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Reforma 500 Anos
Escola Barão lança concurso 
“Minha Tese por um Mundo Melhor” 
GERAL / PÁG. 9  

Quando a vida é renovada

MEDITAÇÃO
LEMA DO MÊS:
Vocês são a raça escolhi-
da, os sacerdotes do Rei, 
a nação completamente 
dedicada a Deus, o povo 
que pertence a ele. Vocês 
foram escolhidos para 
anunciar os atos podero-
sos de Deus, que os chamou 
da escuridão para a sua 
maravilhosa luz.

  1 Pedro 2.9

Leia também

Parkinson é tema 
de ação diaconal

SAÚDE

Comunidade Martin Luther 
cria grupo para ajudar pessoas co 
Parkinson. Primeira palestra trouxe 
especialista para tratar do tema e 
das possibilidades de auxílio para 
as pessoas qaue são vítimas desse 
mal. DIACONIA / PÁG. 8 

Orquestra e coro de 
Universidade alemã 
estiveram no Vale

CLÁSSICOS

A música clássica foi deleite 
para um público de 2 mil pessoas 
em Pomerode e Blumenau, com a 
apresentação da Orquestra e Coro 
da Universidade de Greifswald.

GERAL / PÁG. 14 Enquanto março finda com o anúncio da ressurreição e da 
Páscoa, o mês de abril torna-se campo regado pela chuva 
da esperança, fazendo desabrochar vida plena. É um tempo 

de vida em abundância. Jesus Cristo vivo é que no-la anuncia e 
presenteia. Ele vive e nós vivemos por meio dele. É vida que brota 
como recipiente fecundo de vida em abundância. Que esse tempo 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

profícuo nos anime a lançar sinais de vida abundante e plena por onde 
passamos. Que nossas comunidades sejam como o semi-árido depois 
da chuva. Que nelas brotem viçosas as flores da paz, da igualdade, 
do direito e da liberdade que vem de Deus. Cristo nos rega a todos, 
para que brotemos e nos tornemos flores. Sejamos amor. Sejamos 
flor. Sejamos vida para toda a Criação.

Uma boa chuva e tudo se renova no semi-árido da Bahia. A vida brota do chão como se nunca tivesse partido dali, renovando a esperança.

Dia Mundial de Oração 
As mulheres de Cuba refletem 
sobre a infância no DMO 
MULHER / PÁG. 6  

Como é escolhido 
o lema do ano

CURIOSIDADE DA FÉ

O Lema para o ano de 2019 
já está escolhido. Saiba qual é o 
processo adotado e como surgiu 
a ideia de um lema para cada ano.

EM FOCO / PÁG. 14 

Bom Jesus/IELUSC
Instituição de Joinville 
completa 90 anos
GERAL / PÁG. 10  

Você já ouviu alguém per-
guntando orgulhosamente “quem 
você pensa que eu sou?”. É uma 
pergunta intimidadora e quem muito 
rapidamente excretou essa pergunta, 
achando-se cheio de direitos, não faz 
a ideia do que está dizendo. Mas, ela 
nos faz refletir sobre “quem de fato 
nós somos” neste mundo de Deus. 
Diante das perguntas existenciais “de 
onde viemos”, “para que vivemos” 
e “para onde vamos”, o lema deste 
mês nos dá algumas pistas valiosas:

Em primeiro lugar, somos es-
colhidos, e pertencemos a Deus. 
Não somos poeira insignificante. 
No entanto, a escolha e a condição 

de propriedade nos mostram que 
nossa dignidade não reside em nós 
mesmos, nem em supostos méritos! 
Ao contrário, ela reside em sermos 
amados e chamados por Deus. É de 
Deus a iniciativa de nos dar valor e 
dignidade maior do que o pó. Viemos 
de Deus.

Em segundo lugar, não estamos 
aqui a passeio! Se Deus nos escolheu, 
não foi para nos premiar, mas sim, 
“para anunciar os atos poderosos 
de Deus”. Isso dá um sentido muito 
maior para nossas decisões, rela-
cionamentos, trabalho e descanso. 
Temos a liberdade de, em palavras e 
ações, apontar para os atos de Deus, 

desviando os olhares de nós mesmos, 
para que atos de Deus sejam expe-
rimentados em nosso agir. Como 
sacerdotes, vivemos para anunciar o 
amor de Deus.

Em terceiro lugar, vamos para 
Deus, pois ele nos chamou “para a 
sua maravilhosa luz”. A promessa de 
eternidade ilumina o nosso presente. 
Saber que o dia de hoje também já 
faz parte da eternidade, e que a nossa 
vida com Deus ultrapassa os limites 
que a morte impõe, isso nos dá maior 
certeza de que tudo faz sentido. 

Que em nossos corações, esta 
seja a nossa confissão de fé: Existi-
mos de Deus, por Deus e para Deus.

O desafio do câncer 
para ciência e doentes

ÚLTIMA PÁGINA

Artigo do médico capixaba 
Nivaldo Kiister dá detalhes sobre 
os desafios do câncer, os casos mais 
comuns e o melhor caminho para 
lidar com a doença do século.

ESPECIAL / PÁG. 16 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



KATIANE DE OLIVEIRA
ROSSI STASSUN
é neuropsicopedagoga 
em Massaranduba/SC 
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Adotar uma criança ou não adotar
CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

ASSINATURA COLETIVA (a partir de 15 assina-
turas): R$ 16,50 cada, para pagamento mensal 
com boleto para dia 15 de cada mês. Abaixo 
dessa quantidade, preço de assinatura individual 
para cada exemplar.
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

Fraternidade ecumênica na quaresma 

LEMA DO MÊS

Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês; portanto, continuem 
unidos comigo por meio do meu amor por vocês.”Opinião   JOÃO 15.9

EDITORIAL

CARTAS

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: R$ 6,95/cm2

Anúncio Particular: R$ 2,20/cm2

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
08/04/2016 / Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Terra Brasilis

Neste ano de 2016, 
participamos como 
IECLB da Campanha 
da Fraternidade 
Ecumênica (CFE). Esta 
é a quarta celebração 
ecumênica.

ERRAMOS

Eis a questão. Será que real-
mente temos esta escolha? O fato 
é que é muito comum ver casais 
na luta por realizar o sonho da 
maternidade e paternidade. Ex-
tensa é a fila para adoção, longos 
anos de espera para conseguir 
adotar uma criança. A mídia no-
ticia com muita frequência casos 
de infanticídio e abandono de 
menor em hospitais, em lixeiras...  
Revoltam doridamente o coração 
de quem espera por uma criança 
em seu lar. 

Países europeus têm reinven-
tado e aprimorado a Roda dos 
Expostos, conhecida no Brasil 
também como Roda dos Enjei-
tados, Janela de Moisés ou Roda 
da Misericórdia. Trata-se de um 
bercinho fixo em locais de fácil 
acesso, próximo a hospitais, com 

paredes e porta de aço, aquecido, 
com cobertor para o bebê e uma 
carta aos pais, dizendo que podem 
buscar a criança caso se arrepen-
dam até a adoção. Após, não será 
mais possível. Assim que o bebê é 
colocado na Baby Fenster ou Jane-
la do Bebê, um alarme é acionado 
e uma equipe médica presta os 
primeiros atendimentos. Há uma 
câmera vigiando o local do berço, 
porém, não é possível identificar a 
pessoa que coloca o bebê para ado-
ção. Há muita polêmica em torno 
deste mecanismo, mas parece uma 
segura maneira de proteger a vida 
dos indefesos. 

Não concordo com o sistema 
brasileiro de adoção, o qual insiste 
para que os pais ou avós fiquem 
com a criança sem antes investigar, 
se têm condições físicas, econô-
micas e psicológicas para dar-lhes 
vida digna. 

Em minha experiência na área 
da educação, atesto essa premissa, 
pois verifico crianças rejeitadas 
pelos pais e criadas pela avó, que só 
aceita mais um porque julga ser um 

pecado entregar para adoção. Essas 
crianças geralmente crescem de 
maneira precária, sem perspectivas 
melhores de vida e não raro entram 
para o mundo do crime. 

Será que alguém um dia fez 
uma pesquisa de campo ou um 
estudo de caso para gerar dados 
que viabilizem discussões a esse 
respeito no poder público? Tantos 
casais esperando de quatro a dez 
anos para conseguir adotar uma 
criança que com certeza seria mui-
to desejada e amada. 

A lei brasileira prefere apenas 
punir, ao invés de criar meios 
para que o abandono subversivo 
não aconteça. Resultado disso: 
mães amedrontadas (sim, há 
motivos que são deploráveis para 
não querer expor uma gravidez 
mesmo no século 21) acabam 
cometendo atrocidades. O que 
seria evitado caso houvesse, por 
exemplo, a tal “roda” que salva 
vidas e por isso traz felicidade 
a lares empobrecidos pela falta 
da alegria que emana de uma 
criança.

Ao contrário do que informamos na manchete da página 14 da 
última edição, o Congresso Nacional da Juventude Evangélica em 
Timbó/SC é de 24 a 29 de julho e não junho, como divulgado.

Concordo com o pastor Clovis Horst Lindner na Coluna 
Terra Brasilis de março sobre a lei 13.246 de 12/01/16, que 
proclama o “Dia Nacional da Proclamação do Evangelho” em 
alusão ao dia 31 de outubro. Creio que não há necessidade de 
se dedicar um dia específico, porque o evangelho sempre foi 
proclamado. Pode ter sido proclamado de forma discutível, o 
que seria outro assunto. Mas a proclamação do evangelho é um 
dever e Deus nos convoca para isso. Não precisamos ser coagi-
dos por uma lei feita por um Estado laico. E assim a lei faz um 
juízo de valor, porque descarta toda religião ou Igreja que não 
proclama o evangelho. Em um Estado laico temos que conviver 
com o diferente, sob pena de, como disse Albert Schweitzer, nos 
retirarmos para o alto de uma montanha, só que dali também 
não exerceremos nenhum poder.

OSMAR HINKELDEY, Blumenau/SC

Quaresma
Adorei a forma leve e descontraída com que o pastor Renato 

Becker e sua esposa, a diácona Valmi Becker, trataram de um 
tema complexo como o jejum e a Quaresma (edição de março, 
página 16). Eles me ajudaram a não buscar mil explicações, 
mas a agir simplesmente. Obrigado aos dois.

ROBERTO EDUARDO LIMA, Gaspar/SC



Fala Sinodal
INÁCIO LEMKE 
Pastor Sinodal do 
Sínodo Norte Catarinense, 
em Joinville/SC
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Destaque
LIDERANÇA PARA LÍDERES

Curso de Capacitação é dirigido 
pela pastora Mariane Beyer Ehrat

Pastores sinodais participam 
de curso de liderança qualificada Escolhas

Quero falar com você tendo 
como reflexão o Lema da IECLB 
2016 “Buscai o bem e não o 
mal”. O que significa isso, para 
uma pessoa que é motivada a 
fazer esta escolha a partir dos 
princípios religiosos cristãos? 
Percebo que isso nunca foi fácil 
e na atual conjuntura não é dife-
rente. Mas, lembro também que 
somos livres para as escolhas que 
fazemos. Fomos libertados pelo 
próprio Cristo, o Filho de Deus, 
que conquistou nossa liberdade. 
Esta liberdade nos é dada por 
graça, como presente de Deus.

Lembro que Deus nunca 
abandona o seu povo. Ele o liber-
ta da escravidão, caminha pelo 
deserto e os assenta numa terra 
fértil de muita fartura. Mesmo 
quando este povo se desvia por 
caminhos próprios, Deus é mise-
ricordioso e envia profetas para 
lembrar o passado no presente. 
Depois envia o próprio Filho 
para mostrar o grande amor que 
tem por sua criação.

Jesus vem e experimenta este 
mundo tal qual ele é, cheio de 
escolhas entre o bem e o mal, um 
mundo no qual ele ensina e cura. 
Ele inclui pessoas, que pelo siste-
ma dos homens são excluídas. 

Sempre de novo Jesus é desa-
fiado a tomar partido, colocar-se 
ao lado de uma das partes. É 
desafiado a optar entre buscar o 
bem para não se aliar ao mal. É 
desafiado pelos homens da lei, 
quando fariseus e levitas vêm com 
perguntas escabrosas e o colocam 
diante da realidade dos costumes 
e leis (Lucas 8.1ss).

São muitas as histórias em 
que Jesus manifestava seu amor 
misericordioso em espaços públi-
cos, pátios, praças e ruas. É bem 
lá que também hoje somos desa-
fiados a manifestar nossa opção 
entre buscar o bem e não o mal.

Tempo polêmico
Sim, o mundo conhecido de 

perto por Jesus como o contem-
porâneo não se divide entre o 
bem e o mal, entre bons e ruins, 
justos e injustos, abastados e 
empobrecidos, solidários e egoís-
tas. O mundo nos oferece muitas 
opções e vivemos num tempo po-
lêmico em que somos desafiados 
a tomar partido. Devo olhar bem 
com quem caminho pelas ruas 
e praças, pois o futuro do nosso 
país pode ser de inclusão ou 
exclusão. Disso depende o meu 
e o seu gesto. Por isso, indico a 
leitura de Lucas 6.20-26.  

APousada Meribá, na Cha-
pada dos Guimarães/MT, 
foi palco do Curso de Ca-

pacitação Qualificada de Líderes. 
O grupo, integrado em sua maio-
ria por pastores sinodais, esteve 
reunido de 28 de fevereiro a 4 de 
março. O curso é ministrado pela 
ex pastora sinodal do Sínodo Vale 
do Itajaí, Mariane Beyer Ehrat.

Segundo o pastor Marcos Be-
chert, secretário do Ministério com 
Ordenação da IECLB, o curso é 
o primeiro de diversos previstos 
para os próximos três anos dentro 
do Programa de Acompanhamento 
a Ministros e Ministras, uma das 
prioridades da IECLB aprovadas 
no Concílio de Rio Claro, em 2014. 
O objetivo do programa é permitir 
que ministros e ministras tenham 
a oportunidade de atualização 
teológica, refletir sobre mecanis-
mos de mediação de conflitos, e, 
sobretudo, levar a uma reafirmação 
do ministério na Igreja.

A primeira parte do curso foi 
dedicada ao tema “Como eu cresci 
– como vim a ser quem eu sou”. O 
estudo permitiu que cada partici-
pante pudesse fazer a memória de 
sua história e de seu ministério. A 
sequência buscou delinear o estilo 
pessoal de atuação e o da equipe 
com quem trabalha. O trabalho 
objetiva entender melhor os dons 
que são desenvolvidos e aqueles 
que podem ser incentivados.

O curso quer auxiliar os pasto-
res sinodais e seus vices no exer-
cício de suas tarefas, estudando 
mecanismos e caminhos na busca 
da solução de conflitos e maior 
eficiência no exercício de suas 

funções. Visa estimular o autoco-
nhecimento, o desenvolvimento 
pessoal e o trabalho em equipe. 
Além disso, trabalha a postura da 
pessoa no seu exercício de lideran-
ça, o estilo de liderança da equipe, a 
mediação e resolução de conflitos, 
o planejamento e a organização 
pessoal e ministerial.

O curso foi desenvolvido em 
1997 pelo Christian-Jensen Kolleg, 
em Breklum, no norte da Alema-
nha. Os idealizadores são o diácono 
Christoph von Stritzky e o pastor 
Dr. Kai-Ulrich Bronk, que perce-
beram a necessidade de qualificar 
melhor as lideranças. Para Stritzky 
e Bronk, muitos conflitos eram 

gerados porque as lideranças não 
lideravam ou o faziam de modo 
inadequado. Desde então, o curso 
continua esgotando todas as ofertas 
de participação.

A pastora Mariane participou 
do curso durante um estudo auto-
programado em 2006. Já em 2008 
os idealizadores vieram ao Brasil 
para introduzi-lo aqui. Após a 
realização de três projetos-piloto, 
o curso recebeu autorização para 
ser ministrado no Brasil. Desde 
então, sempre em três etapas, 
tem sido realizado em diversos 
sínodos.

Nesta etapa estão participando 
os sinodais Dalcido Gaulke e a 

vice Patrícia Bauer (Sínodo Brasil 
Central), Nilo Orlando Christmann 
e Vera Lúcia Engelhardt (Sínodo 
Mato Grosso), o vice Robson Luis 
Neu (Sínodo Nordeste Gaúcho), o 
vice Elói Bruno Neuhaus (Sínodo 
Noroeste Riograndense), Odair 
Airton Braun e vice Célio Reni 
Seidel (Sínodo Paranapanema), 
Geraldo Graf (Sínodo Sudeste), 
Gilciney Tetzner (Sínodo Vale do 
Taquari), o pastor Marcos Bechert 
(Secretaria do Ministério com 
Ordenação) e a pastora Mariane 
Beyer Ehrat. A segunda etapa 
será realizada entre os dias 29 de 
novembro e 2 de dezembro em 
Campinas/SP.

Os sinodais participantes com a pastora Mariane Beyer Ehrat, que dirige o curso, e o pastor Marcos Bechert.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

As ministras do Sínodo 
Norte Catarinense tiveram 
seu décimo encontro  no dia 
11 de março. Um grupo de 19 
diáconas, catequistas, pastoras 
e missionária participou do 
encontro, no salão da paróquia 
Apóstolo João, em Jaraguá do 
Sul/SC, onde a pastora Pâmela 
Milbratz acolheu as mulheres 
e dirigiu a meditação, baseada 
no livro da profetiza Rute. A 
partir do texto e da reflexão as 
participantes foram desafiadas 
a partilhar situações da vida 
em que foram cuidadas por 
mulheres e ajudaram outras 
mulheres.

MINISTÉRIO FEMININO

Décimo encontro reúne ministras do Sínodo Norte Catarinense
O tema do encontro foi 

sobre “Diaconia em Kathari-
na e Lutero”, partilhado pela 
diácona Ângela Lenke, de 
Joinville/SC. A importância 
da ação diaconal na igreja e 
como a mesma estava presente 
na vida da família Lutero e nos 
escritos do reformador foram 
assuntos da troca de experi-
ências. Também aconteceram 
a acolhida de novas ministras, 
momentos de partilha da vida 
de cada uma e de temas im-
portantes para a caminhada. 
O próximo encontro será em 
17 de agosto na paróquia Rio 
Bonito, em Joinville/SC.

O grupo cresceu ao longo dos dez encontros já realizados pelas mulheres que 
atuam nos ministérios da IECLB no Sínodo Norte Catarinense.
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Gente e Eventos PRIMEIRA VEZ em um século que duas 
mulheres dirigem igreja em Canoinhas

Flashes
INSTALAÇÕES

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Obituário

RUBIA MAGALI SCHEIDT 
e RENATO FRANCISCO 
PAGUNG casaram-se no 
sábado 20 de fevereiro. Rúbia 
foi secretária do Sínodo Vale 
do Itajaí até dezembro do ano 
passado e Renato é pastor 
da IECLB em Rolândia/PR, 
onde o casal fixa residência. O 
casamento foi realizado pelo 
pai da noiva, o pastor emérito 
Nilberto Scheidt.

SIGFRID BADE, pastor vice 
sinodal do Sínodo Vale do Itajaí, 
participou de sessão solene 
na Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina no dia 23 
de fevereiro. Em companhia 
do pastor INÁCIO LEMKE, 
segundo vice-presidente da 
IECLB, presidente do CIER 
e pastor sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense, receberam 
placa comemorativa em nome 
da IECLB pela caminhada 
ecumênica e comprometida 
com a justiça e o direito. 
Na oportunidade, a pastora 
SISI BLIND, prefeita de 
São Cristóvão do Sul/SC e 
presidente da Federação 
Catarinense de Municípios, 
também esteve presente.

ARQUIVO PESSOAL FACEBOOK

DOM RAFAEL BIERNASKI, 
bispo da Diocese de Blumenau/
SC, visitou no dia 8 de março 
o pastor sinodal BRENO 
CARLOS WILLRICH, do 
Sínodo Vale do Itajaí, na 
sede sinodal em Blumenau. 
“Espiritualidade, conhecimento 
mútuo, trajetória de vida e 
fé, desafios do ministério 
e ecumenismo pautaram a 
conversa franca e agradável”, 
disse o pastor Breno.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

HELGA PERKOWSKI faleceu aos 81 anos em Corupá/SC, no dia 16 
de fevereiro. Helga era mãe do pastor Mauri Tarcísio Perkowski.

... PERKOWSKI faleceu aos ... anos em Corupá/SC, no dia 5 de 
março. .... era pai do pastor Mauri Tarcísio Perkowski.

ERNA SORG STRAUSS faleceu aos 77 anos no dia 20 de fevereiro 
em Joinville/SC. Natural de Betschmen/Iugoslávia, ela era casada 
com o pastor em. João Rubem Strauss, com quem teve três filhos. 
Além das noras, deixa enlutados três netos.

JOÃO PEDRO BRUECKHEIMER faleceu no dia 29 de fevereiro 
em Blumenau aos 86 anos. Ele era pastor emérito e residia em 
Blumenau. Ele foi casado com Maria Juliane Dietz (+) com quem 
teve dois filhos e três filhas. Além de várias paróquias, o pastor 
João Pedro atuou à frente da Missão de Folhetos Evangelísticos da 
IECLB, em São Leopoldo.

WICHERN GAEDKE faleceu no dia 11 de março aos 77 anos em 
Joinville/SC. Ele era pai de Ademar Gaetke, segundo secretário da 
diretoria do Conselho Sinodal do Sínodo Norte Catarinense.  

ELIO EUGÊNIO MÜLLER faleceu no dia 12 de março aos 71 anos 
em Curitiba/PR onde residia. Natural de Panambi/RS, Müller era 
pastor emérito, casado com Doris e pai um filho e uma filha. Atuou em 
Itati/RS (1969-1975), Sobradinho/RS (1975-1976) e Novo Hamburgo 
(1976-1983). Foi capelão militar em Curitiba e Recife, além de chefe 
do Serviço de Assistência Religiosa do Exército em Brasília.

O pastor Diego Pagung Freis-
leben foi instalado na Paróquia da 
Paz, em Blumenau/SC no dia 14 
de fevereiro. O ato foi oficiado 
pelo vice-pastor sinodal Sigfrid 
Baade e teve como assistentes os 
pastores Anderson Ellwanger e 
Renato Nass.

O pastor tem 31 anos, é natural 
de Nova Venécia/ES e casado com 
Jaqueline. Estudou na Faculda-
des EST, em São Leopoldo/RS. 
Realizou o estágio na Paróquia 
de Novo Xingú/RS e o PPHM na 
Paróquia de Mercedes/PR. Em 
2009 foi ordenado e enviado para 
o segundo pastorado recém-criado 
na Paróquia de Mercedes/PR, com 
residência em Guaíra/PR.

Diego Pagung Freiesleben 
assume Paróquia da Paz

Luiz Gustavo e Gabrielly 
Allende assumem Badenfurt

O casal de pastores Luiz 
Gustavo e Gabrielly Ramlow 
Allende foram instalados na paró-
quia de Bandefurt, em Blumenau/
SC, no dia 13 de fevereiro. O 
ato foi oficiado pelo vice-pastor 
sinodal Sigfrid Baade. O pastor 
sinodal Breno Carlos Willrich 
e a catequista Monica Erdmann 

Ellwanger foram assistentes da 
instalação. Ele é natural de Blu-
menau/SC e ela de Nova Venécia/
ES, e são pais de Miguel Benício. 
Egressos da Faculdades EST em 
2006. O casal atuou em Canguçu 
e Piratini/RS até 2011, quando as-
sumiram os trabalhos eclesiásticos 
em Rolante/RS.

Gabrielly e 
Luiz Gustavo 
Allende 
ao lado do 
pastor vice 
sinodal 
Sigfrid 
Baade.

A pastora Camila Elisa 
Schutz assumiu no dia 28 de feve-
reiro a paróquia Planalto Central 
Catarinense, com sede em Curiti-
banos/SC. O pastor sinodal Inácio 
Lenke oficiou a instalação. O tem-
plo lotado contou com a presença 
de autoridades e número expressi-
vo de membros das comunidades 
de Curitibanos, Santa Cecília, 
Brunópolis e Núcleo Tritícola.

Após, seguiu-se a confraterni-
zação e despedida com a saída de 
todos para seus lares, e motivados 
de que a caminhada que se inicia 
certamente trará bons frutos, forta-
lecendo nossa fé e para manter viva 
sempre a chama da IECLB.

Camila Elisa Schutz assume o 
Planalto Central Catarinense

A pastora Maíze Katiane 
Dhein e a catequista Rosilene 
Schultz assumiram a tarefa minis-
terial em Canoinhas/SC, no dia 6 
de março. O pastor sinodal Inácio 
Lemke oficiou o ato de instalação, 
com a assistência da pastora Cris-
tiane Rubert, da catequista Mariane 
Noely Bail da Cruz e do teólogo 
Artur Schultz Neto. 

Grande número de membros 
das comunidades de Canoinhas, 
Marcílio Dias e Irineópolis e 
pontos de pregação participaram 
do culto histórico. Autoridades e 

entidades locais também se fizeram 
presentes. Lemke e esposa, o presi-
dente do conselho sinodal  Carlos 
Henrique Sacht e esposa e o 1° 
vice-presidente Elói Witt e esposa 
participaram, além do assessor de 
comunicação do sínodo  Nivaldo 
Klein e esposa. 

Momento novo para a paró-
quia, em 100 anos de história pela 
primeira vez mulheres assumem 
o ministério em Canoinhas, além 
da novidade de dois campos de 
atuação ministerial e de ênfases 
distintas. 

Canoinhas terá duas 
mulheres no ministério 
pela primeira vez

A pastora 
Maíze e a 
cat. Rosilene 
com o pastor 
sinodal 
Inácio 
Lemke.

Jorge e Louvani Hirt despedem-se do Vale do Itajaí
O casal de ministros Jorge e 
Louvani Hirt despediram-se 
em fevereiro da paróquia de 
Benedito Novo/SC. Os dois as-
sumem pastorado em Rolante/
RS. Além da paróquia, os dois 
atuaram em funções sinodais, 
na OASE, com crianças e 
jovens, e na comissão de cons-
trução de sede sinodal, entre 
outros. Aos dois, agradecimen-
to e votos de bênçãos.
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Geral VALE DO ITAJAÍ prepara novos 
orientadores para atuar com crianças

Notícias BrevesEDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA

DISSERAM

“É uma vergonha que 
os protestantes estejam 
lendo a Bíblia como se 
fosse o Corão. Deus se 
tornou em Cristo não 
um livro, mas sim, um 
ser humano.”

JÜRGEN MOLTMANN, Teólogo 
reformado da Alemanha

ÁFRICA

Crise no Albert 
Schweitzer

O hospital em Lambarene, 
no Gabão, fundado pelo pastor 
e Dr. Albert Schweitzer em 
1913, vive grave crise financei-
ra. No país exportador de petró-
leo os recursos a ele destinados 
foram reduzidos pela metade e 
os doadores alemães também 
não garantem a manutenção 
dos subsídios. Além disso, um 
temporal afetou duramente a 
estrutura física do hospital, 
que tem 600 funcionários e é o 
maior empregador da província.

OSínodo Vale do Itajaí 
prepara novos colabo-
radores para atividades 

com crianças. No domingo 6 de 
março orientadores e orientadoras 
iniciantes participaram de um se-
minário com o tema “Orientados 
para Orientar”, ministrado pelo 
pastor Guilherme Lieven. O en-
contro, realizado na comunidade 
de Balneário Camboriú, reuniu 
70 pessoas de todos os setores do 
sínodo e teve como objetivo dar 
subsídios para as atividades com 
crianças nas comunidades.

Durante o encontro, foi muito 
enfatizada a postura das pessoas 
que se comprometem com as ativi-
dades de educação cristã. Também 
foram trabalhadas questões que en-
volvem a preparação pedagógica, 
técnica e espiritual para receber a 
criança. Lieven fez um resgate do 

tante missão. Este encontro pretende 
estimular líderes de comunidades 
a se engajarem e investirem na 
formação cristã para atuarem com 
crianças e adolescentes”, enfatizou 
a coordenadora da Pastoral Sinodal 
da Criança e Juventude, Katilene 
Willms Labes.

Preparo para atuar com crianças

compromisso da comunidade cristã 
com a educação das crianças. “No 
dia do batismo é dito para os pais 
e padrinhos, com a comunidade 
presente: prometeis fazer tudo  
para que esta criança seja educada  
e instruída  na fé da Igreja Cristã, 
então respondei sim”. 

No Sínodo Vale do Itajaí existem 
dezenas de atividades com crianças. 
Todas as paróquias têm culto infan-
til, infato-juvenil, missão criança, 
escola dominical e juventude mirim. 
“A tarefa de ajudar a criança a amar 
Deus necessita de pessoas bem pre-
paradas e conscientes dessa impor-

Cerca de 70 
orientadores e 
orientadoras 
participaram 
do encontro 
em Balneário 
Camboriú 
para aprender 
a atual com 
crianças nas 
comunidades.

A Comunidade Blumenau 
Centro alegrou-se com a vinda do 
seu novo ministro. O pastor Flávio 
Luiz Peiter foi instalado com um 
culto especial na noite do dia 9 
de março, para atuar no segundo 
pastorado. O ato foi coordenado 
pelo vice-pastor sinodal, Sigfrid 
Baade, e teve como assistentes o 
casal de pastores Milton Jandrey e 
Márcia Helena Hülle, que já atuam 
na Comunidade. 

Em sua pregação de instala-
ção usou o texto de sua ordena-
ção, de 1 Pedro 5.2-3, quando 
ressaltou a importância da tarefa 
pastoral na igreja e todos os seus 
cuidados em relação ao rebanho 
(batizados). 

Falou sobre a caminhada de 
fé que é a influência de diversas 
pessoas e pastores/as na vida de 
cada um. Ressaltou a importân-

nada pode ser por obrigação, mas 
de boa vontade. De acordo com o 
texto Jesus é o pastor dos pastores 
e somos pecadores todos, mas 
sempre na perspectiva de ser como 
pastor/a também um modelo para 
a comunidade”.

Flávio é natural de Toledo/PR e 
tem 43 anos. Casou-se com Carla 
Vanessa Rieger e é pai de Mariana 
Rieger Peiter (9). 

Cursou teologia em São Leo-
poldo (RS) entre 1991 e 1997. Fez 
seus estudos curriculares na Pa-
róquia de Ibirubá/RS. O Período 
Prático de Habilitação ao Minis-
tério foi realizado em Jaraguá do 
Sul/SC, em 1998. Atuou em Novo 
Hamburgo/RS, na Comunidade 
Floresta Imperial; em Céu Azul/
PR; e na Paróquia Sul de Curitiba/
PR. Peiter assume o pastorado no 
lugar de Eloir Ponath.

cia de ter amor pelo pastorado 
e sua relação de confiança com 
o rebanho. “A tarefa do pastor 

é ensinar o seu povo a ouvi-lo e 
compreende-lo. E toda tarefa deve 
ser decisão própria. Nas escolhas 

INSTALAÇÕES

Flávio Luiz Peiter assume pastorado em Blumenau Centro

O grupo de jovens da paróquia dá as boas vindas ao pastor Flávio.

O Arquivo Histórico da 
IECLB tem uma página dentro 
do Portal Luteranos. Diversas 
publicações que se encontram 
em diferentes páginas do portal 
estão vinculadas ao Arquivo 
Histórico. Tais publicações 
podem ser lidas de forma virtual 
num site de compartilhamento 
de publicações digitais deno-
minado ISSUU. Para acessar 
todas as publicações, digite 
https://issuu.com/arquivohisto-
ricodaieclb

PORTAL LUTERANOS

Arquivo Histórico           
com acesso digital
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Mulher NÚCLEO JARAGUÁ faz 
avaliação do DMO em reunião

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 2016

Litoral Norte celebra com a comunidade
Deus cuida

“Se Deus cuida de mim, não 
preciso de plano de saúde”, 
assim se expressou uma senho-
ra. De repente, ela foi internada 
às pressas, com uma apendicite 
aguda. Teve que pagar tudo 
particular.

“Se vivo saudavelmente, a 
doença não me pega”, disse 
alguém outro. Existem muitas 
coisas que a gente não sabe ex-
plicar. Por exemplo, o sofrimen-
to, tanto psíquico como físico. 

Como viver
Todos nós temos respon-

sabilidade não só em relação 
à nossa alma, mas também ao 
nosso corpo. As revistas estão 
cheias de recomendações sobre 
como viver de maneira saudável 
e harmoniosa. Apesar disso, 
existem tantas doenças que nos 
deixam apavorados e até nos 
roubam o sono.

O apóstolo Paulo afirma que 
eu posso fazer tudo... mas, fazer 
tudo não convém a um membro 
do corpo de Cristo.

Na mesma carta (aos Co-
ríntios), ele também se refere à 
sexualidade, que dependendo 
de como a conduzimos, pode 
trazer um monte de agressões 
à  saúde. Os jovens sabem disso 
muito bem e os mais velhos não 
deveriam esquecer.

Assunto delicado
Saúde é um assunto vasto  

e delicado. O que é adequado 
para a paz e a harmonia do 
nosso corpo? Um artigo afirma 
que “a nossa geração é viciada 
em internet”. Uma sociólo-
ga diz que “a tecnologia nos 
deixa mais carentes e distantes 
uns dos outros”. Será?  E que 
influência  tem isso sobre nossa 
saúde?

E o que dizer de trabalhar, 
trabalhar e se estressar – para 
ter e ter? Como um esquilo que 
vi na Alemanha, carregando 
alimentos para hibernar. Ou  as 
formigas que não param de tra-
balhar, carregando comida ao 
ninho. Será que acumulam ou 
só se importam com o momento 
imediato?

Vamos nos esforçar e cuidar 
do corpo, da alma e da mente, 
sem sobrecarregá-los, e sem 
negligenciá-los,como parte do 
corpo de Cristo. Deus cuida, 
mas ao mesmo tempo espera 
que cada qual cuide de si cons-
cientemente.

Neste ano o DMO realizado 
na Paróquia Litoral Norte Catari-
nense foi celebrado com alegria, 
com toda a comunidade. Em Barra 
do Sul e São Francisco do Sul as 
mulheres se dedicaram na orna-
mentação da igreja com balões, 
flores e alguns símbolos de Cuba 
(frutas, maraca, panos coloridos, 
cana de açúcar, vela, bíblia, flor 
borboleta feita em papel). No final 
da celebração cada participante 
recebeu uma “flor borboleta” e 
um pirulito, pois o tema  do DMO 
deste ano remete a reflexão sobre a 
inclusão das crianças e pequeninos 

na vida comunitária. As roupas 
eram festivas e alegre, lembrando o 
povo cubano com sua rica cultura, 
músicas e jeito caloroso de ser.

Em São Francisco do Sul a 
OASE Adele fez o sorteio da rifa 
com brindes para o tempo da pás-
coa. O valor arrecadado será usado 
em reformas no salão da comuni-
dade. Foram momentos de alegria 
e gratidão pela vida que Deus nos 
concede onde pudemos celebrar, 
conviver e orar por cada criança, 
cada pessoa que faz parte da Igreja 
e da sociedade, como sinal de dá-
diva e da bênção de Deus!Celebração destacou a criança na ótica das mulheres de Cuba.

Sob essas palavras e no dia 
Internacional da mulher iniciamos 
os encontros da OASE noturna na 
comunidade de Videira, segundo 
campo da Paróquia Rio das An-
tas. Dez 10 mulheres estiveram 
reunidas na noite de terça-feira e 

Comunidade de Videira 
inicia grupo de OASE noturno

GRUPOS

tivemos como tema a vida da refor-
madora Katharina Von Bora, além 
de momentos de diálogo, medita-
ção, cantos e um lindo momento 
de convivência. Nossos encontros 
ocorrerão na primeira terça feira de 
cada mês a partir das 20:00.

As participantes fundadoras do grupo.

No dia 16 de março o ponto 
de pregação em Rio Cerro I esta-
va em festa. O Grupo de OASE 
Vergissmeinnicht celebrava 15 
anos de fundação. Receberam a 
visita dos outros dois grupos da 
paróquia em Jaraguá do Sul/SC. A 
meditação do pastor Bernt Emmel 
enfatizou o texto de João 15.9 e 

Grupo Vergissmeinnicht 
festeja jubileu de cristal

o texto Histórias Entrelaçadas do 
Roteiro. Houve homenagem aos 
grupos visitantes (flores, cartões 
e mimos, mensagens). Somos 
gratos que o número de irmãs 
participantes continua em torno de 
50 mulheres, lembrando que assim 
como algumas nos deixaram outras 
aceitaram o convite.

O grupo chega aos 15 anos de caminhada.

No dia 16 de março a paróquia 
Apóstolo Pedro, em Jaraguá do 
Sul/SC, recebeu a coordenação do 
Núcleo Jaraguá da OASE para uma 
reunião. A coordenação abrange 
os 49 grupos de mulheres das 11 
paróquias que compõe o Núcleo.

Na pauta estava a avaliação das 
celebrações do DMO, a venda das 
camisetas com o rosto da Catha-
rina von Bora (esposa de Lutero), 
o planejamento do Encontro de 
Mulheres da OASE do Núcleo 
Jaraguá, que será realizado no dia 

Coordenação do 
Núcleo Jaraguá reúne-se

5 de maio na Sociedade Aliança em 
Rio Cerro II.

Para o preparo da palestra 
“Mudanças Climáticas” com Jo-
hannes Gerlach, as participantes 
(25) responderam duas questões: 
1. Nos dias de hoje, o que você e 
sua família fazem para preservar 
o meio ambiente? e 2. Nos dias 
de hoje, o que é feito na sua co-
munidade/paróquia para preservar 
o meio ambiente? Aguardamos 
cerca de 600 mulheres no dia de 
Ascensão, 5 de maio.

Encontro no dia de Ascensão esteve na pauta da reunião.
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Geral 

Parkinson é tema de ação diaconal
DIACONIA Família

DARCY E HELGA BRANDT
Ministros eméritos da IECLB
Navegantes / SC

MENSAGEM do Conselho 
Nacional da Juventude

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Ame sua mulher
Cena  na sala  de um Conse-

lheiro Matrimonial:
- Pois é, depois de 40 anos de 

casamento vou me separar. O amor 
acabou e o encantamento sumiu, 
não amo mais minha mulher. Ela 
simplesmente me cansou, deu. Não 
dá mais, não tem mais o que fazer. 

 - Tem sim, respondeu o Con-
selheiro.

 - Tem, o que?
 - Ame a sua mulher.
 - Mas acabei de lhe dizer que 

não amo mais minha mulher. Não 
tem mais o que fazer.

 - Tem, sim.
 - Tem, mas o que?  
 - Ame a sua mulher.
 - Escuta aqui, o Sr. é surdo ou 

quer brincar comigo? Já lhe disse 
e vou repetir com toda clareza:     
O amor acabou, não amo mais 
minha mulher.

 - Eu ouvi muito bem o que o 
Sr. disse. Do que o Sr. ainda não se 
deu conta, é que amar é um verbo.     
Exige e pressupõe atitudes. O que 
o Sr. tem feito ou faz para amar 
sua mulher?

Escova de aço
No exemplo, ficou claro que a 

“escova de aço” para oxigenar a 
relação do casal foi ignorada, e 
isso por parte dos dois cônjuges. 
Afinal, quando uma relação está 
por demais desgastada, os dois têm 
sua parcela de culpa, ainda que em 
proporções desiguais. 

O que houve não tem nada a 
ver com “incompatibilidade de 
gênios”, desculpa esfarrapada 
de muitos que procuram dar uma 
justificativa socialmente aceitável 
para sua separação. 

Como ainda veremos, com 
bastante riqueza de detalhes, a pre-
servação de uma relacionamento 
passa necessariamente pela comu-
nicação. Não saber se comunicar 
devidamente nas diversas situa-
ções de contrariedades origina a 
fonte da qual emanam as forças 
destrutivas e que podem levar à 
separação. 

Antecipando o que veremos nos 
próximos artigos, a separação de 
um casal (psicológica ou de fato) 
ocorre quando se tenta separar as 
três dimensões essenciais do amor, 
a saber, amizade/companheirismo, 
erotismo/romance, e sacrifício/
doação. 

“Se não pudermos fazer 
grandes coisas, faça-
mos com grande amor 

as pequenas coisas”, disse Madre 
Tereza de Calcutá. Com essa frase a 
diácona Ângela Lenke deu início em 
7 de março à primeira palestra sobre 
Parkinson, proferida pelo neurocirur-
gião Dr. Andrei Koerbel. A palestra 
aconteceu na igreja da comunidade 
Martin Luther, de Joinville/SC. 

 Na oportunidade, o Dr. Ko-
erbel deu explicações sobre o 
implante do DBS-Deep Brain 
Stimulation (Estimulação Cerebral 
Profunda). Trata-se de uma terapia 
reversível que pode oferecer aos 
pacientes de Parkinson controle 
contínuo dos sintomas relacio-
nados aos movimentos, 24 horas 
por dia. Além disso, o DBS pode 
ser personalizado para gerenciar 
da forma mais eficaz os sintomas 
motores específicos de cada um.

Também compareceu um pro-
fissional da Delta Medical de São 
Paulo, que patrocinou os custos do 
evento, para falar sobre o uso dos 
aparelhos desenvolvidos para auxi-
liar pessoas acometidas pela doença, 
melhorando a qualidade de vida.

Compareceram ao evento em 
torno de 90 pessoas, dentre elas 
muitas com a doença, amigos, fa-
miliares, cuidadores e profissionais 

da área da saúde. Demais reuniões 
acontecerão no decorrer do ano, 
sempre na primeira segunda-feira 
de cada mês, às 19:30 horas, com 
temas e palestrantes distintos.

Depoimento - Sou Edite (53 
anos), fui diagnosticada com essa 
doença neurológica aos 31 anos de 
idade. Submeto-me a todos os tra-
mentos que surgem com o avanço 
da ciência, que ajudam bastante, 
mas infelizmente ainda nenhum 
deles trouxe a cura. A doença con-
tinua avançando, trazendo muitas 
limitações, o que me impede de 
exercer as atividades da forma 

que gostaria. Contudo, aprendi a 
conviver com as limitações. Parei 
de trabalhar e resolvi dedicar-me 
aos trabalhos diaconais em nossa 
paróquia. Para isso, participei do 
curso Multiplicadores de Diaconia 
e de vários seminários. 

Ao longo dos anos conheci vá-
rias pessoas com a doença e percebi 
a necessidade de informação. Ain-
da tem muita gente, principalmente 
idosos, que não sabem ou não con-
seguem manusear o computador. 
Quando somos acometidos com 
determinada doença, tornamo-nos 
mais sensíveis, nos compadecendo 
com as dores do próximo. 

EDITE RODHEN / Joinville Aprendi muito com o curso 
Multiplicadores de Diaconia. Co-
loquei minha fé em ação. Com a 
ajuda de Deus através de minha 
família e pessoas que com boa von-
tade se dispuseram a ajudar com 
seus dons e talentos, organizamos 
esse evento. A Diaconia formou o 
Grupo de Apoio às Pessoas com 
Parkinson-GAPP.

Em sua soberania e graça, Deus 
não desclassifica ninguém pelo fato 
de possuir alguma deficiência. Fo-
mos criados à sua imagem e seme-
lhança. Jesus não alimenta nossas 
ilusões humanas, mas prepara-nos 
também para as dificuldades. 

Comunidade atenta à palestra do Dr. Andrey Koerbel sobre os avanços no tratamento da doença.

“Porque até Cristo não veio 
para ser servido, mas para servir 
e dar a sua vida para salvar muita 
gente” (Mateus 20.28).

“De mãos dadas podemos fazer 
um mundo melhor para viver” diz 
o hino nº 486 do cancioneiro Hinos 
do Povo de Deus. Este foi um hino 
muito especial, cantado durante a 
primeira reunião ordinária do ano 
de 2016, do Conselho Nacional da 
Juventude Evangélica (CONAJE). 
Durante três dias – 11, 12 e 13 de 
março –, pessoas jovens repre-
sentantes dos Sínodos da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana 

JUVENTUDE

Conselho Nacional da Juventude divulga mensagem
no Brasil (IECLB) se reuniram no 
Lar Luterano de Retiros, na cida-
de de Curitiba/PR, para conviver, 
dialogar e planejar.

A palavra de Eclesiastes 3 nos 
motiva a olhar para este tempo 
como oportunidade de descobrir 
nas juventudes um espaço para pro-
mover a diaconia, o amor de Deus 
concretizado no mundo. Movidos 
e movidas pelo inconformismo de 
que a sociedade caminha longe dos 
ensinamentos de Cristo, percebe-
mos na diaconia, um caminho para 
promover a vida, a reconciliação e 
a inclusão. Com ações, a partir da 

fé, podemos ser agentes de trans-
formação.

O ser diaconal nos renova. Ele 
nos desafia a sermos diferentes, nos 
convida a pensar de outro modo. 
Como juventudes, não podemos 
nos acomodar. Precisamos acolher, 
conhecer e promover a liberda-
de. Porque, uma vez que fomos 
libertad@s por Cristo (Gálatas 
5.1), somos realmente livres e não 
devemos nos deixar acorrentar 
novamente ao que nos escraviza, 
como o comodismo, preconceitos, 
individualismo, ganância e mora-
lismos opressores.

Pela graça de Deus, nós reco-
nhecemos e valorizamos a vida, 
vida plena e abundante para toda a 
Criação. Como parte da Igreja, nos 
comprometemos com a Palavra e 
partimos para uma ação concreta, 
ação diaconal, que transforma 
realidades e grupos que vivem 
opressões. Desejamos que outr@s 
nos acompanhem, porque acredi-
tamos “que errado é aquele que 
fala correto e não vive o que diz” 
(O Teatro Mágico).

Em Cristo, CONAJE



Reforma 500 anos
MARCELO PETER
Pastor em Alta Floresta 
d’Oeste/RO

5426

ANO XXXII / Nº 4 / ABRIL DE 2016 9O CaminhO

Geral VAI E VEM 2016 é 
apresentada a sinodais

Luteranos na Amazônia
Nós, povo de Deus no 

Sínodo da Amazônia, herdeiros 
do movimento da Reforma do 
Século XVI, nos alegramos pelo 
privilégio de contribuir na con-
tinuidade da caminhada de fé 
da Igreja da Palavra, que prega 
e vive o amor de Jesus. 

O luteranismo chegou ao 
norte do Brasil em 1970 às 
margens do Rio Melgaço, em 
Pimenta Bueno, no estado de 
Rondônia. Ali foi celebrado 
o primeiro culto luterano, 
nutrindo aquelas terras com 
fé e esperança na vivência 
concreta e firme no evangelho 
de Cristo, nosso único Senhor 
e Salvador.

Ao longo desses 46 anos, 
em meio ao choro de saudade 
do povo migrante, diante da 
falta de recursos dos primeiros 
tempos, perante a dureza do 
trabalho, o povo luterano na 
Amazônia aprendeu a partir 
da fé a reencontrar ânimo 
para vencer na vida com Cris-
to Jesus.

Por meio da edificação de 
comunidade, na comunhão de fé 
luterana, superamos o sofrimen-
to, lutamos contra a angústia, 
vencemos o desânimo e continu-
amos nossa caminhada de fé.

Assim, damos nosso tes-
temunho nessas terras “tão 
distantes”. Somos luteranos na 
Amazônia! Com alegria, dis-
posição, força, fé e esperança 
também celebramos o Jubileu 
dos 500 Anos da Reforma.

Coluna coordenada pelo 
pastor Dr. Mauro Batista 
de Souza, Secretário  de 

Ação Comunitária da 
IECLB em Porto Alegre

CONHEÇA OUTROS ROTEIROS
18/05 – 05/06
25/06 – 11/07
10/07 – 25/07
14/08 – 31/08
01/09 – 17/09
18/09 – 06/10

Caminhos do Leste Europeu
Caminhos Nórdicos (Grupo 1)
Caminhos Nórdicos (Grupo 2)
Caminhos das Rivieras
Caminhos Romanos
Caminhos Ibéricos

SERÃO 25 GRUPOS COM EMBARQUES 
DE ABRIL A OUTUBRO DE 2017

RESERVE JÁ A SUA VAGA

Viajar faz um grande bem!

ESPECIAL 500 ANOSGRUPO 1  05 DE JUNHO - 23 DE JUNHO

GRUPO 2   24 DE JULHO - 11 DE AGOSTO

 55 8403.6336
luizartur.rs@gmail.com

|CAMINHOS DA REFORMA LUTERANA  2017|CAMINHOS DA REFORMA LUTERANA  2016

Às portas dos 500 anos da Reforma Lu-
terana, a Escola Barão do Rio Branco 
de Blumenau/SC lançou, no dia 4 de 

março, dia do seu aniversário de fundação, o 
Concurso Cultural “Minha Tese para um Mundo 
Melhor”. O concurso tem por objetivo participar 
das comemorações dos 500 anos da Reforma e 
proporcionar momentos de reflexão sobre este 
momento histórico. 

“Há quase 500 anos, Lutero propôs 95 teses 
buscando, através da verdade do evangelho, 
mudanças que trouxessem melhoras na vida 
eclesial, social, política, econômica e cultural. 
O evangelho puro foi sua fonte de inspiração. E 
também sob este fundamento, queremos propor 
nossas novas teses”, resume o pastor Gilson 
Hoepfner, responsável pela pastoral escolar.

PARTIU 2017

Escola Barão lança “Minha Tese”
Podem participar estudantes do ensino 

fundamental e ensino médio, pais, mães ou 
responsáveis por estudantes da Barão de 
qualquer etapa de ensino, professores ou 
funcionários da escola. Cada participante 
poderá escrever até duas respostas para o 
concurso, respondendo à pergunta “Qual a 
minha tese para um mundo melhor?”. 

As 95 melhores participações receberão 
um certificado e terão suas teses nas páginas 
da agenda escolar da escola para 2017. 

“Com esta ação, iniciamos nossas pro-
gramações alusivas ao aniversário de 500 
anos da Reforma Luterana. Rogamos a 
Deus que estas ‘novas teses’ sejam impulsos 
verdadeiros e puros para a construção de um 
mundo melhor”, finaliza o pastor Gilson.

Ocorreu nos dias 27 e 28 de 
fevereiro em Caçador/SC o seminá-
rio teológico com o tema “Perdoar 
é uma questão de Saúde”, com as-
sessoria da pastora Vera Cristina 
Weissheimer. Na primeira palestra 
trqatou-se do perdão como exercício 
espiritual. Para conceder perdão é 
necessário reconhecimento próprio, 
um processo demorado mas im-
portante para alcançar perdão. Um 
culto concelebrado pelo pastor Ildo 
Franz, pastora Vera Weissheimer e 

SÍNODO NORTE CATARINENSE

Núcleo Contestado reflete consequências do perdão para a Saúde
catequista Mariane Noely Bail da 
Cruz também abordou o assunto. 

No domingo o tema foi “perdo-
ar a si mesmo”. Primeiro é preciso 
perdoar-se para depois perdoar o 
próximo. Muitas vezes carrega-se 
culpa ou ofensa que o outro nem 
mesmo está lembrado e vive-se 
com desnecessariamente com ela, 
privando-nos de muitos momentos 
bons. O seminário trouxe grande 
aprendizado para as pessoas e para 
comunidade, pois a saúde é algo de 
extrema importância. 

“As palavras trazidas pela pas-
tora foram levadas com muito apre-
ço para o lar de cada um dos que lá 
estavam presentes. E para aqueles 
que ainda terão este seminário 
em seu núcleo, será uma grande 
oportunidade que não deveria ser 
desperdiçada, pois o perdão é a 
porta de entrada para o aprendizado 
do amor, segundo Martin Luther 
King Jr: ‘Quem é destituído do 
poder de perdoar não tem poder de 
amar”, resumiu a coordenadora do 
culto infantil em Caçador, Débora 
Cristina Franz.

Grupo que participou do seminário teológico em Caçador.

“A missão de Deus não está 
à venda” é a chamada da 9a edição 
da Campanha Nacional de Ofertas 
para a Missão Vai e Vem. O tema 
foi apresentado durante a reunião 
da Presidência e da secretaria geral 
com os pastores sinodais, no dia 16 
de março em São Leopoldo/RS. 

A apresentação da Vai e Vem 
2016 destaca que, segundo o Plano 
de Ação Missionária da IECLB 
(PAMI), a ação missionária aconte-
ce mediante a palavra proclamada 
(evangelização), a palavra encar-
nada nas obras de amor (diaconia), 
o culto (liturgia) e a partilha das 
alegrias e cargas entre as pessoas 
que creem (comunhão). 

Em um mundo no qual as leis 
de mercado afirmam que tudo pode 
ser comprado e vendido, o Tema e 
o Lema do Ano convida a afirmar 
a graça libertadora de Deus e a 
anunciar que a salvação, as pessoas 
e a natureza não estão à venda. Pela 
graça de Deus somos livres para 
cuidar, a Campanha Nacional de 
Ofertas para a Missão Vai e Vem 
afirma: A missão de Deus não está 
à venda.

As propostas para o cuidado 
da ação de Deus são criar espaços 

para refletir, estudar e conversar 
sobre a essência missionária na 
comunidade, planejar e executar 
ações missionárias que busquem 
propagar o evangelho de Jesus 
Cristo, e contribuir para o cum-
primento da missão de Deus por 
meio da Campanha Nacional de 
Ofertas para a Missão, apoiando 
assim iniciativas missionárias 
realizadas por nossos irmãos e por 
nossas irmãs na fé.

Enquanto pessoas e comunida-
des missionárias da IECLB, não 
negociamos a missão, reiterou a 
apresentação, convocando as pes-
soas a testemunharem que a missão 
de Deus não está à venda. 

Os pastores e pastoras sino-
dais  reunidos em São Leopoldo 
conheceram os materiais que irão 
compor a campanha, bem como as 
estratégias e reflexões em torno da 
temática.

Sinodais conhecem materiais da Vai e Vem 2016
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Bom Jesus IELUSC completa 90 anos
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História IELUSC é maior instituição de 
ensino luterana no estado

Galo Verde
JOSÉ SOMMER
Professor da Barão e educa-
dor ambiental da FAEMA em
Blumenau / SC

No dia 1º de março o Bom 
Jesus/IELUSC completou 
90 anos de atividades. Ao 

oferecer ensino de qualidade da 
educação básica ao ensino supe-
rior, a instituição ligada à Rede Si-
nodal de Educação e à comunidade 
luterana joinvilense está entre as 
melhores instituições educacionais 
do sul do país.  

Desde a fundação, em 1926, a 
contribuição social da instituição 
se evidencia pelo compromisso 
com o desenvolvimento humano.
Todos os anos, o número de bolsas 
de estudo e de projetos de extensão 
é ampliado, Na educação básica, 
dispõe de mais de 500 bolsas; no 
ensino superior são 200 bolsas e 
financiamentos.

Formação bilíngue - Um 
importante diferencial é o ensino 
de idiomas, presente no currículo 
regular a partir do jardim. No en-
sino fundamental são oferecidos 
programas bilíngues em inglês e 
alemão com atividades estrutu-
radas para que o aluno conquiste 
certificação internacional que ates-
te sua proficiência, habilitando-o a 
estudar no exterior.

Segundo o diretor geral da insti-
tuição, professor Silvio Iung, essas 
atividades fazem parte do Programa 
BONJA Educação Integral, de per-
manência na escola durante dois 
turnos com almoço em restaurante 
na escola. “O aluno é acompanhado 
em todos os momentos. Também 
são oferecidas mais de 20 ativi-

dades extras nas áreas do esporte, 
artes e música”, completa.

No ensino médio, ressalta o 
diretor, a dimensão pedagógica 
do currículo segue parâmetros 
inovadores e é norteadora para as 
escolhas profissionais dos alunos.

O Programa do Bacharelado 
Internacional-IB é realizado con-
comitantemente ao currículo bra-
sileiro. Os alunos cursam, durante 
dois anos, disciplinas com conte-
údo internacional, sendo as aulas 
ministradas em inglês. “Os alunos 
obtêm as habilidades necessárias 
para o ingresso em universidades 
internacionais”, destaca o diretor.

O Bom Jesus/IELUSC atua 
como certificador de proficiência 
em idioma alemão. Apenas três 
instituições de ensino em Santa 
Catarina estão aptas a realizar es-
ses exames. A escola conta com o 
maior número de participantes em 
provas de proficiência em língua 

alemã no sul do País, com apro-
vação de 100% dos participantes.

Ensino Superior - Em 22 
anos, o IELUSC já formou mais 
de 1.600 profissionais das áreas de 
saúde e comunicação. De acordo 
com o diretor de ensino superior do 
IELUSC, Paulo Aires, o trabalho 
está alinhado com os interesses das 
comunidades local e regional. “A 
cada dia, a IES está mais sólida e 
reúne condições para implementar 
projetos ousados e novos cursos de 
graduação”, aponta.

Para ajudar os estudantes na sua 
formação e promover ação social, 
a IES mantém alguns projetos. Há 
a Clínica-Escola de Nutrição, por 
exemplo, propicia atendimento nu-
tricional gratuito para a população 
de baixa renda em Joinville. Há o 
projeto Jornal Paraíso, realizado no 
bairro Jardim Paraíso, baseia-se no 
conceito de jornalismo comunitá-

rio. Há o projeto Casa da Cultura 
Digiltal Multiplica que promove 
inclusão social através da inclusão 
digital. Já o Centro de Direitos 
Humanos contribui para o espaço 
Centro de Direitos Humanos Maria 
da Graça Bráz e presta serviços de 
comunicação nas áreas de assesso-
ria de imprensa e de comunicação 
institucional. Há ainda um projeto 
de enfermagem em escolas. 

Seus cursos estão entre os me-
lhores do país, com três estrelas 
para jornalismo, nutrição,  publi-
cidade e propaganda e educação 
física. Destaque para enfermagem, 
que conquistou quatro estrelas. 
Não é a primeira vez que os cursos 
figuram entre as melhores facul-
dades do País. Nutrição recebeu a 
menção pela segunda vez e enfer-
magem pela quinta vez. O selo de 
qualidade foi atribuído ao curso 
de jornalismo por sete vezes nos 
últimos cinco anos.

No dia 12 de março aconte-
ceu o culto de ação de graças pelos 
40 anos do Coral dos Apóstolos da 
Comunidade Massaranduba 58, 
Paróquia de Massaranduba/SC. 
O coral foi fundado no dia 12 de 
março de 1976 por Adalberto Bau-
mgarten (in memoriam) e regência 
de Lonny Kinas (in memoriam) 
esposa do pastor Roberto Kinas (in 
memoriam). Desde sua fundação 
o grupo conta em média com a 
participação de 25 a 30 coristas. 

Regentes que conduziram esse 
trabalho até o momento foram: 
Lonny Kinas (in memoriam), 
pastor Friedrich Gierus, pastor 
Hermann Leonhard Mühlhäusser, 
pastor Dr. Henrique Krause, pastor 
Elpídio Carlos Hellwig, Gertrudes 
Claas, Ademir Neitzel (in me-
moriam) e, atualmente, Elisiana 
Klabunde.

promovido pelo Banco Besc no 
Pavilhão da Fecarroz, com apoio da 
RBS; o lançamento do Guia Turís-
tico Cultural de Massaranduba; no 
evento “Cantando o Nosso Brasil” 
com o Coral do Teatro Carlos Go-
mes e Orquestra Prelúdio da Escola 
da Música do Teatro.

Somos gratos a Deus, que nos 
tem permitido servir com o dom do 
canto e louvor. Fica o agradecimen-
to à Comunidade Massaranduba 58 
que sempre apoiou o coral. Grati-
dão também por todas as pessoas 
que já se dedicaram ao coral, co-
ristas que não estão mais em nosso 
meio e outros que por alguma razão 
não podem mais participar. Por 
todos e todas as regentes e também 
por todos os ministros e ministras 
que têm motivado ao coral. Com 
os corações alegres seguimos em 
frente e desejamos que mais pes-
soas venham experimentar como é 
bom servir a Deus através da voz 
dedicada ao canto. 

Nestes 40 anos foram muitas 
as participações na comunidade, 
representando a comunidade e 
o município de Massaranduba 
em eventos. São destaque os 500 
anos do nascimento de Lutero no 
Galegão em Blumenau, num coro 
de 2 mil vozes; a Assembleia da 
Federação Luterana Mundial, em 
Curitiba, num coro de 5 mil vozes; 

os 100 Anos do Coral da Paz de 
Joinville num coro de 2 mil vozes; 
os 100 anos de comemoração do 
Gotteskasten na Estrada da Ilha, 
Pirabeiraba, em Joinville; os 180 
anos da imigração alemã no Brasil, 
na Igreja Martin Luther-Itoupava 
Seca, em Blumenau; em 2013 o 
Dia da Igreja Sinodal na Arena 
Jaraguá do Sul; o Dia Cultural 

MÚSICA

Coral dos Apóstolos de Massaranduba completa 40 anos
Pa. ELKE DOEHL e ELISIANA 
KLABUNDE / Massaranduba

O coral e seus integrantes no altar da igreja em Massaranduba 58.

Escola sustentável
A educação ambiental é o 

principal instrumento para a 
formação de pessoas sabedoras 
do seu papel social, ante o agra-
vamento dos problemas ambien-
tais. Ela deve propor o resgate 
de um comportamento escasso 
na sociedade, de convivência 
com a natureza e com o outro. 

A educação escolar é um 
instrumento privilegiado para o 
exercício desta consciência e a 
escola é o campo mais signifi-
cativo também. Porém, a escola 
deve constituir-se em um espaço 
educador sustentável, o que 
significa assumir um contexto 
ambiental, muito além de ações 
isoladas e pontuais, como é 
comum. As ações precisam 
ser contextualizadas, multi e 
transdisciplinares e com visão 
sistêmica. 

Eco-alfabetização
É preciso ter um projeto de 

escola, como apresenta Lúcia 
Legan, em “A escola susten-
tável: eco-alfabetizando pelo 
ambiente”. Nesta escola, o fazer 
pedagógico é o aspecto mais 
importante. A formação de edu-
cadores é um processo absoluta-
mente necessário neste contexto, 
para que possam incorporar o 
componente ambiental, forman-
do cidadãos cônscios dos seus 
deveres e direitos junto à socie-
dade e ao meio ambiente. 

Mas a escola sustentável 
precisa ser e parecer sustentável 
também. Espaço físico arbori-
zado, com menos concreto, com 
permanentes cuidados ambien-
tais (água, energia e materiais), 
murais interativos e instigantes, 
tecnologias ambientais (placas 
solares e cisternas), horta e 
pomar, comemorações e eventos 
compõem um cenário perma-
nente e envolve toda a comuni-
dade escolar. 

Nessa escola o papel dos 
alunos também precisa ser des-
tacado, como agentes protago-
nistas da própria mudança que 
queremos ver neles, influencian-
do na transformação dos demais 
atores da comunidade. 

Assim, a participação dos 
alunos na construção desses es-
paços educadores sustentáveis é 
imprescindível. Por fim, a escola 
constituir-se-á, dessa maneira, 
no melhor cenário possível e 
imaginável de convívio e de 
produção de sustentabilidade 
em qualquer sociedade.



Povos da Terra
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Geral UNIVERSIDADE DE GREIFSWALD 
traz orquestra ao Brasil

CLÁSSICOS

Vale recebe orquestra da Alemanha
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Ato ecumênico 
contra as barragens

Nos dias 8 e 9 de março a 
orquestra e o coro da Uni-
versidade de Greifswald 

(Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald) da Alemanha fez 
apresentações em Pomerode e 
Blumenau. Em Pomerode, no dia 
8 de março, o Teatro Municipal de 
Pomerode esteve lotado. No dia 9 
de março em Blumenau, o Teatro 
Carlos Gomes não teve espaço 
suficiente para a apresentação e 
houve um segundo concerto às 
22 horas. 

A orquestra de 60 músicos 
interpretou peças de composi-
tores como Mendelssohn, Verdi, 
Grieg, Fasch e Haydn. Os mú-
sicos estiveram em turnê pelo 
Brasil, com apresentações no 
Rio de Janeiro e São Paulo. Na 
Alemanha, a orquestra e o coro 
da universidade são sucesso de 
público e crítica.

estreitar laços entre o Vale do Itajaí 
e a Alemanha. Desde fevereiro, 
três formandos da Universidade 
de Greifswald lecionam alemão 
em escolas de Pomerode, por meio 
de uma parceria com a prefeitura.

A Universidade Regional de 
Blumenau (FURB) também é 
parceira da Universidade de Greifs-
wald. Ambas firmaram convênio 
que proporciona uma experiência 
inédita no Brasil. Trata-se do Proje-
to Vida e Saúde em Pomerode, que 
tem como objetivo acompanhar a 
evolução de doenças, identificar 
fatores de risco e formas de pre-
venção na população pomerana. A 
proposta do projeto é atender três 
mil moradores da cidade com idade 
entre 20 a 79 anos. O convênio foi 
assinado em 2014. Os exames são 
feitos no Hospital Universitário da 
FURB, onde foi instalado o Centro 
de Diagnóstico do projeto.

A apresentação é uma parceria 
entre a Prefeitura Municipal e Fun-
dação Cultural de Pomerode, Asso-
ciação Empresarial de Pomerode 
(ACIP), Associação Visite Pome-
rode (AVIP), Instituto Goethe, IE-
CLB, Coordenadoria de Relações 
Internacionais (CRI) e Divisão de 
Cultura da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau-FURB. A 
Universidade de Greifswald está 
localizada na costa do Mar Bálti-
co, em Mecklemburgo-Pomerânia 
Ocidental, na Alemanha, e foi 
fundada em 1456. É a quarta mais 
antiga universidade alemã e uma 
das mais antigas da Europa. A 
apresentação foi uma forma de 

O Sínodo Noroeste Riogran-
dense-IECLB e a Diocese de 
Santo Ângelo da Igreja Católi-
ca, juntamente com as igrejas 
parceiras da Argentina, Distrito 
Missiones da Iglesia Evangelica 
del Rio de La Plata e o Distrito 
Norte da Iglesia Evangelica 
Luterana Unida e o Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB) realizaram um ato 
ecumênico internacional em 
favor do Rio Uruguai e contra 
as barragens binacionais de 
Garabi e Panambi.

O evento ocorreu no dia 
12 de março em Alba Pos-
se, província de Misiones na 
Argentina. O ato ecumênico faz 
parte das atividades motiva-
das pelo dia 14 de março, Dia 
Internacional de Luta contra as 
Barragens.

Cerca de 300 pessoas, 
entre religiosos e ribeirinhos 
brasileiros e argentinos estive-
rem presentes manifestando a 
contrariedade aos projetos de 
barragens no Rio Uruguai.

Desde 2008 a população 
revive um drama antigo: o pro-
jeto binacional de construção 
das hidrelétricas de Garabi e 
Panambi. Neste ano as famí-
lias resolveram manifestar a 
contrariedade realizando uma 
celebração ecumênica, buscan-
do alertar a população ribeiri-
nha das consequências que as 
hidrelétricas trazem junto de 
sua construção.

Com a celebração e o ato 
ecumênico, as igrejas expressa-
ram o seu compromisso proféti-
co em favor das famílias amea-
çadas pelos projetos, ignoradas 
em seus direitos e vitimadas.

De acordo com Vilson Thiel-
ke, pastor Sinodal do Sínodo 
Noroeste Riograndense, foi a 
oportunidade de denunciar as 
violações de direitos humanos e 
também dos impactos ambien-
tais que acabarão por matar o 
Rio Uruguai. “Somos contrá-
rios a essa proposta energética 
de mão única que sacrifica pes-
soas e o meio ambiente somente 
pelo desejo de lucro por parte 
das grandes empresas e seus 
acionistas”. 

Assembleia Geral Ordinária da CML 

De acordo com o previsto no Artigo 15, inciso I, do Estatuto da 
COMUNHÃO MARTIM LUTERO-CML, convoco os membros da 
mesma para a sua Assembleia Geral Ordinária:
Data: 09 de abril de 2016
Horário: 08h30 em primeira convocação e 09h00 em segunda e 
última convocação;
Local: Centro de Formação e Convivência Catarina von Bora, sita 
à Rua Erich Belz, 161 (de fronte à Livraria Martin Luther/Gráfica e 
Editora Otto Kuhr Ltda.), Bairro Itoupava Central – BLUMENAU/SC
Ordem do Dia: 

1. Abertura e Meditação
2. Leitura da ata da assembleia anterior
3. Relatório do Conselho Administrativo
4. Prestação de contas da Tesouraria e sua aprovação
5. Diversos

   Blumenau, 07 de março de 2016
   P. Dr. Osmar Zizemer 
   Presidente do Conselho Administrativo

Convocação

Em 10 de março na Comunidade de Piçarras/SC foi fundado o Grupo 
de Idosos Piçarras, um trabalho voluntário realizado pelo Grupo de 
OASE local. A Ata de Fundação registrou a presença de 36 membros 
fundadores e voluntárias. Os encontros serão mensais, sempre 
na segunda quinta-feira do mês. Uma tarde marcada por muitas 
expectativas e pelo diálogo sobre futuras programações e atividades 
do grupo. Numa dinâmica, cada pessoa pode relatar sua história 
pessoal ao grupo. Finalizamos com delicioso café e muitas conversas 
animadas na esperança de novos encontros. (P. Rolf Karl Jantsch)

Grupo de idosos em Piçarras

A comunidade de Tuxpan de 
Bolaños, em Jalisco, no México 
expulsou dez famílias de confissão 
evangélica batista, de sua comuni-
dade quando se negaram a abjurar 
de sua fé. A população carregou 
os 28 membros de comunidade 
batista (18 adultos e 10 crianças) 
numa camioneta e os abandonaram 
nas montanhas próximas, segundo 
informou a organização Internatio-
nal Christian Concern-ICC.

Daniel Rangel, dirigente de 
um ministério batista no Texas, 
confirmou a informação. Rangel 
hvia se comunicado por mensa-
gens de texto com os funcionários 
da Convención Regional Bautista 
Emmanuel durante toda a semana.

O secretário-geral da Conven-
ção Nacional Batista do México 
enviou uma mensagem à Aliança 
Mundial Batista, denunciando que 
as famílias Batistas haviam sido 

“despojadas de seus pertences e 
expulsas de sua comunidade por 
serem cristãos”.

“Temos buscado a intervenção 
das autoridades neste problema, 
mas como não se encontrou uma 
solução para o conflito, nossos 
irmãos estão desprotegidos”, dizia 
a mensagem.

A ICC é uma organização de 
direitos humanos de Washington, 
que tem seu foco nos cristãos per-
seguidos de todo o mundo, quali-
ficou a situação em Jalisco “como 
a última de um sistema de décadas 
de perseguição dos cristãos evan-
gélicos no México rural”.

A organização estima em mais 
de 70 os casos abertos por perse-
guição religiosa contra as comu-
nidades cristãs minoritárias em 
outros cinco estados mexicanos: 
Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla 
e Guerrero.

Cidade no México expulsa 
grupo batista da comunidade

INTOLERÂNCIA
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Diaconia 600 FAMÍLIAS  serão 
beneficiadas pelo CAPA

Ajuda humanitária no 4o encontro
Um olhar para as crianças 
no Lar Escola Bom Samaritano

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O Lar Escola Bom Sama-
ritano, em Maringá/PR, retornou 
às atividades no último dia 10 de 
fevereiro. Este ano a instituição 
atenderá 45 crianças e adolescentes 
com idades entre 6 e 14 anos, atra-
vés de atividades sócio-educativas 
e oficinas, sempre no período de 
contra-turno escolar.

Durante este ano serão de-
senvolvidas atividades sociais de 
cidadania, responsabilidade social, 
promoção da saúde, meio ambiente 
e cultura. Além disso, também 
serão oferecidas oficinas de língua 

estrangeira, artes manuais, costura, 
musicalização, informática, culiná-
ria entre outras.

Para a realização desse projeto 
três profissionais desempenham 
suas funções diariamente na ins-
tituição. Também atuam na escola 
diversos voluntários que dedicam 
parte de seu tempo para compar-
tilhar seus conhecimentos com 
as crianças. Também são servidas 
quatro refeições diárias, preparadas 
com a doação de alimentos vindos 
de diferentes locais. A escola tem o 
apoio da IECLB de Maringá.

O ministro do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) Patrus 
Ananias realizou em Canguçu/RS, 
no dia 4 de fevereiro, a entrega de 
equipamentos e veículos para co-
operativas, beneficiando cerca de 
600 famílias da agricultura familiar 
com a ação.

Rita Surita, coordenadora do 
CAPA e do Território da Zona Sul, 
destacou a importância da chega-
da dos equipamentos: “Eles vêm 
fortalecer as organizações, dando 
mais uma motivação para que os 
agricultores persistam na produção 
ecológica’’.

A Cooperativa CafSul recebeu 
uma classificadora de frutas e 
uma esteira de alimentação, ma-
quinário que vai complementar a 
infraestrutura da agroindústria que 
está sendo implementada junto à 
cooperativa. A Cooperativa União 

recebeu diversos equipamentos 
de seleção e classificação, além 
de um misturador e triturador de 
grãos e sementes. Ainda, recebeu 
um veículo utilitário, assim como 
a Cooperativa Sul Ecológica, para 
ajudar na logística de entrega e 
distribuição de alimentos. 

O secretário de Desenvolvi-
mento Rural de Canguçu, Cleider 
Menegone, destacou que o recurso 
vai ajudar a empoderar o pequeno 
produtor, em três áreas fundamen-
tais na produção de alimentos para 
agricultura familiar: produção, dis-
tribuição e facilitação do acesso ao 
mercado. Presentes no evento esta-
vam ainda o secretário do Desen-
volvimento Territorial Humberto 
de Oliveira, o prefeito de Canguçu, 
Gerson Nunes, a deputada estadual, 
Miriam Marroni, representantes das 
cooperativas e produtores.

CAPA recebe recursos para 
promover a  agricultura familiar

Ajuda humanitária é a temá-
tica do quarto Encontro Sinodal de 
Diaconia do Sínodo Vale do Itajaí. 
O encontro de debate e integração 
está marcado para o dia 9 de abril, 
na comunidade Bom Pastor em 
Navegantes/SC. Com início defi-
nido para as 8 horas e 30 minutos, 
o encontro pretende reunir apoia-
dores e articuladores das atividades 
diaconais nas comunidades do Vale 
do Itajaí.

A temática da “ajuda huma-
nitária e a diaconia com isso?”, 
levanta um dos principais desafios 
da atualidade para cristãos em todo 
o mundo. E ele não desafia somente 
as igrejas na Europa, por conta do 
fluxo migratório intenso que atinge 
aquele continente. Também aqui, 
entre nós, a migração é um dosd 
principais desafios humanitários 
do momento. Basta considerar a 
vinda de haitianos e de bolivianos 
ao Brasil em busca de novas opor-
tunidades e dignidade de vida.

“Como pessoas cristãs temos 
o chamado de promover a vida e 
dignidade a toda a criação”, desa-
fia o cartaz. O tema será abordado 
sob duas ênfases, relacionadas a 
emergência em desastres natu-
rais e diante do fluxo migratório. 
Inscreva-se e participe!

Campus da Faculdades EST tem programa 
de combate ao mosquito Aedes Aegypti

A Faculdades EST, insti-
tuição de formação teológica da 
IECLB situada no Morro do Espe-
lho, em São Leopoldo/RS, entrou 
com foirça no programa nacional 
de combate ao mosquito Aedes 
Aegypti. O programa implantado 
está sob a coordenação do cuidador 
do Campus, Edmundo Prochnow.

Aconteceu na sexta-feira 19 de 
fevereiro, em todo o país, o Dia Na-
cional de Mobilização da Educação 
para o Combate ao Aedes Aegypti 
e Contra o Zika. 

“A Faculdades EST tem uma 
preocupação constante com a saúde 
de quem circula pelo campus, por 
isso tais cuidados são permanentes! 
Quem passa por aqui pode perceber 
que os pratos dos vasos que estão 

em locais abertos foram retirados. E 
não há pontos de acúmulo de água 
parada”, explica Prochnow em um 
vídeo nas redes sociais. O vídeo 

detalha o programa adotado para o 
controle do mosquito no Morro do 
Espelho, região que ainda consta 
como livre do inseto. 

Edmundo Prochnow, cuidador do Campus, explica o programa em vídeo.
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Fé e Vida IGREJAS defendem democracia 
e estado de direito no Brasil

Terra Brasilis
CLOVIS HORST LINDNER
Diretor de Redação
Blumenau / SC

BRASIL

Igrejas manifestam-se 
sobre a crise política no país

DA REDAÇÃO

Organismos ecumênicos e 
as principais igrejas publi-
caram declarações e ma-

nifestos em março sobre a crise 
política e institucional que afeta o 
Brasil. Na pauta dos manifestantes, 
a corrupção e o desejo de combatê-
-la, as manifestações contra e a favor 
do governo, a preocupação com 
a escalada da violência, a defesa 
das instituições e da democracia. 
Presbiterianos, católicos, luteranos e 
organismos ecumênicos publicaram 
textos a respeito. Nesta edição, O 
Caminho destaca as manifestações 
do Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs-Conic e da IECLB.

IECLB pede calma – Com um 
texto intitulado “Do confronto ao 
diálogo”, a Presidência da IECLB 
exorta que o acirramento do confron-
to não produz bons resultados. Ao 
lembrar que “o Brasil conquistou a 

democracia a duras penas”, o pastor 
presidente Nestor Paulo Friedrich 
adverte que ela só pode crescer e 
florescer onde há diálogo. 

Para Friedrich, a realidade no 
país mostra que cresce a tensão e 
“estamos desaprendendo a dialogar”. 
A conversa deu lugar a “gritos e 
empurrões”, em meio ao confronto 
“a qualquer custo”.

Citando um documento autocrí-
tico de 1517 sobre a Reforma, a pre-
sidência da IECLB vê semelhanças. 
“Os controversos queriam refutar e 
vencer seus oponentes, muitas vezes 
exagerando de modo deliberado os 
conflitos, ao invés de buscar solu-
ções”, num processo em que “pre-
conceitos e mal-entendidos tiveram 
um grande papel na caracterização 
da outra parte”, afirma o documento.

“A democracia, a política, a 
cidadania, a palavra como meio – é 
o que dispomos para, como gente 
cidadã, buscar o bem e não o mal”, 
conclama Friedrich.

Conic e democracia – Para 
o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs-Conic, a atual crise coloca 
em risco a democracia e o estado de 
direito no Brasil. A declaração da 
entidade ecumênica brasileira afir-
ma que os acontecimentos exigem 
“profundas reflexões sobre o atual 
momento”. Enquanto enaltece o 
envolvimento da população no de-
bate e sua luta contra a corrupção, 
manifesta supresa e preocupação 
com o “processo de judicialização 
da política” e o risco disso para a 
democracia.

A entidade defende os direitos 
constitucionais e aponta para a 
crescente inobservância do amplo 
direito à defesa, do contraditório 
e da imparcialidade em alguns 
julgamentos. Para o Conic, “pola-
rizações, coerções e uso abusivo 
de poder não são condizentes com 
a prática da justiça”. 

A democracia “precisa garantir 
espaços seguros de diálogo, debate 

de ideias e projetos sem que os ad-
versários políticos sejam conside-
rados inimigos a serem aniquilados 
a qualquer custo”. 

Enquanto pede respeito aos re-
sultados das últimas eleições, o Co-
nic alerta que “o recrudescimento 
dos aparatos repressivos do Estado 
está reescrevendo uma história no 
país que não gostaríamos de ver 
repetida”. Segundo a entidade, 
“interesses privados e caprichos 
políticos não devem ser colocados 
acima do bem coletivo”.

Enquanto acusa a “mídia par-
tidarizada e tendenciosa” de es-
timular a polarização, o Conic 
exorta os brasileiros a “expressar 
pacientemente sua opinião e posi-
ção”, evitando o uso da violência e 
da ilegalidade. “Precisamos, antes 
de tudo, preservar a nossa jovem 
democracia, o Estado de direito e 
as conquistas sociais que a socieda-
de brasileira alcançou nos últimos 
anos”, conclui o texto.

Uma palavra, afinal
A manifestação das igrejas 

sobre o imbroglio em que nos 
metemos como nação foi espe-
rada e necessária. As igrejas 
estão antenadas, afinal, e resol-
veram dizer alguma coisa.

Segundo alguns, entretanto, 
essas palavras, para o bem e 
para o mal, vieram um tanto 
tarde. E eu concordo. Sempre é 
mais difícil apagar o incêndio 
quando o fogo já se alastrou. E 
o Brasil queima num incêndio 
incontrolável.

Estragaram a carne
A reportagem ao lado des-

taca dois desses manifestos. O 
texto da IECLB é cheio de uma 
linguagem excessivamente cui-
dadosa, que pode ser resumido 
num único pedido: “Vamos com 
calma aí, pessoal!”. 

O problema é que os ânimos 
estão exaltados e ninguém segu-
ra mais coisa alguma. Ninguém 
mais tem “ouvidos para ouvir”. 
Cada um só tem a sua verdade 
para jogar na cara do outro, 
prejulgamentos, arrogância ideo-
lógica e muito medo dos dois la-
dos. Não ajuda muito esse monte 
de palavras viradas mais vezes 
sobre o fogo do que churrasco 
bem-passado. Viraram tanto, que 
estragaram a carne. 

O texto do Conic vai um 
pouco mais direto ao ponto em 
sua defesa da democracia, do 
estado de direito e das conquis-
tas sociais. Mas ambos os textos 
revelam um indisfarçável temor 
de tomar algum partido, já que 
o povo das igrejas também está 
dividido. Tal divisão torna o 
bem e o mal uma questão parti-
dária e não de justiça e paz.

Faltou tomar partido
Quando o assunto é defen-

der os “pequeninos irmãos” dos 
quais Jesus fala, isso significa 
tomar partido no estilo de Je-
sus. Mas temo que nesse ringue 
político brasileiro cada um, no 
fundo, está apenas preocupado 
com o seu próprio partido e a 
única opção é vencer a luta.

Tomar partido nem sempre 
tem a ver com os muitos “P” do 
nosso largo espectro político-
-partidário. Um bom exemplo 
foi a Bekennende Kirche (Igreja 
Confessante), que tomou par-
tido pela vida contra a morte 
que se desenhava no horizonte 
alemão do nazismo. Este é um 
outro modo de “tomar partido” 
e que se espera de uma igreja.

Sinodais e presidência emitem 
carta pastoral às comunidades

A Presidência da IECLB, 
reunida com a secretaria geral e os 
pastores sinodais, emitiu carta pas-
toral às comunidades no dia 18 de 
março. A carta aborda o momento 
atual no Brasil à luz do tema do ano 
da IECLB, “pela Graça de Deus, 
livres para cuidar”.

A partir do lema bíblico do 
profeta Amós: “Buscai o bem e 
não o mal” (5.14ª), o texto das 
lideranças da IECLB questiona: 
“Como buscar o bem, se tantos 
parecem desejar o mal de nossa 
pátria?”, e aconselha: “Por mais 
complexo que tudo pareça, de-
vemos colocar em oração, livre 
de partidarismo, a nossa nação. 
Também é tempo de reafirmar 

que a nação é de todos, que todos 
somos sujeitos à constituição e às 
leis que dela emanam”. 

A carta afirma ue a honestida-
de, a integridade e a liberdade de 
pensamento são os valores éticos 
que norteiam nossa sociedade. 
Tais valores devem “priorizar a 
busca incansável da democracia 
e de igualdade de direitos entre 
as pessoas. Destes valores não 
podemos abdicar. São por demais 
preciosos”.

Ter posicionamento político 
é cidadania, diz o texto, mas é 
preciso “saber respeitar aquele que 
pensa de modo distinto, respeitar a 
igualdade de direitos entre as pes-
soas e os deveres vigentes em nos-

so país, de modo que a soberania da 
constituição não seja desprezada”. 

Na visão dos signatários a 
complexidade da situação política 
não pode desprezar “o diálogo e 
o respeito, para que a democracia 
seja preservada”. A política é o 
caminho que ajuda a nação a sair 
da crise. Para sinodais e direção da 
IECLB, “em razão disto devemos 
entender que é papel do cristão se 
envolver, acompanhar e também 
postular cargos eletivos. A sua ética 
e integridade podem ser o elemento 
divisor de águas no contexto no 
qual nos encontramos”.

A sociedade precisa ser trans-
formada, e “neste processo de 

transformação precisamos ter e 
ocupar papel preponderante a partir 
de nosso testemunho cristão. E nes-
te testemunho cristão, o combate à 
corrupção e a busca pela justiça e a 
igualdade social precisa acontecer 
e permear todas as instâncias”.

Em meio à crise é o Senhor da 
Vida que nos guia e conduz. “É 
Ele que nos dá o discernimento 
em meio ao conturbado quadro de 
informações e desinformações que 
acirram ânimos. A cruz nos chama 
para olhar com amor ao próximo, 
agir com discernimento e respon-
sabilidade frente ao momento que 
enfrentamos”, conclui o texto dos 
líderes luteranos. 
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Em Foco ULF EKMAN diz que Papa 
Francisco o levou a mudar

Lutero e Zuínglio
SUÉCIA

JENS SCHMITZ / 2015

CURIOSIDADE DA FÉ

Lema do ano de 2019 já está escolhido

DIPLOMATA FM  105,3 MHZ

BRUSQUE (SC)www.diplomatafm.com.br
A MELHOR E MAIS COMPLETA 24HS

Palavras 
Cruzadas
As Palavras Cruzadas publicadas nesta seção são criação 
do pastor emérito Irineu Walmor Wolf, de Indaial/SC.

Os lemas do ano existem 
desde 1934 e foram ideia do pastor 
e poeta Otto Riethmüller (1889-
1939), ligado à Igreja Confessante 
(grupo de pastores e leigos que se 
rebelou contra a igreja evangélica 
alemã durante o regime nazista, 
opondo-se ao regime). Como di-
retor da Associação Imperial das 
Juventudes Evangélicas, ele queria 
opor aos slogans nazistas um ver-
sículo da Bíblia e criou a tradição 
dos lemas do ano.

A ÖAB-Mitgliedsverbände 
apresentou duas propostas para 
o processo de seleção. A Assem-
bleia Geral, em seguida, discute 
as sugestões propostas em quatro 
grupos. Cada grupo chega a um 
acordo sobre duas propostas que 

são votadas em plenária. O ver-
sículo com maioria absoluta dos 
votos torna-se o lema do ano. Vinte 
associações de membros protes-
tantes e católicos da Alemanha, 
Áustria, Suíça e França pertencem 
à associação.

Os lemas anuais são determina-
dos com antecedência. Para 2016 
o lema escolhido foi: “Deus diz: 
Como a mãe consola o filho,eu 
também consolarei vocês” (Isaías 
66.13). Para 2017, o ano do 500º 
aniversário da reforma protestan-
te, a escolha recaiu sobre “Deus 
diz: Darei a vocês um coração 
novo e porei um espírito novo em 
vocês”(Ezequiel 36.26).

O lema do ano de 2018 é “Deus 
diz: A quem quer que tiver sede, de 

graça lhe darei da fonte da água da 
vida” (Apocalipse 21.6).

Muito mais velho que o lema 
do ano é o lema diário dos irmãos  
moravianos. Já ao longo de mais 
de 270 anos integrantes daquela 
comunidade sorteiam versículos da 
Bíblia para cada dia, retirando-os 
de uma taça de prata, semelhante 
a uma loteria. As palavras assim 
selecionadas tornam-se as senhas 
diárias que viram guia de vida coti-
diana para muitos cristãos. Às vezes 
essas senhas são proféticas. Para 9 de 
novembro de 1989, dia da queda do 
muro de Berlim, a senha era “Batei 
e abrir-se-vos-á” (Lc 11.10).

Ah, sim! O lema escolhido para o 
ano de 2019 é do Salmo 34, o versí-
culo 14: “Procura a paz, e segue-a”.

Ulf Ekman, fundador da igreja 
pentecostal mais influente da Sué-
cia moderna e de toda a Escandi-
návia, anunciou ante o assombro 
de três mil seguidores em pleno 
culto dominical, que ele e sua 
esposa Birgitta irão converter-se 
ao catolicismo porque “nos demos 
conta que nossos pré-julgamentos 
protestantes em muitos casos não 
têm nenhuma base”.

Ekman dedicou quase trinta 
anos a serviço da congregação 
“Palavra de Vida”, que ele mesmo 
fundou junto a uma escola bíblica 
que tem mil alumos, além de mis-
sionários na Rússia, Cazaquistão 
e outros países do leste europeu, 
uma ONG de ajuda a crianças na 
Índia, é autor de livros traduzidos 
para 60 idiomas e apresentador 
de um programa televisivo inter-
nacional.

O ex-pastor disse que após 
dez anos dedicados a conhecer 
mais de perto a Igreja Católica, 
se viu atraído pelo catecismo, a 
doutrina social y o exemplo de 
vida dos católicos carismáticos, 
com os quais conviveu em muitas 
oportunidades em diferentes par-
tes do mundo. Na Suécia apenas 
1,5% dda população é católica, 
imigrantes na maioria.

Ekman assinalou que a confir-
mação de sua decisão aconteceu 
ao conhecer o insólito vídeo que 
o Papa Francisco gravou para o 
congresso de pastores pentecos-
tais nos Estados Unidos. Ele, que 
sempre tem sido a figura de refe-
rência da congregação apesar de ter 
deixado de ser o pastor principal 
em março de 2013, destacou que 
crer na unidade dos cristãos “tem 
consequências práticas”.

O agora ex-pastor ingressa na 
Igreja Católica na Páscoa deste ano 

e confirmou que ambos “temos vis-
to um grande amor por Jesus e uma 
sã teologia, fundada na Bíblia e no 
dogma clássico. Temos experimen-
tado a riqueza da vida sacramental. 
Temos visto a lógica em ter uma 
estrutura sólida no sacerdócio, 
que mantém a fé da igreja e que a 
transmite à próxima geração”.

Ekman também expressou que 
na fé católica encontraram “uma 
força ética e moral e uma coerência 
que pode enfrentar a opinião geral e 
uma tendência bondosa em relação 
aos pobres e aos mais fracos, e por 
último mas não menos importante, 
temos estado em contato com os 
representantes de milhões de ca-
tólicos carismáticos e temos visto 
sua fé viva”.

“A igreja é o corpo de Cristo, 
uma entidade estruturada. É concre-
ta, não é uma nuvem de gas. O Corpo 
é visível. O modelo é Jesus, que tinha 
um corpo visível durante 30 anos. 
Além disso, como era no início? A 
nós carismáticos encanta dizer que 
voltemos ao cristianismo de Atos 
dos Apóstolos... e naquele tempo só 
havia uma igreja!”, enfatizou.

Em seu contato com os cató-
licos Ekman diz ter descoberto 
“quão viva é sua crença, os dons 
que têm, o bem-informados que 
estão, a força de sua fé. Os cristãos 

‘de avivamento’ creen que têm o 
monopólio desse ardor, de modo  
que para mim foi uma experiência 
decepcionante dar-me conta de que 
não tínhamos este monopólio”.

De sua parte, Birgitta recor-
dou que “quando descobri todos 
esses aspectos positivos (da fé 
católica) pensei: Por que ninguém 
me disse isso? Pensei: ‘Alguém 
escondeu isso, de mim e de to-
dos os demais não-conformistas 
(refirindo-se aos protestantes fora 
da igreja luterana estatal). Foi 
uma experiência repentina depois 
de muita leitura. Expiação, cura, 
a crença em milagres... tudo isso 
está forte e bem articulado e mui-
tas pessoas não sabem. E isso me 
dá vergonha, por descobrir nossa 
ignorância”.

Agora o casal Ekman irá con-
tinuar com o trabalho solidário 
com crianças da Índia e serão 
membros da Paróquia Católi-
ca de Sankt Lars, en Uppsala. 
“Nos sentimos, um pouco como 
Abraão e Sara: dois anciãos 
entrando em um país desconhe-
cido”, acrescenta. Mas guiados 
por Deus (…).  Porém, isso sim, 
com vontade de fazer coisas pela 
evangelização, pela unidade dos 
cristãos e seu melhor entendi-
mento”, disseram.

Fundador de igreja sueca vira católico

Ulf Ekman e 
sua esposa 
Birgitta 
cumprimentam 
o Papa 
Francisco em 
Roma.
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P. NORIVAL MUELLER (com base na pesqui-
sa de Pastor Leonhard Creutzberg, no portal 

luteranos.com.br)
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Ecumene SEMINÁRIO irá preparar semana de 
oração pela unidade dos cristãos

Nossos Hinos
Creio que 
o dia virá (HPD 69)

SOUC 2016 terá seminário em abril
O legado musical que o compo-

sitor da melodia do hino 69 deixa 
para a IECLB é enorme. Falar dele 
em poucas linhas... como? Frank 
M. O. Graf (Alemanha, 1943), filho 
da pianista brasileira Esther Graf e 
do instrutor de aviação alemão Otto 
Graf, chegou ao Brasil com três anos 
de idade. Frequentou 1954/1955 o 
Colégio Martinus em Curitiba/PR, 
1956-1961 o Instituto Pré-Teológico 
e depois a Escola Superior de Teo-
logia da IECLB em São Leopoldo/
RS, formando-se 1965. Em outubro 
de 1965 assumiu o pastorado em 
Trombudo Central, SC.

Por solicitação do Concílio da 
Região Eclesiástica II, foi licencia-
do para dedicar-se ao estudo da 
Música Sacra, em Berlim. Em 1974 
P. Frank Graf passou a residir em 
Blumenau/SC. A partir dali assumiu 
o Departamento de Música Sacra 
da IECLB. Orientou as Semanas de 
Música, em Ivoti/RS, Panambi/RS, 
São Bento do Sul/SC e Blumenau/
SC, Araras/RJ e Serra Pelada/ES. 
Em 1976 organizou a União de 
Corais Evangélicos (UCE). Coorde-
nou edição de partituras CANTATE 
DOMINO com arranjos de hinos e 
corais. 

Desde 1976 Graf fazia parte da 
Comissão do Hinário que elaborou 
o 1º volume do Hinos do Povo de 
Deus (1981). São da autoria de 
Frank Graf as melodias no HPD 
de número 144, 145, 158, 195, 196, 
275, 284, 285 e 251.

Em 1984 passou a trabalhar 
como pastor da paróquia evangéli-
ca em Fidelis, até 1989 e ao mesmo 
tempo como professor na FURB até 
2003, quando se aposentou.

Com o tema “Chamados a 
proclamar os altos feitos 
do Senhor” (1 Pedro 2.9), 

realizar-se-á de 8 a 15 de maio a 
Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos. O lema desta ediçaõ 
da SOUC é “Vós, porém, sois a 
raça eleita, a comunidade sacerdo-
tal do rei, a nação santa, o povo que 
Deus conquistou para si, para que 
proclameis os altos feitos daquele 
que das trevas vos chamou para sua 
maravilhosa luz; vós que outrora 
não éreis seu povo, mas agora sois 
o povo de Deus; vós que não tí-

será dia 4, às 12 horas com almoço 
e o término dia 5, com almoço.

O pastor sinodal Inácio Lemke 
(Norte Catarinense), presidente do 
CIER, está fazendo contato com o 
assessor que ajudou na elaboração 
do material para conduzir este 
seminário. Na oportunidade, será 
realizada a avaliação da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2016 
“Casa Comum, Nossa Responsabi-
lidade”, prevista para o dia 4 de abril 
às 19h00. Inscreva-se e participe 
deste importante seminário. Mais 
informações junto ao seu sínodo.

O tema deste ano foi escolhido 
por um grupo de representantes 
de diversas regiões da Letônia, 
cujo texto base foi preparado con-
juntamente com a Comissão Fé e 
Constituição do Conselho Mundial 
das Igrejas-CMI e do Conselho 
Pontifício para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos.

Com o objetivo de preparar 
a SOUC, o Conselho de Igrejas 
para Educação Religiosa-CIER 
promove nos dias 4 e 5 de abril, um 
seminário sobre o tema, no Centro 
de Eventos Rodeio 12. O início 

nheis alcançado misericórdia, mas 
agora alcançastes misericórdia”  (1 
Pedro 2.9-10).

Na semana do lançamento 
da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica em São Francisco do 
Sul/SC desafio do saneamento 
básico foi levado à câmara de 
vereadores. O padre Mário Wo-
jciechosky e a pastora Cristina 
Scherer estiveram na câmara de 
vereadores em sessão ordinária 
do dia 25 de fevereiro, fazendo 
uso da Palavra Livre. 

Na ocasião foi possível apre-
sentar os objetivos da CFE 2016 e 
motivar o poder público e a popu-
lação da cidade para desenvolver 
ações de cuidado e responsabili-
dade para com a criação divina, 
especialmente sobre o tema do 
tratamento de esgoto que atual-
mente é 0,00% na cidade. 

Já existem planos para alterar 
esta situação, pois a cidade é turís-
tica e possui uma bela natureza em 
suas praias e rios, o que nos desafia 

a cuidar ainda mais deste paraíso 
que Deus criou e o ser humano com 
facilidade depreda. 

Na mesma sessão foi comenta-
do com tristeza o corte de árvores 
que não são nativas do litoral, 
porém muito antigas e benéficas 
por suas sombras no verão. Este 
fato ocorre na beira da praia de 
Ubatuba desencadeado por uma 
determinação judicial de 2008. 
Enfim, evidenciamos que há mui-
tas ações que nos preocupam em 
nossa cidade e nos fazem refletir à 
luz do tema Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade!  

Desejamos que as reflexões 
advindas da CFE-2016 possam 
transformar mentes e corações e 
fazer com que as ações do poder 
público e da população sejam de 
cuidado, amor, preservação e defe-
sa do direito da vida e justiça para 
todas as pessoas. 

CFE 2016

Câmara de São Francisco do Sul 
recebe ecumenismo da CFE

O Conselheiro-mor pastor Mi-
chael Martin visitou, com o pastor 
Hans Zeller, secretário para a Amé-
rica Latina de Mission EineWelt, 
as quatro igrejas na Costa Rica, 
Nicarágua, Honduras e El Salva-
dor. Também a IECLB tem uma 
parceria há duas décadas, renovada 
por outros cinco anos. 

Através dessas parcerias, a 
comunhão global dentro da Fede-
ração Luterana Mundial é suprida 
de vida. Os encontros com as 
igrejas parceiras enriquecem a fé 
e promovem aprendizagem mútua 
como a fé, em meio à pobreza, 
se transforma em uma âncora de 
esperança. Por outro lado, colabo-
radores bávaros prestam ajuda na 
formação e especialização de pes-
soas que trabalham para a igreja.

O pastor Michael Martin, 
conselheiro-mor da igreja báva-
ra, confirma isso apontando que 

parcerias eclesiais são sinal do 
corpo único de Jesus Cristo em 
um mundo despedaçado. É tarefa 
de toda a igreja conscientizar-se de 
que é parte da comunhão luterana 
mundial. As fronteiras bávaras 
não devem ser as fronteiras da 
igreja, disse.

Nesta troca intensiva não é pois 
para menos que este foi um dia im-
portante para os cristãos luteranos, 
quando da prorrogação do acordo 
de parceria entre a Comunhão das 
Igrejas Luteranas na América Cen-
tral (CILCA), a Igreja Evangélico-
-Luterana na Baviera (ELKB) e 
a Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB).

A Pastora 1ª Vice-Presidente 
da IECLB, Pa. Silvia Genz, repre-
sentou a IECLB na Conferência da 
CILCA, realizada em San Salva-
dor, El Salvador, nos dias 25 e 26 
de fevereiro.

AMÉRICA LATINA

Igreja Luterana da Baviera 
promove intercâmbio
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Livres pela 
Graça para 
cuidar 

Pa. VERA REGINA WASKOW / Curitiba
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Especial DOENÇA DO SÉCULO é desafio para 
a ciência e para os pacientes

Tema do Ano
NOSSA SAÚDE

O grande desafio do câncer
Dr. NIVALDO KIISTER, Serra/ES

O verbo “cuidar”
Para compreendermos o 

sentido que o verbo cuidar 
evoca é necessário que nos 
sintamos pessoas banhadas, 
inundadas pela graça do amor 
de Deus. Se nos sentirmos 
amadas e queridas por Deus 
e nos compreendermos parte 
integrante e ativa de sua bela 
e imensa criação, esse verbo 
passa de uma ordem para uma 
reação executada com amor. 

Não soará mais como uma 
imposição: Você deve cuidar! 
Mas será antes, uma reação 
cheia de amor: Eu cuidarei! 
Cuidarei de mim, de ti, de nós, 
de nossa rua, nossa cidade, toda 
criação. 

Vista turva
Quando o povo de Deus ca-

minhava com a vista embaçada 
e segundo sua própria vontade 
Deus enviou profetas e profe-
tisas para que lhe abrissem os 
olhos e enxergassem suas falhas 
(Amós 5.14a). 

Seguimos como povo de 
Deus caminhando com a vista 
turva e também perdemos o 
rumo. Perdemos o bom senso, 
já não sabemos o que é certo, 
o que é errado, também nossos 
olhos precisam ser urgentemen-
te abertos. 

Lucidez
Quando reconhecemos a 

maravilhosa graça de Deus, 
do Deus de Jesus Cristo que 
com amor nos cuidou, salvou, 
transformando para sempre a 
morte em vida, então nossos 
olhos se abrem. E assim, somos 
novamente trazidos à luz, à 
lucidez e junto trazemos outras 
pessoas mais, desembaçando 
suas vistas. 

Carecemos ser inundados e 
inundadas por essa certeza que 
nos liberta diariamente. Faz-se 
urgente espalhar sinais do amor 
de Deus para que o mundo o 
veja, o conheça e reconheça 
(Mateus 5.18). 

Vivendo de graça da graça, 
somos convidadas a ser pesso-
as gratas porque das mãos de 
pessoas gratas brotam cuidado, 
proteção e amor para com toda 
a criação.

Câncer continua sendo 
um grande desafio para 
a ciência médica e isso 
resume-se ao fato de 

que o mesmo tipo de câncer, no 
mesmo órgão, reage de maneira 
muito diferente em muitos pa-
cientes.  Câncer é o nome de uma 
doença que muitos pacientes e ou 
familiares nem gostam de pronun-
ciar. Dizem: “Aquela doença”. É 
uma doença que não se restringe 
somente aos seres humanos, mas 
sim a todos os seres vivos denomi-
nados vertebrados. Nem as plantas 
escapam dela. Não escolhe sexo, 
cor, idade, religião e condição 
social. Todos estão sujeitos.

Muitas Causas – Câncer é 
uma doença que tem causa mul-
tifatorial, ou seja, são muitos os 
fatores que juntos desencadeiam 
todo o processo de desenvolvi-
mento da patologia. Muitos são 
conhecidos e outros continuam 
uma incógnita e é exatamente 
este o grande desafio para a ci-
ência. Porque todo o processo 
de desenvolvimento da doença 
ocorre no núcleo da célula, mais 
precisamente, no assim chamado 
DNA, a molécula da Vida.  

Câncer NÃO é doença con-
tagiosa, mas muitas vezes nos 
perguntam, se devem separar 
talheres, pratos e outros utensílios 
e dormir em quartos separados. A 
resposta é NÃO. São poucos os 
tumores que têm fator hereditá-
rio, cito: Retinoblastoma (tumor 
de retina, muitas vezes o bebê já 
nasce com o tumor em atividade), 
um pequeno número de câncer 
do reto e também uma pequena 
percentagem de câncer de mama, 
ou seja, nesses casos a doen ça se 
manifesta numa idade bem mais 
precoce do que normalmente 
ocorre e com uma agressividade 
muito maior.

Existe uma variedade muito 
grande de cânceres e a ciência não 
tem explicação exata para todos os 
fatores desencadeantes; ainda bem 
que, para um bom número deles, a 
frequência é relativamente baixa 
e devemos nos preocupar, sim, 
com os mais frequentes, porque 
estes têm as suas causas bem de-
terminadas.

A maioria dos pacientes que 
nos procuram, apresentam tumores 
cujos fatores desencadeantes são 
muito bem conhecidos e é exata-
mente aí que devemos focar todo 
o nosso empenho no sentido de 
informar quais são esses fatores. 

Portanto, o câncer é uma doença 
comportamental, ou seja, ela pode 
se manifestar ou não, dependendo 
como foi o estilo de vida, os hábitos 
alimentares, etc. Todo mundo sabe, 
por exemplo, que fumar é extrema-
mente prejudicial ao organismo. O 
hábito é responsável por pelo me-
nos 90% de todos os tipos de câncer 
de pulmão, além de contribuir nos 
eventos de infarto do miocárdio 
e derrames (Acidente Vascular 
Cerebral-AVC). Junto com o ál-
cool, responsável diretamente por 
tumores de boca, garganta, esôfago 
e bexiga.

Os hábitos alimentares são 
as principais causas no câncer 
de estômago e intestino grosso, 
principalmente de reto. Isto é, 
devemos evitar dentro do possível, 
alimentos industrializados como os 
enlatados, embutidos e defumados, 
pois tais produtos agridem muito 
a mucosa gástrica, devido aos 
conservantes, edulcorantes e tantos 
outros produtos adicionados.

Quanto ao reto, devemos in-
gerir mais alimentos com fibras, 
pois elas são responsáveis pela 
formação do bolo fecal. Quanto 
mais fibra, menos tempo o bolo 
fecal permanece no intestino; con-
sequentemente, menos agressão a 
mucosa sofre. Isso sempre regado 
com bastante ingestão de líquidos, 
de preferência água.

Os mais comuns – Não pos-
so esquecer-me do câncer mais 
frequente na mulher, o câncer de 
mama. O Ministério da Saúde 
previu para o ano de 2015, 62.000 
novos casos. O diagnóstico precoce 

através da mamografia é a grande 
chance de cura. Fazer o primeiro 
exame aos 35 anos de idade e 
depois repetir aos 40 anos ou con-
forme orientação do ginecologista 
ou mastologista.

Câncer do colo uterino, ter-
ceiro tumor mais frequente, com 
17.500 novos casos para 2015, o 
exame ginecológico anual para 
toda mulher que tem vida sexual 
ativa é a grande arma. O Ministério 
da Saúde recomenda o primeiro 
preventivo aos 25 anos, porém é 
sempre muito importante seguir as 
recomendações do ginecologista.  
O segundo tumor mais frequente 
na mulher é o de reto. Os cuidados 
já foram comentados.

Para o homem, o câncer de 
próstata, com 62.000 novos casos 
em 2015, a prevenção também é 
a grande arma para a cura. Este 
câncer inicia a sua trajetória de 
aumento gradativo e de forma 
silenciosa a partir dos 50 anos 
de idade, quando o homem deve 
consultar o seu urologista. Quan-
to mais precoce o diagnóstico, 
maiores são as chances de cura. O 
homem precisa perder o medo e 
a vergonha. Estes são os grandes 
entraves para o diagnóstico preco-
ce em um bom número de casos. 
Tendo história familiar de câncer 
de próstata, recomenda-se iniciar 
numa idade mais precoce: 45 anos.

Tratamento – Como qualquer 
outra doença, o diagnóstico deve 
ser bem feito e ser tratado confor-
me recomendam os protocolos. Os 
principais tratamentos são: Cirur-
gia, quimioterapia, radioterapia, 

hormonioterapia e imunoterapia 
e envolvendo médicos nas suas 
diversas especialidades, também 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
assistentes sociais, nutricionistas 
e, não raras vezes, aconselhamento 
espiritual. Os cuidados são sempre 
multiprofissionais. 

Porém, sempre aparece al-
guém com fórmulas mágicas, 
com promessas de cura quase que 
milagrosas. Exemplo bem típico 
nos dias atuais temos na droga co-
nhecida como Fosfoetanolamina, 
a “Pílula do Câncer”. Conforme 
o Instituto Nacional do Câncer, 
ligado ao Ministério da Saúde, 
faltam evidências e são necessários 
estudos pré-clínicos e clínicos para 
confirmar a eficácia da droga. É o 
desespero que leva o paciente a 
se agarrar a qualquer promessa de 
ajuda ou cura.

Vida saudável – Portanto, o 
câncer é uma doença grave e, em 
um bom número de casos, pode 
ser letal caso não seja tratado 
corretamente. Grandes centros de 
referência já conseguem, com as 
armas terapêuticas disponíveis 
atualmente, em torno de 60% de 
cura. Essa é uma média de todas 
as formas de câncer que existem. 

Estilo de vida saudável: Ali-
mentação, atividade física, sem 
fumo, evitar bebidas destiladas 
em excesso. Consumir alimentos 
ricos em vitamina A e C, pois elas 
depuram as células, retirando os 
radicais livres. Como vimos, de-
pende única e exclusivamente de 
nós. São atitudes bem básicas, mas 
que fazem toda a diferença.

Um desafio para os cientistas, o câncer pode ser enfrentado com diagnóstico precoce e vida saudável.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO


