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MEDITAÇÃO

Leia também

Arena Jaraguá reuniu 
7 mil luteranos para 
comemorar Reforma

REFORMA 500 ANOS

Em torno de 7 mil fiéis 
vindos dos sínodos Paranapane-
ma, Norte Catarinense e Vale do 
Itajaí celebraram os 500 anos da 
Reforma juntos. O encontro, no 
dia 29 de outubro, foi na Arena 
Jaraguá. Um espetáculo marcante, 
que emocionou do início ao fim, 
trouxe música e celebração.

DESTAQUE / PÁG. 3 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Um menino nos nasceu!
NATAL

LUCAS 1.78-79 

“O nosso Deus é mise-
ricordioso e bondoso. 
Ele fará brilhar sobre 
nós a sua luz e do céu 
iluminará todos os que 
vivem na escuridão da 
sombra da morte, para 
guiar os nossos passos 
no caminhoi da paz.”

Aespe tacu la r 
obra do ar-
tista popular 
Franklin Cas-
caes, na Ilha 

de Santa Catarina, tornou-se 
uma tradição no tempo do Na-
tal. Morto em 1983, sua obra 
continua viva na Fundação 
que leva o seu nome. A exi-
bição desses presépios, como 
o desta foto, é testemunho 
disso. Criatividade, espiritua-
lidade popular e teologia com 
os pés no chão assoriano da 
ilha tornam viva a lembrança 
do acontecimento de Belém. 
Suas figuras são montadas 
todos os anos na Praça XV, 
no centro da Capital. É com 
a genialidade da obra de Cas-
caes e sua contextualização 
ousada na cultura da ilha que 
o jornal O Caminho deseja 
um Feliz Natal! Eis que “um 
menino nos nasceu!”, para 
nossa salvação. Passar um 
dia na Praça XV, em Floria-
nópolis, vai ajudar você a ver 
nesses presépios a maravi-
lhosa salvação que Deus nos 
presenteia em Jesus! 

 FOTO DIEVE OEHME

Comin celebra 35 
anos com seminário 
de interculturalidade

CANTO COMUNITÁRIO

O Livro de Canto da Igreja 
conta com 641 cantos selecionados 
durante seis anos de trabalho. O 
objetivo é deixar todo o legado mu-
sical da IECLB reunido num único 
cancioneiro. O lançamento oficial 
foi em culto na Matriz de Porto 
Alegre, no dia 21 de outubro, como 
parte dos festejos pelos 500 anos.

MÚSICA / PÁG. 11 

ERRAMOS

A meditação publi-
cada na capa da 
Edição d'O Cami-

nho do mês de novembro 
não foi escrita pelo pastor 
Clovis Horst Lindner, 
conforme consta. O texto 
foi escrito pelo pastor 
Marcos Butzke, de Itajaí/
SC. Um erro de revisão 
causou o equívoco, pelo 
qual pedimos desculpas.

Ao nos aproximarmos do fi-
nal do ano de 2017, nossas agendas 
estão repletas de “compromissos”, 
de encerramentos festivos, de ami-
gos e amigas secretos e revelados. 
Em nossos corações há uma mis-
tura de sentimentos, pois, alguns 
projetos de vida nós conseguimos 
realizar durante o ano que termina.

Revisamos a nossa vida, nossas 
relações familiares, nosso envolvi-
mento na comunidade de fé, nossas 
frustrações na área da política 
nacional, muito mais poderia ter 
sido feito se... a escuridão (a ob-
sessão, a ganância, a corrupção, o 

individualismo) não tomasse conta 
tão facilmente de muitas pessoas. 
Alguns tantos, entre eles você e eu, 
remam contra a maré, colocando 
aqui e ali, sinais de paz e de graça, 
neste mundo que ainda e de Deus 
(HPD 165). 

Em nossas comunidades, mui-
tos trabalhos foram continuados 
e iniciativas implantadas, juntas  
marcam o nosso ALEGRE JU-
BILAR. Apesar da escuridão que 
deseja nos abater, somos lembrados 
que “o nosso Deus é misericordioso 
e bondoso” e essa descoberta foi e 
é fundamental em todos os tempos.

Assim como ela trouxe uma 
nova luz para o reformador Lutero, 
para deixar-se acolher e motivar 
por Deus, todos nós igualmente 
somos convidados e convidadas 
a olhar para o ano que se encerra 
e enxergar “acima de tudo” que 
o nosso Deus é misericordioso e 
bondoso, que derrama sobre nós a 
força do Espírito Santo,  guiando os 
nossos passos no caminho da paz. 
Façamos com Deus a nossa parte, 
e sejamos gratos por tudo.

Desejamos um rico período de 
Advento e um tempo santo de Natal 
cheio de paz e bênçãos!

ESCOLA SEM PARTIDO

Eu sou 
professora e 
estou com medo

CONCORDA COMIGO / PÁG. 2 
KATILENE WILLMS LABES

ANO 500 / PÁG. 9 ESPECIAL / PÁG. 2 

REFORMA PELA IECLB

Igreja reuniu 30 mil      
fiéis em encontros pelos 
sínodos no dia 29/10

ÚLTIMA PÁGINA

Mensagem e celebração 
de Natal para a noite 
natalina em família



Para muitas pessoas 
a espiritualidade 
natalina desapareceu 
ou é coisa muito 
secundária! Precisamos 
reaprender a celebrar 
o Natal de Cristo e não 
permitir que este valor 
caia em desuso.

KATILENE WILLMS 
LABES, Pastoral da Criança 
e da Juventude no SVI.
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CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

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

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

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

Que outros 500 nos esperam?

Opinião
EDITORIAL

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

Fale conosco

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

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00 (anual)

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
30/11/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Chega às suas mãos o último número d’O Caminho para este 
ano. Ao mesmo tempo é o primeiro número de nosso jornal 
do Novo Ano Litúrgico da Igreja, que inicia com o primeiro 
Domingo de Advento – neste ano em 3 de dezembro.

Os festejos pelos 500 anos da Reforma passaram. Muitos deles se 
realizaram no último domingo de outubro – muitos dias da igreja Brasil 
afora, entre eles o nosso Dia Intersinodal dos Sínodos Paranapanema, 
Norte Catarinense e Vale do Itajaí, que reuniu cerca de 7.000 luteranos 
e luteranas em Jaraguá do Sul (conf. página 3). Outros aconteceram no 
próprio Dia da Reforma, em 31 de outubro, com celebrações especiais 
e em parte ecumênicas (conf. página 8). Monumentos também foram 
instalados em espaços púbicos de diversas cidades (conf. páginas 3 e 8). 
Também a mídia – especialmente a TV e mídias sociais – abriu espaço 
considerável para este jubileu. Que bom! Este jubileu deu à nossa igreja 
uma boa visibilidade; nos fez sentir, que também no Brasil não somos tão 
pequenos assim, e nos deixa o desafio da segunda frase de nosso Lema 
do Ano: “Agora são outros quinhentos!” – Como serão estes?

Conforme já apontado acima, agora entramos num novo ano litúrgico. 
Olhamos para frente. É Tempo de Advento e de Natal. Advento é tempo 
de preparo. De preparo para o que mesmo? Tempo de correria, de fazer 

Encarte dos 500 Anos da ReformaSou professora e estou com medo CARTAS

aquela faxina geral que foi ficando para trás durante o ano? De dar um 
último up nas vendas? De se preocupar com as comidas e bebidas para 
a Ceia de Natal, com a roupa nova, com os presentes – e “a grana anda 
curta”?  Ou tempo de nos preparar espiritualmente para celebrar Jesus 
Cristo – que veio e virá? 

O autor do “Olhar Crítico” deste mês (conf. página 7) diz que há dois 
modos de se preparar e celebrar o Natal: O Natal comercial, do Papai 
Noel – com tudo o que isto implica; ou o Natal de Cristo.  É verdade! 
E parece que, na prática, o Natal comercial é que vence. Tanto é que 
para muitas pessoas a espiritualidade natalina desapareceu ou é coisa 
muito secundária! Penso que precisamos (re)aprender a celebrar o Natal 
de Cristo e não permitir que este grande valor caia em esquecimento 
e desuso. 

Como um auxílio para a celebração deste Natal de Cristo O Caminho 
traz em sua última página uma pequena liturgia própria para uso em família 
na Noite de Natal, também acompanhada de uma mensagem para a noite 
em pequeno círculo. Que ela possa lhes ser uma bênção. Em nome do 
Conselho de Redação, abençoado Advento e Feliz Natal.

Ao preparar o Estudo Bíblico para um grupo integrado por 
agricultores, planejei estudarmos em conjunto o Encarte, porém, 
deparei-me com um linguajar refinado e apenas muito histórico.Não 
faz parte do mesmo uma linguagem mais espiritual,  e a citação de 
textos bíblicos é muito pequena – e aí lembro que Lutero era muito 
bíblico. Como dirigente de estudo bíblico, viso como meta central 
a leitura da Bíblia, folheando suas páginas com oração, sendo 
conduzida pelo Espírito Santo. Em minha opinião, faltou o apelo, o 
convite para que o leitor, mesmo os luteranos que possuem apenas 
o nome no cadastro, viessem conhecer mais de perto nossa teologia, 
pois somos uma igreja da palavra, comprometida com a verdade.

Sou luterana desde o batismo, amo a IECLB e sonho com 
uma igreja onde os membros busquem na leitura da Bíblia um 
comprometimento com Deus, com Cristo Jesus e que sejam 
conduzidos pelo Espírito Santo. Agradeço a atenção e minha 
intensão é contribuir na caminhada do Povo de Deus.

 Rita Izolete Linder Holler
Jaraguá do Sul/SC

Descendentes de Martim e Katharina
Sou professor de História e Ensino Religioso e, ao acessar 

muitos materiais em torno dos 500 Anos da Reforma, surgiu-me um 
questionamento: Existem na Alemanha descendentes de Martim 
Lutero e Katharina von Bora?

Adilton Cunha
Petrópolis/RJ (por e-mail)

O CAMINHO RESPONDE: Há em torno de 5.200 descendentes 
que carregam o sobrenome Luther em território alemão. Entretanto, 
segundo a Wikipedia nenhum deles é descendente masculino direto 
de Martin Luther e Katharina von Bora, mas do seu irmão Jakob 
Luther. O último descendente de linhagem masculina direta do 
reformador foi Johann Gottlob Luther, que morreu em 03.11.1759.

O Escola Sem Partido tem 
demonstrado grande interesse pela 
educação brasileira. Como professora, 
o envolvimento da sociedade com o 
ambiente escolar sempre foi um grande 
desejo. Entretanto, no caso do Escola 
Sem Partido, sinto medo. Iniciando pelo 
nome, desconfio que a desesperança da 
população e o ódio ao sistema político 
e seus partidos estão sendo usados com 
má fé ao se intitular “sem partido”. As 
pautas apresentadas pelo movimento 
acolhem anseios de diferentes partidos 
conservadores. O Escola Sem Partido 
tem partido. Esse trocadilho contra-
ditório ser aceito por uma parcela da 
população me assusta. E o silêncio da 
outra parte me dá medo.

O movimento afirma que professo-
res usam a sala de aula para doutrina-
ção política e ideológica e defende uma 
escola sem ideologia. Educar é um ato 
político, e o conjunto de ideias que di-
recionam o ato de educar é ideo lógico. 
Educo porque a construção social 
que me compõe me desafia e minhas 

convicções políticas me impulsionam 
a ocupar este espaço. Educo por crer 
ser este um caminho de libertação para 
as pessoas. Educar deve ser baseado no 
respeito e permitir que pensamentos 
diferentes se desenvolvam de acordo 
com a reflexão das crianças.

A criança é capaz de refletir! O 
ato de refletir a partir dos diferentes 
espaços em que está inserida é o que 
a constrói. Quando a família media o 
processo educacional da criança é qua-
se impossível que o resultado não seja 
satisfatório. O fato é que mediar rdyr 
processo exige diálogo, participação, 
paciência. Me parece que é aí que mora 
o problema do Escola Sem Partido.

O movimento diz que a educação 
religiosa e moral deve seguir as con-
vicções da família. Concordo. A escola 
não tem que educar para a religião. Isso 
é responsabilidade da família. O que a 
legislação prevê é a disciplina de Ensino 
Religioso, baseada no direito de cada 
pessoa exercer livremente a sua religião 
e conhecer para respeitar as demais. A 
sociedade é mais complexa do que a 
crença do núcleo familiar. É preciso 
expandir o conhecimento para viver em 
sociedade com qualidade. Mas, permitir 
que a criança se envolva com o diferente 
exige que a família esteja presente.

O movimento apresenta inú-
meros argumentos para defender 

suas posições, mas como solução 
defende afixar um cartaz em sala de 
aula com algumas recomendações e 
estimular que estudantes denunciem 
docentes. Não há diálogo, não há 
envolvimento da família e da ges-
tão escolar. Não se propõe debate, 
nem vida comunitária dentro da 
comunidade escolar. Como luterana, 
não posso admitir que destruam a 
vida comunitária escolar. Não há 
construção de respeito nesse projeto. 
Docentes sairão desmotivados e a 
comunidade escolar envolta em uma 
atmosfera de medo.

Como professora me sinto sob 
suspeita de um crime. O Escola Sem 
Partido criminaliza a prática docente. 
Chegamos a tal ponto de desorientação, 
que apoiamos quem comete crimes 
contra a população e os seus projetos, 
que tentam criminalizar professores.

Se queremos mais qualidade 
na educação, lutemos por melhor 
formação para profissionais, salários 
dignos, manutenção dos programas 
de iniciação científica e docência; 
lutemos por investimentos e não 
congelamento dos gastos com educa-
ção; visitemos as feiras de ciências e 
exposições escolares. A escola precisa 
ser um espaço de liberdade, criação, 
diálogo e participação. Não se aprende 
e, tampouco, se ensina com medo!

LUCAS 1.78-79 

O nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará 
brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os 
que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar 
os nossos passos no caminhoi da paz.”



Fala Sinodal
BRENO CARLOS WILLRICH 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí em Blumenau.
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Destaques
REFORMA 500 ANOS

7 mil pessoas reunidas na Arena
Geração 500, uma
geração privilegiada

ARENA JARAGUÁ reuniu a maior 
celebração dos 500 anos na IECLB

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Um grande encontro 
uniu os sínodos Norte 
Catarinense, Paranapa-
nema e Vale do Itajaí 

para comemorar os 500 anos da 
Reforma Luterana. O Dia da Igreja 
aconteceu no domingo, 29 de ou-
tubro, na arena de Jaraguá do Sul/
SC e reuniu 7 mil pessoas vindas 
dos estados de São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina.

O pastor sinodal do Sínodo Vale 
do Itajaí, Breno Carlos Willrich, 
lembrou que a história luterana 
é muito bonita. Ele desafiou as 
pessoas a acreditarem no potencial 
da Igreja e abrir as portas para tra-

zer mais gente e contagiar outras 
pessoas com a alegria com que os 
participantes foram contagiados no 
Dia da Igreja.

“Lutero” e “Katharina” esti-
veram presentes e emolduraram 
todo o mega-evento comemorativo 
com seu espanto por tanta gente 
celebrando a Reforma.

Educação, música e impulsos 
para o futuro com jovens reforma-
dores foram temas abordados na 
manhã do encontro, intercalando 
com o grande coro de 500 vozes e 
150 instrumentistas.

“Este evento foi um grande 
sucesso. Nossas mensagens foram 
consistentes e atualizadas. Tenho 
certeza que fizemos um grande 

trabalho enquanto sínodos parcei-
ros. As pessoas que passaram no 
encontro voltam para casa com 
muito conteúdo”, disse o pastor 
sinodal do Sínodo Norte Catarinen-
se e 2o vice-presidente da IECLB, 
Inácio Lemke.

A celebração principal foi con-
duzida pelos três pastores sinodais 
e a participação de mais de 150 
ministros e ministras, com momen-
tos emocionantes e de profunda 
reflexão sobre o futuro da igreja. 
“Agora são outros 500”, foi o de-
safio proposto pelos pregadores.

“Foi um dia especial, bonito e 
que ficará na história. Três sínodos 
se juntaram e milhares de pessoas 
vieram para celebrar e, alegres, ju-

bilar. Este é o sinal de que o legado 
da Reforma está nos corações das 
pessoas. Agora precisamos voltar 
para as comunidades e ser igreja, 
enfrentar desafios com coragem e 
ousadia. Devemos ser luz para as 
trevas e a escuridão”, finalizou o 
pastor sinodal do Sínodo Parana-
panema, Odair Airton Braun.

Durante o Dia da Igreja ainda 
foi lançado o novo Livro de Canto 
da IECLB e apresentado o livro 
“Abrindo Novas Fronteiras”, de 
diversos autores, sobre o pioneiro 
Otto Kuhr. Setores de trabalho, 
projetos diaconais e instituições 
apresentaram seus trabalhos com 
exposições e estandes nos anexos 
da Arena Jaraguá.

Arena Jaraguá lotada e uma emoção contagiante marcaram o dia 29 de outubro, no maior encontro luterano de celebração da Reforma no Brasil.

A Faculdades EST inaugurou 
no dia 27 de outubro o Memorial 
às Mulheres do Movimento da 
Reforma, por meio da escultura de 
Katharina von Bora. Durante qua-
tro meses o Programa de Gênero e 
Religião da Faculdades EST traba-
lhou na mobilização de recursos, 
com o apoio de grupos de mulheres 
do Brasil e do exterior. A obra foi 
elaborada pela artista Nina Eick.

O Memorial com a escultura 
de Katharina von Bora é o único 
na América Latina. Conclama 
igrejas, instituições de ensino e 
pesquisa e a sociedade em geral 
a reconhecer a contribuição das 
mulheres em todos os âmbitos de 
atuação. Ainda incentiva todas as 

mulheres a lutarem unidas pelos 
direitos humanos, especialmente, 
os direitos das mulheres.

Durante a cerimônia, o Reitor 
Prof. Dr. Wilhelm Wachholz des-
tacou a escolha da personagem 
homenageada, explicando a funda-
mental contribuição de Katharina 
von Bora à Reforma. 

A estátua fica em frente ao pré-
dio administrativo da Faculdades 
EST, no Morro do Espelho em São 
Leopoldo/RS.

Katharina von Bora foi uma 
freira que fugiu do convento para 
juntar-se ao movimento da Refor-
ma em Wittenberg e acabou casan-
do com o próprio Lutero, tornando-
-se figura central da Reforma.

Estátua de Katharina é inaugurada no Morro do Espelho

A pastora de 
Blumenau, 
Márcia Helena 
Hülle, posa 
ao lado da 
estátua recém-
inaugurada 
da esposa do 
reformador 
Martim Lutero. A 
estátua é a única 
do gênero em 
toda a América 
Latina.

Passadas as comemorações 
dos 500 anos da Reforma, 
nós que pudemos viver esta 
data, constatamos que somos 
uma geração privilegiada. 
Quanto movimento! Tivemos 
a oportunidade de redescobrir 
os valores da Reforma, nos 
apoderamos deles e os 
reafirmamos para o mundo. O 
valor da escritura, o papel da 
mulher na igreja e sociedade, a 
educação, a ética e a liberdade 
de pensar e agir foram temas que 
ganharam força e revelaram o 
quanto a Reforma é atual. 

Olhamos no espelho e 
vimos o que há de bonito em 
nós: nossa teologia, música 
e liturgia; nossa história, a 
coragem de Lutero e Catarina 
e o pioneirismo dos nossos 
antepassados que foram movidos 
pela fé; a vida comunitária, as 
nossas instituições diaconais, 
nossos setores de trabalho que 
reúnem e capacitam nossa gente.  
Recebemos reconhecimento 
das esferas públicas. Ouvimos 
o quanto a igreja luterana 
contribuiu para a formação 
cultural e social. Aparecemos 
na mídia e nas redes sociais 
mais do que nunca e tornamos 
o nome do luteranismo mais 
conhecido. Nos encontramos 
com outros luteranos e luteranas 
que sonham, oram e agem como 
nós. Encontros imensos e belos 
que renovaram nossa fé. Somos 
a geração 500, uma geração 
privilegiada.

Comprometida com o novo
Àquele a quem muito foi dado, 

muito lhe será exigido; a quem 
muito se confia, muito mais lhe 
pedirão (Lucas 12.48 b). Ter vivido 
esta experiência nos compromete 
mais. O conhecimento adquirido 
nos compromete a sermos 
defensores do fiel evangelho. 
Nosso reconhecimento como 
“protestantes” deve ser impulso 
para transformarmos o que 
precisa ser mudado. Nossa fé 
renovada deve ser testemunhada. 
Queremos continuar vestindo 
nossas camisetas, hasteando 
nossas bandeiras e divulgando 
a nossa rosa.  Nossas lindas 
celebrações não podem ficar só 
nas fotografias e lembranças, 
mas podem ser força propulsora 
de nova comunitariedade. Nosso 
papo sobre missão deverá se 
concretizar em crescimento. 
Nosso reconhecimento público e 
visibilidade nos comprometem em 
continuarmos agindo como igreja 
que faz diferença no mundo.

Nossa geração privilegiada foi 
comprometida com o novo. Por 
isso, sejamos protagonistas dos 
outros 500.  
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Gente e Eventos 

Flashes

O SABOR DO VINHO nos aproximou 
do sabor do Evangelho

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

SABORES DA FÉ

Degustação de vinho com espiritualidade
DA REDAÇÃO / Blumenau

MARCOS DA SILVA 
esteve em Heidelberg e 
Berlim-Alemanha, participando 
do Programa Pedagógico para 
Diretores de 12 instituições 
de ensino da América 
do Sul (Brasil, Argentina, 
Colômbia, Peru, Bolívia e 
Equador), promovido pela 
Iniciativa PASCH (Escolas, 
uma parceria para o futuro, 
do Ministério das Relações 
Exteriores da Alemanha) para 
o incremento do ensino da 
lingua alemã nas instituições. 
A Escola Barão, da qual o 
professor Marcos é diretor-
geral, integra esse programa 
desde 2008. O programa 
executado pelo Goethe-
Institut inclui capacitação de 
professores, apoio pedagógico 
e certificação dos alunos. A 
segunda parte da formação e 
intercâmbio inclui escolas de 
ensino bilingue em Berlim.

FOTO DO FACEBOOK

CLAUDETE BEISE 
ULRICH, coautora do livro "As 
Mulheres da Reforma" (Sinodal) 
junto com Heloisa Dalferth, fez 
apresentação do livro durante 
homenagem à Reforma na 
Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo, na noite de 24 
de outubro em Vitória/ES. Na 
solenidade alusiva aos 500 
anos da Reforma, também 
falaram os pastores João Paulo 
Auler e Rosane Pletsch, além 
do pastor sinodal Joaninho 
Borchardt, do Sínodo Espírito 
Santo a Belém. Claudete é 
pastora e doutora em teologia, 
com cadeira na Faculdade 
Unida de Teologia, em Vitória.

FOTO DO FACEBOOK

Degustação de vinho com 
viés espiritual? Foi a ex-
periência dos ministros e 

ministras do Sínodo Rio dos Sinos, 
em sua convenção no Grande Hotel 
Dall’Onder em Bento Gonçalves/
RS, na noite do dia 6 de novembro. 
A degustação teológica de vinhos, 
intitulada “Vinho – dádiva do céu 
e da terra”, foi conduzida pelos 
pastores eméritos Hans Alfred 
Trein e João Artur Müller da Silva, 
com a assessoria especializada da 
sommelière Deise da Costa, do 
Grande Hotel Dall’Onder. 

Foram degustados um espu-
mante Demi-Sec, um vinho branco 
Chardonnay, um vinho tinto Pinot 
Noir, um vinho tinto Cabernet 

Sauvignon e um vinho licoroso. 
Ao longo da degustação foram 
compartilhadas reflexões sobre o 
vinho a partir de textos bíblicos. 
Ao final, o canto de Jaci Maras-
chin, “Partilhar o pão, distribuir 
o vinho”, encerrou a degustação, 
realizada no Salão Chardonnay 
do hotel. 

“Esta vivência de uma degus-
tação com a contribuição da espi-
ritualidade cristã foi bem acolhida 
pelos participantes do evento. O 
sabor do vinho nos aproximou do 
sabor do Evangelho e seu sentido e 
valor para nossa vida”, registrou o 
pastor Müller da Silva em sua pági-
na no Facebook. “Estamos abertos 
a convites de outros sínodos que 
queiram fazer a mesma experiên-
cia”, ofereceu Müller da Silva.Os pastores Müller da Silva e Trein com a somelière Deise da Costa.

No dia 22 de outubro em Ja-
raguá do Sul/SC aconteceu o culto 
de despedida, desinstalação e envio 
do casal de pastores Marlon e Ro-
sangela Radons. A igreja da paróquia 
Apóstolo Tiago reuniu mais de 300 
pessoas das quatro comunidades – 
Amizade, Santa Luzia, Três Rios do 

Casal de ministros inicia 
nova caminhada em Toledo

MINISTÉRIO PASTORAL

O casal de pastores Rosângela e Marlon Radons com a filha Isabela.

Norte e João Pessoa – para o evento. 
O casal atuou por oito anos na paró-
quia Apóstolo Tiago, onde também 
nasceu a pequena Isabela, filha do 
casal. A diaconisa Arlete Prochnow 
realizou o ato de desinstalação e 
envio para a cidade de Toledo/PR, 
onde os dois já foram instalados. 

No dia 2 de novembro a Comu-
nidade Luterana de Curitiba – CELC 
esteve reunida para o culto de grati-
dão e louvor pela conclusão de sua 
nova sede administrativa, localizada 
na Rua Ivo Leão 205, Alto da XV. 
Além de abrigar a sede adminis-
trativa da CELC, o espaço também 
comporta a sede administrativa do 
Cemitério Luterano de Curitiba. 

A celebração, dirigida pelo pastor 
sinodal Odair Braun e pela pastora 
Vera Maria Immich, da Comunidade 
e Pastoral da Consolação, contou 
com a presença de lideranças de 
todas as comunidades e do Sínodo 

Paranapanema. Também participa-
ram o grupo de metais Sola Fide e o 
grupo Vozes da Consolação.

O ato de inauguração conclui 
um projeto que teve início há dez 
anos com o objetivo de reunir a 
administração num único local. Na 
nova sede há espaço para abrigar 
a guarda de livros e elementos da 
história da Comunidade Luteran de 
Curitiba, sala de reuniões, espaços 
de uso da Pastoral da Consolação 
assim como todo o setor administra-
tivo, banheiros e refeitório para os 
mais de 20 funcionários que atuam 
no complexo.

União paroquial de Curitiba 
tem nova sede administrativa

INAUGURAÇÃO

O P. Sin. Odair Braun participou da inauguração da sede da CELC.

No ano de Jubileu da Reforma e na sua 
décima edição, a Campanha Nacional de 
Ofertas para a Missão VAI E VEM superou 
a meta de arrecadar um milhão de reais, 
proposta em 2008. O fato foi comemorado 
no encontro dos coordenadores sinodais 
em São Leopoldo, nos dias 17 e 18 de 
novembro. Até essa data, a campanha 
arrecadou 1.000.581,09.

Meta atingida!



“Nesta sociedade sem 
utopias e que constrói 
muros, somos chamados 
a viver e testemunhar de 
forma relevante a nossa 
fé cristã reformada.”
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Em Foco 

DISSERAM:

PROFISSÃO DE LUTHIER não 
é rfegulamentada no Brasil

Notícias Breves

Dr. Bráulio Barbosa
Diretor Técnico

CRM-SC 3379

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

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

DE SAÚDE

CONSULTE
A COBERTURA

www.donahelena.com.br

AGNALDO PEREIRA GOMES, Pastor presbiteriano 
brasileiro e presidente de AIPRAL (Aliança de Igrejas 

Presbiterianas e Reformadas da América Latina)

MÚSICA

O conto do vigário do instrumento raro
DA REDAÇÃO / Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

SEGURANÇA

Cruzes furtadas
Cerca de 50 cruzes foram 

furtadas do cemitério luterano da 
rua Guilherme Scharf, no bairro 
Itoupava Central em Blumenau/
SC. Segundo a Polícia Militar, 
o caso foi registrado no dia 6 
de novembro. Ainda não há 
suspeitas de quem possa ter 
cometido o furto e nem quando 
ele ocorreu. A responsável 
pelo local registrou boletim de 
ocorrência.

DIREITOS HUMANOS

Liberdade em risco
Em 2015 foram 18 as 

restrições de países à internet. 
Agora, segundo a UNESCO, 
o número subiu para 61. 
Ao todo até agora os assim 
denominados Shutdowns 
chegaram a 116 no início de 
2016. A Índia e o Paquistão 
estão entre os mais frequentes. 
As maiores vítimas disso são 
a liberdade de expressão e de 
imprensa, segundo a ONU.

MAIS 500

Rumo a 2030
O próximo marco comemo-

rativo luterano será o ano de 
2030. Naquele ano celebram-se 
os 500 anos da Confissão de 
Augsburgo. O objetivo ecumênico 
para então será a celebração 
conjunta da Eucaristia entre 
luteranos e católicos.

Tem esperto para tudo, até 
na área da música. Com o 
crescimento da venda de 

qualquer coisa na internet e a falta 
da regulamentação da profissão de 
luthier no Brasil, crescem as frau-
des com instrumentos musicais. 
Estão na lista dos instrumentos 
falsificados violinos, violoncelos 
e outros instrumentos de orquestra. 

Fabricados na China e envelhe-
cidos através de técnicas artificiais, 
instrumentos que valem menos de 
três mil reais estão sendo vendidos 
como raridades a preços que che-
gam a dez vezes este valor.

O alerta é de uma extensa re-
portagem do portal G1, da Globo, 
que conta diversas histórias de 
músicos experientes, que caíram 
no conto do vigário do instrumento 
raro e compraram gato por lebre. 
A visita a um luthier, profissional 
que fabrica e restaura instrumentos, 
normalmente desmascara a fraude 
e leva à frustração.

Mas o crescimento do mercado 
de compras pela internet é apenas 
um lado da história. O outro é que 
a profissão de luthier ainda não 
tem regulamentação no Brasil. 

Nem uma entidade de classe que a 
autorregulamente. 

De acordo com a Classificação 
Brasileira de Ocupações, a “ocu-
pação” de luthier requer apenas 
ensino fundamental concluído 
para reparar instrumentos e ensino 
médio concluído para restaurar e 
fabricar os mesmos.

A falta de regulamentação 
favorece o surgimento dos “pi-
carethiers” no ramo, luthiers sem 
formação e que não titubeiam em 
aplicar golpes como o da venda dos 
falsos instrumentos raros. 

Contudo, há anos já existe for-
mação profissional disponível para 
interessados: um curso superior na 
Universidade Federal do Paraná e 
um técnico no Conservatório de 
Tatuí/SP. Outra possibilidade é 
estudar a profissão no exterior. 

Como o número de músicos 
cresceu 60% desde 2004 no Bra-
sil, o mercado só cresce. É hora, 
portanto, de prestar mais atenção 
e de buscar organização para a 
profissão. Quem sabe, as fraudes 
no setor também diminuem. De 
qualquer modo, toda atenção é 
pouca. Não compre gato por lebre 
quando o assunto é aquele violino 
“raro” que aparece na internet.

Instrumentos 
comprados na China 
a preço baixo estão 
sendo envelhecidos 

artificialmente e 
vendidos como 

legímas raridades 
na internet. Algumas 

peças já foram 
vendidas por preços 

superiores a  dez 
vezes o seu valor.

No domingo dia 5 de novem-
bro a Comunidade Luterana de 
Presidente Venceslau/SP esteve 
reunida para culto de dedicação de 
seu novo templo. Este projeto foi 
iniciado ainda no começo dos anos 
1990, com a aquisição de terreno, 
elaboração de projeto e início das 
obras. 

Foi um dia de alegria e gratidão 
a Deus, reunindo grande número de 
pessoas, líderes de outras denomi-
nações e do Sínodo Paranapanema. 
A comunidade Luterana de Presi-
dente Venceslau surgiu em 1927. 

Tem no seu passado uma longa ca-
minhada e mudanças. No começo 
tudo surgiu em espaço rural. Com o 
passar dos anos ocorreu a mudança 
para o espaço urbano. 

O desafio que perdura é ser 
igreja presente na realidade local, 
desenvolvendo atividades e progra-
mas para marcar a presença lutera-
na naquele contexto, onde oferece 
cursos de pintura, fabricação de 
pães caseiros, desenho, aulas de 
inglês, reforço escolar entre outros, 
acompanhados de momentos de 
estudo bíblico e oração.

CONSAGRAÇÃO

Comunidade de Presidente Venceslau inaugura novo templo

O novo templo teve seu projeto iniciado nos anos 1990.



Reflexão
Diác. NÁDIA MARA 
DAL CASTEL DE 
OLIVEIRA, Joinville/SC
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Mulher 
MINISTÉRIO COM ORDENAÇÃO

IECLB TEM 230 PASTORAS e mais de 
170 mulheres nos demais ministérios

35 anos de mulheres atuando na IECLB
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O Presente é Deus
Não sei porque é assim, mas 

foi minha mãe quem convidava 
para tirar as caixas dos armários 
e com cuidado retirar as bolas 
para o pinheirinho, o presépio 
e todas as mais diversas 
decorações de Natal. E também 
não sei porque, mas aqui em 
casa, hoje, faço o mesmo. E 
aquelas decorações velhas, 
algumas já quebradas, parecem 
ganhar vida – nova vida, neste 
tempo em que lembramos uma 
criança que nasce.

Natal é isso mesmo: é 
novidade sempre! É novo 
sempre. Ele chega em meio às 
nossas ‘vidas quebradas’ e faz 
brilhar a vida, renovando-a.

Tem gente que ainda pensa 
que Natal é a festa da família 
reunida, com a mesa farta de 
comida gostosa, com todas as 
pessoas felizes e bem vestidas 
se encontrando, e presentes por 
todos os lados.

Natal é muito mais que isso! 
Natal é a alegria que brota do 
único e grandioso presente 
que nos é dado – Deus entre 
nós. Presente que não existe 
em lugar nenhum, que eu não 
posso dar, nem comprar, nem 
mandar entregar... presente 
concedido a cada um de nós 
por puro amor e graça!

Queremos mais do que o 
Divino se fazendo gente como 
nós?! Queremos mais que a 
paz que este Deus Menino traz? 
Se for assim, não sabemos 
o que queremos e, daí sim, 
Natal perde o sentido. Mas se 
nossos olhos já podem ver este 
presente, já podem acolhê-lo 
em humildade e amor, então 
Natal é, sim, uma grande festa; 
festa da alegria. 

E o Advento, este Tempo de 
Preparação, ganha forte sentido 
novamente, pois, agora temos 
novamente algo para celebrar, 
para renovar, para compartilhar 
– a alegria de saber ter ganhado 
divino presente! Que Deus 
abençoe nosso tempo de 
preparação para celebrar mais 
uma vez sua vinda entre nós! 

A diácona Nádia Mara Dal Castel de Oliveira 
escreve a última coluna nesta edição. Agrade-
cemos por esses anos em que colaborou com O 
Caminho. Em 2018 a pastora Sinara Grellmann 
Kammers irá colaborar com a coluna. 

AIECLB celebra 35 anos de 
atuação de mulheres no 
Ministério com Ordena-

ção em 2017. Em 12 de novembro 
de 1982 Edna Moga Ramminger 
era ordenada a primeira mulher na 
IECLB para atuar como pastora.

A história, entretanto, é anterior 
a isso. A primeira mulher a in-
gressar nos estudos de teologia foi 
Eva Wysk, em 1952, e a primeira 
mulher a se formar bacharel em 
teologia foi Elisabeth Dietschi, em 
1970. Edna Raminger foi ordenada 
em 1982, 30 anos depois. 

“Nesse período, algumas mulhe-
res desistiram e outras tantas assu-
miram funções pastorais na condição 
de voluntárias. Catequistas, missio-
nárias, diáconas e diaconisas foram 
ordenadas somente a partir de 1994, 
a partir da aprovação do Ministério 
Compartilhado”, explica texto co-
memorativo publicado pelo pastor 
presidente da IECLB, Dr. Nestor 
Paulo Friedrich, chancelado também 
pela pastora Carmen Michel Siegle, 
coordenadora de Gênero, Gerações 
e Etnias da Secretaria Geral.

Atualmente, a IECLB conta 
com um total de 1.224 ministros 
e ministras. Desse total 230 são 

pastoras, 52 catequistas mulheres, 
62 diáconas, 47 diaconisas e 16 
missionárias.

“Como igreja sempre em Re-
forma, a história da IECLB em 
relação à ordenação de mulheres 
apresenta mudanças, avanços 
e desafios. Por isso, dentro das 
comemorações dos 500 anos da 
Reforma, pontuar como IECLB 
o caráter inclusivo do Ministério 
com Ordenação é necessário e 
salutar. É resultado de convicção 
bíblica! É coerência com a vontade 
do Criador, pois ele criou homem e 
mulher, mulher e homem, ambos à 
sua imagem”, reflete a nota.

“Na IECLB, a ordenação de 
mulheres não é uma questão pe-
riférica. Trata-se de uma questão 
teológica, de uma concepção de 
ministério, de um modo de ser 
igreja. Trata-se de corresponder ao 
espírito da Bíblia e de fazer jus ao 
evangelho em seu todo”, completa.

Para a Presidência, “Deus cha-
ma homens e mulheres para parti-
ciparem no exercício do Ministério 
com Ordenação na IECLB, dentro 
do sacerdócio geral, a serviço da 
missão de Deus, com liberdade, 
alegria e gratidão”.Ministras do Sínodo Norte Catarinense em um de seus encontros.

Não, desta vez o assunto não 
é Catarina Von Bora! Mas o que 
se está fazendo em Santa Catarina 
em relação à proteção à mulher. 
No ano passado, registraram-se 
no Estado mais de 50 mil casos 
de violência contra as mulheres. 
Florianópolis, Joinville e Blume-
nau lideram o ranking de casos. 
Segundo a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, dos 53 
homicídios de mulheres ocorridos 
em violência doméstica, 51 foram 
passionais.

 A cada dez minutos uma mu-
lher é vítima de violência em 
Santa Catarina. Isto significa que, 
enquanto eu escrevo e você lê este 
artigo, uma mulher sofre violência. 
E é para dentro desta realidade que 
se faz necessário engajamento, um 
agir profético, ou seja, denunciar o 

Como parte deste programa, 
está em andamento a construção de 
um aplicativo que estará, a partir de 
2018, à disposição das mulheres no 
qual poderão acionar o botão de pâ-
nico, podendo a mulher encaminhar 
mensagem de emergência, vídeo 
ou foto à guarnição mais próxima 
para atender a ocorrência. Além 
desse aplicativo ser um canal de 
comunicação, será um importante 
meio que a polícia terá para a loca-
lização atualizada da vítima a partir 
do aparelho celular.

De fato, em meio à realidade 
acima citada, se faz cada vez mais 
necessário criar uma rede de apoio 
e atenção às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, 
dando-lhes voz e dignidade. Pois,  
um mundo sem violência é direito 
de mulheres e homens, e deve ser 
nosso engajamento a partir da fé.

que vai contra a vontade e Deus e 
anunciar o que é vontade de Deus. 
E qual é esta vontade? Que todas as 
pessoas tenham vida digna. 

Como igreja, e em parceria com 
diversas entidades e instituições, 
realizamos a exposição da Nem 
tão Doce Lar nos meses de junho e 
julho em diversos locais na cidade 
de Blumenau. A partir deste traba-
lho fomos convidados a integrar o 
Comitê – Rede de Atenção Integral 
às pessoas em situação de violência 
no município de Blumenau. 

No dia 13 de novembro ocorreu 
o ato de implantação do programa 
Rede Catarina de Proteção à Mulher, 
destinado à prevenção da violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 
É um programa institucional da Po-
lícia Militar de Santa Catarina, que 
se direciona pela Patrulha Maria da 
Penha, tendo a finalidade de proteger, 
acompanhar, assessorar e orientar as 
mulheres vítimas de violência do-
méstica e familiar, a partir de visitas 
preventivas e fiscalização de medidas 
de proteção emergenciais.  

PM de Blumenau adota Rede Catarina de proteção as mulheres
Pa. MÁRCIA HELENA HÜLLE / Blumenau
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DER WEG 
MONATSSPRUCH Dezember 2017 – Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns 
besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. (Lukas 1,78–79)

KRITISCH BEOBACHTET

Welche Weihnachten wollen wir feiern?
Olhar
crítico

P. VALDIM UTECH
Ministro da IECLB em 
Balneário Camboriú/SC

Que Natal 
queremos festejar?

Entendo que as celebrações 
pela passagem dos quinhentos anos 
da Reforma não terminaram com o 
dia trinta e um de outubro, embora 
tenham diminuído de intensidade. Com 
este espírito de celebração estamos 
adentrando no tempo de Advento e nos 
preparando para o Natal. 

Martim Lutero foi incentivador de 
várias práticas que ainda hoje fazemos 
com nossos familiares neste belo 
tempo que está chegando. Ele celebra 
Advento e Natal com sua família, que 
ele forma já em tempo tardio de vida, 
para a época. Casa aos quarenta e 
dois, depois vêm os filhos, e com eles 
vem muita música e enfeites natalinos 
como o pinheirinho. 

Ainda hoje, a celebração do 
Natal, mesmo com toda a distorção 
consumista, continua a ser uma 
poderosa lembrança de que Deus 
amou tanto o mundo que nos enviou 
Seu Filho único.

Vivemos dois natais distintos: o 
natal da exigência do consumo, onde 
o personagem principal é o Papai 
Noel da Coca-Cola; o outro Natal é a 
celebração de aniversário de Jesus 
Cristo.

Na festa de aniversário é o 
aniversariante que recebe os abraços, 
cumprimentos e presentes. Este 
aniversariante quer de presente as 
nossas vidas.

Como? Não quer somente nossa 
inteligência, mas sabedoria para 
discernir o verdadeiro sentido da vida. 
Não nosso poder, mas o espírito de 
conselho, de tomar decisões corretas, 
de adotar estilos de vida que nos 
santifiquem, de aprender a viver em 
comunidade sob o espírito do amor. 
Não é somente o conhecimento disto, 
mas o viver sob o temor de Deus.

Os presentes materiais tiram seu 
sono? Ocupam espaço demais no seu 
Natal? Então cuidado: as aparências 
importam mais do que a pureza 
do coração. Entre o consumo e as 
futilidades é celebrada uma festa com 
aparência de natal, enquanto isso a 
mensagem proclamada do presépio 
agrega, abraça, reorganiza a vida.

Um desafio: neste Natal, abra a 
porta do seu coração para que entre 
o perdão, a tolerância, a ternura, 
o acolhimento, a solidariedade, o 
mutirão pela paz, o empenho pelo 
desarmamento, a dedicação às 
pessoas necessitadas, o amor, 
a amizade, o compromisso com 
a verdade, as boas palavras, a 
serenidade, enfim, mantenha aberta a 
porta da sua vida...

E como sinal de um Natal 
de portas abertas, coloque uma 
guirlanda na porta de sua casa, de 
seu apartamento ou de seu escritório. 
Ela será a senha de que ali estão 
pessoas atentas ao convite de Cristo 
e estão dispostas a ouvir sua voz e 
testemunhar seu amor no lugar onde 
vivem e trabalham.

Abençoado Natal!

Die Feierlichkeiten zum 
500. Jubiläum der Reformation 
sind wohl nicht vorbei mit dem 31. 
Oktober, wenn sie auch an Intensi-
tät verloren haben. Noch im Geist 
des Feierns treten wir nun in die 
Adventszeit ein, und bereiten uns 
auf Weihnachten vor.

Martin Luther hat zu verschie-
denen Formen diese Zeit zu feiern 
ermutigt, und wir pflegen sie auch 
heute noch in unseren Familien 
in dieser schönen Advents- und 
Weihnachtszeit.

Der Reformator feierte Weih-
nachten in seiner Familie. Er hat 
sie erst relativ spät in seinem Le-
ben gebildet. Er hat ja erst mit 42 
Jahren geheiratet; danach kamen 
die Kinder, und mit ihnen viele 
Weihnachtslieder, und Weihnachts-
schmuck, wie etwa der Weinachts-
baum.

Trotz der Konsum orientierten 
Propaganda, erinnert Weihnachten 
auch heute noch daran, dass Gott 
die Welt so sehr geliebt hat, dass 
er uns seinen eigenen Sohn ge-
sandt hat.

Heute erleben wir zwei ver-
schiedene arten Weihnachten zu 

P. VALDIM UTECH / Balneário Camboriu

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

feiern: Ein Weihnachten, das auf 
dem Konsum aufbaut; darin spielt 
der Weihnachtsmann der Coca-Cola 
die Hauptrolle, und ein Weihnach-
ten, das die Geburt Jesu Christi 
feiert.

Bei einer Geburtstagsfeier 
bekommt das Geburtstagskind 
Umarmungen, Glückwünsche und 
Geschenke. Das Geburtstagskind 
der Weihnacht erwartet als Ge-
schenk unser Leben.

Wie? Das Kind in der Krippe 
möchte nicht nur unseren Ver-

stand, sondern auch die Weisheit, 
den wahren Sinn des Lebens zu 
erkennen; nicht unsere Macht, 
sondern den Geist des Rates, rechte 
Entscheidungen zu treffen, einen 
Lebensstil anzunehmen, der uns 
heiligt; zu lernen im Geiste der 
Liebe in Gemeinschaft zu leben. 
Es geht aber nicht nur darum, dies 
zu wissen, sondern darum, es unter 
der Eherfurcht vor Gott auch zu 
leben!

Bringen Dich die Weihnachts-
geschenke um den Schlaf? Nehmen 
sie zu viel Platz in Deiner Weih-

nacht ein? Vorsicht! Dann ist Dir 
der äußere Schein wichtiger als die 
Reinheit des Herzens! Mit Konsum 
und Oberflächlichkeit wird ein Fest 
gefeiert, das fast nur den Anschein 
von Weihnachten hat. 

Im Gegensatz dazu  bringt die 
Botschaft aus der Krippe und dem 
Stall Gemeinschaft, und verändert 
das Leben!

Und nun, eine Herausforde-
rung: Őffne an diesem Weihnach-
ten die Tür Deines Herzens, damit 
Vergebung, Toleranz, Zärtlichkeit, 
Breitschaft zur Aufnahme, Soli-
darität, Einsatz für Frieden und 
Abrüstung, Einsatz für Bedürftige, 
Liebe, Freundschaft, Wahrheit, 
ein gutes Wort und Gelassenheit 
Einzug halten können. Halte die 
Tür Deines Lebens offen!

Und als Zeichen für ein Weih-
nachten der offenen Türen, henge 
eine Girlande an die Tür deiner 
Wohnung, deines Büros. Sie wird 
zum Zeichen dafür, dass darin 
Menschen sind, die auf Jesu Ein-
ladung achten, und bereit sind auf 
seine Stimme zu hören und seine 
Liebe zu bezeugen dort wo sie 
leben und arbeiten.

Gesegnete Weihnachten!
Übersetzt: P. em. Dr. Osmar Zizemer

Divulgação

STICHWORT

Stern von Bethlehem
CHRISTIAN FELDMANN

In den biblischen Weih-
nachtsgeschichten werden die 
Weisen aus dem Morgenland von 

In der christlich geprägten Kul-
tur gilt dieser Stern bis heute als ein 
Symbol für Weihnachten. Der leuch-
tende Himmel über der Krippe soll 
zeigen, dass damals in Bethlehem 
etwas Weltbewegendes ge schehen 
ist, etwas, das die ganze Welt und 
die Geschichte verändert hat.

„Weise Männer“ heißen die 
Magier aus dem Orient in einigen 
Bibelübersetzungen. „Sterndeuter“ 
in anderen. Viele Bibelwissens-
chaftler meinen, dass die Weisen, 
die einem Stern folgten in Babylon 
zu Hause waren, denn dort gab es 
starke jüdische Exilgemeinden. 
Und  in Babylon blühte die Astro-
logie. Dass es drei Weise gewesen 
seien oder dass es sich um Könige 
gehandelt habe, davon steht kein 
Wort in der Bibel.

WEIHNACHTEN

Gott neigt sich zur Erde
KARIN BERTHEAU

Noch sitzen wir in der Fins-
ternis und bereiten uns in den Wo-
chen des Advents auf den himmli-
schen Besuch vor. Ankündigung 
und Hoffnung bestimmen diese 
Zeit, gestärkt durch die Gewissheit, 
dass Gottes Liebe wie lebensspen-
dendes Licht aufgehen wird.

Theologisch wird hier der let-
zte Prophet angekündigt, der die 
Ankunft des Messias, des Retters 
der Welt begleiten und persön-
lich erleben wird: Der Priester 
Zacharias freut sich über die Ge-
burt seines Sohnes Johannes, des 
künftigen Täufers, der ihm und 

seiner Frau Elisabeth noch im Alter 
geschenkt wurde...

Dass Gott als Mensch zu uns 
kommt, darauf warten wir im 
Advent, darauf bereiten wir uns 
in vorweihnachtlicher Freude vor. 
Gott wird unser Leben hell und 
friedlich machen, weil er barm-
herzig nach uns sieht und nicht 
urteilt, ob wir alles richtig gemacht 
haben. Seine Liebe ist größer als 
unser gutes Wollen. Gott neigt 
sich zur Erde wie das aufgehende 
Licht aus der Höhe, wird sichtbar, 
greifbar und heilt, was beschädigt 
und verfinstert war.

einem strahlenden Stern nach Beth-
lehem zum neugeborenen König 
der Juden geführt.



Nossos Jovens

5730

ANO XXXIII / Nº 12 / DEZEMBRO DE 20178 O CaminhO

Ano 500 EVENTOS E CELEBRAÇÕES marcaram 
os cinco séculos da Reforma

BÁRBARA DAL CASTEL 
DE OLIVEIRA, Sínodo 
Norte Catarinense

Livres para reformar

31 DE OUTUBRO

Culto especial tem fogos de artifício
Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Há quinhentos anos era 
fixado na porta de uma igreja 
um documento escrito pelo 
jovem Martim Lutero. Foi a 
partir da atitude desse jovem 
reformador que hoje somos a 
Igreja Luterana. Mas, afinal, o 
que é um jovem reformador? 

Vivemos em uma 
sociedade imperfeita, em que 
há desigualdade, injustiça, 
ódio e rancor. Presenciamos a 
destruição de um mundo criado 
por Deus e da vida possibilitada 
por Ele. Ser pessoa reformadora 
é, assim como Lutero, não se 
conformar com essa realidade e, 
acima de tudo, procurar meios 
para mudá-la.

Convém lembrar que a 
Reforma começou com uma 
pequena atitude que teve 
significativa repercussão. Ao 
pregar as 95 teses na porta da 
igreja de Wittenberg, em 31 de 
outubro de 1517, Lutero não só 
criticava as atitudes da igreja 
que não promoviam a Cristo, 
como também apontava novos 
caminhos para a população. 
Isso nos leva a questionar: o 
que estamos fixando nas portas 
de nossas igrejas e corações?

São inúmeras atitudes 
hoje nas quais falhamos em 
promover Cristo. Se no mundo 
ainda há guerra, crianças 
morrendo de fome e vidas sendo 
desrespeitadas, significa que 
estamos bem distantes de cumprir 
esse objetivo. Se a sociedade 
e inclusive nós, enquanto Igreja 
para o mundo, nos calamos diante 
de tanta mentira, sendo que Deus 
nos ensina amor, paz e verdade, é 
porque ainda há muito a reformar.

Lutero nos serve de 
exemplo e sua história deve 
nos mobilizar a olhar ao redor 
e agir com nossos diferentes 
dons e voz para buscar 
um mundo melhor. Como 
pessoas jovens cristãs, livres 
e abençoadas pela Graça de 
Deus, somos reformadores e 
reformadoras responsáveis 
pelos próximos quinhentos.

Odia da Reforma Luterana 
foi comemorada na Igreja 
Martin Luther, Comunida-

de da Itoupava Seca, em Blume-
nau/SC. Mais de 800 pessoas par-
ticiparam da celebração especial, 
que juntou 10 paróquias da cidade 
em uma grande festa da igreja lu-
terana no dia 31 de outubro.

Em sua pregação, o pastor sino-
dal Breno Carlos Willrich animou 
a comunidade a experimentar, 
pela leitura do evangelho e pela 
participação comunitária, a graça 
revelada em Cristo. “Esta graça 
nos liberta para viver a fé que atua 
pelo amor”, concluiu ele.

O prefeito de Blumenau, Napo-
leão Bernardes, também participou 
da celebração e agradeceu à comu-

nidade luterana pelo protagonismo 
ao longo da história, enaltecendo os 
valores da igreja que estão intima-
mente ligados com o desenvolvi-
mento da sociedade blumenauense.

A comunidade luterana também 
foi homenageada pela Câmara de 
Vereadores. Os vereadores Sylvio 
Zimmermann Neto e Jens Juergen 
Mantau entregaram uma Moção de 
Louvor pelo jubileu da Reforma.

A música é um dos maiores 
legados da Reforma e não poderia 
estar de fora da celebração. Um 
grupo de metais e um coro com 
mais de 150 vozes conduziram 
o culto e tornaram a celebração 
ainda mais especial. No fim, um 
espetáculo de fogos de artifício 
emocionou os participantes e 
abrilhantou as comemorações que 
estão acontecendo há 500 dias.

Pa. BIANCA BARTSCH / Carambeí

A importância da comemora-
ção dos 500 anos da Reforma impul-
sionou a Comunidade Luterana em 
Carambeí/PR a unir esforços com 
as demais comunidades da Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana 
em Castro (Maracanã e Castro) e 
as comunidades: Nova Holanda, 
Colônia e Castrolanda da Igreja 
Evangélica Reformada para juntas, 
celebrarem a Reforma. 

A celebração conjunta ocorreu 
no dia 22 de outubro, no Parque 
de Exposições da Cooperativa Frí-

sia, junto ao Parque Histórico em 
Carambeí. Mais de 1.200 pessoas, 
entre luteranos, reformados e demais 
denominações, estiveram reunidas. 
As crianças tiveram seu momento 
de Culto Infantil, paralelo ao culto, 
dirigido pelos alunos do Curso Bí-
blico Básico (CBB Vida e Missão) 
da Faculdade Luterana de Teolo-
gia (FLT – São Bento do Sul/SC) 
auxiliados pelas orientadoras das 
comunidades luteranas e reforma-
das. A celebração foi marcada pela 
comunhão, o louvor, a apresentação 
de corais e a certeza de que Deus 
continua conduzindo o Seu povo. 

Em Carambeí luteranos 
e reformados celebram 
a Reforma em conjunto

FOTO LUCAS HENRIQUE LOS

A Comunidade Evangélica 
de Blumenau presenteou a cidade 
com um monumento que ressalta o 
jubileu de 500 anos da Reforma Lu-
terana. A inauguração aconteceu no 
jardim da Casa do Comércio no dia 
26 de outubro e reuniu autoridades 
civis e eclesiásticas.

 “Quando começaram as festi-
vidades dos 500 dias para os 500 
anos já havia uma ideia de que era 
importante presentear a cidade com 
algum marco. Esta foi a maneira que 
encontramos de apresentar o casal e 
a Rosa de Lutero para a sociedade 
em geral”, disse o presidente da 
CEB-UPL, Roberto Boebel.

De acordo com o vice-pastor 
sinodal, Sigfrid Baade, o movimento 
da Reforma foi uma mudança não só 
na Igreja mas em toda a sociedade. 
“Martim Lutero descobriu um Deus 
misericordioso”.

O monumento homenageia o re-
formador Martin Luther, sua esposa 
Katharina von Bora e apresenta a 
Rosa de Lutero, um dos símbolos 
mais conhecidos do luteranismo. A 
Rosa é uma representação do mundo 
e um testemunho e resumo gráfico 
da fé luterana.

O prefeito de Blumenau, Napo-

leão Bernardes, reafirmou que os 
500 anos da Reforma são oportu-
nidades para reflexão e ação sobre 
o presente e futuro. “Temos muita 
gratidão pela comunidade luterana 
por sua obra de fé transformadora 
e que trouxe impactos para a vida e 
história da cidade, que deve muito do 
seu legado de responsabilidade co-
munitária, em áreas como educação, 
saúde e assistência social”.  

Um concurso foi aberto para ins-
crever projetos e o Grupo Barbotina 
foi selecionado para realizar a obra. 
Beliria Bonih, Cema Raizer, Gogo 
Casas, Maristela Silveira, Mia Ávila, 
Pakawon T. Martin e Sueli Freygang 
são as artistas responsáveis pelo 
Monumento da Reforma.

“Aqui em Blumenau há uma par-
ticipação muito forte da comunidade 
luterana na área cultural. Prova disso 
são as atividades de grupo folclórico, 
ações em sala de aula, a participação 
efetiva no turismo com a igreja do 
Espírito Santo, como templo cul-
tural, e as manifestações culturais 
em forma de obra de arte, para que 
o público possa apreciar. A comu-
nidade luterana de Blumenau está 
de parabéns por também envolver 
a cultura em seu jubileu”, frisou o 
presidente da Fundação Cultural de 
Blumenau, Rodrigo Ramos. 

Monumento destaca 
data dos 500 anos da 
Reforma em Blumenau

No número 500 o monumento destaca Lutero, Katharina e a Rosa.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

No dia 31 de outubro foi lançado o 
memorial na Praça Jorge Lacerda, em 
Pomerode/SC. A cerimonia contou com 
padres, pastores da IECLB e da IELB, 
autoridades e membros da comunidade. 
A placa foi descerrada pelo prefeito Ércio 
Kriek e por integrantes da comunidade.O 
pastor Hilbert Wendler Júnior (IELB) 
relembrou a importância da Reforma para 
o  mundo e o pastor Ademar Kroenke 
(IECLB) reforçou a importância de nos 
inspirarmos para mudanças em nós mes-
mos. Para o prefeito, o memorial serve 
como um lembrete para que sejamos 
sempre unidos e melhores. 

Pomerode inaugura monumento na praça
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Reforma 500REFORMA PELA IECLB

Dezenas de milhares por toda a IECLB EVENTOS ESPECIAIS 
da celebração dos 
500 Anos da Reforma

Vaticano lança 
selo comemorativo

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O DEPARTAMENTO Filatélico 
do Vaticano emitiu um selo pelos 
500 anos da Reforma. Com valor 
de 1,00 euro e tiragem de 120 mil 
séries completas, o selo traz em 
primeiro plano Jesus crucificado, 
ao fundo um céu dourado sobre 
a cidade de Wittenberg, Lutero 
de joelhos à esquerda com uma 
Bíblia e, à direita, seu amigo Filipp 
Melanchthon com a Confissão de 
Augsburgo.

LELUT produz cerveja 
com a Rosa de Lutero

NA LELUT (Legião Evangé-
lica Luterana) da Itoupava Central, 
em Blumenau/SC, alguém sugeriu: 
“E se fizéssemos uma cerveja 
artesanal comemorativa?”. Foi 
assim que surgiu a Patersbier Estilo 
Trapista e a Red Ale Estilo English 
Bitter. Vendida a 20 reais a garrafa, 
o dinheiro foi para fins beneficentes. 

O CLUBE FILATÉLICO 
Brusquense lançou um envelope 
comemorativo com carimbo da 
agência dos Correios de Brusque/
SC daquela data. O evento 
aconteceu no Instituto Aldo Krieger. 
A obliteração das peças coube 
aos pastores eméritos Werner 
Brunken e Meinrad Piske, que 
residem na cidade, e à historiadora 
Rosemari Glatz, da Sociedade 
Amigos de Brusque. Nathan Krieger 
apresentou na ocasião uma mostra 
filatélica sobre a Reforma Luterana 
e um quarteto de cordas do Colégio 
Cônsul Carlos Renaux executou 
o hinos da Reforma. O evento foi 
encerrado com um cocktail.

Brusque lança 
envelope comemorativo

CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

Odia 29 de outubro marcou 
a igreja luterana brasileira 
com diversos eventos de 

massa. Com os dias da igreja sino-
dais e intersinodal, algo entre 27 e 
30 mil fiéis luteranos foram mobi-
lizados em toda a IECLB. Isso sem 
contar outro tanto que foi reunido 
em cultos nas comemorações do 
dia 31 de outubro, a data dos 500 
anos da Reforma.

No dia 29, só em Jaraguá do 
Sul/SC os sínodos Paranapanema, 
Norte Catarinense e Vale do Itajaí 
reuniram ao redor de sete mil pes-
soas na Arena Jaraguá (cf. página 
3). No mesmo dia, com média entre 
1.800 e 2.000 pessoas, acontece-
ram dias da igreja nos sínodos Rio 
Paraná, em Palotina/PR; Centro 
Campanha Sul em Restinga Seca/
RS; Planalto Rio-Grandense em 
Carazinho/RS; Noroeste Riogran-
dense em Santa Rosa/RS. 

Já o sínodo Centro-Sul Cata-
rinense reuniu 1.500 pessoas em 
Rio do Sul/SC; o sínodo Amazônia 
reuniu 1.200 pessoas em Cacoal/
RO, com churrasco para todo 
mundo; e a União Paroquial de 
São Paulo reuniu mil pessoas em 
Santo Amaro/SP num encontro 
ecumênico. Enquanto isso, o Sí-
nodo Uruguai optou por um dia da 
igreja celebrado em seus quatro 
núcleos (Nova Estrela, Maravilha, 
Mondaí e Ipira), o que também 
juntou milhares de pessoas.

Homenagens cívicas – Nu-
merosas homenagens cívicas 
aconteceram durante os festejos. 
Destaque especial merecem as 
homenagens à Reforma no Senado 
Federal, no dia 30 de outubro, em 
sessão solene em que a IECLB foi 

representada por Armando Maur-
mann e o pastor sinodal Dalcido 
Gaulke (Sínodo Brasil Central).

As assembleias legislativas 
gaúcha, catarinense, paulista e ca-
pixaba realizaram sessões solenes 
pelos 500 anos da Reforma. Em 
Vitória, a pastora Dra. Claudete 
Beise Ulrich fez pronunciamento 
sobre as mulheres da Reforma e 
apresentou seu livro sobre o tema.

Em mais de 60 câmaras de 
vereadores aconteceram sessões 
solenes pela Reforma, segundo o 
Portal Luteranos. Em Curitiba, em 
sessão ecumênica, a data de 31 de 
outubro foi incluída no calendário 
oficial da cidade. Em Itapoá foi 
proposta moção de aplauso pelos 
500 anos. 

Um caso estranho ocorreu no 
município de Videira/SC, onde 
houve negativa de sessão solene na 
Câmara de Vereadores. O presiden-
te da Câmara alegou a constituição 

federal e o estado laico para a nega-
tiva. O uso da Tribuna Livre pelos 
luteranos foi negado, bem como 
foi proibido de falar o vereador que 
estava citando a Reforma Luterana. 
No mínimo estranho, já que cada 
sessão legislativa começa com 
oração e leitura bíblica na cidade, 
segundo relatos.

Ousadia e ineditismo – Di-
versas formas de celebração me-
recem menção especial, por seu 
ineditismo. Um dos destaques no 
dia 31 de outubro foram caminha-
das e manifestações públicas, como 
a 5ª Caminhada da Paz em Tenente 
Portela/RS ou a procissão em Santa 
Maria de Jetibá/ES.

Na principal avenida de Vilhe-
na/RO ocorreu o que denominaram 
de “pit-stop”, com faixas espa-
lhadas pela avenida, distribuição 
de panfletos sobre as origens e a 
identidade da igreja luterana, o 

legado de Lutero para a igreja e a 
sociedade da época e a apresenta-
ção de algumas mudanças advindas 
da Reforma e seus quatro pilares. 
Eventos semelhantes já foram 
noticiados pelo Caminho, como o 
desfile em Blumenau e outros.

Também a música esteve em 
muitos lugares, como no culto-
-concerto em Rio das Antas/SC 
no dia 31, com corais e música 
clássica de compositores luteranos, 
como Bach e Praetorius. Um gran-
de concerto da OSPA (Sinfônica de 
Porto Alegre) ocorreu na UFRGS, 
com obras de Felix Mendelssohn.

Bustos de Lutero foram inaugu-
rados em praças públicas em Lajea-
do/RS, Pomerode/SC e Blumenau/
SC, enquanto Katharina von Bora 
recebeu sua estátua no Morro do Es-
pelho em São Leopoldo/RS, a única 
na América Latina (cf. página 3).

Em Cosmópolis/SP confirman-
dos, pais e pessoas da comunidade 
realizaram o plantio de árvores na 
Estação de Tratamento de Esgoto 
do Município. A Campanha propõe 
a doação de 500 mudas dentro da 
ação do plantio de 3 mil mudas pela 
prefeitura local.

Todas essas informações fo-
ram coletadas num rápido passeio 
pelo Portal Luteranos (www.
luteranos.com.br). Entre as mui-
tas notícias publicadas lá, foram 
selecionadas as principais com o 
objetivo de fazer uma compilação 
de tudo que aconteceu. 

Certamente, muitos outros 
eventos foram marcantes nesses 
dias de final de outubro e início 
de novembro. Outros relatos, 
além dos que publicamos nesta 
edição, são bem-vindos. A IECLB 
agora não é mais desconhecida 
entre nós e Lutero já se tornou 
um personagem importante da 
história mundial, graças à dedi-
cação de todos.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O pastor sinodal Dalcido Gaulke em pronunciamento no Senado Federal durante sessão solene pela Reforma.

Momento mágico na Arena Jaraguá, em que a Rosa de Lutero se transformou em borboletas.



5732

REFORMA 500 ANOS

ANO XXXIII / Nº 12 / DEZEMBRO DE 201710 O CaminhO

História 

Galo Verde

ORGULHO DOS POMERANOS, Johannes 
Bugenhagen foi colaborador de Lutero

PROGRAMA AMBIENTAL 
GALO VERDE
www.galoverde.org.br

Agrotóxicos e o planeta

Dr. Pomeranus foi parceiro de Lutero
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

 Calendário de mesa personalizado

Gotas  deOrvalhoGotas  deOrvalho
Modelos 2018

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

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

 

(com mensagens diárias)

A utilização de agrotóxicos 
traz consequências graves para 
o meio ambiente e para a saúde 
humana. O agrotóxico só perde 
para o esgoto não tratado como os 
maiores contaminadores de rios. 

Estima-se que o Brasil 
use 19% de todo o agrotóxico 
do mundo, sendo seu maior 
consumidor no planeta inteiro. Os 
agrotóxicos se esvaem pelos rios, 
impregnam o solo e chegam às 
águas subterrâneas. É possível 
mensurar o nível de contaminação 
dos rios pelo fato da agricultura 
ser a maior consumidor de água 
doce do mundo. Essa água 
repleta de inseticida contamina os 
seres vivos presentes na região, 
inclusive as plantas aquáticas. 

Muitos desses danos 
são invisíveis, já que peixes 
contaminados por agrotóxicos 
podem ser consumidos por 
pessoas, propagando um efeito 
em cadeia de disseminação do 
inseticida. O ser humano que 
consome hortaliças contaminadas 
também acumula veneno.

No solo, a contaminação por 
agrotóxicos se torna contínua 
pelo poder que ele tem de reter 
grande quantidade de veneno ao 
longo dos anos, reduzindo sua 
fertilidade e empobrecendo seus 
nutrientes. A intoxicação do ar, 
por sua vez, acontece quando o 
produto fica em suspensão, sendo 
disseminado mais rapidamente 
pela força dos ventos e 
contaminando as pessoas através 
das vias respiratórias.

O primeiro veneno a ser 
utilizado em cadeia foi o DDT, um 
pesticida que, quase um século 
depois de sua massificação, foi 
proibido em muitos países pela 
sua correlação com o câncer. 
No Brasil, embora ele tenha sido 
proibido para uso na agricultura, 
continuou a ser fabricado e 
usado em outros produtos até 
recentemente.

Outros venenos já proibidos 
por lei ainda são utilizados sem 
fiscalização. A avaliação do 
poder do inseticida em prejudicar 
a natureza é feita baseada em 
quanto tempo eles persistem nos 
locais contaminados. Alguns mais 
simples se evaporam com um 
curto espaço de tempo, enquanto 
outros levam mais de 30 anos 
para sumirem por completo.

Mesmo com as informações 
sobre os danos causados pelos 
agrotóxicos, as proibições e 
os métodos alternativos de 
agricultura sem utilizá-los, o 
Brasil também se destaca pela 
falta de conscientização real da 
população e do Governo para 
adotar medidas que impeçam 
esses agentes poluentes e 
perigosos a permanecer no ciclo 
da contaminação.

Nos festejos dos 500 anos da 
Reforma, os cristãos lute-
ranos de origem pomerana 

têm um ícone a lembrar: Johannes 
Bugenhagen, cognominado Doctor 
Pomeranus por Martim Lutero. 

Johannes Bugenhagen nasceu em 
1485 em Wollin, na Pomerânia. Após 
os estudos na terra natal e na Universi-
dade de Greifswald ele tornou-se, nas 
palavras do Prof. Dr. Rodrigo Otávio 
da Silva Paiva, “um exímio latinista, 
padre, professor, diretor de escola, 
com notável saber jurídico, tradutor 
da Bíblia e orador incansável”. 

Ao se deparar com um escrito 
de Lutero num jantar na casa de um 
amigo padre, Bugenhagen descre-
ve o livro como maléfica doutrina 
do erro e o autor como o pior dos 
hereges. Porém, ele leva o livro 
para casa para lê-lo com cuidado.  
No próximo encontro, ele comenta: 
“O que devo eu dizer? O mundo 
inteiro está cego e imerso em trevas 
profundas. Apenas este homem vê 
a verdade mais alta”.  

Bugenhagen converte-se aos 
ensinos da Reforma, muda-se para 
Wittenberg aos 36 anos e estuda 
mais uma vez teologia. Vira pastor 
de Wittenberg, celebra o casamento 
de Lutero e Katharina, é confessor 
de Lutero e se torna embaixador da 
Reforma para o norte da Alemanha, 
Dinamarca e Pomerânia. 

Bugenhagen redige e institui 
as ordens eclesiásticas e se destaca 
como organizador da igrejas. Em 
13 de dezembro de 1534 apresenta 
um esboço de sua ordem eclesiás-
tica para o senado de Treptow an 
der Rega, na presença dos duques 
da Pomerânia, e a Pomerânia adere 
à Reforma luterana.

Exposição – Para divulgar a 
vida e obra deste eminente pastor 
e guia pomerano, que enalteceu a 
Cristo e seu reino, foi organizada 
uma Exposição Comemorativa dos 
500 Anos da Reforma Luterana – 
Johannes Bugenhagen – Doctor 
Pomeranus (1485-1558). 

A exposição já percorreu comu-
nidades pomeranas no estado do 
Espírito Santo e em Pomerode/SC. 

Trata-se de um belo material 
expositivo, com o empenho da Ar-
beitsgemeinschaft für Pommersche 
Kirchengeschichte e.V., do bispo 
luterano Dr. Hans-Jürgen Abromeit 
de Greifswald, da editora Thomas 
Helms de Schwerin, do Consula-
do Geral da Alemanha no Rio de 
Janeiro, do Consulado Honorário 
da Alemanha em Vitória, de Joel 
Velten e da Casa de Cultura em 
Domingos Martins/ES, do Depar-
tamento de Teoria da Arte e Música 
da Universidade Federal do Espíri-
to Santo, da Associação de Cultura  

Alemã do Espírito Santo, de Hilda 
Braun e do Instituto Zauberberg de 
Domingos Martins. 

No Brasil o material está dispo-
nível pelo empenho das tradutoras 
Jenny Sander, Petra Günter Vieira, 
Selma Braun, do pastor Anivaldo 
Kuhn, do Prof. Dr. Rodrigo Otávio 
da Silva Paiva (Universidade Fede-
ral de Vitória) como organizador da 
edição brasileira, e da Fundação 
Cultural de Pomerode.

A exposição, com imagens e 
texto, é composta de 26 painéis de 
boa qualidade, interessantes e aces-
síveis para todo tipo de público.  

Para o pastor Dr. Hans-Jürgen 
Abromeit, bispo da Igreja Evan-
gélica Luterana do Norte da Ale-
manha, Sprengel, Mecklenburgo 
e Pomerânia, a importância de 
Bugenhagen foi fundamental para 
a Reforma, como se pode ler no 
púlpito da igreja de Schaprode, em 
Rügen: “O que Lutero trouxe à luz, 
Bugenhagen tornou conhecido”.

“Alegra-me muito ver que no 
Brasil, terra encontrada pelos Eu-
ropeus nos tempos de Bugenhagen 
e que séculos mais tarde tornou-se 
a nova pátria de muitos imigrantes 
pomeranos, se renova a reflexão 
sobre o Dr. Pomeranus”, assinala 
Abromeit.

P. ALDO BESKOW / Pomerode

Johannes Bugenhagen, o Dr. Pomeranus (1485-1558).

SERVIÇO: A exposição sobre o Dr. Pomeranus 
pode ser exposta em sua comunidade. Para isso, 
entre em contato com o pastor Aldo Beskow em 
Pomerode (e-mail: aldo.beskow@gmail.com).

Teólogos pentecostais e 
luteranos se uniram para refletir 
sobre os possíveis encontros entre 
o reformador Martin Lutero e a teo-
logia pentecostal na obra intitulada 
“Lutero e a Teologia Pentecostal”. 
Certamente, uma boa forma de 
celebrar a Reforma Protestante que 
completou exatos 500 anos no dia 
31 de outubro de 2017. 

O prof. Dr. Roberto Zwetsch 
falou com entusiasmo da obra, por 
ocasião do lançamento do livro nas 
dependências da Faculdade Refi-
dim, em Joinville/SC. Ressaltou a 
importância do diálogo e destacou 
aspectos pneumatológicos da teo-

logia luterana que podem fazer 
contato com aspectos da teologia 
pentecostal. Ainda, destacou a 
importância da “força do Espírito 
assumir a forma concreta de luta 
pela promoção da vida e da justiça 
em nosso contexto brasileiro, tão 
marcado pelo sofrimento do nosso 
povo”.

Também, o prof. Dr. Fernando 
Albano comentou sobre a im-
portância da teologia da cruz em 
perspectiva luterana para o apro-
fundamento da práxis e teologia 
pentecostal. Enfim, um lançamento 
de livro caracterizado por alegrias 
e rico diálogo.

Livro reflete sobre Lutero e a Teologia pentecostal

O prof. Dr. Roberto Zwetsch é o organizador da obra publicada pela EST.
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Música MÚSICA é um dos principais 
legados da Reforma Luterana

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

CANTO COMUNITÁRIO

Livro de Canto é lançado na IECLB
O encanto da liturgia

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Durante o ano 2017, nesta 
coluna, busquei dar brilho a 
vários aspectos do culto e da 
liturgia. Neste último texto peço 
a sua permissão para expor o 
porque da minha paixão pela 
liturgia.

Certo de controvérsias, 
afirmo que a liturgia é um 
encanto. Ela dá forma, organiza 
e movimenta a comunidade 
durante o culto na presença de 
Deus. Facilita a comunidade 
a ouvir a voz de Deus, sua 
palavra, e a perceber a 
sua presença curadora e 
transformadora.

A liturgia é um serviço, 
ordem e movimento, que leva 
indivíduos e comunidades 
para perto de Deus. Organiza 
o culto de tal forma que cada 
participante perceba e construa 
comunhão com quem está 
ao seu lado e com Deus, ali 
presente. Facilita a percepção 
daquilo que não se pode ver e 
presenteia aos participantes a 
comunhão.  

A liturgia carrega tradições, 
conteúdos, identidade teológica 
e eclesial. Também agrega 
experiências e percepções 
da vida e do quotidiano da 
comunidade. A liturgia tem 
memória e, ao mesmo tempo 
exige a graça e as ações do 
tempo presente, do momento. 
Por isso ela não é somente 
forma, mas também movimento 
que conjuga necessidades, 
louvor, adoração, clamores e 
gratidão de indivíduos e grupos 
comunitários na interação com 
o todo da comunidade, da sua 
história e identidade.

A maioria das críticas à 
liturgia vem de pessoas que não 
conhecem o seu encanto e o 
seu serviço, ou que rechaçam 
a dimensão comunitária do 
testemunho e da vida de fé. 
Também há resistência à 
liturgia de lideranças, ministros 
e ministras que tem preguiça, 
ou se auto elegem donos da 
história, dos conteúdos de fé, 
das tradições, da comunidade e 
da igreja. E, portanto, impedem 
que a liturgia organize, 
despersonalize e amplie o 
seu discurso, sua preparação, 
comunicação e o conteúdo do 
seu exercício ministerial.

Estou convencido da 
importância e da beleza da 
liturgia. Estou certo de que 
somos convidados a permitir 
que a liturgia nos conduza para 
perto do nosso maravilhoso 
Deus que serve, cura, consola 
e salva.

“Com muita alegria, nos 
encontramos nesta 
noite para celebrar 

a música luterana, em particular, 
a que identifica a IECLB. Dois 
projetos, que envolveram tempo e 
dedicação de muita gente, chegam 
ao seu objetivo final. É hora de 
partilhar esta caminhada com a 
Igreja toda”, comemorou o pastor 
Claudio Kupka, chamando ao altar 
a comissão que elaborou o Livro de 
Canto da IECLB e a comissão que 
coordenou a produção do Álbum 
Música Luterana-500 anos, na ce-
lebração de dedicação destas obras, 
realizada na Igreja da Reconcilia-
ção, em Porto Alegre/RS, na noite 
de 21 de outubro.

O Livro de Canto da IECLB 
conta com 641 cantos selecionados 
durante os seis anos de trabalho 
da comissão. Já o álbum duplo 
“Música Luterana-500 anos” tem 
um repertório de 68 obras musicais 
de compositores luteranos desde a 
época da Reforma até o Brasil dos 
dias atuais, encartado em um livro 
que descreve a música luterana em 
seus 500 anos.

Na despedida do HPD, o pastor 
presidente Dr. Nestor Friedrich 
relembrou como o hinário acom-
panhou e serviu de apoio às comu-
nidades, em suas alegrias e pesares.

Durante a celebração, a comis-
são foi apresentada ao público e 
homenageada com vários momen-
tos de aplausos: P. Cláudio Kupka 
(Coordenador), Mus. Dra. Soraya 
Heinrich Eberle (Coordenação 
de Música da IECLB), Cleonir 
Zimmermann, Werner Ewald, P. 

Oziel Campos de Oliveira Júnior, 
Cladis Steuernagel, Delmar Dickel 
e Marcel Steuernagel.

Em 2011, o Conselho da Igre-
ja nomeou esta comissão para 
organizar um novo hinário. Entre 
os motivos estavam a unificação 
dos dois volumes do HPD e a re-
elaboração do hinário, o contexto 
da renovação litúrgica e de maior 
apropriação da realidade brasileira, 
o repertório recém-composto e já 
em uso nas comunidades e a ne-

cessária atualização da linguagem 
de alguns hinos.

A Comissão sugeriu a elabora-
ção de um novo hinário, aprovado 
pelo Conselho da Igreja, e definiu 
critérios para isso. De um universo 
de mais de 3 mil cantos e hinos con-
sultados, foi criado um catálogo de 
993 hinos. Destes, 641 cantos foram 
selecionados para compor o livro. 

O material foi compilado a partir 
das seguintes fontes: HPD 1 e 2, 
Livro de Culto, Manuais de Ofícios 
da IECLB, Coleção Miriã, Em Tua 
Casa, O Povo Canta, Cantarei ao Se-
nhor, Novo Cântico e outros cancio-
neiros, além de sugestões vindas de 
diferentes Comunidades e pessoas. 
Composições oriundas do âmbito da 
IECLB tiveram espaço importante e 
uma das tarefas da comissão foi ouvir 
e perceber o que a IECLB canta. O 
repertório para ser executado com 
crianças também está presente.

É importante destacar que o 
Livro de Canto não é mais um 
cancioneiro alternativo lançado na 
Igreja, mas o substituto dos hiná-
rios Hinos do Povo de Deus 1 e 2, 
para ser usado por toda a IECLB.

Para marcar as celebrações 
dos 500 anos da Reforma, a Fa-
culdade Luterana de Teologia-
-FLT, entre diversas atividades e 
evento, elaborou e apresentou uma 
cantata sobre os fundamentos da 
Reforma. Em sua época, Martim 
Lutero fez uso também da música 
para divulgar as ideias da Reforma 
e, principalmente, proclamar o 
Evangelho da salvação, que se en-
contra somente na Escritura (sola 
scriptura), somente por graça (sola 
gratia), somente pela fé (sola fide) 
e somente em Jesus Cristo (solus 
Christus). Assim, muitas pessoas 
puderam entender o Evangelho da 
salvação em Jesus Cristo.

 A partir dessa brilhante ideia de 
Lutero, uma equipe formada pelos 
estudantes do curso de bacharelado 
em Teologia, Andressa Ávila, Elis 
Banderó, William Kreitlow e Pedro 
Itnner, e coordenada pelas pro-
fessoras de música da FLT, Fran-
cieli Ziel e Letícia Arnold e pelo 
professor Roger Marcel Wanke, 
elaboraram a cantata Reforma em 
Concerto, que teve como objetivo 
resgatar algumas das músicas de 

Martim Lutero, que receberam 
novos arranjos, sem perder a sua 
melodia original. 

Os quatro soli da Reforma fo-
ram tematizados de forma contex-
tualizada, através das músicas e de 
algumas palavras ditas por Lutero e 
registradas em seus escritos. 

Além das músicas de Lutero, 
duas outras músicas inéditas e 
atuais foram incluídas no progra-
ma, destacando a exclusividade e 
a centralidade de Jesus Cristo e sua 
obra redentora, aspecto este que 

foi o mais importante e decisivo 
de todo o movimento da Reforma 
trazida por Lutero.

O projeto da cantata Reforma 
em Concerto foi desenvolvido 
como componente curricular do 
novo curso da FLT, iniciado neste 
ano, chamado: CBB Vida & Mú-
sica. Estudantes deste novo curso, 
bem como participantes do Coral 
da FLT, formado por estudantes 
do Curso CBB Vida & Missão e 
do curso de Bacharelado em Teo-
logia, num total de 45 estudantes, 

Estudantes e professores da FLT elaboram cantata pela Reforma

participaram do projeto, que foi 
apresentado na comunidade da 
MEUC de Joinville (01/10), na 
comunidade da MEUC de Blume-
nau (07/10), na Paróquia Luterana 
de Rio Negro e Mafra (08/10) e na 
Paróquia Luterana de São Bento do 
Sul, centro (01/11).

No ano que vem o material 
completo da cantata Reforma em 
Concerto estará à disposição para 
ser adquirido. Informações pelos 
emails: cursos@flt.edu.br  e roger.
wanke@flt.edu.br.

A cantata resumiu a teologia da Reforma com hinos da época e atuais, com arranjos do próprio grupo.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Atualidade 
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR

A Reforma lança sementes

MARTIM LUTERO HOJE, 
na academia e na imprensa

GALO VERDE

Novas perspectivas 
para os outros 500 foi 
o debate em Santa Rosa

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Radicalizando a Reforma – Outra Teologia para 
outro mundo é fruto de um estudo internacional de teólo-
gos comprometidos com a releitura da tradição da Refor-
ma para os tempos atuais. Busca-se avaliar criticamente e 
atualizar as descobertas do movimento da Reforma, de tal 
modo que nos deixemos inspirar pela força do Evangelho 
que liberta e nos envia a viver a cidadania do reinado de 
Deus que escuta o clamor do seu povo. São 16 excelentes 
artigos e vários autores. Imperdível!

Resenha Literária

Radicalizando 
a Reforma
Livraria Martin 
Luther: R$ 52,00
Contato: 47 3337 
1110 – livraria@
centrodeliteratura-
ieclb.com.br

NÉLCIO LINDNER / Balneário Camboriú

Sob o lema “A Criação é 
de Deus e a responsabilidade 
é nossa”, o Programa Am-
biental Galo Verde participou 
das comemorações dos 500 
anos da Reforma Luterana 
em Santa Rosa/RS, no dia 
29 de outubro. Mais de 2.000 
pessoas do Sínodo Noroeste 
Riograndense participaram 
do evento. Com a presença 
do pastor presidente Dr. Nes-
tor Paulo Friedrich, todo o 
dia foi dedicado à reflexão do 
que será dos próximos 500. 
Neste contexto se inseriu o 
Galo Verde.

A região do noroeste 
gaúcho, notadamente Santa 
Rosa, é tida como o “cen-
tro irradiador da soja” no 
Brasil. Com extensas áreas 
agrícolas, como centenas de 
outros rincões onde “em se 
plantando tudo dá”, o Galo 
discutiu possíveis catástrofes 
decorrentes das mudanças 
climáticas e o intensivo e ex-
tensivo  uso de agrotóxicos. 
A agricultura é totalmente 
dependente do clima. Se a 
distribuição de chuva, clima 
etc não ajudarem e as tem-
pestades forem impiedosas, 
todo esforço e economia dos 
humanos sofrerá.

Mas, dependendo da res-
ponsabilidade das criaturas 
sapientes de Deus, o Galo 

canta por outros 500 com a 
progressiva substituição dos 
modelos energéticos que 
datam do século XVIII e 
XIX e a substituição da agri-
cultura tradicional por uma 
agricultura agroecológica 
saudável, tal qual anunciada 
pelo CAPA, que também 
esteve no evento.

Mas, de que forma nós 
cristãos poderemos mudar 
esta realidade, perguntou um 
participante.  Começando por 
nós mesmos, pela nossa con-
vicção perante a realidade 
que se desenha, tal como fez 
Lutero há 500 anos. Vamos, 
pois, iniciar em nossa casa, 
na escola de nossos filhos, 
na nossa igreja e casa pa-
roquial implementando um 
programa de sustentabilidade 
ambiental.

Estamos esperançosos 
na germinação da semente 
lançada em corações férteis 
em amor e respeito à vida, 
em todas suas formas.

No Instituto Sinodal da 
Paz em Santa Rosa/RS, os 
preparativos para as Come-
moraçõe iniciaram há quatro 
anos. Todas as séries, desde 
o Infantil ao Ensino Médio, 
trabalharam o tema de for-
ma transdisciplinar. No dia 
28 houve grande desfile de 
escolares, culminando com a 
inauguração da Rosa de Lu-
thero no hall do educandário.

Prof. Nélcio Lindner (E) dirigiu oficina pelo Galo Verde.

... “Há que se cuidar do 
broto, pra que a Vida nos 
dê flor e fruto!”

Um seminário, segun-
do uma abordagem 
recente de Mario 

Sergio Cortella, é “lugar de 
depositar sementes”. Assim, 
portanto, penso um seminário 
como lugar em que se confia e 
em que se planta o novo que 
está por vir.

Na semana da Reforma, 
em que jubilávamos, alegres, 
a história cronológica dos 
seus 500 anos, vivenciamos 
um seminário interdisciplinar 
junto ao Instituto Federal do 
Paraná/ Campus Irati. Semi-
nário esse que versou, em 
muitas perspectivas – já que 
inter áreas do conhecimento 
-, sobre esse nosso marcante 
movimento na trajetória da 
humanidade.

Tido como o terceiro fato 
mais importante a favorecer 
decisivas mudanças na his-
tória mundial, suplantado 
apenas pela descoberta da 
energia elétrica e pelas via-
gens de Cristóvão Colombo, 
a Reforma da Igreja foi mote 
para a construção de um 
“lugar-espaço-tempo” de 
lançar sementes que envol-
veu inúmeras atividades nas 

dependências do Instituto 
Federal do Paraná. 

O território disciplinar 
fomentador do seminário foi 
a área da História, mas muito 
se transitou no “plantio” para 
lá e para cá, em movimentos 
criativos de estudos, pesquisa, 
elaborações, trocas de sabe-
res, palestras, teatro, filme, 
brincadeiras, descobertas.

Protagonizado por Mar-
tim Lutero e construído por 
uma grande nuvem de agen-
tes, o movimento da Reforma 
foi assim trabalhado com 
muito entusiasmo pela “gale-
ra”. Ao ponto de um de nossos 
jovens, de uma de nossas 

comunidades da Paróquia 
das Araucárias, incorporar o 
líder referente. Como mostra 
a foto, Rubens Marques Neto 
(17), membro na Comunidade 
Luterana em Teixeira Soares e 
aluno do IFPR, caracterizou-
-se de Lutero e propiciou, 
com sua performance amoro-
sa e dedicada, uma interação 
muito afetiva com Lutero.

Uma mesa redonda, onde 
participei, concluiu o semi-
nário e despertou muitíssimo 
interesse em nossa confessio-
nalidade luterana e em seus 
posicionamentos sobre vários 
temas da vida cotidiana.

Ao nos divertirmos e 

construirmos conhecimentos, 
em dois dias intensos (31 de 
outubro e 1o e novembro), 
muitas sementes foram lança-
das, com ênfase à semente da 
aceitação e respeito à diver-
sidade religiosa. O contexto 
daquela escola pública – o IF, 
reconhecível em sua qualida-
de de ensino-educação, foi o 
solo; a curiosidade, o adubo; 
a ternura com nossa confissão 
de fé luterana, a água que 
nutre e germina; estudantes e 
professores/as, cuidadores/as 
da ‘sementeira’ dessa história 
que continua. Que o olhar ab-
soluto de Deus faça frutificar 
o que foi semeado!

Pa. Dra. MARA PARLOW

O estudante do 
IFPR Rubens 
Marques Neto 
(à esq.), um 
luterano de 
17 anos, refez 
a cena do 
jovem Lutero 
pregando suas 
teses na porta 
da igreja, em 
Wittenberg, 
conforme 
o filme em 
que Joseph 
Fiennes (dir.) 
incorpora o 
reformador. 

Martim Lutero dá entrevista a jornalista em Blumenau

O pastor Flávio Peiter deu vida a Lutero na entrevista.

Na noite de quarta-feira 
25 de outubro o reforma-
dor Dr. Martim Lutero foi 
entrevistado pelo jornalista 
Tobias Mathies, em culto 
na igreja do Espírito Santo, 
no centro de Blumenau/SC. 
No papel de Lutero, o pastor 
Flávio Peiter, que atua na pa-
róquia de Blumenau Centro 
ao lado do casal de ministros 
Milton Jandrey e sua esposa 
Márcia Helena Hülle. Entre 
outros temas, Lutero falou 

de sua experiência de libe-
ração ao descobrir o que 
significa justiça de Deus, 
também sobre a importân-
cia da educação e o servir 
do cristão a partir do amor. 
O “reformador” também 
aproveitou para atualizar 
algumas reflexões para a 
realidade do século 21.

Ao final do culto, a co-
munidade acompanhou o 
descerramento no hall de 
entrada de uma bela Rosa de 
Lutero, feita pela mosaicista 
Deise Furlani Rokiski.
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Fé e Vida 
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO MINISTERIAL

Curso forma primeiros mentores

ESPAÇO GENEROSO da Reforma na 
imprensa abre novas perspectivas

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DA REDAÇÃO / Blumenau

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

Ufa, Terminou!

Entre os dias 6 a 10 de no-
vembro aconteceu a terceira 
etapa do Curso Básico em 

Mentoria Ministerial - Programa 
de Acompanhamento a Ministros e 
Ministras, na Vila Fátima em Flo-
rianópolis/SC. O tema foi condu-
zido pelo pastor Dr. Víctor Waldir 
Linn, que desde 2010 atua no sul 
da Alemanha, onde se especializou 
na tarefa de acompanhar pastores 
e pastoras da Igreja Evangélica 
Luterana da Baviera, num trabalho 
conhecido como “supervisão e 
coaching”. Ao lado deste trabalho, 
ele atua como pastor em Ingolstadt 
e até 2021 prestará assessoria para 
a IECLB por dois meses ao ano 
em seminários do programa de 
acompanhamento.

O pastor sinodal do Sínodo 
Centro-Sul Catarinense, Jacson 
Eberhardt, falou sobre o exercício 
de mentoria a partir da prática de 
Jesus com seus discípulos e a partir 
da relação do apóstolo Paulo com 
os responsáveis pelas comunida-
des. Percebe que na IECLB os mi-
nistros precisam ser pastoreados, 
guiados, mentoriados. É necessário 
investir em cuidado, em mentoria 
de edificação mútua. 

O culto de encerramento teve 
um indicativo de envio do grupo 

para os diferentes sínodos. Em 
sua prédica sobre Mt 16.13-20, o 
pastor Marcos Bechert, secretário 
do Ministério com Ordenação na 
IECLB, enfatizou que a tarefa de 
acompanhar colegas não é simples, 
mas “é nos limites que crescemos”.

Nesta etapa do curso o pastor Dr. 
Victor trabalhou com três ênfases: 
“Transferência, manejo de conflitos 
e necessidade e habilidades com 
feedbacks; crescimento pessoal e 
exercícios de reflexões conjuntas”. 

Disse também que “dar e rece-
ber feedbacks é uma tarefa funda-
mental no contexto profissional. 
Comunicar aos profissionais como 
seu trabalho é percebido pela 
liderança, o que é considerado 
bom, o que não é bem entendido 
e o que poderia ser diferente, bem 

como ouvir dos profissionais como 
percebem seu trabalho, suas difi-
culdades e expectativas, fortalece 
os vínculos e favorece o encami-
nhamento de mudanças em tempo 
hábil. Assim, evitam-se surpresas 
desagradáveis pelo acumulo de 
incômodo e desconforto nunca 
expresso antes”.

Outro ponto mencionado por 
Linn foi relativo à resolução de 
conflitos. Disse que a ação adequa-
da em situações de conflito depen-
de das experiências, da mentalida-
de e postura da pessoa frente à vida. 
Quem age de forma pro-ativa está 
mais protegido frente a surpresas. 
Para isso contribuem algumas 
características e qualidades, como 
previsibilidade, iniciativa própria 
e disposição para riscos.

Estruturação: O grupo dia-
logou sobre a estruturação da 
mentoria na IECLB. Para isto Be-
chert apresentou um parecer com 
fundamentos teóricos e indicações 
práticas. A mentoria deveria ter 
como público alvo,em sua fase de 
implementação sobretudo a minis-
tros e ministras recém-formados e 
que mudam de Campo de Ativida-
de Ministerial-CAM. 

Está previsto que em 2018 dois 
novos cursos iniciem, sendo que 
para cada um deles os sínodos pode-
rão indicar pelo menos uma pessoa. 
Um grupo de 14 ministros e minis-
tras representando seus sínodos, 
participou das mais de 100 horas de 
formação que o curso ofereceu. 

Os participantes foram os pas-
tores Elpidio Carlos Hellwig (Nor-
te Catarinense), Carlos Roberto 
Frühauf (Planalto Rio-Grandense), 
Enos Heidemann (Rio dos Sinos), 
Afonso Adolfo Weimer (Rio Para-
ná), Carlos Alberto Radinz (Brasil 
Central), Eldo Krüger (Sudeste), 
Cristian Rosmund Donat (Uruguai), 
Irineu Valmor Wolf (Vale do Itajaí), 
Luis Henrique Sievers (Vale do Ta-
quari), Osmar Diesel (Mato Grosso) 
e Valdeci Foester (Espírito Santo 
a Belém); e as pastoras Leonira 
Pagung (Nordeste Gaúcho),  Vera 
Maria Immich (Paranapanema), e 
Iára Müller (Sul-Rio-Grandense).

Um grupo de 14 mentores e mentoras está sendo formado pelo curso.

Em matéria elaborada pela jornalista Ana 
Virginia Balloussier, da Folha de S. Paulo, 
o pastor presidente da IECLB, Dr. Nestor 
Paulo Friedrich, concedeu entrevista de pá-
gina inteira sobre a Reforma Protestante. A 
entrevista foi publicada no dia 31 de outubro, 
dia dos 500 anos da Reforma. 

“Convivemos com práticas religiosas 
que se assemelham à venda de indulgên-
cias. Se você fizer isto e aquilo, se você der 
tanto dinheiro, seu problema será resolvido. 
Neopentecostais acabam reproduzindo, na 
prática, o que foi o estopim da Reforma. A 
teologia luterana não subscreve essa com-
preensão. Em Jesus, recebemos a oferta do 
perdão gratuitamente”, defendeu Friedrich 
na entrevista.

Para ele, “como no tempo de Lutero, a 
Bíblia está sujeita ao mau uso. Somos uma 
igreja que se dispõe a ouvir o que outros 
pensam e como interpretam a Bíblia. Nem 
sempre as interpretações combinam. Mas 
respeitamos as diferenças. O tempo ajuda a 
corrigir eventuais unilateralidades”.

Sobre a relação com a nova corrente de 
evangélicos brasileiros, Friedrich disser à 
Folha que “um aspecto que enfatizamos 
muito na confissão luterana é o respeito, e 
isso se reflete no convívio com as demais 
igrejas evangélicas. Mas as novas correntes 

também nos levam à autocrítica”. Mas, em 
sua visão, “temos que aprender com eles 
também, não só ver o negativo. Se as pessoas 
buscam essas igrejas, encontram algo que 
não conseguimos oferecer”.

Durante a entrevista, Friedrich minimi-
zou a pesquisa que diz que 57% dos brasi-
leiros avaliaram que os evangélicos sofrem 
algum tipo de preconceito no país. Na sua 
visão, “criou-se no imaginário brasileiro um 
senso comum superficial de que o segmento 
evangélico está aí para a exploração da boa 
fé do povo. Embora isso até possa ter base 
de realidade, a questão é mais complexa. 
Não se pode generalizar... Entendemos que 
o chamado mundo evangélico não pode 
ser visto como um bloco contraposto ao 
catolicismo”.

Para o pastor presidente, na relação 
com a Igreja Católica “a animosidade do 
passado está em grande parte superada. 
Tivemos uma aproximação gradativa ao 
longo de 50 anos. São diversos documentos 
bilaterais. Em nível global, foram assinadas 
várias declarações conjuntas. Desde 2013, 
temos estudado o documento Do Conflito 
À Comunhão. Destaque-se a participação 
do papa Francisco na celebração na catedral 
luterana em Lund [Suécia], no dia 31 de 
outubro de 2016”.

REFORMA NA GRANDE MÍDIA

Pastor presidente é entrevistado pela Folha de S. Paulo

CLOVIS H. LINDNER

A minha página no Facebook 
foi ao encontro do dia 1o de 
novembro de 2017 com esta 
montagem. Tive a ajuda de 
toda a equipe da Mythos para 
encontrar os objetos que fizeram 
o cenário da cama, do cobertor 
e do travesseiro que puseram 
o Luterinho da Playmobil para 
dormir. Ele, afinal de contas, 
merecia! Foi um ano muito, mas 
muito duro para ele. 

Como podemos ver 
nas páginas desta edição, 
especialmente as últimas duas 
semanas de outubro foram 
estafantes para o reformador. 
Afinal, não é todo dia que 
se completam 500 anos da 
Reforma, não é? Mas, no dia do 
seu aniversário por exemplo, dia 
10 de novembro, Lutero já tinha 
compromisso de novo...

Chistes à parte, foram 
tantas homenagens, menções, 
reportagens, artigos e notas 
sobre os milhares de eventos, 
que fariam muito bem uns dias 
de bom repouso!

Uma coisa, entretanto, 
ficou muito evidente: nunca, 
em nenhum outro momento da 
história, tanta gente ouviu tanto 
sobre a Reforma. Jamais, por 
mais insistentes que fôssemos, 
nos seria possível lograr 
tanto êxito na divulgação do 
luteranismo, especialmente no 
Brasil. 

A reportagem aqui ao lado, 
com a entrevista do pastor 
presidente Nestor Friedrich à 
Folha de S. Paulo, é só uma 
pequena mostra da vitrine 
que conseguimos em todo o 
país. Reportagens em todos 
os grandes jornais e revistas; 
longas matérias em todos os 
grandes canais da televisão 
tupiniquim, Fantástico e Jornal 
Nacional inclusive. 

É absolutamente gratificante, 
não é? Agora, quando você 
disser a um estranho que é 
da igreja luterana, vai ser bem 
mais difícil você ser confrontado 
com um olhar indagador e de 
desconfiança...

Por isso mesmo, o Luterinho 
bem que merece umas boas 
noites de sono. Mas, na boa, 
não deixe a peteca cair! Como 
escreve Lucas: Não podemos 
deixar de falar das coisas que 
vimos e ouvimos (Atos 4.20)!



5736

ANO XXXIII / Nº 12 / DEZEMBRO DE 201714 O CaminhO

Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

HOMENS

ASSINE O AMIGO DAS CRIANÇAS 
no site da Editora Sinodal

Núcleos da Lelut do Norte Catarinense 
promovem seminário sinodal
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NOSSAS CRIANÇAS

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

NIVALDO KLEIN / Joinville

Em 4 de novembro, estive-
ram reunidos os membros 
da coordenação sinodal da 

Lelut do Norte Catarinense e legio-
nários dos núcleos, num total de 
43 participantes, nas dependências 
da Comunidade Cristo Salvador, 
Paróquia Barra do Rio Cerro, em 
Jaraguá do Sul/SC. Os núcleos da 
Legião Evangélica Luterana foram 
recepcionados pelos legionários do 
Núcleo Cristo Salvador.

 Após reflexão do orientador 
espiritual da Lelut sinodal, pastor 
Cleo Moacir Martin, os núcleos 
fizeram prestação de contas das ati-
vidades realizadas no ano de 2017. 
O coordenador sinodal da Lelut 

desenvolveu com os participantes 
temas de trabalho para o próximo 

ano e objetivos em comum para a 
Lelut do Norte Catarinense.

Legionários de todo o sínodo estiveram no seminário em Jaraguá do Sul.

No dia 14 de outubro aconteceu o encontro Paroquial do Culto Infantil 
na Missão Evangélica União Cristã em Alto Benedito Novo, no qual 
participam também as crianças da Paróquia dos Apóstolos, em 
Benedito Novo/SC.

Em Fraiburgo/SC foi iniciado o curso Trilha 8 
na noite de 2 de novembro, unindo a Comunidade 
Bom Pastor e a MEUC local. Vinte e três pessoas 
estão frequentando o curso, que será intercalado 
entre a sede da MEUC de Fraiburgo e a 
Comunidade Bom Pastor da IECLB. O curso Trilha 
8 está sendo ministrado de maneira intercalada 
entre a Missionária Roselei Dreffs, da MEUC 
e o Pastor Armin Hollas, da IECLB. Quando o 

encontro é na sede da MEUC de Fraiburgo, 
a etapa do curso é apresentada e ministrada 
pelo pastor e quando é nas dependências 
da comunidade Bom pastor, da IECLB, pela 
missionária. Esta é uma oportunidade para 
os membros de não só realizar um curso 
de qualidade, mas também de estreitar os 
laços de amizade e comunhão, dirimindo as 
dificuldades que se apresentarem.

Curso Trilha 8 reúne lideranças em Fraiburgo



Nossos Hinos
NORIVAL MUELLER, 
pastor da IECLB no bairro 
Fidélis, em Blumenau/SC
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Ecumene ECUMENISMO teve páginas 
brilhantes durante os festejos

REFORMA 500 ANOS

Luteranos e católicos pedem perdão
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Xote da Vitória (439)
“Quando voltava do 

trabalho num ônibus lotado, 
olhando os rostos das pessoas, 
cansadas e sofridas, senti 
que apesar de tudo ainda 
havia um resto de esperança 
de que as coisas poderiam 
mudar. Por isso, é que a festa 
e a alegria ainda estavam 
presentes no meio do povo. 
E a letra surgiu naturalmente 
ali mesmo, dentro do ônibus. 
Nela também tento dizer que 
as mudanças só acontecerão 
se as pessoas lutarem por elas. 
E lutarem não solitária, mas 
comunitariamente.”

Assim o próprio autor 
da poesia deste hino, João 
Francisco Esvael (Bagé/RS). 
descreve o surgimento da letra.

É como a festa e a alegria 
deste tempo de Advento e Natal! 
Um tempo de renascimento 
da esperança. Deus vem 
morar conosco. Mudanças 
acontecerão: “Tudo aqui vai 
melhorar!” A luz da criança de 
Belém vai brilhar “para guiar 
nossos passos no caminho da 
paz” (Lc 1.79).

Xico Esvael tem músicas 
editadas em espanhol, inglês 
e japonês. Canta canções 
folclóricas, regionais, mpb, 
internacionais (espanhol, inglês, 
italiano, francês) e indígenas 
(guarani, quechua, aymara). 
Tem músicas editadas em 33 
LPs e CDs, pela Paulus Música.

Anglicano comprometido 
com o ecumenismo (CLAI, CMI, 
CONIC), faz parte da geração 
que renovou a música na 
liturgia, incluindo e valorizando 
ritmos brasileiros para serem 
cantados pelas comunidades. O 
Xote (gaúcho ou nordestino) é 
um exemplo desse trabalho.

“Violência, haverá? NÃO!”

JESUS BASTANTE / Religión Digital
ANDRÉ LAGER / Tradução

“Pedimos perdão pelos 
nossos fracassos, pelas 
formas como os cristãos 

feriram o Corpo do Senhor e se ofen-
deram uns aos outros durante os 500 
anos transcorridos desde o início da 
Reforma até hoje”, diz a Declaração 
Conjunta que a Federação Luterana 
Mundial e o Pontifício Conselho 
para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos assinaram hoje 31 de outu-
bro de 2017, ano de comemoração 
comum da Reforma.

Uma comemoração que, pela 
primeira vez, compartilhamos juntos 
e com nossos parceiros ecumênicos 
do mundo inteiro. No documento, 
luteranos e católicos mostram-se 
muito agradecidos pelos dons espi-
rituais e teológicos recebidos através 
da Reforma.

O documento faz um balanço 
positivo deste ano da reforma, que 
começou com a oração comum 
luterano-católica em Lund, com 
a presença do Papa Francisco e a 
assinatura de uma declaração con-
junta que recolhe o compromisso 
de continuar percorrendo juntos o 
caminho ecumênico rumo à unidade 
pela qual rezava Cristo.

Muitos membros das nossas 
comunidades desejam receber a 
Eucaristia em uma mesa como 
expressão concreta da plena uni-
dade. Sentimos a dor daqueles que 
compartilham toda a sua vida, mas 
não podem compartilhar a presen-
ça redentora de Deus na mesa da 
Eucaristia. Reconhecemos a nossa 
conjunta responsabilidade pastoral 
para responder à fome e à sede espi-
rituais do nosso povo para ser um em 
Cristo. Desejamos que esta ferida no 
Corpo de Cristo seja curada. Este é 
o propósito dos nossos esforços ecu-
mênicos, que desejamos que também 
avancem através da renovação do 
nosso compromisso com o diálogo 
teológico , insiste o documento, com 
palavras da citada declaração.

Pela primeira vez – ressalta a 
afirmação –, luteranos e católicos 
consideraram a Reforma desde uma 
perspectiva ecumênica, o que deu 
lugar a uma nova abordagem dos 
acontecimentos do século XVI que 
levaram à nossa separação, o que 
pode redundar em um estímulo para 
o crescimento da comunhão e um 
sinal de esperança para que o mundo 
vença a divisão e a fragmentação. 
Uma vez mais, ficou claro que o que 
temos em comum é muito mais do 
que o que nos divide.

De frente para o futuro, conclui 
o documento, nos comprometemos 
a seguir nosso caminho comum, 
guiados pelo Espírito de Deus, para 
a maior unidade de acordo com a 
vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo 
para superar as diferenças remanes-
centes que existem entre nós.

Nós, luteranos e católicos, es-
tamos profundamente agradecidos 
pelo caminho ecumênico que per-
corremos juntos nos últimos 50 anos, 
prossegue o texto, que reconhece 
como, ao longo deste tempo, se 

aprofundou a nossa oração comum, 
o culto e o diálogo ecumênico, o que 
representou a eliminação de pre-
conceitos, uma maior compreensão 
mútua e a identificação de acordos 
teológicos decisivos.

Na manhã do dia 23 de setembro, a pastora Paula 
Trein, de Marília/SP, foi convidada a recepcionar no 
aeroporto local a chegada do Núncio Apostólico no 
Brasil, Dom Giovanni d’Aniello, junto com o bispo 
diocesano, Dom Luiz Antonio Cipolini, e o prefeito da 
cidade, Daniel Alonso. O embaixador da Santa Sé 
no país visitou a Diocese de Marília por ocasião dos 
65 anos de criação e instalação, comemorados em 
2017. Após a recepção no aeroporto todos seguiram 
para a residência do bispo para um café da manhã. 
Durante o café a pastora compartilhou o trabalho da 
IECLB na cidade e a criação de um grupo de diálogo 
ecumênico em Marília.

Pastora toma café 
com núncio em Marília

O secretário-geral da Federação Luterana 
Mundial, rev. Dr. Martin Junge, recebeu no dia 
21 de outubro o Prêmio da Paz de Augsburgo. O 
prêmio foi entregue pelo prefeito de Augsburgo, 
Kurt Gribl. O prêmio refere-se à paz de Augsburgo 
de 1555, selada entre católicos e luteranos e foi 
entregue a Junge pelo encontro de Lund em 31 de 
outubro de 2016, como um sinal concreto de que o 
diálogo se paga e conflitos podem ser superados. 
O prêmio, no valor de 12.500 euros, é uma 
motivação para continuar a luta pela aproximação 
entre as igrejas na Federação Luterana Mundial, 
declarou Junge.

Prêmio da Paz de 
Augsburgo para Junge
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Especial VEM AÍ O NATAL e é hora de 
abrir espaço para a reflexão

NOITE DE NATAL EM FAMÍLIA

Celebrando o Natal em comunidade
P. RONI ROBERTO BALZ / Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. ELOIR CARLOS PONATH / Domingos Martins

“Feliz Natal!” – são votos desta época. 
Mas de onde vem a felicidade que anunciamos 
no Natal? Ela vem da manjedoura, do cocho de 
palhas que abrigou nosso Salvador. E por que 
desejamos feliz Natal? Tal alegria só tem sentido 
se reconhecemos que em Jesus a misericórdia 
de Deus nos alcança e nos resgata do pecado, 
convocando-nos a viver de forma a demonstrar 
em nossos gestos e palavras o amor de Deus. 
Nossa alegria se instala em saber que Deus não 
desiste de nós. Jesus veio na manjedoura em 
Belém para chamar as pessoas a olharem para a 
simplicidade e a humildade. Não podemos cair na 
onda dos atrativos do comércio e achar que um 
feliz Natal é aquele recheado de presentes finos e 
um grande banquete. Não podemos anunciar um 
Natal acessível apenas a alguns. Jesus veio para 
trazer Salvação a todas as pessoas. Ele veio para 
motivar cada pessoa a assumir a tarefa de levar 
ao mundo propostas de vida, perdão, misericór-
dia, solidariedade, partilha, união e paz. Feliz 
Natal tem aquele que entende sua vida renovada 
a partir da misericórdia e do amor de Deus.

“Próspero ano novo!” – nós emendamos 
ao voto de feliz Natal. Próspero é sinônimo de 

C: Hoje comemoramos o 
aniversário de Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Salvador. 

Deus desceu de sua glória e veio 
morar conosco, ser gente como a 
gente. Isto é maravilhoso, nunca 
se ouviu coisa igual e maior. Por 
isso, queremos louvar e agradecer 
a Deus por se aproximar tanto de 
nós, trazendo perdão e salvação, 
por amor. Assim, estamos aqui 
reunidos em nome e na presença 
de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 
Amém.

C: Cantemos o hino: “Quero ir 
com os pastores” (HPD – 31).

C: Jesus Cristo diz: “Em ver-
dade vos digo que tudo o que 
ligardes na terra terá sido ligado 
nos céus, e tudo o que desligardes 
na terra terá sido desligado nos 
céus” (Mateus 18.18). Motivados 
por estas palavras, vamos nos 
confessar a Deus:

T: Misericordioso Deus. Pe-
camos contra ti e contra o nosso 
próximo, em palavras e ações. 
Vivemos numa sociedade ansiosa, 
com sede de poder, individualista 
e violenta. A vida está sendo des-
truída em nome do lucro e da pro-
moção pessoal. Vidas são ceifadas 
o tempo todo, por meio de armas, 
racismo, drogas, imprudência e 
falta de solidariedade. Perdão, 
Senhor. Transforma nosso jeito de 
pensar e agir, para que levemos 
o teu amor a todos que vivem na 
dor, solidão, tristeza, miséria, luto, 
medo. Reconduze-nos ao caminho 
do teu Evangelho. Perdão, Senhor! 
Amém.

C: “As misericórdias do Se-
nhor são a causa de não sermos 
consumidos, porque as suas mise-
ricórdias não têm fim; renovam-se 
cada manhã.” (Lamentações de 
Jeremias 3.22s.) A partir destas 
palavras, recebamos o perdão dado 
por Deus. Amém.

C: Cantemos o hino “Quando 
completou-se o tempo” (HPD – 
311).

C: Evangelho: Lucas 2.1-20 
(Ler na Bíblia).

C: Ano a ano, celebramos o 
Natal. Ceias, presentes, presépios, 
celebrações, que geralmente estão 
cheias de emoções. Mas e depois 
deste momento, o que realmente 
permanece como significado e 
sentido de vida?

L1: Vivemos novos tempos: ve-
locidade (tudo muda muito rápido 
e perde seu valor na mesma inten-
sidade), consumismo (materiais e 
relacionamentos são descartados 

quando não satisfazem mais), 
volatização (perde-se a identidade 
tentando-se adaptar ao contex-
to) e individualização (cresce o 
sentimento de auto-suficiência, 
desvalorizando relacionamentos 
pessoais). O que a mensagem na-
talina traz de novidade para dentro 
desta realidade?

L 2: Natal é a aproximação de 
Deus junto aos seus filhos/as. No 
tempo em que Jesus estava para 
nascer, um decreto obrigou as pes-
soas ao recenseamento, cada qual 
na sua cidade natal. Assim, José e 
Maria foram de Nazaré a Belém 
(em hebraico significa: Casa do 
Pão), que fica há 10 quilômetros ao 

sul de Jerusalém. Ali, Jesus nasceu 
em um abrigo de animais. Não ha-
via barreiras para quem o quisesse 
adorar. Jesus recebe a todos/as. O 
Pão da vida é repartido com quem 
tem fome de justiça e paz.

L 3: Os primeiros a adorar 
o menino Jesus foram pastores 

de ovelhas, que vigiavam seus 
rebanhos durante a noite. Porém, 
pastores de ovelhas não eram boa 
referência naquela época. Seu tes-
temunho não tinha grande valor, e 
mesmo assim, foram eles que re-
ceberam a tarefa de primeiramente 
anunciar ao mundo o nascimento 
do Salvador. Deus não depende da 
capacidade humana, mas acolhe 
e envia a todos/as para anunciar 
o Evangelho. Não há lugar para 
desculpas, pois ele nos faz instru-
mentos do seu amor, animados pelo 
Espírito Santo.

L 4: O sinal da presença de 
Deus entre os pastores era uma 
criança envolta em faixas e deitada 
em uma manjedoura (lugar onde se 
coloca o alimento dos animais). Um 
filho nascido de uma virgem. Com 
isso se cumpre a profecia de Isaías 
7.14: “a jovem que está grávida 
dará à luz um filho e porá nele o 
nome de Emanuel”. Através deste 
mistério da fé, Deus se faz gente e 
vem morar entre nós. Muitos são os 
sinais em que Deus ainda comunica 
a nós o seu amor. De que forma 
continuamos a ver a presença de 
Deus nos dias de hoje?

L 5: A partir da Igreja, podemos 
experimentar a presença de Deus 
no ouvir a pregação e nos sacra-
mentos (Batismo e  Santa Ceia). 
Subjetivamente, a partir da fé, cada 
pessoa percebe o agir de Deus nas 
mais diferentes formas. E isto, gera 
a mesma alegria de louvar a Deus 
que os anjos e os pastores expressa-
ram na noite de Natal. A Boa-nova 
a respeito de Jesus é contagiante e 
renova as esperanças. Os pastores 
imediatamente transmitiram o que 
viram e ouviram. Como temos 
hoje testemunhado o Evangelho às 
outras pessoas?

C: Jesus é o maior presente 
que alguém pode receber, pois 
nele temos vida nova com Deus. 
Em Jesus, Deus veio unir as fa-
mílias trazendo perdão e reconci-
liação. Por isso, Natal é tempo de 
reconciliar-se com Deus e iniciar 
tudo de novo, também com as 
pessoas. Tempo de reconstruir 
relacionamentos, de partilhar o 
pão, de promover a justiça e de 
agradecer a Deus por vir estar 
entre a gente.

T: Oração: Pai-nosso...
C: O Senhor abençoe o nosso 

Natal. Desfrutemos da paz do 
Senhor, e que seu Espírito sempre 
aqueça as nossas vidas com amor 
e paz. Amém.

bem-sucedido, afortunado e feliz. Se cada pessoa 
cristã se empenhar em ser sinal de vida e exemplo 
de honestidade em toda e qualquer posição social 
que estiver, então podemos iniciar uma caminha-
da rumo à nova vida proposta por Jesus Cristo. 
Porque próspero ano novo terá aquela pessoa 
que tiver seus direitos respeitados e sua dignidade 
preservada. Ter próspero ano novo será resultado 
da determinação de todas as pessoas cristãs em 
empenhar-se para ser “sal da terra” e “luz do 
mundo” fazendo o que é justo e certo.

Feliz Natal a você! – Que você se sinta feliz em 
saber que Jesus nasceu num cocho de animais para 
te mostrar que Deus está perto das pessoas fragi-
lizadas e necessitadas. Que você se sinta feliz em 
saber que o nascimento de Jesus foi a manifestação 
da misericórdia de Deus para que cada pessoa se 
arrependa de seus pecados e mude sua vida para 
a prática e a vivência do amor – ao próximo e a 
Deus. Feliz Natal para você! Sim! Porque Deus 
não desiste de você!

E próspero ano novo! – Que você se empe-
nhe em ser uma pessoa que vive e testemunha os 
ensinamentos de Jesus Cristo. Que você se dedique 
a ser exemplo de fé, de honestidade e de bondade 
junto à sua família, ao seu trabalho, à sua comuni-
dade, à sua sociedade. 

Feliz Natal e próspero ano novo...
MENSAGEM

SERVIÇO: Estes materiais e outros relativos ao 
Natal você pode solicitar ao Centro de Literatura 
Evangelística da IECLB, pelo site www.literatura-
evangelistica.com.br, ou pelo fone 47/3337-1110.

Em família: Envolver as crianças em todos os passos do momento festivo do Natal une e aproxima as pessoas.


