso nos desafia, 500 anos depois, a 
perceber onde a Reforma continua 
a ter voz política”, desafiou Bronk.

 “Desejo que nos próximos 500 
anos nossas comunidades sejam 
acolhedoras para todas as pessoas. 
Que nossa igreja tenha sempre 
coragem de mostrar a cara para a 
sociedade. Que todas as pessoas, 
de perto ou de longe, possam sem-
pre expressar suas opiniões. Que 

Representantes paroquiais, ministros e ministras durante o culto de abertura na capela Doze Apóstolos.

tenhamos sempre espaços onde 
jovens possam expressar seu prota-
gonismo. Que homens e mulheres 
estejam atuando sempre lado a lado 
de forma igualitária em nossos 
presbitérios e órgãos diretivos. Que 
sejam sempre ecumênicos, vivendo 
nossas diferenças”, disse Genz.

A assembleia acontece anual-
mente e lança impulsos e desafios 
para o trabalho missionário da igreja 
nas comunidades, sínodo e socie-
dade. A partir das duas palestras, 
as pessoas dividiram-se em grupos 
partilhando experiências e anseios 
sob a orientação de dois eixos do 
Plano Missionário (Pami) da IECLB: 
comunhão e liturgia. Constaram 
que os cultos, grupos de trabalho e 
eventos são ótimas oportunidades 
de comunhão, onde é fundamental o 
bom acolhimento das pessoas. Além 
disso, atribuíram à música uma exce-
lente contribuição para o testemunho 

da fé, com um jeito todo especial de 
louvor a Deus. 

 “A missão do Sínodo Vale 
do Itajaí é estar a serviço das co-
munidades para que a missão lá 
aconteça. Por isso temos pessoas 
nas áreas da Formação, Comuni-
cação, Criança e Juventude e todas 
as pessoas voluntárias nos setores 
de trabalho para que mais e mais 
pessoas sejam acolhidas em nossa 
igreja. Para os próximos 500 anos 
desejamos que nossas comunida-
des sejam espaços de inclusão e 
de acolhimento das pessoas com 
espaços atrativos, inclusivos e 
missionários”, apresentou o pastor 
sinodal Breno Carlos Willrich.

Dentre os assuntos analisados 
na plenária, um dos mais impor-
tantes para o trabalho missionário 
do Sínodo foi a criação de um 
novo setor de trabalho: o Missão 
Criança, um programa contínuo de 

acompanhamento da pessoa bati-
zada até o Ensino Confirmatório. 
É a resposta da comunidade para 
o compromisso que assume com a 
educação cristã de todas as pessoas 
membros do corpo de Cristo.

A homologação do orçamento 
sinodal, aprovação do balanço, 
apresentação do andamento das 
obras da nova sede sinodal e aná-
lise de relatórios das paróquias, 
setores de trabalho e direção sino-
dal também foram analisados pela 
Assembleia. 

Após impulsos dados sobre 
o que se planeja como Sínodo 
Vale do Itajaí para mais um ano, 
participantes despediram-se com a 
certeza de que, motivados e moti-
vadas pela celebração dos 500 anos 
da Reforma Luterana, os próximos 
500 anos serão de muito trabalho 
e dedicação nas comunidades, 
paróquias e instituições.

Palavra aos leitores d’O Caminho
O nosso Jornal O Caminho é um valiosíssimo instru-

mento de comunicação da Palavra de Deus, formando e in-
formando nossos leitores, além de criar vínculos e compar-
tilhar experiências para além de nossa comunidade local. 
Lamentavelmente, alguns assinantes tem reclamado, e com 
razão, pelo atraso na entrega do jornal, principalmente, 
aqueles que o recebem por correio. Por isso, escrevo para 
informar que o jornal é postado em média 6 dias antes do 
mês da edição corrente. Estamos procurando alternativas 
viáveis para sanar este problema ocasionado pela empresa 
dos correios. E aceitamos sugestões para sempre melhorar 
ainda mais nosso jornal. Grato e abraço a todos. 

 P. Roni Roberto Balz, diretor administrativo.

Complementando a opinião da leitora Denise Graef (maio, p. 3), tenho alguns 
comentários e sugestões a fazer. Acompanho a trajetória do Caminho desde a sua fun-
dação, da qual tive a honra de participar. Houve muitos altos e baixos, épocas difíceis 
e outras de crescimento. Nunca, porém, nosso jornal sofreu tanto com uma crise que 
atinge não só todos os setores da economia, mas também o emocional e espiritual do 
nosso povo. Por isso mesmo, acho inconcebível não tentar soluções alternativas para 
contornar e vencer esses tempos difíceis, em que O Caminho oferece não só informa-
ção sobre a vida das comunidades, mas, principalmente, orientação moral e espiritual 
aos seus leitores, além de uni-los em sua fé. Tenho certeza de que existem outras 
soluções, mais trabalhosas, certamente, e também mais difíceis de serem implementa-
das, mas que poderão servir, inclusive, de elo de união entre nossas comunidades, no 
sentido de promover a sobrevivência do Caminho e de sua mensagem.
 Anamaria Kovács, Jornalista responsável.

Quando Jesus subiu 
aos céus, ele fez aos seus 
discípulos um anúncio, uma 
promessa e uma proposta de 
vida cristã: “Quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, 
vocês receberão poder e serão 
minhas testemunhas...”

O Espírito descerá...
Espírito Santo é presente 

imerecido. Não é conquista de 
pessoas que se julgam grandes 
diante de Deus pela obediência 
à sua palavra. Ele vem do alto 
para presentear os que se 
sabem pequenos. Nos é dado 
quando não podemos nem 
mesmo balbuciar palavras... 
em nosso batismo. Faz morada 
em nós, em nossas fraquezas, 
e nos assalta de surpresa 
quando menos podemos 
esperar. Pela sua palavra nos 
toca, nos ilumina, nos converte 
e nos desafia. Ao Espírito não 
podemos resistir. Ele é uma 
força de fora, maior do que nós, 
de cima, que sopra onde quer 
e quando quer. Não se deixa 
dominar e nem mesmo amarrar. 
Diante dele, permanecemos 
pequenos por toda a vida. Só 
o que podemos fazer é pedir, 
e de presente Deus nos dará o 
Espírito.

Vocês receberão poder...
Jesus não promete um 

poder para mandar. Não 
promete às pessoas cristãs um 
status superior. Não nos quer 
colocar acima de outros, nem 
mesmo que vivamos a vida com 
os pés no céu.  Assim como 
Deus desceu em Jesus e como 
faz descer seu Espírito, nos 
concede poder para servir. O 
poder do Espírito nos capacita 
a olhar para os necessitados 
de pão e de palavra. Olhar para 
um mundo que clama por vida, 
justiça e paz.

E sereis minhas 
testemunhas...

Uma palavra desgastada 
em nossos dias: testemunhas. 
Há tantos falsos testemunhos, 
tantos testemunhos premiados 
para aliviar a pena, testemunho 
para empurrar a culpa em 
outros, testemunhos fabricados, 
testemunhos desmentidos... 
Se, por um lado, uma carga tão 
nociva recai sobre esta palavra, 
o povo cristão, que conhece 
o Deus de justiça, de amor e 
de fidelidade, se cala em seu 
testemunho. É Pentecostes, 
tempo de falar, tempo de 
testemunhar a verdade que 
vence a mentira, de impulsionar 
de força e fé os que são 
pisados pela opressão dos que 
não entendem que o poder é 
instrumento de serviço.
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Gente e Eventos 

Flashes

INTERCÂMBIO com alemães 
prevê viagens a cada dois anos

INTERCÂMBIO

Pesar

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Uma comitiva de seis alemães 
visitou o Sínodo Vale do Itajaí entre 
os dias 5 e 20 de maio para aprofundar 
temas como os 500 anos da Reforma 
Luterana, comércio justo e solidário, 
atividades com crianças, jovens, mú-
sica, imigração e povos indígenas. 
O Sínodo Vale do Itajaí ofereceu um 
programa diversificado de atividades 
em suas comunidades e instituições.

O motivo da visita está relaciona-
do com o contrato de parceria entre o 
Sínodo Vale do Itajaí e o Kirchenkreiss 
do Norte da Frísia, pertencente à Igre-
ja Evangélica do Norte da Alemanha. 
De acordo com o vice-pastor sinodal, 
Sigfrid Baade, coordenador deste in-
tercâmbio, esta parceria já existe há 12 
anos e promove intercâmbios a cada 
dois anos, uma vez no Brasil outra na 
Alemanha. Neste ano, na sede sinodal, 
foi renovada a parceria. 

A comitiva é liderada pelo P. 
Dr. Kay-Ulrich Bronk, bispo do 

Comitiva alemã renova parceria entre Sínodo 
Vale do Itajaí e Igreja do Norte da Alemanha

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau posição política do movimento da 
Reforma; aldeias indígenas Bugio e 
Guarani; hospital OASE em Timbó; 
uma empresa de fabricação e comer-
cialização de roupas; um grupo de 
colonos e feira de produtos naturais, 
celebrações nas paróquias de Blume-
nau Velha e Itoupava Seca; museu da 
Música em Timbó; ensaios de coros 
e fabricação de órgãos; conferência 
ministerial; nova sede sinodal; além 
de encontros do Missão Criança, 
Culto Infantil, Ensino Confirmatório 
e Juventude Evangélica. No litoral 
ainda conheceram cidades como 
Piçarras, Balneário Camboriú e Go-
vernador Celso Ramos (Lar da Oase 
em Palmas). 

Na agenda ainda constou a visita 
ao projeto social “Criança em Pri-
meiro Lugar”. Por fim, passaram os 
últimos dias na chácara da família 
de Victor Sasse e Elisa Krueger, para 
avaliação desta edição do intercâmbio. 
O grupo voltou para a Alemanha no 
sábado, 20 de maio.

A comitiva alemã na sede sinodal, com P. Breno e P. Sigfrid.

Kirchenkreiss do Norte da Frísia; e 
composta ainda por Christian Herbert 
Hoffmann (musicista), Inke Hoffmann 
(professora de iniciação musical), 
Anna Lena Ihme (crianças e jovens), 
Esther Erika Jacobi (comércio justo 
e solidário) e Karsten Günter Willi 
Wolff (coordenador das parcerias 
ecumênicas da igreja).

O vice-pastor sinodal e assessor 

de formação sinodal, Sigfrid Baade, 
coordenou a visita durante a estadia da 
comitiva no Brasil. Durante parte do 
período da visita, os hóspedes alemães 
estiveram em casas de brasileiros que 
participaram de edições anteriores do 
intercâmbio.

Dentre as atividades que o grupo 
visitou estão: a Assembleia Sinodal, 
na qual Bronk palestrou sobre a 

DIRCÉLIA MIRANDA (62 anos), mãe do pastor Luciano Miranda 
Martins (Itoupava Seca-Blumenau), faleceu no dia 8 de maio no 
hospital Santo Antônio em Blumenau/SC. Ela foi acometida de uma 
pneumonia muito agressiva, foi internada na UTI em Blumenau e não 
resistiu. Ela foi sepultada em Içara/SC no dia 9 de maio.

DIOGO KOREN, filho da pastora Louraini Christmann (Pa. Lola) e 
Ildo Koren, retirou-se desta vida no dia 14 de maio em Rio Grande/
RS. O jovem foi sepultado em Horizontina/RS e deixa enlutados os 
pais, o irmão Jonas, a irmã Joana e uma sobrinha.

André de Mattos atua como 
pastor da IECLB na Ucrânia desde 
2012 e esteve visitando a Comunida-
de de São Bento do Sul/SC no dia 22 
de abril. André é natural de Niterói/
RJ, casado com a ucraniana Katya e 
pai de Daniel, de um ano de idade. Em 
culto, pregou sobre Mateus 9.35-38 e 
comentou que na Ucrânia, onde tam-
bém se fala russo, depois de 70 anos 
vivendo sob o comunismo, as pessoas 
ainda estão como ovelhas sem pastor. 
Compartilhou que lá existem igrejas 
com apenas cinco pessoas. Em sua 
Comunidade havia 12 pessoas quando 
chegou. Depois de dois anos já se 
reuniam 24 pessoas. Muitas vezes os 

encontros de convivência 
e formação acontecem 
nas casas, pois nem sem-
pre se consegue pregar o 
evangelho com liberdade. 
O governo russo, vizinho 
da Ucrânia, publicou leis 
que comprometem a li-
berdade religiosa, o que 
também afeta a atividade 
das igrejas na Ucrânia. 

Como parte dos frutos 
de seu trabalho, pastor 
André citou o exemplo 
do menino Alexei de 
nove anos, filho de pais 
alcoólatras. Ele não de-

monstrava reação alguma ao ser 
abraçado. Depois de saber que era 
amado por Jesus e receber palavras de 
apoio e aceitação, se tornou alguém 
totalmente diferente, se integrando 
na convivência com outras pessoas.  
Assim também pode acontecer em 
nosso meio. Às vezes também nos 
sentimos como ovelhas desgarradas. 
Justamente por isso Jesus veio ao 
nosso encontro para que possamos 
sentir seu amor.

Desta maneira fomos impactados 
pelo seu testemunho com sua experi-
ência transcultural. Fomos também 
desafiados a ver que nossa visão de 
mundo se amplia quando estamos 
dispostos a ouvir e obedecer o cha-
mado de Deus.

Pastor na Ucrânia, brasileiro 
conta sua missão durante 
culto em São Bento do Sul

P. NESTOR IVO NATH / São Bento do Sul

Pastor brasileiro André de Mattos e sua família.

O CAMINHO NA DOUTRINA
Um grupo de adolescentes da 
paróquia de Massaranduba/SC, 
no Sínodo Norte Catarinense, 
usa o jornal O Caminho durante 
retiro paroquial na Casa de 
Retiros FELUZ. O jornal foi base 
para buscar notícias acerca 
de jovens e adolescentes e 
confessionalidade luterana.

RELÓGIO DA IGREJA de 
Blumenau Centro volta a marcar 
a hora corretamente. Após 10 
anos parado, o relógio voltou a 
funcionar na torre da Igreja do 
Espírito Santo. O equipamento 
centenário voltou à ativa após 
restauro que só foi possível 
graças a uma campanha de 
arrecadação. O trabalho de 
restauro foi feito por técnicos da 
Dimep. O pastor Milton Jandrey 
comemorou o fato de ter atingido 
a meta e entregue o relógio até 
o domingo de Páscoa. Neste 
ano comemoram-se os 160 anos 
da comunidade em Blumenau 
e os 140 anos da Igreja do 
Espírito Santo. O relógio chegou 
à cidade em 1887, dez anos 
depois da inauguração da 
igreja, em quatro grandes caixas 
trazidas pelo Vapor Progresso.

RONI ROBERTO BALZ é 
nomeado secretário-executivo 
da Comunhão Martim Lutero-
CML, em sua Assembleia Geral 
Ordinária de 23 de março. 
Este ato tornou-se necessário já 
que o presidente, P. Dr. Osmar 
Zizemer aposentou-se e deixou 
a direção da Editora Otto Kuhr 
Ltda. – Livraria Martin Luther – 
Literatura Evangelística sendo 
substituído pelo P. Roni, não 
mais estando diariamente 
presente na instituição. 

Em 1983 quando se comemorou os 500 
anos de nascimento de Lutero, pastores de 
Curitiba se encontraram, por iniciativa do 
então Deputado Estadual Gernote Kirinus, 
com o Governador do Paraná, José Richa. 

Em 2017 por ocasião dos 500 
anos da Reforma o encontro se 
repete, desta vez com o Governa-
dor Carlos Alberto Richa.

O encontro se realizou no dia 
15 de maio na casa de Gernote 
Kirinus e contou com a partici-
pação de ministros e ministras 
de Curitiba e do Diretor do Co-
légio Martinus, João Francisco 
de Lima. O evento serviu para 
reforçar a importância dos 500 
anos da Reforma e a presença da 
IECLB no Estado do Paraná.

O pastor sinodal Odair 
Braun enfatizou a presença da 
IECLB em terras paranaenses. 
Ao final do encontro entregou 
ao governador Beto Richa uma 
Bíblia da Reforma e o Livro das 
95 Teses editado pelas editoras 
Sinodal e Concórdia.

Luteranos encontram-se
com o governador Beto 
Richa do Paraná

Gov. Beto Richa recebeu uma Bíblia.

TOBIAS MATHIES

DIVULGAÇÃO O CAMINHODIVULGAÇÃO O CAMINHO

FACEBOOK



“Oitenta por cento dos 
atos de perseguição 
religiosa no mundo, 
hoje, são contra 
cristãos.”
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Em Foco 

REFORMA 500 ANOS

Eventos seguros

DISSERAM:

SEMINÁRIO DE MÚSICA de Rodeio 
12 está com inscrições abertas

Notícias Breves

Dr. Bráulio Barbosa
Diretor Técnico

CRM-SC 3379

Cuide da sua saúde. A sua vida merece essa atitude.

Informações pelo fone (47) 3451-3333
Estacionamento 24h, com acesso pela rua Luiz Brockmann.DO SEU PLANO

DE SAÚDE

CONSULTE
A COBERTURA

www.donahelena.com.br

Culto cantado 
emociona comunidade 
de Jaraguá do Sul

MÚSICA

INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
HUMAN RIGHTS (Sociedade 

Internacional pelos Direitos Humanos.

Quinteto alemão 
Viva Voce faz turnê 
de sucesso pelo Brasil

CLAUDIANA FRIEDEL / Jaraguá do Sul

No dia 7 de maio foi celebrado 
na comunidade de Três Rios do 
Norte, Paróquia Apóstolo Tiago em 
Jaraguá do Sul/SC um culto can-
tado. O culto foi conduzido pelos 
grupos de canto da Comunidade 
Amizade e de Três Rios do Norte, 
sob a regência de Sanderly Schulz.  

Contando e cantando a história 

dos 500 anos da Reforma Luterana, 
o grupo encheu corações de alegria 
e sabedoria. A pastora Rosangela 
Fenner Radons refletiu sobre “em 
que lugar Deus está na nossa vida? 
No cantar dos dias e no silêncio da 
noite... Nós estamos realmente dei-
xando um lugar para Deus?” O Culto 
Cantado foi um dos mais marcantes 
para muitos ali presentes. Após o cul-
to ocorreu a galetada da comunidade.

É tempo de inscrever-se para 
o 27º Seminário de Música, que 
acontecerá nos dias 14 a 18 de junho 
em Rodeio 12. Oficinas e práticas 
musicais serão oferecidas aos canto-
res e músicos.  A ficha de inscrição 
oferece opções para músicos ini-
ciantes e experientes que atuam nas 
comunidades: Prática vocal, cordas 
friccionadas e dedilhadas, sopros, 
flauta doce, teclados, percussão; terá 
a opção de prática de banda de louvor 
e de conjunto popular. As meditações 
da manhã e da noite terão como tema: 
A música e a liturgia do culto. 

O culto de abertura será no dia 
14, após a janta, às 21h15 e o culto 

de encerramento em uma comunidade 
no domingo, dia 18, às 10h30. Com a 
missão de preparar, apoiar e desafiar 
os musicistas das comunidades, o 
Seminário de Música chega à sua 27 
edição. A coordenação do seminário, 
com representantes dos Conselho de 
Música dos Sínodos Vale do Itajaí 
e Norte Catarinense, colocou como 
meta reunir mais de 70 participantes 
no Centro de Eventos Rodeio 12. 

A música continua sendo serviço 
essencial da vida comunitária. O 
apoio das lideranças e ministros é 
fundamental para garantir qualidade, 
participação, contextualização das 
oficinas e práticas do seminário.

Hora de inscrever-se 
para o 27o Seminário 
de Música em Rodeio 12

Uma parceria entre a IECLB 
e a Igreja Evangélica Luterana da 
Baviera resultou em uma série de 
apresentações do grupo “Viva Voce 
– Die A Capella Band”. Além de 
ter se apresentado em uma série de 
capitais brasileiras, o quinteto passou 
por Blumenau, Brusque e Balneário 
Camboriú, no Sínodo Vale do Itajaí, 
entre os dias 21 e 23/04. A intenção 
das igrejas foi comemorar os 500 
anos da Reforma Luterana com muita 
música, umas das principais heranças 
de Martim Lutero, a partir do lema 
“Vivenciar o Efeito Inspirador da 
Reforma na Música e na Cultura”.

O grupo canta e faz ao mesmo 
tempo o acompanhamento de per-
cussão e bateria com suas vozes. 
É uma banda a capela de grande 
sucesso na Alemanha. Os jovens 
rapazes têm suas raízes no famoso 
“Windsbacher Knabenchor”. Depois 
de passar alguns anos no coral, David 
Lugert, Jörg Schwartzmanns, Mateus 
Phouthavong, Bastian Hupfer e Hei-
ko Bejes formaram o grupo, criando 
um estilo próprio. 

Já são 20 anos que o Viva Voce 
apresenta-se com shows na Alema-
nha atraindo muita gente, tanto em 
teatros, pavilhões ou ao ar livre, em 
grandes cidades como Munique, 
Hamburgo e Colônia. No Brasil, 
também se apresentaram em Porto 
Alegre, Joinville, Curitiba, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. 
Em Joinville o grupo esteve de 24 a 
26/04, em shows em diversas paró-
quias e no auditório do Bom Jesus/
IELUSC. Em Blumenau, o grupo 
causou euforia entre os jovens da 
Escola Barão do Rio Branco, onde 
realizou uma oficina de canto.

O projeto teve apoio financeiro 
da Mission Eine Welt, órgão de par-
cerias e missão da Igreja da Baviera 
e do governo alemão. 

 “Eles transmitiram, por meio 
da música, alegria, criatividade e 
inspiração para que a igreja conti-
nue sempre em reforma. O Sínodo 
agradece às comunidades e à escola 
que os acolheram com carinho”, fi-
naliza o pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich.

O quinteto não usa instrumentos nos shows. Tudo é feito com a voz.

O ataque terrorista no 
mercado de Natal em Berlim, 
no último Advento, coloca em 
alerta os organizadores dos 
megaeventos da celebração 
dos 500 anos da Reforma na 
Alemanha. Haverá um controle 
intenso de mochilas e maletas 
em eventos como a abertura 
do Dia da Igreja, no dia 24 de 
maio, na noite do encontro com 
o ex-presidente Barack Obama 
no Portão de Brandenburgo, 
em Berlim. Também o culto 
de encerramento do Dia da 
Igreja, no dia 28 de maio em 
Wittenberg, terá forte esquema 
de segurança.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Na Revisão Periódica 
Universal (RPU), encontro que 
analisa a atuação do Estado 
frente as políticas ligadas a 
Direitos Humanos, 29 países 
mostraram-se preocupados 
com as políticas anti-indígenas 
assumidas pelo governo 
brasileiro. A sessão aconteceu 
em maio durante a reunião do 
Conselho de Direitos Humanos 
da ONU em Genebra (Suíça). A 
ineficiência do estado brasileiro 
junto aos povos indígenas 
esteve entre os temas mais 
apontados na sabatina. A 
violência aos povos indígenas, 
ausência de proteção a 
defensores de direitos humanos, 
foram os temas mais citados.

POVOS INDÍGENAS

Brasil na lista negra



Reflexão
Diác. NÁDIA MARA 
DAL CASTEL DE 
OLIVEIRA, Joinville/SC
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Mulher 
SÍNODO NORTE CATARINENSE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA será tema 
de exposições em Blumenau

Esperança

Associação sinodal realiza assembleia
No dia 19 de abril a paróquia 

de Corupá/SC reuniu mais de 160 
mulheres lideranças de grupos de 
OASE, ministras e ministros orienta-
dores espirituais da OASE do Sínodo 
Norte Catarinense para participarem 
da XII Assembleia da Associação 
Sinodal da OASE sob o tema “Re-
forma, Mulheres e Diaconia”.

A Presidente Vera Lucia Bettega 
Küster convidou para uma dinâmi-
ca onde cada pessoa escreveu seu 
nome e telefone em um coração que 
foi colocado dentro de um balão. 
Os mesmos foram trocados com o 
desafio de ligar para sua amiga do 
coração para orarem juntas e que 
seus grupos realizem momentos de 
comunhão e visitas.

A palestra foi dirigida pela diaco-
nisa Arlete Prochnow, que abordou 
Martim Lutero, Catarina Von Bora e 
o movimento da Reforma.  As mu-
lheres tiveram mais espaço depois da 
Reforma, com valorização e coragem 

OASE Sinodal com a presença dos 
ministros P. Sinodal Inácio Lemke, 
Rolf Karl Jantsch, Armim Andreas 
Hollas, Ildo Franz, Bernt Emmel, Ca-
mila Elisa Schütz, Adenor Saatkamp 
e Cristiane Rubert.

No culto de encerramento a pre-
gação foi do evangelho de Mateus 
25.31-46, onde o Pastor Sinodal 
Inácio Lemke desafiou as mulheres a 
agirem com fé e amor, lembrando das 
sete obras da misericórdia e o desafio 
que elas nos trazem para o testemu-
nho das mulheres hoje. Durante a 
pregação as mulheres da diretoria da 
OASE Sinodal fizeram uma encena-
ção das sete obras de misericórdia. A 
oferta foi destinada para o Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Corupá e 
foi entregue para um dos fundadores 
da corporação.

Momento especial do culto foi 
o lançamento de um vídeo que de-
monstra algumas ações diaconais 
realizadas pelas mulheres.

para participar, liderar e construir 
pontes de comunhão, testemunho e 
serviço a Deus e ao próximo.

A Presidente apresentou seu 
relatório, o qual foi aprovado. A 
tesoureira e sua vice, Relinda Rode 
e Carmem Ziehlsdorff apresentaram 
a prestação de contas de 2016 e 
orçamento para 2018. Foram entre-
gues o Regimento Interno da OASE 

reformulado, Normas das OASE 
para os três Núcleos do Sínodo refor-
muladas, caderno temático “Quem 
é a IECLB”, 2º questionário para o 
PAMI da OASE, convites para os se-
minários de lideranças e formulário 
da Gráfica Otto Kuhr.

Após um delicioso almoço foi 
celebrado culto elaborado pela pas-
tora Cristina Scherer, Orientadora da 

E lá vem ele, Junho – mês 
06; o meio do ano... Palavra 
feminina para este mês: 
Esperança. 

Em meio ao ano, em meio 
ao cotidiano de nossa vida, a 
esperança precisa ser cuidada. 
Animada. Resgatada.

Esperança é uma palavra 
bonita e originada no coração 
de Deus. Nas cartas para 
as igrejas, essa palavra é 
citada juntamente com a fé e 
o amor: 1Cor 13.13 “Assim, 
permanecem agora estes três: 
a fé, a esperança e o amor.” 
Esperança está no meio da fé e 
do amor!

Esperança comporta 
ainda duas palavras: espera e 
confiança.

Hoje está um dia chuvoso lá 
fora. É o outono nos falando da 
esperança. Lembrei da história 
de Noé. Aquele que constrói 
uma grande arca como sinal de 
esperança.

As muitas águas do dilúvio 
afundaram uma multidão de 
pessoas sem esperança, mas 
por causa de um que manteve 
viva essa virtude, foi concedida 
a prolongação da vida. Não 
houve nada nesse mundo que 
fizesse Noé desviar os olhos da 
promessa de Deus! 

Em meio ao ano, muitas 
águas levam nossa energia. 
Nossas agendas cheias de 
tarefas e compromissos. E 
nós, na maior parte do tempo, 
afundando em preocupações 
daqui e dali. Quase que 
precisando de uma arca para 
nos resgatar do dilúvio de 
coisas... 

Amor!? Nem sempre 
conseguimos manter esta 
chama acesa. Estamos 
envolvidos demais conosco 
mesmos. Paz!? Como? Se 
mal conseguimos lidar com as 
guerras dentro de nós? Fé!? 
Bom lembrar dela; mas tão 
frágil escondida ou nos cantos 
de nosso ser, mal temos tempo 
para a alimentar... 

Assim, em meio a tantas 
virtudes que Deus nos 
concede, aquela que não pode 
apagar é a esperança. Ela 
reanima o amor, a paz e a fé 
em meio ao cotidiano da vida. 
Sempre verde, sempre meiga, 
sempre feminina, ela nos 
abraça e nos levanta o olhar 
para o horizonte, dizendo: O 
ano ainda não acabou! 

Que Deus nos ajude a 
esperar em confiança que o 
ano ainda tem muito a nos 
trazer de graça e bênção! 

XIX ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO WALLY HEIDRICH
A ASSOCIAÇÃO WALLY HEIDRICH por sua Presidente, e de conformidade 
com os artigos 6º e 8º do Estatuto, convoca as representantes dos grupos da 
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas do Sínodo Centro Sul Catarinense, 
do Sínodo Vale do Itajaí e do Sínodo Norte Catarinense, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 22 de junho de 2017, quinta-
feira, nas dependências do Centro de Eventos em Palmas, sito à Rua Samambaia, 
201, Praia Palmas do Arvoredo, na cidade de Governador Celso Ramos – SC, 
com início as 10 (dez) horas, em primeira convocação, ou as 11 (onze) horas em 
segunda e última convocação e com a seguinte ORDEM DO DIA:
1 – Saudação canto e meditação.
2 – Leitura do Edital de Convocação.
3 – Relatório da Presidente.
4 – Apreciação do Balanço do exercício de 2016.
5 – Parecer do Conselho Fiscal.
6 – Fixação do valor da contribuição social.
7 – Apreciação do orçamento para o exercício de 2018.
8 – Assuntos Gerais.
 São Bento do Sul/SC, 08 de maio de 2017.
 Ruth Berg Prüsse – Presidente

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

A Comunidade Evangélica 
de Blumenau-UP, por meio dos 
grupos de Oase, e a Fundação Lu-
terana de Diaconia-FLD irão pro-
mover um curso para acolhedores 
e acolhedoras que irão coordenar 
a exposição itinerante do projeto 
“Nem tão Doce Lar”. Os interes-
sados podem escolher duas opções 
para participar da formação: 2 ou 
3 de junho, entre 09h e 17h, na 
Comunidade Blumenau Centro. A 
ideia é reunir pessoas que possam 
organizar e coordenar a exposição 
que acontecerá durante o mês de 
junho e que estará em diversos 
locais públicos como: terminais 
de ônibus, ruas e praças centrais, 
parques, feiras e entidades. 

A “Nem tão Doce Lar”, por 
meio da interatividade, busca po-
pularizar o debate sobre a violência 
doméstica e familiar, na perspec-
tiva da efetivação das políticas 
públicas, constituição de redes de 
apoio e empoderamento de grupos 
de mulheres.

Ao levar para o espaço público 
a réplica de uma casa familiar, 
com informações e imagens que 
denunciam a violência sofrida 
por mulheres, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, crianças 
e adolescentes, a exposição se 
apresenta como uma metodologia 
de auxílio ao trabalho desenvolvi-
do por organizações da sociedade 
civil, instituições governamentais 
e igrejas na proposta de superação 
dessa violência.

Exposição Nem Tão Doce Lar 
chega a Blumenau em junho

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

HENRIETTE HILLBRECHT / Joinville

O projeto Cantando Hinos 
acontece desde 2012 no Sínodo 
Norte Catarinense, com o objetivo 
de oportunizar a prática musical 
orientada para a vivência do cantar 
e tocar hinos dos hinários HPD 1 e 
2 e de cantos litúrgicos da IECLB. 
Idealizado por Cladis Erzinger 
Steuernagel e executado em parce-
ria com Henriette Hillbrecht, tem 
como foco o canto comunitário e 
o acompanhamento instrumental 
adequado, abordando suas carac-
terísticas para que a interpretação 
seja de acordo com a origem histó-
rica e estilística. Ressalta a música 
como forma de expressão e função 
no culto, fazendo apreciação dos 
elementos musicais e teológicos. 

A primeira edição do projeto 
aconteceu em Joinville na Paróquia 

da Paz. Atingindo comunidades 
dentro e fora do Sínodo Norte 
Catarinense, o projeto veio a ser 
realizado atingindo sua décima edi-
ção neste ano em Rio Negro/Mafra. 

O projeto defende que música 
na igreja tem que ser aprendida 
dentro da igreja. Sendo assim, 
através dos bons resultados ao lon-
go destas edições, o Sínodo Norte 
Catarinense investiu na gravação 
de um CD com hinos e canções 
litúrgicas escolhidas do repertório 
trabalhado nas comunidades. Fica-
rá o registro histórico sonoro desta 
iniciativa como material musical 
para as comunidades.

Que a Música seja forma de 
expressão e difusão da Palavra 
de Deus nos lembrando dos dons 
recebidos e da gratidão em poder 
usá-los servindo Ele, o Senhor 
nosso Pai.

Projeto Cantando Hinos 
chega à décima edição

MÚSICA

Participantes da décima edição do projeto, em Rio Negro/Mafra.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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DER WEG 
MONATSSPRUCH Juni 2017 – Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen. (Apostelgeschichte 5,29)

KRITISCH BEOBACHTET

Der Mensch ist schön
Olhar
crítico

Pa. Dra. TAÍS D.  
KIND STRELOW
Ministra da IECLB
Blumenau/SC

Sobre a beleza da pessoa humana

A programação da maioria 
dos canais de TV é sempre a 
mesma: Noticiário maquiado 
conforme a ideologia política da 
emissora, violência nua e crua 
e programas de entretenimento 
alienantes. Quem absorve 
o show acriticamente e 
simplesmente acredita no 
que vê e ouve, fica com a 
mente embotada, degradada 
psicologicamente. 

Nos últimos tempos um 
fato chama especial atenção. 
Em nome de um ideal de 
beleza duvidoso, inúmeras 
celebridades detonam o 
seu corpo com dietas para 
emagrecimento e exercício 
físico. Isto as torna mais 
atraentes? O que caracteriza 
uma pessoa bonita? 

Uma antiga canção fala 
de um conceito libertador de 
beleza. “Jesus é bonito” diz a 
letra, e continua: “Bonitos são 
os campos, as matas; o sol, a 
lua e as estrelas. Belos são os 
seres humanos na juventude.” 
As obras do criador são belas, 
afirma o hino. Jesus, contudo, 
é mais bonito, reivindica o hino 
em cada estrofe. 

A fé nos desafia a desviar a 
atenção do nosso umbigo. Pela 
fé a pessoa aprende a confiar 
no Deus criador. Ela aponta 
para a beleza da criação, mas 
também para a efemeridade 
da vida, que floresce e murcha, 
desabrocha e fenece. Assim 
como uma planta, a pessoa é 
realmente bonita somente no 
frescor da juventude. 

Contudo, ao olharmos mais 
atentamente descobrimos 
expressões de rara beleza em 
pessoas que não correspondem 
aos parâmetros estéticos 
exigidos pela mídia. Com base 
em nosso hino, o parâmetro 
para a definição da beleza do 
cristão é Jesus. Jesus é mais 
bonito do que toda a beleza 
natural e humana. 

E isso significa que cada 
pessoa que é tocada por ele, 
também é linda porque irradia 
amor, paz e perdão.

Wer vor dem Fernseher 
sitzt, die Show unkritisch auf-
nimmt und einfach glaubt, was 
er hört und sieht, stumpft gei-
stig ab. Auf der Tagesordnung 
stehen: Die nackte Gewalt als 
alltäglich selbstverständ liches 
Geschehen, ideologisch-poli-
tisch uminterpretierte Nach-
richten, aufwendig gestaltete 
Unterhaltungsprogramme.  

Eins fällt mir in der letzten 
Zeit besonders auf. Immer mehr 
Berühmtheiten wirken hässlich, 
getrieben von einem dubiosen 
Schönheitsideal, das extreme 
Abmagerung und intensives 
Fitnesstraining verlangt. Aber 
macht das Menschen wirklich 
schöner? Wann ist ein Mensch 
schön?  

Pa. Dra. TAÍS DORILÉIA KIND STRELOW
Divulgação O CAMINHO

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

MENSCHEN DER REFORMATION

Thomas Müntzer
MICHAEL ACHHAMMER

Thomas Müntzer ist um 1489 
in Stolberg (Harz) geboren. Er 
erhielt eine humanistische Bildung 
und wurde zum Priester geweiht. 
Noch vor Martin Luther war er auf 
Distanz zur katholischen Kirche 
gegangen. Dann begrüßte er die 
sich ausbreitende Reformation 
und heiratete die ehemalige Nonne 
Ottilie von Gersen. Luther empfahl 
Müntzer 1520 auf eine Pfarrstelle 
in Zwickau. 

Aber Müntzers Auffassungen 
unterschieden sich von denen 
Luthers radikal. Er war überzeugt, 
dass das Vertrauen in das durch 
Christus geschenkte Heil noch 
nicht wirklicher Glaube sei. Dieser 
müsse in einem inneren Leidens-
prozess zustande kommen, indem 
der Mensch die Passion Christi 
geistig nachlebe. 

Müntzer wurde auf die aufstän-
dischen Bauern aufmerksam, die 
sich seit Juni 1524 in Süddeutsch-
land erhoben hatten, und deren 
Bewegung auch nach Thüringen 
ausstrahlte. Er reiste durch die auf-
ständischen Gebiete und wurde in 
seiner Meinung bestärkt, dass Pfar-
rer und Fürsten die einfachen Leute 

nur vom Glauben abhielten. Die 
Bauern aber seien das Werkzeug 
zur apokalyptischen Reinigung, 
die nach seiner Meinung geschehen 
müsse. In der Entscheidungs-
schlacht hatten die Bauern gegen 
die Soldaten der Fürsten mit ihren 
Feuerwaffen keine Chance. 

Müntzer wurde gefangen ge-
nommen. Er deutete die Niederlage 
als Strafe Gottes, weil die Bauern 
für ihren eigenen Vorteil und nicht 
für das Reich Gottes gekämpft 
hätten. Auch unter Folter widerrief 
er seine Lehren nicht. Darauhin 
wurde er hingerichtet.

Divulgação O CAMINHO

Ein altes Lied spricht von 
einem befreienden Schön-
heitskonzept: „Jesus ist schön“ 
heisst es dort und weiter: „Schön 
sind die Felder und die Wälder; 
schön leuchtet die Sonne, der 
Mond und die Sterne. Schön 

sind die Menschen in der fri-
schen Jugendzeit.“  Die Werke 
des Schöpfers sind schön. Jesus, 
jedoch, ist schöner, behauptet 
das Lied in jeder Strophe. 

Der Glaube fordert den 
Menschen auf, die Augen 

von seinem Nabel abzuwen-
den und seinem Schöpfer zu 
vertrauen. Er weiss, dass zum 
Blühen das Verwelken gehört, 
zum Entstehen das Vergehen. 
Es mag ja stimmen, dass der 
Mensch nur in der Jugend 
richtig schön ist. 

Aber soll man nicht genauer 
hinsehen? Wir kennen doch 
auch Menschen, die ästhetisch 
nicht so gut aussehen, aber 
eine faszinerende Schönheit 
ausstrahlen! Aus jeder Stro-
phe unseres Liedes erfahren 
wir: Jesus ist schöner als alle 
natürliche und mensch liche 
Schönheit. 

Und das heisst, dass jeder 
Mensch, der durch ihn ge-
prägt ist, ebenfalls schön ist, 
weil er Liebe, Frieden und 
Versöhnlich keit ausstrahlt.

ANDERS GESAGT

Pfingsten
TINA WILLMS

Pfingsten ist Gottes Gegenbild 
zum Turmbau zu Babel (vgl. 1. 
Mose 11.1-9) : Wo wir Menschen 
uns einen Zugang zum Himmel 
verschaffen und uns einen Namen 
machen wollen (= einen Turm 
bauen, der bis zum Himmel reicht), 
werden wir einander aus dem Blick 
verlieren. Selbst wenn wir dieselbe 
Sprache sprechen, verstehen wir 
einander nicht mehr. 

Der Geist von Pfingsten hingegen 
wirkt dort, wo Gott selber als Mensch 
gewohnt hat: Auf der Erde, mitten unter 
uns. Selbst wenn wir unterschiedliche 
Sprachen sprechen, macht er ein Ver-
stehen möglich, das weit über Worte  
hinausreicht. 

Mit der Erde verbunden blei-
ben, einander in den Blick nehmen 
(mit Liebe aufeinder achten), sich 
begeistern lassen für die Vielfalt: 
all das bewirkt der Heilige Geist 
von Pfingsten.

EIN GEBET ZU UND NACH PFINGSTEN

Lieber Gott,...
CARMEN JÄGER

... schenke mir die richtigen 
Worte, wenn ich über meinen 
Glauben rede. Hilf mir, dass ich 
nicht zornig werde, wenn ich 
Hochmut oder Besserwisserei 
begegne. Dein Geist leite mich, 

wenn Unwissenheit und Intoleranz 
meinen Glauben lächerlich machen 
oder als Humbug missachten. Ein 
Essen ohne Salz schmeckt nicht. 
Ich bin davon überzeugt, dass der 
Glaube an dich die richtige Würze 
ins Leben bringt.

Amen.

Sonntag heißt...
... die Uhr anzuhalten, um den Kopf frei zu bekommen. Die Routine 

und Last des Alltags abstreifen und Dinge tun, die sonst selten möglich 
sind: die Natur beobachten, sich in die Gedankenwelt anderer Mens-
chen vertiefen, sich auf sich selbst und seinen Glauben zu besinnen. 

Eduard Kopp
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Geral 150 CRIANÇAS são atendidas no 
Catarina Von Bora em Blumenau

LUCAS ENGEL SACHT, 
Estudante de História da 
UFPR, em Curitiba.

Entre saber e fazer

SÍNODO PARANAPANEMA

Congresso jovem é celebrado em Palmeira
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

“Para fazer história virai 
decididamente as costas ao 
passado e vivei primeiro. 
Misturai-vos à vida.” Essa frase 
foi dita pelo historiador Lucien 
Febvre para uma turma de 
calouros de história em Paris.

Esse debate sobre 
conhecimento e prática é 
antigo entre historiadores e 
marca a forma como a ciência 
é feita há um bom tempo. 
Pode-se perguntar de que 
adianta sabermos qual foi a 
cor do cavalo de Napoleão? 
Em que dia Dom Pedro gritou 
Independência ou Morte às 
margens do Ipiranga? Mas 
talvez a grande questão seja: 
o que se pode fazer com esse 
tipo de conhecimento?

Talvez, sabendo qual a cor 
do cavalo, podemos lançar 
novas questões: por que era 
dessa cor? Poderia ser de 
outra? Por que pintaram de 
outra? E assim se faz história.

Pensando em nossas 
comunidades e JEs: de que 
adianta decorarmos os Dez 
Mandamentos? Por que saber 
que Cristo proferiu sete falas 
na cruz? Não quero dizer para 
os jovens saírem do Ensino 
Confirmatório, mas gostaria 
de chamar a atenção para: 
Conhecendo a Palavra de 
Deus, o que posso fazer para o 
mundo ser um lugar melhor?

Se sabemos que em João 
10.10 Cristo diz que veio para 
que haja vida em abundância, 
o que nosso grupo de jovens 
pode fazer para que isso 
realmente exista?

Neste ano dos 500 anos da 
Reforma, creio que já sabem 
qual pergunta eu gostaria de 
lançar, e já foi lançada: há 500 
anos Lutero começou uma 
transformação que, entre outras 
coisas, levou até a igreja que 
conhecemos hoje, até o grupo 
de jovens que participo, e agora? 
Para além de conhecermos Sua 
Palavra, Cristo nos chama a 
agir e servir, a fazer do mundo 
um lugar melhor para todas as 
pessoas.

 Nos dias 29 de abril a 1ºde 
maio, na pousada Monte Sião, na 
Colônia Witmarsum em Palmeira/
PR ocorreu o Congresso Sinodal 
de Jovens do Sínodo Paranapa-
nema. O encontro foi norteado no 
tema “Protagonismo jovem, agora 
são outros 500!”, com palestra do 
missionário Rodomar Ramlow e 
do pastor Luiz Temóteo Schwanz. 

O congresso foi recheado de es-
piritualidade, comunhão, celebra-
ção e animação. No encontro foram 
discutidas questões pertinentes 
a JE e eleita a nova coordenação 
sinodal, orientação teológica e 
instalação das mesmas pelo pastor 
sinodal Odair Braun. 

Vale destacar que desde 2013 
o número de participantes vem 
crescendo. No primeiro congresso 
se registrou a participação de 25 

jovens, em 2015 foram 50 jovens 
e em 2017, 115 jovens. Outros 55 
jovens não puderam participar por 
não ter espaço para hospedagem. 
Observou-se um significativo 
crescimento no trabalho com a JE 
Paranapanema. 

Durante o congresso houve la-
zer como passeio de trator e andar 
a cavalo, bem como esportes em 
geral. A Juventude Paranapanema, 
em seu congresso, foi brindada 
com a apresentação e workshops 
da Banda Popular Brasileira do 
Sínodo Paranapanema e pelos 
ilustres convidados da Alemanha: 
O grupo Viva Voce! Os desafios é 
de no congresso de 2019 ter mais 
de 200 participantes e desde já 
motivar um grupo representativo 
para estar presente em 2018 no 
Congresso Nacional do RS.

Além de 
encontros 
deliberativos, 
os congressos 
jovens no 
sínodo têm se 
tornado locais 
de grandes 
encontros. 
Neste ano, 
117 jovens 
participaram. 
O objetivo é 
aumentar este 
número.

No dia 24 de novembro de 2009 
foi fundada a Associação Criança 
em Primeiro Lugar (ACPL), para 
assumir as atividades no Centro de 
Formação e Convivência Catarina 
von Bora em estreita colaboração 
com a Comunhão Martim Lutero, 
que é proprietária do prédio. Além 
dos professores de artes visuais, 
de musicalização e canto, de teatro 
ainda colaboram dez voluntários 
dos quais quatro são da Pró-Fa-
mília da Prefeitura de Blumenau. 

Atualmente estão registradas 
150 crianças entre 6 a 14 anos que 
participam das oficinas, a saber: 
artes visuais, musicalização, canto, 
dança, teatro, crochê, tae-kwon-do 
e capoeira.

O espaço também é oferecido a 
pessoas da terceira idade, também 
com a colaboração da  Pró-Família 
da Prefeitura que coloca três pro-
fessores gratuitamente à disposição 
para realizar oficinas de dança 
sênior, dança folclórica e ginásti-
ca. Participam destas atividades 
70 idosos.

Além das atividades com crian-
ças e pessoas da terceira idade tam-

bém envolvemos as famílias das 
mesmas. Oferecemos noites cul-
turais e palestras, e contamos com 
os pais e familiares na manutenção 
do Centro através de campanhas e 
contribuições espontâneas.

Financiamos todo o Projeto 
através da Lei Rouanet, obtendo 
recursos de empresas de Blumenau 

FILANTROPIA

Centro de Formação e Convivência Catarina von Bora 
atende 150 crianças de 6 a 14 anos no contraturno escolar

e há um círculo de amigos no Brasil 
e na Alemanha que nos ajudam a 
manter o Centro. Para o ano corren-
te também recebemos o apoio  da 
Fundação Luterana de Diaconia e 
do Setor de Projetos da IECLB pelo 
que somos muito gratos.

P. em. FRIEDRICH GIERUS, presidente da 
Associação Criança em Primeiro Lugar.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Ano 500 NOVA LUTHERBIBEL estará no altar da 
Capela Doze Apóstolos em Rodeio 12

Reforma 500SIMBOLOGIA

Uma Rosa de Lutero para cada dia
LEANDRO HOFSTÄTTER, 
Assessor teológido do 
Sínodo Norte Catarinense 
em Joinville/SC

Lutero no monastérioNIVALDO KLEIN / Joinville

A “Rosa de Lutero” ou 
“Selo de Lutero” ou ainda “Bra-
são de Lutero” é o símbolo mais 
conhecido do Luteranismo. De um 
desenho original detalhado, com 
traços delicados, transformou-se 
ao logo dos tempos e diferentes 
versões foram criadas nas mais 
diversas formas de apresentação. 
As imagens podem ser encontradas 
na internet. O Sínodo Norte Catari-
nense, para celebrar os 500 anos da 
Reforma, desenvolveu um projeto 
que prevê a publicação diária de 
uma imagem diferente dessa profu-
são de rosas de Lutero, procurando 
lembrar os dias faltantes para 31 de 
outubro de 2017.

Em 18 de junho de 2016, no mar-
co dos 500 dias, o sínodo publicou 
em seu Facebook a imagem original 
da Rosa de Lutero. De lá até o dia 31 
de outubro, imagens de estilizações 
e aplicações da Rosa de Lutero nas 
mais variadas formas e condições 
possíveis e imagináveis estão sendo 
publicadas diariamente.

Algumas imagens chamam a aten-
ção, como por exemplo a estampada 
em tampa de bueiro em rua próxima 
à Igreja da Paz em Jawor, na Polônia, 
publicada em 30 de janeiro, ou a for-
mada por jovens no CONGRENAJE, 
realizado em Timbó/SC, publicada em 
2 de agosto. Muitas versões da Rosa 
de Lutero ainda serão apresentadas. 
Acompanhe na fanpage do sínodo: 
www.facebook.com/sinodonc.

Uma das 
versões 
da Rosa 
de Lutero 
publicadas 
no Face-
book do 
Sínodo 
Norte 
Catarinen-
se na 
contagem 
regressiva 
para o dia 
dos 500 
anos.

Em Magdeburg-Alemanha 
foi apresentada, no dia 7 de maio, 
a maior Bíblia pintada do mundo. 
A obra foi montada num docu-
mento de 3.333 ilustrações que, 
desdobradas, tem 1.517 metros de 
comprimento. A obra foi organiza-
da por Willy Wiedeman, falecido 
em 2013, e ficou conhecida como 
a “Bíblia-Wiedermann”. Cerca 

de 400 colaboradores ajudaram a 
estender a bíblia ao longo do rio 
Elba. O pintor trabalhou durante 
16 anos na obra e seu filho a des-
cobriu em diversas caixas após a 
morte do pai. Ele escaneou todas 
as pinturas do pai e divulgou o seu 
trabalho. Agora a façanha de Willy 
Wiedermann será encaminhada ao 
Guinness.

ARTE E CULTURA

Maior Bíblia ilustrada do 
mundo é aberta na Alemanha 
às margens do Rio Elba

O artista trabalhou durante 16 anos nas ilustrações da obra.

Comitiva do Norte da Frísia 
presenteia Sínodo Vale do 
Itajaí com a Bíblia de Lutero

INTERCÂMBIO

P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

A comitiva de seis visitantes do 
Sínodo do Norte da Frísia, da Igreja 
Evangélica do Norte da Alemanha 
(veja matéria da página 4), presen-
teou o Sínodo Vale do Itajaí com 
uma Bíblia de Lutero. A obra, fruto 
de um longo trabalho de retradução 
do original da Lutherbibel do século 
16, foi entregue ao pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich pelo bispo, 
Kay Ulrich Bronk. A entrega acon-
teceu durante o culto de abertura da 
Assembleia Sinodal do Sínodo Vale 
do Itajaí, no dia 6 de maio no Centro 
de Eventos Rodeio 12.

A bíblia, impressa em ta-
manho grande, no formato de 
Bíblia de altar, “talvez devesse 
ficar aqui, neste altar da Capela 

Doze Apóstolos em Rodeio 12”, 
sugeriu Bronk no ato da entrega. 
Depois de receber o presente, o 
pastor sinodal Willrich repassou 
o exemplar ao diretor do Centro 
de Eventos Rodeio 12, pastor Gui-
lherme Lieven, para que ocupe o 
lugar sugerido por Bronk, o altar 
da Capela Doze Apóstolos.

A obra entregue por Bronk 
é um esforço da igreja alemã de 
voltar ao texto original de Lutero 
da tradução da Bíblia. Ao longo 
dos séculos, adaptações haviam 
sido feitas no alemão da tradução 
de Lutero na tentativa de dar a ela 
um linguajar mais moderno. 

Ao final da Assembleia, Bronk 
recebeu do sínodo uma versão da 
Bíblia Comentada de Lutero da 
Sociedade Bíblica do Brasil. 

Todos sabemos que Lutero 
resolveu se tornar monge por 
conta do famoso “Gewitter”, 
da tempestade perto de 
Stotternheim quando voltava 
da Universidade de Erfurt para 
casa. Uma curiosidade: no dia 
que ele iria entrar no monastério, 
ele fez uma festa para os seus 
amigos que o levaram chorando 
até o seu novo lar. Entrar em um 
monastério significava “morrer” 
para o mundo”. A vida seria 
apenas o serviço a Deus e aos 
irmãos da ordem. O seu pai 
chegou até a dizer que ele não 
era mais seu filho, pois Lutero 
não o obedeceu quando tentou 
dissuadi-lo a se tornar monge! 

O que o fez decidir-se pela 
ordem dos agostinianos foi, 
segundo ele mesmo, a rigidez 
acadêmica e das regras da 
ordem. Em uma carta afirmava 
que os Beneditinos eram muito 
soberbos. Já os Franciscanos 
eram preguiçosos para o estudo. 

Já no Monastério, o jovem 
Lutero se interessava muito pelos 
estudos. O problema era que 
nem todos os seus colegas eram 
assim. Isso lhe causou alguns 
problemas de relacionamento. 
Ele mesmo conta que alguns de 
seus colegas o achavam muito 
“nariz empinado” por conta de 
ele ser um “CDF”. 

Ser estudioso não era uma 
condição para se tornar monge. 
Alguns até eram analfabetos. 
O importante era repetir a 
cartilha e seguir as ordens dos 
superiores. Justamente isso 
incomodava o monge Lutero. 
E não só. Além das repetições 
das cartilhas, os trabalhos 
constantes em todas as horas 
do dia mal davam tempo para 
que Lutero se debruçasse 
sobre os livros de teologia e, 
principalmente, o livro que ele 
mais queria ler: a BÍBLIA!

Toda esta situação começou 
a transformar o jovem monge 
que aos poucos iria construindo 
um jeito bem peculiar de 
se relacionar com Deus no 
monastério. Mesmo com todas 
as tarefas ele queria ler a fonte 
onde Deus está presente. Em 
segundo lugar vinha a oração. 

Outra curiosidade: Certa 
feita ele reclama em uma carta 
aos seus amigos que ele quase 
não tinha tempo de se dedicar 
à oração. Quando chegava o 
Domingo, ele se recolhia e não 
saia dos seus aposentos nem 
para comer, dedicando-se, 
assim, inteiramente à oração. 
Essas duas características irão 
acompanhá-lo pelo resto da vida 
e serão importantíssimas para 
a Reforma e para os luteranos: 
Ler a Bíblia e orar sem cessar. 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

REPRODUÇÃO O CAMINHO

Centro de Eventos Rodeio 12

Rodeio 12 celebrará 
32 anos de atuação

No dia 5 de julho, o Centro de Eventos Rodeio 12 celebrará 
32 anos de história. Espaço e logística voltados para a 
formação de pessoas e comunidades. No ano passado, 
4.800 pessoas participaram de reuniões, retiros, encontros, 
seminários e cursos nas suas dependências.

A comemoração iniciará com culto na Capela Doze 
Apóstolos e continuará com o famoso CAFÉ COLONIAL 
preparado e coordenado pela OASE Sinodal do Sínodo Vale do 
Itajaí. Será uma tarde de quarta-feira marcada por comunhão, 
celebração de culto de ação de graças e confraternização. 
A direção do Centro de Eventos Rodeio 12 agradece a 
participação e o apoio da OASE Sinodal. PARTICIPE!
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História 

Galo Verde

REVISTA BIMESTRAL INFANTIL iniciou 
como um pequeno jornal para crianças

PENSAMENTO VERDE 
Site sobre sustentabilidade 
e meio ambiente

ECONOMIZE NO INVERNO

Amigo das Crianças completa 80 anos
A época mais gelada do ano 

chegou! E com ela, uma série de 
adaptações transformam a rotina 
de todo mundo. Com a chegada 
do inverno, simples coisas do dia a 
dia, como sair debaixo do cobertor 
e tomar banho, naturalmente se 
tornam mais demoradas, assim 
como lavar roupa, por exemplo, 
costuma ser feita com menor 
frequência. Mas uma característica 
comum a essas atividades é o 
fato de que, em todos os casos, 
a energia elétrica é sempre 
consumida por mais tempo, 
aumentando não só a conta no 
final do mês, mas seus impactos no 
meio ambiente.

Como o uso de fontes de 
energia alternativa é ainda pequeno 
em todo o país, é necessário 
incentivar a prática de consumo 
responsável. Pensando nisso, vale 
a pena destacar algumas dicas que 
poderão lhe ajudar a enfrentar os 
dias com temperaturas mais baixas 
e, mesmo assim, diminuir os seus 
gastos com o consumo de energia.

Geladeira: Nem todo 
mundo sabe, mas a geladeira é 
responsável por cerca de 30% da 
conta de luz de uma residência. 
Um dos motivos é o fato de que o 
eletrodoméstico precisa estar ligado 
24 horas por dia. Ainda assim, é 
possível economizar energia com a 
geladeira, diminuindo a intensidade 
do termostato, fazendo com que ela 
continue funcionando sem consumir 
os mesmos níveis de eletricidade.

Tomadas e fios: Assim como 
a geladeira, outros eletrônicos 
costumam ficar ligados durante a 
maior parte do dia. A ideia é que 
aparelhos como computadores e 
televisores, por exemplo, fiquem 
desligados da tomada sempre que 
não estiverem em uso, até porque, 
eles consomem energia mesmo 
quando estão em Stand By.

Máquina de lavar roupas: Na 
hora de lavar as roupas sempre 
rola aquele problema de molhar 
as mãos com a água gelada da 
máquina. Resumindo… no final 
da semana, a pilha de roupas 
está gigante e às vezes falta até 
coragem para enfrentar tudo aquilo. 
Para evitar todo esse sofrimento 
a dica é lavar cuecas e calcinhas 
durante o banho e repetir mais as 
blusas e casacos. Dessa forma, a 
pilha de roupa suja fica bem menor 
e a conta de energia também.

Banho: Como todo mundo 
sabe, essa regra deve ser aplicada 
em todas as épocas do ano, mas 
merece uma atenção especial 
no inverno. De fato, tomar banho 
no inverno é uma das coisas 
mais gostosas que se tem para 
fazer. Mesmo assim, é importante 
destacar a quantidade de água 
que se perde em uma ducha 
prolongada. Por isso, a melhor 
indicação é tomar banhos em 
horários nos quais a temperatura 
esteja mais favorável. 

www.pensamentoverde.com.br

Cat. MARIA DIRLANE WITT / Porto Alegre

Há 80 anos nascia um velho 
conhecido de muita gente 
na igreja: O Amigo das 

Crianças. Este material acompa-
nhou a infância de muitas crianças, 
com histórias bíblicas e histórias 
sobre a vida. 

No final da década de 1930, 
o Sínodo Riograndense criou um 
jornal infantil em língua alemã cha-
mado “Evangelischer Kinderfreund 
für Brasilien”. Este jornal infantil 
circulou em toda a Igreja até o ano 
de 1964.

Neste meio tempo, no ano de 
1938, nasceu o Amigo das Crianças 
também em português, escrito pelo 
antigo Centro de Impressos, que hoje 
é a atual Editora Sinodal, em São 
Leopoldo/RS. 

A partir de 1971, o Departamento 
de Catequese da IECLB assumiu 
a tarefa de elaborar O Amigo das 

histórias bíblicas, atividades intera-
tivas e criativas, brincadeiras e temas 
da fé cristã, como Batismo, Ceia do 
Senhor, Mandamentos, Credo Apos-
tólico, Diaconia, entre outros. 

A cada edição há a oferta via on 
line de uma proposta metodológica 
para professores e orientadores comu-
nitários em seu trabalho com as crian-
ças. Ela também se encontra no portal 
da IECLB no seguinte endereço: 
http://www.luteranos.com.br/textos/
proposta-metodologica-para-uso-da-
-revista-o-amigo-das-criancas. 

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 bela 
caminhada do periódico. 

Para fazer assinaturas da revista 
ou pedidos de números avulsos, faça 
contato pelo e-mail amigodascrian-
cas@editorasinodal.com.br ou pelo 
fone (51) 3037 – 2366.

Crianças. Naquela época, o depar-
tamento ficava em Ivoti/RS. Muitos 
estudantes catequistas da Escola 
Normal Evangélica, hoje Instituto 
de Educação Ivoti, colaboraram na 
elaboração. 

No ano de 1983, foi criado um 
Conselho de Redação, que auxilia-
va a pensar o jornal, hoje a Equipe 
Editorial da revista. Desde 2006, 

o jornal O Amigo das Crianças se 
transformou numa revista bimensal 
de 20 páginas coloridas, coordenada 
pela Coordenação de Educação Cris-
tã/Núcleo de Produção e Assessoria 
da IECLB e publicada pela Editora 
Sinodal. Atualmente, sua proposta 
está orientada pelo Plano de Edu-
cação Cristã Contínua da IECLB 
(PECC). Nela, a criança encontra 

JUBILEU DE 60 ANOS da 1ª série dos alunos da Escola Básica 
Barão do Rio Branco, em Blumenau/SC. Turma de 1957. Professora 
Maike Andresen (in memoriam), filha do Pastor Werner Andresen. 
Alunos de pé – esquerda à direita: Max Victor Huscher, Elimar 
Hausmann, Wilhelm Gerhardt Nack, Elcio Froeschlin, Tirone 
Froeschlin, Carlos Guilherme Hoops, Leandro Ilmo Buelck, Theo K. 
Falce (in memórian), Carlos Isleb, Roberto Kormann. Sentadas: Lilian 
U. Mittag, Úrsula Selbach, Úrsula Volkmann, Janette Hasse, Hana 
Kuehn, Anita Charlote Ziehfuss, Rosy Rocha Hein, Odette Köentopff, 
Ivone Probsy, Ruth Zahler, Neusa Maria da Rocha, Marlene Lauter 
Jung. O sr. Leandro Ilmo Buelck sonha e planeja um reencontro da 
turma. Telefone para contato: 47-3325 5427/ 991037693.

P. GILSON HOEPFNER / Blumenau

Aconteceu nos dias 10 e 11 de 
maio, no Colégio Sinodal em São 
Leopoldo/RS, o Encontro Nacional 
de Pastoral Escolar. Anualmente 
a Rede Sinodal de Educação pro-
move o encontro de ministros e 
ministras que atuam em pastorais 
vinculadas à IECLB.

A pergunta norteadora do En-
contro foi: “O que é evangélico na 
escola evangélica luterana?”. O 
tema foi abordado pelo P. Dr. Mar-
tin Dreher, que trouxe a temática a 
partir do olhar teológico de Lutero 
para dentro da pedagogia norteado-
ra nas escolas que trazem a marca 
luterana para o seu contexto.

O tema foi complementado 
com uma discussão com o P. Dr. 
Wilhelm Wachholz, reitor da Fa-
culdades EST, a partir de uma lei-
tura prévia do texto da sua autoria: 
“Lutero: Legados pedagógicos e 
comunitários”.

Foi um Encontro de estudo, 
discussão, celebração, convívio e 
fortalecimento mútuo. Trata-se ain-
da de um grupo pequeno, no entanto, 
empenhado na missão dentro das 
Escolas que fazem parte da Rede Si-
nodal de Educação. Dentro do plano 
de missão da IECLB, as pastorais 
escolares têm papel fundamental. 
Fortalecer esses campos e fomentar 
novos é o desafio da IECLB e de 
suas instituições escolares.

REDE SINODAL DE EDUCAÇÃO

Encontro Nacional de Pastoral 
Escolar reúne ministros que 
atuam nas escolas luteranas

Ministros e ministras que atuam nas escolas da Rede Sinodal.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

REPRODUÇÃO O CAMINHO

A comunidade de Garuva 
completa 94 anos. Quando funda-
da, a Comunidade Martin Luther 
localizava-se no pequeno povoado 
de São João do Palmital, ao fundo 
da Baía da Babitonga. Hoje é Ga-
ruva/SC. Poucas e pobres famílias 
luteranas provenientes da região 
de Jaraguá do Sul reuniram-se em 
Assembleia, constituíram comu-
nidade e passaram a realizar seus 
cultos numa pequena construção 
coberta de folhas de palmito. 
Após décadas com novos templos 

construídos, destruídos pelo vento, 
reconstruídos, reformados e am-
pliados, os luteranos olham com 
gratidão a fibra de seus antepassa-
dos. Ao mesmo tempo, levantam 
seus olhos ao Senhor, colocando 
diante dEle seus sonhos. O maior 
desejo é continuar crescendo, a 
partir do Evangelho. O Culto de 
Gratidão aconteceu no domingo, 
dia 7 de maio com a presença de 
muitos membros e visitantes e do 
prefeito Rodrigo David com sua 
família esteve presente. 

COMUNIDADES

Garuva comemora 94 anos
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IECLB ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 
de ministros/as está na pauta

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12Mentoria ministerial tem 

segunda etapa de preparação

MINISTÉRIOS

PORTAL LUTERANOS

Orar pelos outros – 
Kyrie eleison: Senhor, 
tem piedade

Por volta do ano 500, as 
comunidades cristãs incluíram 
na primeira parte do Culto uma 
oração de clamor pela paz e 
pelas dores no mundo. No início 
do culto, após a saudação e a 
confissão de pecados oravam 
pelos outros que não estavam 
ali reunidos. Uma demonstração 
de espírito fraterno, de sede de 
vida em abundância, filhas e 
filhos de Deus que querem ver e 
viver em comunhão com Deus. 
Pessoas livres, perdoadas 
e amadas por Deus, que 
esperam a paz e a justiça. Um 
momento litúrgico que convida 
os participantes do culto para 
abrirem os seus corações e, 
justificados pela fé, a orarem 
pela vida no mundo e pela 
Criação de Deus.

Em nosso tempo o pedido, 
“tem piedade, Senhor” está 
relacionado com a confissão 
individual e coletiva de pecados. 
Mas, na origem, o motivo foi 
outro. No início as comunidades 
oravam a Deus, pedindo pela 
paz, pela salvação das pessoas, 
famílias e povos em situação de 
escravidão e de sofrimento.  O 
povo reunido, diante de Deus, 
aflitos pediam compaixão e a 
mudança da realidade de morte.

O Kyrie impede o isolamento 
das comunidades da realidade 
das pessoas e famílias do local, 
do País e do mundo. Porque o 
seu Deus maravilhoso não está 
separado da sua Criação. E em 
comunhão com esse único e 
verdadeiro Deus, a comunidade 
ora pelos outros, olha para as 
outras realidades, que mesmo 
longe, clamam por paz e vida 
em abundância.

O Kyrie, “Senhor tem 
piedade”, é uma pedra preciosa 
que tem lugar e não pode faltar 
na liturgia do culto.

O curioso é que o Kyrie 
eleison, antes das comunidades 
cristãs, foi praticado para outros 
fins. No Império Romano, 
por exemplo, era usado pelo 
povo faminto e empobrecido 
para gritar na rua por piedade, 
quando os reis e imperadores 
passavam. Gritavam: Kyrie 
eleison, SENHOR, tem 
piedade... As comunidades 
cristãs passaram a usar esse 
mesmo grito para orar a Deus 
em favor dos outros, pela paz, 
pela justiça, pela vida justa. 

Felizes são as comunidades 
de Jesus Cristo que oram pelos 
outros.

Entre os dias 8 e 12 de maio 
aconteceu a segunda etapa do 
Curso Básico em Mentoria 

Ministerial, nas dependências da 
Casa de Retiros Salesianas em Porto 
Alegre/RS. A coordenação do pro-
cesso é do pastor Marcos Bechert, 
Secretário do Ministério com Or-
denação da IECLB. A assessoria do 
seminário esteve a cargo do pastor 
Dr. Víctor Waldir Linn, que desde 
2010 atua no sul da Alemanha, onde 
se especializou na tarefa de acompa-
nhar pessoas, trabalho denominado 
de supervisão e coaching. Ao lado 
deste trabalho, atua como pastor 
em Ingolstadt e, até 2018, prestará 
assessoria para a IECLB durante 
três meses ao ano, o que será feito 
basicamente em seminários para 
ministros e ministras, dentro do 
Programa de Acompanhamento.

Conforme o pastor Víctor, a 
proposta deste seminário é oferecer 
elementos e ferramentas para a 
tarefa de preparação de mentoria 
de ministros e ministras, que pos-
sibilitará o acompanhamento mais 
próximo. O autoconhecimento 

é uma competência importante 
com a qual contamos para reali-
zar a tarefa. É necessário, pois, 
olhar para si mesmo e ver como 
gerenciamos a nossa própria vida. 
Precisamos pensar, ouvir e avaliar 
com o que a gente se debate, com 
o que sofremos. Em vez de só ser-
mos afetados, devemos nos deixar 
desafiar a aprender a lidar melhor 
com aquilo que estamos nos deba-
tendo. Os problemas muitas vezes 
são soluções que não deram certo, 
que se mostraram ineficazes.

O papel e a competência do 
mentor não é dar respostas, mas 
é ajudar o mentorando a procurar 
onde estão as coisas que doem 
e apertam, assim como visua-
lizar uma situação para além 
da que se vive no momento. A 
possibilidade de um exercício 
de mentoria ministerial de forma 
alguma visa suprimir ou diminuir 
o cuidado pastoral requerido e 
esperado do/a pastor/a sinodal. 
Visa oferecer uma possibilidade 
de exercício de cuidado mútuo, 

tão requisitado entre o ministério 
com ordenação.

A mentoria ministerial é uma 
modalidade de apoio que quer aju-
dar ministros e ministras a refletir 
sobre suas experiências, descobrir 
recursos e desenvolver perspec-
tivas e soluções em situações de 
conflitos ou de dificuldades estru-
turais para melhorar o bem-estar, 
aumentar a competência e diminuir 
desgastes na atuação ministerial.

O Curso Básico de Formação 
em Mentoria Ministerial acontece 
em três etapas, oferecendo conhe-
cimentos teóricos e práticos das 
teorias psicanalítica e sistêmica 
que possibilitem aos mentores 
e às mentoras assessorar outras 
pessoas de forma qualificada. Com 
esses instrumentos, podem refletir 
e analisar a atividade ministerial 
e suas interações, observando-se 
a dimensão psíquica individual, 
bem como as interrelações sociais 
e organizacionais. 

A terceira etapa ocorrerá entre 
os dias 6 a 10 de novembro e a 
partir do primeiro semestre de 2018 
será oferecido um novo curso.

Participam 14 ministros e mi-
nistras representando os seus síno-
dos: Pa. Leonira Pagung, Nordeste 
Gaúcho; P. Elpidio Carlos Hellwig, 
Norte Catarinense; Pa. Vera Maria 
Immich, Paranapanema; P. Carlos 
Roberto Frühauf, Planalto Rio-
-Grandense; P. Enos Heidemann, 
Rio dos Sinos; P. Afonso Adolfo 
Weimer, Rio Paraná; P. Carlos Al-
berto Radinz, Brasil Central; P. Eldo 
Krüger, Sudeste; Pa. Iára Müller, 
Sul-Rio-Grandense; P. Cristian Ros-
mud Donat, Uruguai; P. em. Irineu 
Valmor Wolf, Vale do Itajaí, P. Luis 
Henrique Sievers, Vale do Taquari; 
P. Osmar Diesel, Mato Grosso e P. 
Valdeci Foester, Espírito Santo a 
Belém. O curso faz parte do cuidado 
ministerial, integrando o Programa 
de Acompanhamento a Ministros e 
Ministras da IECLB.

Participantes do curso de Mentoria Ministerial.

No dia 6 de maio, ocorreu na 
Paróquia da Paz em Joinville/SC, o 
seminário Comunidades Criativas 
promovido pela Coordenação de 
Educação Cristã/Núcleo de Pro-
dução e Assessoria da IECLB em 
parceria com o Sínodo Norte Ca-
tarinense. O evento foi organizado 
pela Assessoria Teológica Catequé-
tica do Sínodo Norte Catarinense, 
Cat. Mariane Noely Bail da Cruz.

O seminário teve como objetivo 
a capacitação de pessoas que traba-
lham com crianças, adolescentes, 
jovens e adultos nas comunidades 
e paróquias do Sínodo.

A assessoria foi do pastor An-
tonio Carlos Oliveira, que abordou 
o tema central: Educação Cristã e 
Confessionalidade Luterana. Além 
do tema, foram oferecidas três ofi-
cinas: Dinâmicas para grupos (ca-
tequista Cláudio Giovani Becker); 
técnicas de narração de histórias 
(prof. Marcelo Schneider); biblio-
drama (pastor Marlon Radons).

O evento ocorreu de forma 
participativa e lúdica e foi ava-
liado positivamente pelas pessoas 
participantes. Foi um tempo de 
aprendizagem mútua e de troca 
de saberes.

Comunidades criativas é tema de seminário 
FORMAÇÃO

Participantes 
foram 

capacitados 
para atuar com 

pessoas de 
todas as idades 

dentro da 
comunidades 

e paróquias do 
Sínodo Norte 
Catarinense.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Mundo Luterano 
FEDERAÇÃO LUTERANA MUNDIAL

Assembleia da FLM elege 
rev. Musa Filibus presidente

PRESIDENTE DA IECLB assume 
uma das vice-presidências da FLM

P. Pres. Friedrich é 
eleito um dos vice-
presidentes da FLM

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O novo Conselho da 
Federação Luterana Mun-
dial (FLM) reuniu-se pela 
primeira vez em Windhoek, 
capital da Namíbia, em 17 de 
maio. O Conselho foi eleito 
durante a XII Assembleia, 
realizada no mesmo local, 
entre 10 e 16 maio.

Durante a reunião, o 
Conselho elegeu sete presi-
dentes e vice-presidentes de 
Comissões. Juntos, formam 
a comissão que lida com 
assuntos da FLM entre as 
reuniões do Conselho. A 
próxima reunião do conselho 
está prevista para junho e 
julho de 2018.

Entre os vice-presidentes 
eleitos para as sete regiões 
está o pastor presidente da 
IECLB, Dr. Nestor Paulo Frie-
drich. Ele coordena a região 
da América Latina e Caribe. 

Além dele, foram eleitos  
Jeannette Ada Maina (Ca-
marões) para a África, Desri 
Maria Sumbayak (Indonésia) 
para a Ásia, Arcebispo Urmas 
Viilma (Estônia) para a Euro-
pa Central Oriental,  Astrid 
Kleist (Alemanha) para a Eu-
ropa Central Ocidental, Arce-
bispa Antje Jackelén (Suécia) 
para os países nórdicos, e 
Elizabeth Eaton (ELCA) para 
a América do Norte.

Novo Conselho da Federação Luterana Mundial.

ORev. Dr. Musa Panti 
Filibus, Arcebispo 
da Igreja Lutera-

na de Cristo na Nigéria 
(LCCN), foi eleito presi-
dente da Federação Luterana 
Mundial (FLM) durante a 
XII Assembleia, que ocorreu 
entre 10 e 16 maio em Win-
dhoek, capital da Namíbia, 
sob o tema “Libertos pela 
Graça de Deus”. O Rev. Fi-
libus, eleito na primeira vo-
tação, com 274 de 303 votos, 
é a 13ª pessoa e o segundo 
líder da Igreja da África a 
ocupar o cargo desde que a 
FLM foi fundada, em 1947.

Dirigindo-se aos delega-
dos e delegadas da Assem-
bleia após sua nomeação em 
12 de maio, o Rev. Filibus 
reafirmou a comunhão, a 
missão, a justiça de gênero e 

a diaconia, destacando ques-
tões da juventude na igreja e 
inter-religiosas para a paz e 
a justiça como prioridades.

O presidente recém-elei-
to atuou de 2002 a 2010 
como secretário de área 

para a África, no Departa-
mento de Missão e Desen-
volvimento, acompanhando 
igrejas-membro na África 
em várias áreas dos seus 
ministérios. Em 2013 o Rev. 
Filibus tornou-se bispo da 

diocese Mayo Belwa e no 
ano passado foi eleito arce-
bispo da Igreja Luterana de 
Cristo na Nigéria.

O Rev. Dr. Musa Panti 
Filibus (57 anos) foi ordena-
do pastor em 1994. Estudou 
Teologia na Nigéria e nos 
Estados Unidos, onde obteve 
o doutorado em Teologia. 
Ele e a sua esposa, Rev. Ruth 
Filibus, têm três filhos.

O novo presidente da 
FLM sucederá o bispo Mu-
nib Younan, da Igreja Evan-
gélica Luterana na Jordânia 
e Terra Santa, eleito na as-
sembleia anterior em Stutt-
gart-Alemanha, em 2010. O 
primeiro presidente africano 
da FLM foi o bispo Josiah 
Kibira, da Igreja Evangélica 
Luterana da Tanzânia, de 
1977 a 1984.

Rev. Dr. Musa Panti Filibus é o novo presidente da FLM.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. FERNANDO WÖHL / Blumenau

Já é o segundo ano 
que acontece o Piquenique 
Sinodal PD’s e Familiares 
na Vila Itoupava, na casa 
de Rosali e Ivo Bauer em 
Blumenau/SC. O encontro 
de inclusão foi no dia  29 
de abril. E foi um dia muito 
especial para todos, com a 
participação de 30 pessoas.

Aos poucos foram che-
gando e se acomodando 
trazendo algo para partilhar, 
mas acima de tudo a vontade 
de participar e desfrutar de 
um dia diferente e muito 
especial para todos.

Após o lanche da manhã, 
houve um tempo de medita-
ção conduzido pelo pastor 
Fernando Wöhl, orientador 
espiritual dos PD’s do Sí-
nodo Vale do Itajaí. Depois 
das orientações gerais pela 
coordenadora Rúbia Fiedler 
Laffin, houve momentos de 

descontração e brincadei-
ras conduzidas por Sueli e 
Zuleica. Depois de muitas 
risadas e brincadeiras ani-
madas, aconteceu o almoço 
compartilhado com o que 
foi trazido e preparado pela 

equipe de apoio. Após o 
almoço, ainda teve um tem-
po especial com direito a 
passeio com trator Tobatta 
para os mais corajosos e 
tempo de diálogo, partilha 
e reflexão e, na meia tarde, 

o encontro foi encerrado e 
ficou um gostinho de que-
ro mais. Agradecimento à 
família Bauer, que acolheu 
o grupo, e a todos que co-
laboraram para e sucesso 
desse encontro.

DIACONIA

Famílias de PD fazem piquenique no Vale do Itajaí
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O grupo refletiu e se divertiu durante o piquenique na casa da família Bauer.

A Federação Luterana 
Mundial-FLM tem motivos 
para comemorar neste ano. 
Por um lado, pelos 500 anos 
da Reforma e, por outro, por 
seus 70 anos de existência. 
Em 1947, pouco depois do 
fim da segunda guerra mun-
dial, a FLM foi fundada em 
Lund, na Suécia. As igrejas 
luteranas de todo mundo 
uniram-se para apoiar as igre-
jas na Europa destruída. Mas 
também, para poder falar no 
futuro com uma voz luterana 
forte. Hoje, 145 igrejas-mem-
bro juntam em torno de 72 
milhões de cristãos luteranos 
ao redor do planeta.

A XII Assembleia Geral 
da FLM na Namíbia aconte-
ceu de 10 a 16 de maio. Um 
dos pontos altos do conclave 
foi a grande celebração pelo 
jubileu da Reforma, no está-
dio Sam-Nujoma, em Win-
dhuk, no dia 14 de maio. O 
pregador foi o bispo emérito 
da Igreja Evangélica Lute-
rana na Namíbia, Zephania 
Kameeta, que hoje é ministro 
do combate à miséria e do 
bem-estar social da Namíbia. 
O culto reuniu em torno de 
nove mil pessoas.

O tema dessa assembleia 
já é conhecido também em 
debates na IECLB: “Somos 
livres pela Graça de Deus”. O 
médico e ativista dos direitos 
humanos congolês Denis 
Mukwege palestrou sobre o 
tema no dia 11 de maio, ele 
que opera vítimas de estupro 
em seu país. Os 400 delega-
dos também apreciaram os 
subtemas “Salvação, Pessoas 
e Criação não estão à venda”. 

A assembleia também 
elegeu o novo presidente, o 
Rev. Dr. Musa Panti Filibus, 
Arcebispo da Igreja Lutera-
na de Cristo na Nigéria. O 
secretário-geral da entidade 
é o pastor chileno Martin 
Junge, reconduzido até 2024 
no final do ano passado.

A importância do país 
africano para o tema é des-
taque na assembleia, já que 
as mudanças climáticas são 
bem palpáveis na Namíbia. 
Há quatro anos não chove 
no país, trazendo seca, fome, 
pobreza e refugiados. Ao 
todo foram 800 participantes, 
metade dos quais como dele-
gados das igrejas-membro. A 
assembleia terminou no dia 
16 de maio.

Motivo dobrado para 
comemorar na Namíbia
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Fé e Vida 

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

JUVENTUDE EVANGÉLICA

Jovens da IECLB participam da 
assembleia da FLM na Namíbia

REDE DE DIACONIA DA IECLB mostra 
seu trabalho em Windhoek

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Igreja e política

Dois jovens líderes do tra-
balho junto aos jovens 
luternos da IECLB esti-

veram na cidade de Windhoek, 
Namíbia (África), para participar 
da XII Assembleia da Federação 
Luterana Mundial (FLM), que tem 
como tema principal “Livres pela 
Graça de Deus”. Durante os dias 
do evento, diversas discussões e 
decisões foram tomadas em relação 
à comunhão de igrejas luteranas ao 
redor do mundo, e também os jo-
vens participaram dessas decisões.

A jovem Martha Maas, dele-
gada da IECLB na Assembleia, 
e o jovem Eduardo Borchardt, 
steward/voluntário que trabalhou 
durante o evento, estiveram reuni-
dos com outros 120 pessoas jovens 
das regiões que são abrangidas 

pela FLM (Áfria, Ásia, Europa, 
América Latina e Caribe, América 
do Norte) na Youth Pre-Assembly, 
a Pré-Assembleia Jovem da FLM. 
Durante o encontro mundial de 
jovens luteranos, Martha e Eduardo 
puderam conhecer diferentes pen-
samentos vindos de todos os cantos 
do globo, bem como aprender mais 
sobre o diálogo intercultural.

Especialmente, durante um 
workshop para os jovens, Edu-
ardo e Martha apresentaram o 
projeto Juventudes e Diaconia: 
livres para transformar o mundo, 
que integra o programa de Jovens 
Reformador@s da FLM e que 
continuará com suas ações até o dia 
31 de outubro de 2017. Martha é 
catarinense de Blumenau e o jovem 
Eduardo é capixaba.Eduardo Borchardt e Martha Maas representaram a IECLB na África.

ASSEMBLEIA DA FLM

Rede de Diaconia mostra seu trabalho
O espaço público da XII 

Assembleia da Federação Luterana 
Mundial (FLM), a Omatala, serviu 
para divulgar ações de parceiros 
de diferentes lugares do mundo, 
apoiados pela FLM. Do Brasil, foi 
apresentada a Rede de Diaconia, 
iniciativa que foi desencadeada 
pela Fundação Luterana de Diaco-
nia (FLD), que tem com parceria 
da Secretaria Geral da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB) e apoio da FLM e 
de Pão para o Mundo (PPM).

A assembleia da FLM, reali-
zada de 10 a 16 de maio, em Win-
dhoek, na Namíbia, reuniu cerca 
de 800 delegadas e delegados, in-

cluindo 373 procedentes das 145 
Igrejas membro, presentes em 
98 países. Com o tema Libertas 
e libertos pela Graça de Deus, a 
assembleia teve como ponto alto 
a celebração global dos 500 anos 
da Reforma Luterana e a eleição 
do novo presidente da FLM, o 
arcebispo da Igreja Luterana 
de Cristo na Nigéria, reverendo 
Musa Panti Filibus, que substitui 
o bispo Munib Younan, da Igreja 
Evangélica Luterana na Jordâ-
nia e Terra Santa. Ainda, foram 
eleitas e eleitos 48 membros do 
conselho, entre os quais o pastor-
-presidente da IECLB, pastor 
Nestor Friedrich.Pres. Nestor Friedrich, Martha Maas e Cibele Kuss no estande da Rede.

Não é difícil encontrar 
cristãos que defendem como 
certa a ideia de que a igreja não 
deve meter-se em política. Eu 
tenho ouvido muitas críticas por 
defender e praticar o contrário. 
Acredito que é parte da tarefa 
profética da Igreja de Jesus 
Cristo dizer o que está ou não 
de acordo com a “agenda de 
amor” proposta por nosso 
Senhor Jesus Cristo e seu 
Reino. Quem anuncia um reino, 
fala de um modo de governar. 
Assim, não tem como escapar 
da ideia de política. O irromper 
do Reino de Deus é, também, 
um evento político para toda a 
humanidade.

Ao sermos declarados 
“cidadãos do Reino de Deus”, 
somos desafiados a praticar, 
no nosso dia a dia, a política 
aprovada por nosso Senhor. 
Essa prática nos conclama a 
um papel profético não apenas 
dentro das quatro paredes dos 
nossos templos e no âmbito das 
igrejas, mas na sociedade que 
nos cerca. Assim, cristãos NÃO 
se calam; cristãos NÃO assinam 
embaixo; cristãos NÃO toleram 
injustiça.

Os exemplos maiores da 
importância da tarefa profética vêm 
dos próprios profetas do Antigo 
Testamento. Isaías, Jeremias, 
Amós, Daniel e tantos outros 
nomes são arautos da necessidade 
de transformações profundas 
na sociedade de Israel. Sua 
pregação, suas denúncias e seu 
anúncio não são mera “opinião” 
política, mas são exigência do 
próprio Javé/Deus. Os profetas 
não tinham a “opção” de anunciar 
sua mensagem política e dura, na 
maioria das vezes. Era uma tarefa! 
Cumpra-se!

Também é nossa tarefa 
ser profetas em meio ao atual 
caos político em que está 
enfiado o nosso amado país. 
Calar é assinar embaixo. Não 
manifestar-se, é o mesmo que 
ficar atrás do trator que patrola 
os direitos do povo, ajudando a 
empurrar.

De mais a mais, como igreja 
herdeira do movimento da 
Reforma, não temos escapatória. 
Os eventos que deram origem às 
igrejas protestantes foram todos 
políticos. Envolveram cardeais, 
príncipes, cidades e estados 
inteiros. Lutero chegou a perder 
sua cidadania alemã por decreto 
do imperador e de uma dieta; 
queimou a bula de excomunhão 
em praça pública; pregou suas 
teses na porta de uma igreja. 
Todos atos puramente políticos. 
Como herdeiros disso tudo, 
não podemos negar-nos a 
atos políticos. Temos que ser 
profetas!

O modelo organizacional da 
IECLB está baseado no envolvi-
mento de lideranças comunitárias 
em processos de gestão administra-
tiva. Para que as lideranças possam 
desempenhar de forma apropriada 
a sua tarefa é importante que 
conheçam a estrutura e o funcio-
namento da Igreja, bem como os 
documentos normativos.

Com vistas a capacitar lideran-
ças comunitárias e sinodais que 
ocupam funções estratégicas na 
gestão administrativa ou em car-
gos de representação, a Secretaria 
Geral da IECLB, em parceria com 
o Instituto Sustentabilidade (InS), 

vinculado à Faculdades EST, está 
oferecendo a 4ª edição do Curso 
de Qualificação Funcional em Li-
derança Comunitária Sustentável 
(CQFLCS).

Assim, queremos lhe convidar 
diretamente para participar da 4ª 
edição do CQFLCS e/ou divulgá-la 
para outras lideranças da IECLB 
que são do seu círculo de relações. 
O curso terá início no dia 29 de 
maio próximo. Por isso, faça logo 
a sua inscrição.

Somos gratos a Deus pelas 
muitas lideranças que colocam seu 
tempo, dons e recursos a serviço 
da Sua missão através da IECLB. 

Na medida em que tantas pessoas 
buscam servir a Deus e ao próximo 
na exigente tarefa de promover 
a liderança e a gestão adminis-
trativa de nossas comunidades e 
instituições, cumpre-nos como 
Igreja ajudar a qualificá-las para 
que possam realizar este serviço da 
melhor forma possível, em sintonia 
com a riqueza da nossa herança 
teológica e confessional, com as 
políticas e prioridades da IECLB 
e em conformidade com as normas 
legais do nosso país.

O Curso de Qualificação Fun-
cional em Liderança Comunitária 
Sustentável oferece esta qualifi-

cação, de forma muito acessível. 
Quanto mais pessoas puderem 
participar, maior será o nosso 
ganho como Igreja, pois teremos 
lideranças ainda mais aptas no 
exercício do sacerdócio geral e 
para compartilhar os seus conhe-
cimentos nas suas comunidades e 
sínodos. Esta qualidade também se 
refletirá nas instâncias nacionais.

Aproveite esta oportunidade. 
Veja abaixo informações com-
plementares sobre o curso. Se 
ainda permanecerem dúvidas, faça 
contato conosco através do e-mail 
secretariageral@ieclb.org.br ou do 
telefone 51 32845400.

INSTITUTO SUSTENTABILIDADE

Liderança comunitária sustentável é pauta de curso pela internet
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

PÁSCOA 2017

MANHÃ DE PÁSCOA marca vida 
comunitária na Paróquia de Timbó

Celebração especial em Timbó
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NOSSAS CRIANÇAS

Estudo do Lema do ano com as crianças. Deus criou o mundo, tudo 
que nele vive, se move e existe. O que podemos fazer para que 
ele continue sendo um lugar bom para viver? Depois da história, as 
crianças pintaram o mundo em bolas de isopor e colocaram bandeiras 
com atitudes que devemos ter para preservar a criação de Deus.

No domingo pela manhã 
aconteceu na Paróquia 
Luterana de Timbó, a Ca-

minhada da Vitória unindo todas 
as comunidades de nossa Paróquia. 
Tradicionalmente, as comunidades 
se encontram antes das seis horas 
da manhã, em pontos estabeleci-
dos, como a Praça da Thapyoka, 
Parque Central e imediações da 
Empresa Linshalm, de lá partem 
em caminhada, cantando hinos 
cristãos. Esta caminhada é ilumi-
nada por velas que são trazidas por 
cada membro. 

A Igreja da Ressurreição é o 
ponto final de encontro de todos 
estes grupos, que sobem suas 
escadarias e se reúnem no pátio 
da Igreja ao redor de uma grande 
fogueira. Esta fogueira simboliza 
o Fogo Novo. 

Na Páscoa Cristã celebramos 
a Ressurreição de Cristo. A ce-
rimônia é um convite à alegria e 
à esperança. A fogueira acesa é 
sinal visível do fogo novo, é sím-
bolo da luz e da fé que procede 
de Jesus Cristo. As luzes, as velas 
e fogueiras são uma marca desta 
celebração pascal. No fogo novo 
acendemos os círios pascais das 
comunidades luteranas de Timbó. 
O Círio representa o Cristo vivo e 

ressuscitado, é a luz que ilumina e 
guia a vida do cristão.

A celebração teve continuidade 
dentro da Igreja onde cantamos 
alegres hinos de louvor pela alegria 
da vitória de Jesus Cristo sobre a 
morte. 

A pregação foi conduzida pelo 
pastor Samuel Leitzke que abor-
dou o texto de Mateus 28. 1-10, 
que nos traz o relato bíblico da 
Ressurreição. 

Como dinâmica, a comunidade 
foi desafiada ao final da pregação 
a ornamentar dois galhos secos, 

com flores e casquinhas de ovos 
decorados, simbolizando a vitória 
da vida sobre a morte. 

Para finalizar o culto os pasto-
res Dari Appelt, Samuel Leitzke, 
Clodoaldo Kamke e a pastora 
Miriam Ratz celebraram a Ceia do 
Senhor. Este Culto teve uma boa 
participação de nossos membros. 
Encerramos com um momento de 
confraternização através do Café 
Pascal, do qual todos participaram 
com entusiasmo, celebrando o dia 
mais importante da fé cristã, que é 
a ressurreição de Jesus Cristo.

A Caminhada da Vitória uniu a comunidades da paróquia.
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Ecumene 

Nossos Hinos
Vento que anima (321)

TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
é um desafio ecumênico

CIER

Reconciliação foi o foco em seminário 
de preparação para a Semana de Oração

DA REDAÇÃO / Blumenau

Em Pentecostes, lembramos 
que o Espírito Santo causa 
movimento. Como um vento, 
não podemos vê-lo. Mas, 
sentimos o efeito de sua ação. 
Forte e destruidor ou suave e 
semeador, o vento, comparado 
ao Espírito divino, nos ajuda 
a entender o agir de Deus em 
nossa vida e comunidade.

Zeni de Lima Soares é 
autora da canção em questão. 
Ela foi a primeira presbítera 
da Igreja Metodista do Brasil, 
ordenada em janeiro de 1974. 
É casada com o pastor e 
compositor Sérgio Marcus 
Pinto Lopes. Trabalhou na 
Igreja Episcopal Anglicana, 
na Paróquia da Santíssima 
Trindade, em São Paulo, 
onde foi nomeada para a 
Comissão Geral de Educação 
Cristã, como Diretora Geral 
do Trabalho com Crianças e 
Redatora das revistas Bem-
Te-Vi, cargo que ocupou por 
25 anos. Também pastoreou a 
Igreja no Bairro Artur Alvim, em 
São Paulo. Está aposentada 
desde 2007.

Zeni de Lima Soares 
também era coordenadora 
de um ministério Metodista 
inovador (criado em 1983), que 
trabalha com crianças de rua na 
zona industrial de São Bernardo 
do Campo/SP.

A pastora metodista Zeni 
de Lima Soares e a professora 
Nancy Cardoso Pereira 
escreveram duas coleções 
de livretos para comporem 
bibliotecas infantis e servirem 
de material de trabalho para 
professoras e professores da 
disciplina Ensino Religioso 
das Escolas Públicas, ou de 
Escolas Dominicais e Escolas 
Bíblicas de Férias que tenham 
por objetivo a educação cristã 
das crianças.

Em 1984 ela lançou o LP 
O Mestre, com seis poesias 
infantis de conteúdo bíblico.

Nos dias 24 e 25 de abril 
aconteceu, no Centro de 
Eventos Rodeio 12, a pre-

paração para a Semana de Oração 
pela Unidade Cristã-SOUC. O 
tema “Reconciliação: É o amor de 
Cristo que nos move”, baseado em 
2 Co 5.14-20, foi conduzido pelo 
teólogo católico Celso Loraschi, 
que motivou e desafiou o grupo 
para o tema a partir da teologia da 
graça e da cruz. 

Loraschi destacou a celebra-
ção do amor e da graça de Deus, 
a “justificação da humanidade 
somente pela graça”. Ele também 
propôs o reconhecimento da dor 
causada pelas divisões que afligi-
ram a igreja, com menção aberta 
de culpa e oferta de oportunidade 
para dar passos na direção da 
reconciliação. Essa reconciliação 
de Deus com a humanidade con-
cretiza-se plenamente mediante a 

cruz de Jesus Cristo.
Animados e animadas a partir 

dos estudos, reflexões, devocio-
nais, convívio e troca de expe-
riências os participantes foram 
motivados a preparar a Semana 

de Oração pela Unidade Cristã nas 
comunidades da região. O seminá-
rio mais uma vez foi de relevância 
e apontou para a linda caminhada 
ecumênica especialmente no ano 
em que vivemos os 500 Anos 

da Reforma.O seminário teve a 
participação do pastor sinodal do 
Sínodo Norte Catarinense, Inácio 
Lemke, que é presidente do CIER, 
e do bispo de Blumenau, Dom 
Rafael Biernaski.

Participantes do Seminário do CIER em frente à Capela Doze Apóstolos em Rodeio 12.

Globalização, mudanças cli-
máticas, esgotamento de recursos, 
aumento do abismo entre pobres e ri-
cos: as igrejas na Alemanha enxergam 
a humanidade ante o maior desafio 
de sua história. Em um documento 
ecumênico emitido no dia 29 de abril 
em Wittenberg, 25 igrejas e orga-
nizações eclesiásticas exigem uma 
“transformação” socioecológica da 
economia e da sociedade em direção 
à sustentabilidade.

As ingerências humanas no 
ecossistema terrestre ameaçam 
toda a vida sobre a Terra e a con-
tinuidade da civilização humana, 
admoesta Brigitte Bertelmann, 
da Igreja Evangélica de Hessen e 

Nassau: “Não se deve apenas focar 
em crescimento e consumo”. 

As igrejas e a teologia precisam 
buscar novos caminhos, como podem 
envolver-se mais do que até agora 
na necessária transformação socio-
ecológica, acentuou Georg Stoll, da 
Misereor. As igrejas tratam da questão 
da sustentabilidade e da preservação 
da criação já há décadas, “mas não é o 
suficiente”, acentua Christine Gühne, 
de Pão para o Mundo.

Heinrich Bedford Strohm, presi-
dente da Igreja Evangélica na Alema-
nha, saudou o documento e destacou 
que a tarefa da busca por uma trans-
formação ecológica somente pode ser 
vencida de modo ecumênico.

MEIO AMBIENTE

Igrejas pedem por transformação da humanidade
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Especial NA EDUCAÇÃO das crianças 
o exemplo tem grande peso

FAMÍLIA

Projeto de Deus, espaço de crescimento
P. EDER WEBER e

Pa. BIANCA WEBER / Curitiba

Embora seus escritos datem 
do começo do século 16, 
muitas das falas de Mar-
tim Lutero apresentam-se 

atuais, como se tivessem sido escri-
tas a pouco tempo para esta geração, 
pensadas para os dilemas, perguntas 
e respostas que o mundo apresenta.

Dentre inúmeros escritos com 
grande profundidade teológica, 
achamos nas cartas de Lutero tam-
bém a preocupação com temas 
corriqueiros, como o matrimônio. 
Embora não considerasse o ma-
trimônio um sacramento, por se 
tratar de “assunto humano”, Lutero 
enfatizou a importância da união 
entre um casal. Marc Lienhard, no 
seu livro “Martim Lutero, Tempo, 
Vida e Mensagem”, escreve que “o 
matrimônio não é simplesmente uma 
instituição desejada por Deus, mas 
um instrumento através do qual se 
cumpre a obra do Deus Criador”. 
Nas palavras do próprio reformador, 
referindo-se a Deus, “a ordem ma-
trimonial é sua obra, e, inclusive em 
meio e através do pecado, preserva 
todas as coisas boas que implantou e 
para as quais concedeu sua bênção”. 

No pensamento de Lutero, so-
mente um matrimônio vivido a partir 
da fé dos cônjuges seria capaz de 
suportar as cargas e desgostos que 

aparecem na vida conjugal. Lutero 
também se preocupou com o caráter 
público do matrimônio. Em meio a 
tantas uniões realizadas em segredo, 
Lutero escreve: “Quem o procura na 
clandestinidade e na obscuridade, ou 
o assume secretamente, este é um 
ladrão do matrimônio e o roubou, 
e não o recebeu honestamente com 
Deus e em obediência à sua pala-
vra”. Lutero deu grande ênfase ao 
matrimônio como base da família. A 
apresentação oficial do casal perante 
Deus deveria marcar o começo de 
toda relação conjugal cristã. 

Dos inúmeros escritos que temos 

sobre Lutero e sua vida, importante 
parte são as Tischreden (conversas à 
mesa). Esses escritos são extratos e 
anotações retiradas dessas conversas 
informais que aconteciam na casa de 
Lutero, junto à mesa de jantar, onde 
se reuniam, além da sua família, es-
tudantes de teologia e amigos seus. 
Percebemos aqui a importância dada 
pelo Reformador ao tempo de comu-
nhão em família e com os amigos. 

Uma figura importante na vida e 
obra de Lutero foi sua esposa, Katha-
rina von Bora. Além de suas funções 
enquanto esposa e mãe, Katharina 
foi essencial na administração fi-

nanceira do lar. Vendo a quantidade 
de pessoas que frequentavam a sua 
casa, às vezes para pernoite e tantas 
outras para as refeições, Katharina 
permitiu que aquelas reuniões acon-
tecessem, mas como seria justo de se 
admitir, sugeriu que os frequentado-
res da sua casa pagassem pelo quarto 
e pelas refeições. 

Num rápido olhar sobre a his-
tória de Lutero percebemos o quão 
importante era a sua concepção de 
família, seja na formação desta e sua 
apresentação perante Deus, seja na 
forma de conviver e se relacionar.

A pergunta pela família precisa 
ser refeita. Será que temos investido 
o tempo necessário ou pelo menos 
suficiente na nossa família? Qual o 
lugar do “ranking de importância” da 
nossa vida a nossa família ocupa? A 
nossa família tem sido um espaço de 
bênção para nós e através de nós? E 
perante Deus, como temos tratado a 
nossa família? 

É do conhecimento de todos que 
os tempos atuais trouxeram novas 
concepções de família. Mas indepen-
dente do formato e da construção da 
sua família, alguns valores precisam 
ser mantidos.

lugar de formar caráter
Muitas vezes, com o desejo de 

formar suas crianças para o mundo 
do trabalho, pais e mães lotam a 
agenda delas de atividades, mas 
acabam esquecendo que o grande 
exemplo de vida que elas terão será 
o modelo de vida do seu pai e da sua 
mãe. Via de regra, pais honestos ge-
ram filhos honestos e pais corruptos, 
da mesma forma, geram filhos – e 
cidadãos – corruptos. Diariamente 
nas Tischreden dos nossos lares 
muitos assuntos são conversados, 
e nossas crianças estão expostas a 
essas conversas. Quais tipos de en-
sinamentos passamos? Quais valores 
pregamos e ensinamos aos nossos 
herdeiros? Que tipo de herança es-

tamos entregando aos nossos filhos e 
filhas? São assuntos que as edificam 
ou são maus exemplos na formação 
do seu caráter?

crescimento espiritual
Usamos na igreja vários termos 

que remetem à família: Deus Pai, 
irmãos na fé, e assim por diante. 
Podemos, inclusive, dizer que a 
proposta de Deus para o seu povo 
é torná-lo a sua grande família, 
onde os valores pregados por Cristo 
(amor, perdão, compaixão, dentre 
outros) prevalecerão. Sabemos que 
aprender sobre e nutrir a fé cristã 
não é tarefa exclusiva da família; 
em muitos casos, pessoas chegam à 
fé cristã mesmo não tendo recebido 
de seus pais esta “herança”. Mas é 
notório que quando a fé é repassada 
desde a infância pela família, mais 
facilmente os filhos e filhas daquele 
lar chegarão a esta mesma fé. Por 
outro lado, se os pais demonstram 
desinteresse com a igreja, ou se nos 
diálogos familiares é demonstrado 
algum tipo de desprezo, além de não 
incentivarem a vida de fé de seus 
filhos, aquela família dará um con-
tratestemunho. Uma família sadia é 
aquela que se preocupa com todos 
os âmbitos: educação, saúde, segu-
rança... e também com a vida de fé! 

Família ensina valores
Em nossas conversas pré-batis-

mais e batismo, trabalhamos dois 
pontos importantes da iniciação cristã 
de uma criança. Primeiro, não im-
porta o quão elaborado e apropriado 
seja o discurso da família, a principal 
maneira pela qual os filhos aprendem 
é através do exemplo dos pais. O 
segundo ponto tratado diz respeito 
ao compromisso que pai e mãe, pa-
drinhos e madrinhas assumem com 
relação a proporcionar à criança o 
contato com a fé cristã. Com o intuito 
de fornecer às famílias de sua época 
um instrumento para edificar sua 
vida de fé e as relações interpessoais, 
Martim Lutero escreveu o Catecismo 
Menor. A intenção é que o seu conteú-
do, assuntos básicos da vida de fé, 
fosse ensinado em família com toda 
a simplicidade.

A vida em família tem recebido 
diferentes desafios. Muitas infor-
mações têm invadido os nossos 
lares, vindas de diferentes direções. 
Em meio a tudo isso, encontramos 
famílias que buscam adequar-se 
às novas demandas da sociedade. 
Buscar auxílio na Palavra de Deus 
tem sido, desde sempre, uma forma 
de conforto e segurança. Talvez não 
traga todas as respostas às nossas 
perguntas, mas indica um cami-
nho seguro a caminhar. Que Deus 
abençoe a sua família, e que ela 
encontre em Deus o seu espaço de 
crescimento.

Jovem! Deus tem um chamado para cada um de nós 
e chama você também! E há muito tempo Ele chama os 
jovens para trabalhar em sua seara. Quando ouvimos 
falar do Profeta Jeremias logo pensamos: “deve ser um 
sábio velhinho, de barba branca”. Puro engano... Leia o 
que o Profeta conta, em Jeremias 1.4-9: “Assim veio a 
mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse 
no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te 
santifiquei; às nações te dei por profeta. Então disse eu: 
Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar; porque ainda sou 
um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um 
menino - porque a todos a quem eu te enviar, irás; e tudo 
quanto te mandar, falarás.”

E assim, queremos falar do desafio de conduzir e 
liderar um grupo de jovens em nossa igreja. O mundo 
está cada vez mais repleto de possibilidades de conexão, 
diversão, distração... Mesmo assim, o jovem necessita de 
um grupo que o acolha, aceite suas dúvidas, ouça com 
atenção, partilhe da amizade e traga-o para a convivência 
em Comunidade e com Deus.

Partilhamos um pouco da nossa experiência com o 
Grupo Fé, Esperança e Amor-GFEA, da Comunidade 
Martin Luther de Curitiba. É um grupo de 15, às vezes 10 
jovens. Com eles aprendemos a longo do tempo:
• se apenas um jovem estiver presente, haverá encontro, 

com estudo e tudo que tem direito. E nesse dia, tendo 
poucos participantes, teremos oportunidade para bater 
papo de forma mais próxima.

• Líderes estejam presentes sempre. A convivência traz a 
confiança e a confiança consolida o grupo.

• Comunique-se com os jovens da forma que 
entendam: Grupo de whatsapp, facebook, e outros. 
Esteja antenado!

• Ao estudar a Bíblia, ore a Deus para que coloque 
as palavras certas em sua boca. Ele mandará o 
Espírito Santo para abrir os ouvidos e as mentes. 

• Tempo livre para convívio – estudo, oração, louvor 
e amizade, que se consolida com tempo dedicado 
a conversas, brincadeiras, assistir filmes, jogos e...

• A amizade passa pelo estômago – o momento da 
partilha da nega maluca, da pipoca e da pizza... E 
Jesus já sabia disso, ao instituir a Santa Ceia!

• Ouvir a todos é importante, mas não há consenso. 
Por isso, a liderança é fundamental.

• Planos são importantes, mas se quiser fazer algo, 
marque a data e faça. Deus proverá!

• Momentos de intercâmbio com outros jovens 
energizam o grupo e agregam novas experiências.

• Retiro é importante – momento para experimentar o 
“ser independente”, vivenciar os valores aprendidos, 
unir o grupo, integrar novos jovens e fazer muita 
bagunça. Retiros sinodais ou nacionais ajudam o 
grupo a se perceber parte do Corpo de Cristo.

• Música e Jovens combinam.
• Desafie o grupo a participar da comunidade: 

auxiliar em retiros de crianças ou confirmandos; 
participar em cultos especiais, com música, teatro. 
Permita utilização de mídias, cantos jovens...

• E principalmente: quando achamos que sabemos 
tudo, planejamos tudo. Cuidado! Às vezes, Deus 
tem outros planos e talvez tudo dê errado... 
Portanto, humildade e muita oração é essencial.

Desafio aos jovens dos grupos de JE
Pa. Vera Regina Waskow e P. Alfredo Jorge Hagsma


