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Personalidade
Godofredo Boll era 
um pastor diferente 
HisTÓria / PÁG. 10  

Utopia tem serventia?

MEDITAÇÃO
LEMA DO MÊS:
O Esspírito que Deus 
nos deu não nos 
torna medrosos; pelo 
contrário, o Espírito 
nos enche de poder e 
de amor e nos torna 
prudentes.

  2 TimÓTeo 1.7

Leia também

IECLB quer rigor 
na lama de Minas 

VALE DO RIO DOCE

O desastre ambiental da 
Samarco em Minas, enlameando 
todo o Vale do Rio Doce, fez 
a IECLB juntar-se a entidades 
eclesiais em manifesto pedindo 
rigor na apuração das responsa-
bilidades. desTaQUe / PÁG. 3 

Obra da nova sede 
sinodal avança e 
depende de apoio

sínODO VALE DO ItAjAí

Obra da nova sede do Sí-
nodo Vale do Itajaí está em fase 
de reboco. A estrutura de cinco 
andares abrigará sede sinodal e 
moradias de ministros. Em agra-
decimento por auxílio, para o 
sínodo a obra só tem continuidade 
com ajuda. Geral / PÁG. 8 Para quem experimentou 2015 no Brasil, o ano foi de uma opacidade 

desconcertante. Enquanto aqui no sul vimos o Sol poucas vezes, no 
cenário político e econômico brasileiro reinou a quase escuridão que 

só a ausência de esperança é capaz de produzir. Por isso, nada de imagens de 
fogos de artifício na capa da virada! Não há motivos para soltar fogos. Mas, 
também não há porque não acreditar que o Sol continua lá, apesar do céu 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

nublado. Por isso, em nome da esperança que move a Cristandade, ousamos 
propor: Utopia em 2016! Ela tem serventia? “Para que serve a utopia? Ela 
é como o horizonte. Caminhamos em sua direção e nunca o alcançamos. 
A utopia existe para que nos coloquemos a caminho” (Eduardo Galeano). 
Acredite no Sol e continue caminhando! É o nosso desejo a você, com votos 
de um Abençoado Ano Novo, repleto de Esperança!

Na noite de Natal de 1914, soldados da 1a Guerra Mundial promoveram um sessar fogo não autorizado e os inimigos confraternizaram no front.

Partiu 500 anos! 
Luteranos devem iniciar contagem 
regressiva de 500 dias em junho 
Geral / PÁG. 9  

CONIC se manifesta 
pela democracia

IMPEACHMEnt

A entidade ecumênica bra-
sileira publicou declaração em 
dezembro, em defesa da democra-
cia. O documento pede respeito às 
regras democráticas, frutos de uma 
luta difícil no passado, mas agora 
em risco. FÉ e Vida / PÁG. 13 

TIRE FÉRIAS,
MAS NÃO DE DEUS!
CULTOS NO LITORAL
Saiba onde tem
e participe.

em FoCo / PÁG. 14  

PÁGINA DER WEG
Conheça o novo formato da página 
em Alemão a partir desta edição
der WeG / PÁG. 7  

Quando eu era criança e 
fi ca va sozinho em casa, às vezes 
tinha medo, principalmente de noi-
te. Quando ouvia um barulho logo 
imaginava o pior, e quando alguém 
chamava ou tocava a campainha me 
fazia de morto, apagava a luz para 
fazer de conta que não tinha ninguém 
em casa. O medo que temos é conse-
quência do desamparo, pelo fato de 
estarmos ou nos sentirmos sós.

O lema deste mês é um tre-
chinho de uma correspondência 
que o apóstolo Paulo escreve da 
prisão a Timóteo para que ele 
não se sinta desamparado. Paulo 
não abandonou o irmão na fé e 

a mensagem da correspondência 
lembra da presença de Deus na 
vida deste irmão.

O Espírito Santo é a presença 
de Deus em nossa vida, nos fa-
zendo ler e entender a Bíblia, nos 
fortalecendo a fé, nos amparando 
em momento de dificuldade e nos 
encorajando a falar de Jesus Cristo 
para outras pessoas. É o próprio 
Deus que nos convence do pecado, 
quando tomamos consciência do 
nosso erro e somos voltados para 
a sua vontade. É este Espírito que 
nos transforma para vivermos de 
maneira diferenciada, sabendo-nos 
amados e perdoados por Deus.

Deus quer também encorajar 
você, tirá-lo do medo e da inseguran-
ça, dando-lhe oportunidade e ousadia 
para compartilhar a Boa Notícia da 
Salvação que temos em Cristo. Você 
nunca estará sozinho nessa tarefa, pois 
ela é obra do Espírito Santo amparan-
do a criança medrosa que nós somos: 
Você, eu, Timóteo e também os discí-
pulos que se trancaram de medo após 
a morte do Senhor (João 20.19). 

Jesus Cristo está conosco, por 
isso não precisamos nos fazer de 
mortos e nos acovardar. A casa da 
nossa vida não está vazia, Cristo vive 
nela e enche todos os espaços com a 
sua presença e o seu poder.



CARLOS HARDT
Professor de arquitetu-
ra e Urbanismo em
Curitiba/Pr 
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A cidade é problema ou solução?
COnCORDA COMIGO?

O CaminhO
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O Esspírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o 
Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes.”Opinião   isaÍas 49.13
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Harding Meyer é o grande

Mais uma vez estamos em dezembro. Nossos olhos voltam-se 
para as comemorações natalinas. Lembramos as histórias 
bíblicas que falam do Natal. Perguntamos pelo sentido de 
tudo isso. Aliás, a busca por um sentido para a vida é uma 

temática que percorre a história da humanidade. Os magos que vieram 
do 

Um dos propósitos

A adoração verdadeira 
é um dos aspectos 
relevantes do 
Natal. Ou seja, não 
existe Natal sem o 
compromisso de 
adorar o Rei Jesus.

O ser humano, nos seus primór-
dios, aprendeu que viver em comu-
nidade lhe dava algumas vantagens, 
como maiores chances de defesa 
contra os inimigos naturais – preda-
dores ou outros humanos. Com o 
tempo, o nomadismo também deixou 
de ser tão praticado, pois o homem 
aprendeu que acumular recursos, ao 
fixar residência, lhe daria maiores 
chances de sobrevida em tempos 
ruins, ao descobrir a agricultura.

Esta talvez seja a primeira grande 
contradição urbanística: a cidade foi 
resultante da atividade do campo, ou 
seja, o urbano advém do rural.

Mais tarde, a reverência do ser 
humano às suas coisas sagradas o aju-
dou a firmar o seu lócus de vida, assim 
como também a aproveitar vantagens 
competitivas e estratégicas de viver 
em grupos cada vez maiores. 

O sedentarismo também lhe ofe-
recia melhores condições de abrigo 
contra as intempéries. Desde então, 
a raça humana tem crescido em ta-
xas geométricas, ocupando espaços 
cada vez maiores e se concentrando 
no que chamamos de “cidades”. 
Mas essas são soluções boas para a 
humanidade?

No início do século 20, alguns 
urbanistas conceberam modelos 
urbanísticos “utópicos”, como a 
Garden City (Cidade Jardim), onde 
se busca trazer para o meio urbano 
os considerados benefícios da área 
rural. Porém, se são melhores as 
características rurais para se viver, 
então por que morar em cidades?

Arriscamos dizer: porque é muito 
bom. É a única solução para abrigar 
bilhões de pessoas no planeta. Há 
quem diga que poderia ser conside-
rada a maior de todas as invenções 
da humanidade, apesar dos seus 
problemas tão destacados nas mídias, 
principalmente no Brasil. 

Será que, assim como as boas 
soluções pensadas e realizadas pelo 
homem, os problemas também não 

são de sua exclusiva responsabi-
lidade? Existe saída? Novamente 
ouso afirmar que sim. Para tanto, 
busco inspiração na própria igreja. 
Lembrando do tema da IECLB “Pela 
Graça de Deus livres para cuidar”, a 
responsabilidade pela gestão urbana 
é nossa. O Lema Bíblico (Amós 
5.14a) é categórico: “Buscai o bem 
e não o mal”.

Então, por que é tão difícil para 
as nossas autoridades seguirem dire-
trizes simples e sábias como essas, 
aproveitando o acúmulo de conhe-
cimento dos nossos profissionais 
(arquitetos, urbanistas e administra-
dores)? Por que é tão complexo para 
nós, cidadãos, nos pautarmos nesses 
princípios?

Como um bem construído por 
partes, a cidade deve ser concebida, 
planejada, tratada e vivida como 
um todo, por gestores e cidadãos 
“livres para cuidar”, podendo, com 
sabedoria, ser transformada na nossa 
Casa Comum sob Nossa (exclusiva) 
Responsabilidade, conforme apregoa 
a nossa Campanha da Fraternidade 
Ecumênica para 2016.

Recebi o jornal de dezembro. Gostei, entre outros temas e 
páginas, da penúltima página quando se refere à visita do Papa 
à Comunidade Luterana de Roma. Para mim é muito importante 
que o Papa falou: “Um grande de vocês disse uma vez que existe 
a hora da diversidade reconciliada”. O autor deste tema ecumê-
nico que escreveu sobre a “Unidade na diversidade conciliada” 
é Harding Meyer que foi professor na Faculdade de Teologia em 
São Leopoldo/RS. O Papa citando a diversidade reconciliada deu 
o aval católico à tese que Harding Meyer elaborou. Meyer com-
pleta 88 anos neste mês de janeiro. (Confira publicação de artigo 
a respeito do professor, à pagina 10 desta edição).

P. Em. Meinrad Piske, Brusque/SC

ERRAMOS
Walter e 

Ecilda Tesch 
celebraram 
BODAS DE 
BRILHANTE, 
ou seja, 70 anos 
de matrimônio, 
e não Bodas de 
Ouro, conforme 
publicamos na 
última edição.
A celebração aconteceu no dia 17 de novembro na igreja Martin 
Luther em Blumenau/Itoupava Seca e foi oficiada pelo pastor 
Renato Creutzberg. Pedimos desculpas pelo equívoco.



Fala Sinodal
ODAIR BRAUN
Pastor sinodal
sínodo Paranapanema
Curitiba/Pr
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Destaque
VALE DO RIO DOCE

MUITA CRIATIVIDADE marcou 
as comemorações da Reforma

Manifesto pede rigor na apuração 
do desastre ambiental mineiro 

CloVis HorsT lindner / da redação
FoTo: leonardo merçon

Um manifesto reivindica-
tório conjunto, divulgado 
em Vitória/ES no dia 27 de 

novembro, pede rigor na apuração 
das responsabilidades pelo desas-
tre ambiental de Mariana/MG. O 
documento é dirigido à presidente 
Dilma Roussef e ao Ministro Jac-
ques Wagner, da Casa Civil. 

De parte da IECLB, o mani-
festo é assinado pelo pastor pre-
sidente, Nestor Paulo Friedrich, e 
pelos pastores sinodais dos sínodos 
Espírito Santo a Belém, Joaninho 
Borchardt, e Sudeste, Geraldo 
Graf. Também assinam a Diocese 
Católica de Colatina, o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs/Regio-
nal ES, o Movimento dos Pequenos 
Agricultores e o Sindicato dos 
Pequenos Agricultores.

“Presenciamos, no Vale do Rio 
Doce, um dos maiores crimes eco-
lógicos da história do nosso país. A 
contaminação e a morte do Rio Doce 
e a consequente falta de água são re-
sultantes da falta de manutenção das 
represas de rejeitos pelas minerado-
ras. O rompimento de barragens era 
uma possibilidade já prenunciada há 
vários anos, dada a falta de fiscali-
zação ambiental às mineradoras”, 
denuncia o Manifesto.

Segundo os signatários, “as 
empresas envolvidas fizeram de-
clarações de solidariedade e pro-
puseram ações pouco convincentes 

e esperançosas para mitigar o 
impacto desse crime ambiental e a 
Samarco não apresentou um plano 
nitidamente esclarecedor e emer-
gencial a respeito da salvaguarda 
da vida do rio que tranquilize as 
populações envolvidas”. 

O documento lista nove reivin-
dicações e propostas. Entre as mes-
mass estão o pedido de “apuração 
ágil e minuciosa das responsabili-
dades”; a aplicação rigorosa das leis 

Imagem mostra como o rio virou um corredor de lama, em paisagem de Governador Valadares.

ambientais e a criação de mecanis-
mos que envolvam a sociedade civil 
no controle, no acompanhamento e 
na aplicação das leis. 

O comprometimento do gover-
no com as providências e na defesa 
dos que foram atingidos, além da 
construção urgente de um plano 
de revitalização e de manejo da 
Bacia do Rio Doce, “sob controle 
da sociedade civil, que assegure 
o direito de uso da água para os 

pequenos agricultores e ribeirinhos 
dos afluentes do Rio Doce, bem 
como da população urbana”. 

O manifesto pede também um 
plano de subsistência alternativa 
para as comunidades ribeirinhas e 
um plano de manutenção e recupe-
ração das nascentes. Por fim, pede 
“investimento público e privado 
em projetos de armazenamento de 
água para o abastecimento dos mu-
nicípios capixabas e adjacentes”.

Em carta de agradecimento, 
os pastores Joaninho Borchardt 
(sinodal do Sínodo Espírito San-
to a Belém) e João Paulo Auler 
(presidente do sínodo) anunciam 
a interrupção da campanha de so-
lidariedade às vítimas do desastre 
no Vale do Rio Doce.

“Em nome do povo mineiro e 
capixaba, agradecemos as doações 
feitas em todo país para a campa-
nha para compra de água potável”, 
inicia o texto. 

Ao mesmo tempo, comunica 
a interrupção da campanha, “uma 
vez que a Defesa Civil de Colatina 
não está recebendo mais doações 
por falta de espaço físico para ar-
mazenagem”. A quantidade de água 
enviada “mostra, mais uma vez, a 

Campanha para as vítimas 
do desastre dá retorno acima 
do esperado e é interrompida

solidariedade do povo brasileiro”,  
enquanto “o abastecimento pelas 
torneiras já está voltando ao nor-
mal”, comemoram os pastores.

Também o envio de ajuda em 
dinheiro foi significativo. Até o 
dia 28 de novembro haviam sido 
arrecadados 41.800 reais. Desse 
total, 19.600 reais foram gastos na 
compra de água e com logística. 
“Não conseguimos investir mais 
por falta de vasilhames no merca-
do”, diz a carta. A diferença ficará à 
disposição da IECLB para o fundo 
de emergências.

“O próximo desafio é participar 
de ações de revitalização e recupe-
ração do Rio Doce, para devolver 
a vida que lhe foi tirada”, finaliza 
o texto dos pastores.

A oitava edição da Campanha 
Vai e Vem chegou ao final e o valor 
arrecadado superou as expectati-
vas, alcançando mais de 984 mil 
reais, um recorde até o momento. A 
informação é do secretário de Ação 

Social da IECLB, P. Dr. Mauro 
Batista de Souza. 

“Falta muito pouco para atin-
girmos a meta inicialmente sonha-
da de um milhão para a missão”, 
comemora o secretário. 

Praticamente todos os 18 síno-
dos elevaram a sua participação. “A 
Campanha consolida-se cada vez 
mais como uma oportunidade para 
refletir sobre missão e participar 
concretamente da abertura de no-
vas frentes de presença evangélica-
luterana no Brasil”, emenda.

O resultado da Vai e Vem de 
2015 desafia a seguir buscando me-
lhores formas e elaborar subsídios 
que possam colaborar na execução 
da campanha nos sínodos, nas pa-
róquias e comunidades.

Campanha Vai e Vem bate 
novo recorde e se aproxima 
ainda mais de 1 milhão

No final de novembro, a cidade 
de Curitiba foi surpreendida com 
este cartaz. Em tempos em que se 
acentua o radicalismo frente a di-
versos temas, estes outdoors caíram 
nas redes sociais espalhando-se 
com rapidez e reações diversas. 

Após dois dias, a prefeitura 
esclareceu que era sua a responsa-
bilidade da colocação dos mesmos 
e que faziam parte de uma cam-
panha para despertar a atenção 
da população sobre a realidade 
enfrentada pelos deficientes físicos 
na sociedade.

A repercussão foi grande. Nas 
redes sociais as manifestações 
foram do integral apoio à completa 
repulsa. Rádios e jornais abor-
daram a questão. Na câmara de 
vereadores e na assembleia legisla-
tiva as tribunas foram ocupadas e 
discursos proferidos. Até no senado 
federal o tema foi abordado. Está 
claro que a dose da campanha foi 
exagerada e dos seus resultados 
ainda pouco sabemos.

O tema da campanha é relevan-
te. Também na igreja ele precisa ser 
posto na ordem do dia. Devemos 
lembrar que ele nos remete a olhar 
para além das aparências externas, 
lembrando que o valor das pessoas 
vem de Deus. Assim, somos desa-
fiados e desafiadas a refletir sobre 
limitações, impossibilidades e os 
desafios que isto coloca.

Em João 10.10 ouvimos que 
Cristo veio para conceder vida 
plena, digna e abundante a todos. 
Em vista disso, somos chamados 
a perceber que “pela graça de 
Deus”, somos “livres para cuidar”. 
Cuidar equivale a preservar 
direitos alcançados pelos menos 
favorecidos. E tal observação se dá 
no dia a dia quando não usamos as 
vagas destinadas aos deficientes, ao 
não criticar aspectos da legislação 
que concedem direitos, ao não 
contar piadas que tenham como 
protagonistas os mesmos, etc.

A deficiência não é um fim 
em si. Ela deve ser vista como 
um desafio para olhar com amor, 
respeito, igualdade e dignidade. Em 
razão disso, no dia a dia das co-
munidades é fundamental observar 
as condições de acessibilidade aos 
templos e demais espaços. Olhar 
com amor, respeito e dignidade é se 
opor àqueles que adotam posturas 
radicais e extremistas ante o direito 
dos deficientes. Assim, estaremos 
“buscando o bem e não o mal” 
(Amós 5.14a).

Campanha polêmica 
surpreende Curitiba
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Gente e Eventos PARÓDIA musical conta 
trajetória do pastor Renato

Flashes
MInIstÉRIOs

Ministras da IECLB têm segundo encontro

diVUlGaçÃo o CaminHo

diVUlGaçÃo o CaminHo

Nos dias 17 a 19 de novem-
bro em Florianópolis/SC, 
aconteceu o 2º Encontro 

Nacional de Ministras Ordenadas. 
O encontro reuniu catequistas, diá-
conas e pastoras dos 18 sínodos da 
IECLB sob o tema “Eva a Maria: a 
construção do feminino”. A temáti-
ca teve assessoria da pastora Dra. 
Ivoni Richter Reimer, que focou na 
interpretação dos relatos bíblicos 
da criação em diferentes épocas. 
Pensamentos filosóficos e contex-
tos sócio-político-eclesiológicos 
marcaram fortemente a construção 
da compreensão do ser mulher e 
homem ao longo dos séculos até 
os dias atuais. 

A necessidade de reler os textos 
bíblicos da criação, afirmando o 
valor do ser humano como imagem 
e semelhança de Deus e sua relação 
de interação e interdependência 
com a natureza foi afirmada no 

encontro. A busca da equidade entre 
os gêneros, valorizando a igualdade 
na diferença como resposta da fé 
em Cristo, trouxe à luz o compro-
misso de desconstruir imagens que 

reforçam a relação desigual e injus-
ta entre homens e mulheres. 

A importância do encontro foi 
reforçada com a nomeação de uma 
comissão, formada pela diácona 

Ângela Lenke, as pastoras Regene 
Lamb e Ana Isa dos Reis, e a cate-
quista Rosilene Schultz, para pla-
nejar o terceiro Encontro Nacional 
de Ministras para 2018.

Ministras vieram dos dezoito sínodos da IECLB para participar do encontro na capital catarinense.

A paróquia de São Bento do 
Sul/SC, no Sínodo Norte Catari-
nense, celebrou culto de instalação 
no sábado, dia 14 de novembro. O 
pastor Nestor Ivo Naht é o novo 
ministro da paróquia. Após o culto 
a comunidade participou de um 
momento de confraternização e 
coquetel no Centro Comunitário.

O ato da instalação foi oficiado 
pelo pastor sinodal Inácio Lemke 

São Bento do Sul instala 
pastor Nestor Ivo Naht

e teve como assistentes os pastores 
Ms. Marcelo Jung e Túlio César 
Jansen. 

O pastor Nath (51 anos) é na-
tural de Tapejara/RS, casado com 
a catequista, assistence social e 
técnica em prótese dentária Jussara 
Frank. Nath atuou em Londrina/
PR, onde também integrava a coor-
denação do Movimento Ecumênico 
de Londrina.

O pastor Nestor foi instalado ao lado da esposa, a catequista Jussara.

Dois cultos DE 
DEsPEDiDa marcam o final de 
2015 em Blumenau. 

No dia 16 de dezembro, 
o pastor EloiR caRlos 
PoNatH encerra seu período 
de atividade na Paróquia 
Blumenau Centro, em culto na 
igreja do Espírito Santo. Ponath 
deve retornar com a família para 
sua terra natal, o Espírito Santo. 

No dia 20 de dezembro a 
catequista saRa REGiNHa 
HoPPEN termina seu tempo 
de atividade junto à União 
Paroquial da Comunidade 
Evangélica de Blumenau-CEB, 
em culto na Comunidade Bom 
Pastor-Garcia. 

RoMaRiZ VollMER 
JacQuEs, clínico geral em 
Timbó/SC, é médico fundador 
do Hospital e Maternidade 
OASE em 1968. Gaúcho de 
Passo Fundo, ele chegou à 
cidade aos 23 anos e nunca 
mais saiu de lá. Além do 
hospital, atua há 42 anos 
como médico do trabalho na 
Metalúrgica Metisa e outras 
empresas. Jacques fez de 
Timbó a sua casa e recebeu 
da câmara de vereadores 
o reconhecimento por seu 
trabalho através da Placa de 
“Ordem do Mérito Municipal”.

MaRcos Da silVa, 
professor e diretor da Escola 
Barão do Rio Branco, ligada 
à Comunidade Evangélica de 
Blumenau-CEB, recebeu a 
Comenda Fritz Müller. O ato de 
outorga ocorreu na Câmara de 
Vereadores de Blumenau/SC, 
na noite de 24 de novembro, 
por proposição do vereador 
Jens Jürgen Mantau (PSDB). 
A “Fritz Müller” é conferida 
a quem promove educação, 
cultura, ciência e ecologia.

Aconteceu dia 6 de dezembro 
na comunidade de Videira/SC a 
instalação da pastora Francinne 
de Oliveira Kerkhoff no segundo 
Campo de Atividade Ministerial 
(CAM) da Paróquia Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil de 
Rio das Antas. A pastora Francinne 
foi eleita para atuar neste CAM 
em assembleia geral ordinária que 
acontece em março deste ano de 
2015 e está atuando no CAM desde 
primeiro de julho.

O culto de instalação aconte-
ceu na Comunidade Evangélica 

de Confissão Luterana de 
Videira com a presença 
de pessoas de todas as 
comunidades da paróquia, 
mas principalmente das 
comunidades que fazem 
parte do CAM, Videira, 
Bom Sucesso, Anta Gorda 
e Floresta do Caçador.

O ofício de instalação 
foi feito pelo pastor sinodal 
Inácio Lemke, do Sínodo 
Norte Catarinense, e teve 
como assistentes os pastores 
Ildo Franz e Armin Hollas. 
O PPHMista Paulo Franke, 
esposo da Pa. Francinne, 
também participou do ofí-
cio. A bênção à Pa. Fran-
cinne também contou com 
a presidente da paróquia 
Marineiva Bruch Gielow.

A Pa. Francinne se 
transferiu da paróquia de 
Curitibanos para a paró-
quia de Rio das Antas, ten-
do atuado anteriormente 

Videira instala a pastora 
Francinne em 2o pastorado

na paróquia de São Borja, no Rio 
Grande do Sul, e fez seu tempo de 
PPHM com acompanhamento da 
Pa. Vice-presidente Sílvia Genz, 
na paróquia de Chapecó.

O culto foi abrilhantado pela 
participação de dois corais, o coral 
do CEVI e o Coral Evangélico Lu-
terano do Rio das Antas. Estiveram 
presente o prefeito municipal de 
Videira e o padre da ICAR. Após 
o culto cada um dos grupos com 
atuação no CAM deram as boas 
vindas à pastora ao Campo de 
Atividade Ministerial.

Pa. Francinne está em Videira desde julho.

BODAs DE OuRO

Em 1º de novembro, na 
Igreja dos Apóstolos, em 
Massaranduba/SC, o casal 
HERBERt e caRMEN 
BRucH sEloNKE 
juntamente com sua família 
celebriu Bodas de Ouro. 
Uma verdadeira bênção!
Deus diz: “Vocês estão nas 
minhas mãos, assim como 
o barro está nas mãos do 
oleiro” (Jeremias 18.6).
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Geral CONSULTA une igrejas 
nos caminhos da justiça

Notícias BrevesEnCOntRO

tEOLOGIA

Pastores sem formação
Calcula-se que existam 2,2 

milhões de igrejas evangélicas 
espalhadas pelo mundo. Cerca 
de 85 por cento delas são diri-
gidas por pastores com pouca 
ou nenhuma formação teológica 
formal. Cerca de 75 por cento 
de todos os cristãos evangélicos 
vivem na África, na Ásia e na 
América Latina. Menos de dez 
por cento de seus pastores têm 
licenciatura em teologia, o que 
afeta a compreensão do conteú-
do bíblico.

Luteranos celebram 
culto ecumênico em festa 
católica na Praia do Ervino

VALE DO ItAjAí

Principais lideranças 
elaboram planejamento 
missionário do sínodo

diVUlGaçÃo o CaminHo

Em festa anual, no dia 22 
de novembro, na Capela Santa 
Cecília da comunidade católica da 
Praia do Ervino, em São Francisco 
do Sul/SC, luteranos e católicos 
concelebraram. Na ocasião, após 
uma cavalgada festiva, houve uma 
celebração ecumênica em que a 
comunidade local convidou a pas-
tora Cristina Scherer e membros da 
comunidade luterana para celebrar 
juntamente com o padre Edson 
Viana e fiéis. 

A capela foi construída com a 
ajuda de membros luteranos que 
moram no local e atualmente é uti-
lizada pela comunidade luterana de 
São Francisco do Sul como ponto 
de pregação durante o ano na Praia 

do Ervino e para a realização de 
cultos durante o veraneio.

Durante a celebração houve a 
partilha da palavra a partir do evan-
gelho do dia, de João 18.33-37, 
onde Jesus afirma que veio para dar 
testemunho da verdade. A mesma 
foi tema de homilia do padre e da 
pastora e foi atualizada para nossas 
ações e testemunho cristão. 

A celebração da Eucaristia tam-
bém ocorreu neste culto festivo, 
onde padre e pastora comungaram 
pão e vinho, num gesto de comu-
nhão e unidade em torno da palavra 
de Deus e dos gestos de Jesus Cris-
to que nos unem e comprometem 
na defesa da vida, da solidariedade 
e do respeito ao ser humano.

Pastora Cristina e padre Edson durante a celebração ecumênica.

O Centro de Eventos Ro-
deio 12 sediou importante seminá-
rio de Planejamento Missionário 
do Sínodo Vale do Itajaí.  Mais 
de 50 lideranças do sínodo, repre-
sentantes de paróquias e de setores 
de trabalho, reuniram-se para 
definir metas e ações da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana 

no Vale do Itajaí. Os trabalhos 
foram coordenados pelo pastor 
sinodal Breno Carlos Willrich, 
que teve a assessoria do assessor 
de formação, pastor Emílio Voigt 
nos trabalhos.

O encontro de planejamento 
aconteceu na sexta-feira dia 27, e 
no sábado dia 28 de novembro.

diVUlGaçÃo o CaminHo

Lideranças do Vale do Itajaí que fizeram planejamento em Rodeio.

Entre os dias 29 de novembro 
e 3 de dezembro aconteceu a III 
Mostra de Presépios na Comuni-
dade de Maripá/PR. 

Foram expostas 203 represen-
tações diferentes do presépio, cuja 
primeira montagem é atribuída a 
Francisco de Assis. Os objetivos 

dessa mostra é de porporcionar 
a reflexão sobre o nascimento de 
Jesus e seu significado, bem como, 
motivar as pessoas para que se ex-
pressem através do artesanato.

O pátio do templo também foi 
preparado com muita dedicação 
para o período natalino.

Em 2016 a Paróquia Cristo 
Bom Pastor, de Joinville/SC, co-
memora 75 anos de fundação e já 
está trabalhando na organização da 
festa do jubileu desde o último tri-
mestre de 2015. Uma comissão de 
presidentes de gestões do passado 
e atual, reúne-se mensalmente para 
o planejamento e execução das ati-
vidades em torno da comemoração 
do jubileu.

Embora a data comemorativa 
ser em 2 de fevereiro, a comunida-
de transferiu as celebrações deste 
marco histórico para o dia 18 de se-
tembro de 2016. Está prevista uma 
série de atividades que iniciarão 
com um culto festivo, um almoço 
de confraternização e diversas ati-

vidades alusivas aos 75 anos.
Além do evento em setembro, 

as comemorações iniciam já no 
culto dominical do dia 31 de Ja-
neiro, com a lembrança da data 
histórica de 2 de Fevereiro. “Toda 
a comunidade está convidada a 
participar conosco, assim como no 
decorrer do ano de 2016. Ocorrerão 
muitas atividades desenvolvidas 
pelos grupos de trabalho de nossa 
comunidade, sempre alusivas aos 
75 anos, sendo que este calendário 
de atividades ainda está em ela-
boração e será divulgado a partir 
do segundo bimestre de 2016. 
Estamos alegres com a linda his-
tória que nosso bondoso Deus nos 
propiciou até agora.

Paróquia de Joinville já 
prepara festa dos 75 anos

Maripá realiza 
terceira mostra 
de presépios na cidade

Onu

Ajuda sem apoio
As crises humanitárias e 

guerras de 2015 no mundo 
levaram a ONU ao pior déficit 
em seus 70 anos de existência. 
O buraco deve superar a marca 
dos 10,2 bilhões de dólares. A 
entidade pediu 19,9 bilhões à 
comunidade internacional para 
socorrer milhões de pessoas 
mas recebeu apenas 9,7 bilhões. 
Para 2016 a ONU quer 20,1 
bilhões para ajudar as vítimas. 
É certo que não receberá dos 
países o que necessita.

DIssERAM

“O sofrimento no 
mundo atingiu níveis 
jamais vistos em uma 
geração. Conflitos e 
desastres têm levado 
milhões de crianças, 
mulheres e homens 
ao precipício da 
sobrevivência.”

sTePHen o’Brien, Coordenador 
de operações de emergência da onU.



ELFRIEDE 
RAKKO EHLERT 
Curitiba / Pr

Reflexão
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Mulher TENENTE PORTELA promove 
encontro entre Kaingang e OASE

OAsE

Garuva realiza café 
realmente colonial no 
encerramento do ano

FoTo: eUClÉCio sCHieCk

Coordenadoras paroquiais 
do Vale realizam encerramento 
na Comunidade de Itapema Observando o Girassol

“Sonnenblume”, este é o 
nome em alemão, ou seja, flor 
do sol. Observei uma, outro 
dia. Em português, “girassol” 
é mais significativo. Mas quem 
gira, o sol ou a flor? 

Antigamente acreditavam 
que o sol girava em torno de 
nós. Foi muita coragem da 
parte de Galileu sustentar que 
era o contrário. Mas o que tem 
isto a ver conosco?

O nosso Sol
Um novo ano se inicia. Qual 

é o sol que vai nos orientar, 
iluminar e aquecer?

Houve, durante o ano que 
passou, muitíssimos assuntos 
e situações, veiculados pelos 
meios de comunicação, que 
nos chocaram. Acontecimentos 
na vida pessoal nos deixaram 
lá em baixo. Ninguém ficou 
insensível diante das notícias do 
fluxo interminável de refugia-
dos. O nosso coração bate mais 
forte, a mente busca respostas 
diante das barbaridades, das 
bombas e mísseis lançados so-
bre um país já quase destruído. 
E as vítimas das enchentes?

Caminhos iluminados
O nosso sol Jesus Cristo 

mostra muitos caminhos. Po-
demos, por exemplo, em nosso 
ambiente, fazer uma visita a 
pessoas idosas e/ou solitárias.

Já viu um sol nascer num 
rosto cheio de rugas e lábios 
pronunciando “estou tão feliz 
que vocês se lembraram de 
mim e me visitaram”? Este sol 
nós levamos para casa. Ele nos 
aquece, ilumina e orienta. E 
custa alguma coisa? 

Custa, sim. É preciso dar-
se um empurrão para sair da 
inércia e ouvir o que a pessoa 
visitada conta de sua vida. 
Muitas vezes, uma vida cheia 
de sofrimento, de idas e vindas, 
e, do outro lado, tão rica em 
realizações e bênção. E a ale-
gria que proporcionamos, volta 
duplamente para nós.

”Pois todos os que são guia-
dos pelo Espírito de Deus são 
filhos de Deus”.

“Certa vez, no galpão de emba-
lar bananas...”. A história pode come-
çar meio estranha, mas é muito boni-
ta. Na Comunidade Martin Luther de 
Garuva/SC há sete pequenos grupos 
de OASE, que se reúnem uma vez 
ao mês. Somente três vezes ao ano 
os grupos se juntam: Dia Mundial 
de Oração (março), Dia do Amigo 
(julho) e Advento (novembro). 

No sábado 28 de novembro, 
lembrando o Advento, os grupos 
fizeram o encerramento do ano. As 
mulheres foram acolhidas pelo casal 
Márcio e Luciane Scholz, banani-
cultores. Lu, a esposa, é também 
doceira. Então, foi preparado ali 
mesmo no Cubatão, no galpão onde 
são organizadas as caixas de bana-
nas, um gostoso café colonial. 

P. eUClÉCio sCHieCk / Garuva Um momento inesquecível. 
Mas, antes disso, naquela mesma 
tarde, convém lembrar, já tinha 
ocorrido um momento de louvor 
com hinos de Advento e Natal, a 
reflexão pastoral sobre a árvore 
de Natal e seus enfeites, os quais 
representam frutos que são pro-
duzidos a partir da nossa ligação 
com Jesus (João 15). Houve tam-
bém a reeleição da coordenação 
paroquial da OASE, continuando 
Ingriedt Scholz e Eunice Nagel 
e eleição da coordenação local 
com Margarete Umlauf e Jacinta 
Hattenhauer. Importante ainda 
lembrar, o sorteio da Ação entre 
Amigos, organizada pela equipe 
de trabalhos manuais, em prol da 
pintura do templo da Comunidade, 
bem como os testemunhos de fé de 
algumas senhoras.

Encontro no galpão de bananas termina em gostoso café colonial.

Um grupo de mulheres da 
paróquia São Mateus de Joinville/
SC esmerou-se em confeccionar ar-
ranjos de Advento e Natal. Parte do 
dinheiro das vendas foi aplicado na 

Arranjos de Natal viram 
diversão para os jovens

aquisição de uma mesa de pingue-
pongue e outra de pebolim. Estão 
à disposição da garotada e seus 
familiares para desfrutarem bons 
momentos de lazer e de convívio. 

No dia 18 de novembro, o 
grupo Cristo Consolador de Pira-
beiraba/SC recebeu uma visita do 
grupo da Comunidade da Ascen-
ção, Paróquia Norte de Curitiba. 
Foi uma tarde muito festiva em 

companhia de antigas amizades, 
com as benções do nosso Deus. O 
pastor Carlos fez uma boa pregação 
e teve apresentação de Dança Sê-
nior. Para finalizar, um gostoso café 
oferecido pelo grupo local.

Mulheres de Pirabeiraba
recebem grupo de Curitiba

Os dois grupos posam para uma foto conjunta.

No dia 20 de outubro, no 
Centro de Eventos Rodeio 12, a 
OASE do Sínodo Vale do Itajaí pro-
moveu um seminário de lideranças 
para integrantes dos diversos grupos 
das comunidades. Mais de 60 mu-
lheres participaram do encontro, 
cujo tema foi ministrado pelo pastor 
emérito Arno Paganelli. Ele contex-
tualizou o jeito como Deus governa 
a igreja por delegação aos seus 
líderes. “Não havendo liderança o 
rebanho se dispersa”, concluiu.

A pastora Márcia Helena Hülle 
dirigiu uma reflexão baseada em 
João 13. “Às vezes nos parece di-
fícil amar quem nos machuca. Deus 
nos amou primeiro incondicio-
nalmente. Amar é nos colocar no 
lugar do outro”. Em uma dinâmica, 
Hülle distribuiu uma fita e sugeriu 
que todas tentassem fazer um nó, 
somente com uma mão, para em se-
guida desatá-lo. Com este exemplo, 
ela disse que é muito difícil vencer 
os nós da vida solitariamente.

A Paróquia em Itapema/SC 
acolheu o encerramento das ativi-
dades da OASE Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí, que aconteceu em 11 
de novembro e reuniu coordenado-
ras paroquiais, ministros e minis-
tras. A reflexão ficou ao encargo 
do ministro local, pastor Günter 
Bayerl Padilha, que se baseou 
em Isaías 9. Ao montar um galho 
inacabado da Flor de Advento, as 
participantes puderam completar 

FoTo: eUClÉCio sCHieCk

com desejos de Advento e Natal. 
“Por enquanto este galho está 
incompleto, pois este momento, 
esta época, é tempo de sonhar um 
mundo melhor. É tempo de abrir os 
corações para que Deus visite cada 
um e cada uma”. As coordenado-
ras em lugar do tradicional amigo 
secreto fizeram uma doação em 
dinheiro que foi destinada à Casa 
de Caridade Tereza de Calcutá, no 
bairro Morretes, em Itapema.

Mulheres do Vale participam 
de seminário de liderança
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Geral 

Obra da nova sede vem avançando
sínODO VALE DO ItAjAí

diVUlGaçÃo o CaminHio

Vida a Dois
DARCY HUGO BRANDT
Pastor emérito
Blumenau / sC

OSínodo Vale do Itajaí con-
vida as comunidades para 
continuarem contribuindo 

para a construção da sede sinodal. 
Importante progresso foi dado nos 
últimos dois anos, desde o lança-
mento da pedra fundamental. O 
Edifício Catarina Von Bora, como 
foi batizado, abrigará área adminis-
trativa, auditório e moradias pasto-
rais, além de duas salas comerciais 
que, alugadas, darão suporte finan-
ceiro para a manutenção do prédio. 
Ele localiza-se no bairro Fortaleza 
Alta, em Blumenau (SC).

“Esta construção representa um 
passo importante para a missão si-
nodal e para a unidade de nossa ca-
minhada, sendo que será a casa de 
todas as comunidades e paróquias: 
a casa de todos nós. A execução da 
tarefa missionária também requer 
estruturas adequadas. A sede que 
ocupamos desde o início de nossa 
existência como Sínodo é cedida 
pela Comunidade Blumenau Cen-
tro e as residências pastorais são 
alugadas. Investimos, anualmente, 
um valor expressivo em aluguéis. 
Este valor poderia ser investido 
diretamente em ações missionárias 
e diaconais”, reforçou o pastor si-
nodal Breno Carlos Willrich.

Ao lado de verbas do orçamen-
to sinodal, de um empréstimo junto 
à IECLB, de doações de pessoas 

A obra de cinco andares está na fase de reboco e sua continuidade é possível com o apoio das comunidades.

físicas, também paróquias têm res-
pondido positivamente o apelo para 
somarem forças nesta construção. 
Algumas abraçaram a campanha 
dos tijolinhos, outras realizaram 
cucadas e festas com destinação 
para a construção. Outras comuni-
dades destinaram ofertas durante 
uma época específica do tempo 
litúrgico. Algumas colocaram em 
seu orçamento ordinário um valor 
para este fim.

“Como sugere o apóstolo Pau-
lo, motivamos que ‘cada um con-
tribua segundo tiver proposto no 
coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama 
quem dá com alegria’ (2 Coríntios 
9.7). Em havendo alegria haverá 
criatividade para buscar os recursos 
necessários e, com a Bênção de 
Deus, a ajuda se tornará possível, 
para que em 2016 possamos fina-
lizar mais uma etapa deste sonho”, 

sublinhou a presidente da Comis-
são Pró-construção, Léa Stange de 
Oliveira.  

“Agradecemos a Deus por 
todas as contribuições que temos 
recebido. Sendo o Edifício Catari-
na von Bora, a casa de todos e todas 
nós, queremos motivar para que 
mais pessoas e mais comunidades 
se unam nesta causa”, destacou o 
presidente do Conselho Sinodal, 
Rubens Olbrisch.

Jorn. ToBias maTHies / Blumenau



Reforma 500 anos
MAURO BATISTA DE SOUZA
secretário de ação social
Porto alegre / rs
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Geral LEMBRANÇAS DA REFORMA 
movimentam comércio de souvenires

FEstEjOs

Herança transformadora

Estamos em contagem 
regressiva para os 500 anos da 
Reforma Protestante. No dia 
18/6/16 estarão faltando 500 
dias! Como igreja oriunda do 
movimento reformatório, nós 
herdamos uma série de tesouros. 
Herdamos os quatro “somen-
te”: somente Cristo, somente 
a fé, somente a graça, somente 
a Escritura. Herdamos uma 
compreensão mais justa e mais 
democrática de ministério, o 
sacerdócio geral de todas as 
pessoas que creem. Dali fomos 
adiante e conquistamos a orde-
nação de mulheres.

Caminho longo

Mas é bom lembrar que 
nossa história não começa na 
Reforma do século XVI. Começa 
antes. Começa lá nas tendas dos 
desertos do norte da África e da 
Palestina. Significa que é nossa 
também a tradição do Antigo 
Testamento. E, claro, do Novo 
Testamento. Herdamos o conte-
údo das cartas. É nossa também 
toda a riqueza dos primeiros 
séculos do cristianismo. Temos 
parte nos tropeços da Igreja 
medieval. De lá para cá vamos 
caminhando, entre alegrias e 
sofrimentos, mas sempre com 
a certeza da presença de Deus 
entre nós. 

Os 500 anos da Reforma são 
para relembrar e celebrar tudo 
isso. Os avanços, as alegrias, 
as conquistas, mas também os 
erros e os equívocos cometidos.

Iniciativas festivas

Fato é que já acontecem por 
toda a IECLB as mais diferentes 
iniciativas, todas elas muito 
criativas, apontando para a im-
portância de marcar presença e 
mostrar o rosto da nossa igreja. 
Estamos diante de um oportuni-
dade única. Já há alguns anos 
a IECLB conta com pessoas 
comissionadas para ajudá-la a 
pensar e propor o foco daquilo 
que queremos fazer para marcar 
o Jubileu dos 500 anos. Vamos 
celebrar?

A Comissão de Festejos dos 
500 Anos da Reforma Protestante 
propõe a realização de eventos 
públicos, nos dias 18 e 19 de junho 
de 2016, em comunidades lutera-
nas de todo o Brasil. O objetivo 
é iniciar a contagem regressiva 
dos 500 dias para os 500 anos da 
Reforma. 

A proposta prevê a reunião 
das comunidades da IECLB e da 
IELB de uma mesma cidade ou 
região em praça pública ou num 
calçadão, em torno de um evento 
comum de divulgação dos 500 anos 
da Reforma. 

Comissões locais nos sínodos 
já estão organizando este e outros 
eventos para 2016. Fique antenado 
à programação!

Contagem regressiva de 500 
dias é proposta para os 500 anos

Um dos 
feitos mais 
importantes 
da Reforma 
de Lutero foi 
legar ao povo 
a tradução da 
Bíblia. 

Há 25 anos reunia-se pela 
primeira vez o grupo de idosos 
Esperança, na Comunidade da 
Itoupava Baixa, paróquia Bom 
Pastor-Fidelis, em Blumenau/SC. 
O grupo foi iniciado no dia 27 
de novembro de 1990 pelo pastor 
Horst Lümkem com a participação 
de 47 idosos. 

Atualmente, ainda vivem qua-
tro integrantes do grupo inicial: 
Ella Volles, Heins Knaesel, Vera 
Staack e Renata Mordhorst. Hoje 
o grupo é integrado por 92 pessoas 
idosas. 

Um culto eucarístico seguido 
de café, teatro, brincadeiras e 
passeio marcou o jubileu. O culto, 
celebrado em 24 de novembro e 
dirigido pelo pastor Roni Roberto 
Balz, teve como base os textos 

IDOsOs

Grupo Esperança 
completa 25 anos

bíblicos de João 15.7-10, 1 Timó-
teo 1.5-8 e Colocenses 3.15, que 
também foram lidos em alemão 
por Liselotte Beck. 

Estiveram presentes 151 pesso-
as, o pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich, o pastor Horst Lümke, o 
pastor emérito Elmo Rawailer, a 
diretoria do conselho sinodal e a 
diretoria de grupos de idosos do 
Sínodo Vale do Itajaí. Atualmente 
a coordenação do grupo está com 
Elfrieda Adam, Liselotte Beck, 
Ursula Wruck e Ruth Stein.

“Agradecemos a Deus pelas 
dádivas recebidas na formação e 
sustento deste grupo. Este trabalho 
é uma bênção para toda a comu-
nidade, valorizando os idosos”, 
escreve Elfrieda Adam, que enviou 
esta matéria ao Jornal.

O grupo celebrou o jubileu em culto com participação do pastor fundador.
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A paróquia de Guaramirim/
SC, em nova e interessante expe-
riência, realizou uma semana de 
palestras sobre a Reforma, sendo o 
assunto do dia introduzido por uma 
apresentação teatral. As apresenta-
ções estavam sob responsabilidade 
do grupo de teatro Luther’Artes, 
coordenado pelo estudante de teo-
logia Jovan Mendvral. 

Já na segunda-feira 26 de ou-
tubro aconteceu uma apresentação 
destacando os inícios da Reforma. 
A partir de terça-feira foram desen-
volvidos os temas “Lutero e a Co-
municação” (P.Guilherme Lieven), 
“Rumo aos 500 anos da Reforma 
– Traduções” (P. Henrique Krause), 
“Atuação das Mulheres na Refor-
ma e Hoje” (Pa. Cristina Scherer) 
e “Os Pilares da Reforma” (P. Dr. 
Emílio Voigt). 

A semana foi encerrada no dia 
31 com um Culto antecedido por 
uma abordagem do P. Henrique 
Krause sobre “O nascimento das 
comunidades luteranas no Brasil”. 
O pastor sinodal do Sínodo Norte 
Catarinense e 2º vice-presidente 
da IECLB, Inácio Lemke, fez a 
pregação sobre o tema “Igreja de 
Imigrantes sempre a Caminho”.  

Cabe registrar também a pre-
sença de pessoas das paróquias 
vizinhas, especialmente o grupo de  
OASE de Schroeder/SC. Gratos so-
mos também pelo bom testemunho 
através da mensagem da reforma, 
expresso pelo teatro e pelos pales-
trantes, mensagem sempre atual 
e necessária para os dias de hoje. 
Importa não nos esquecermos dos 
princípios da reforma: “A igreja 
deve estar sempre em reforma”. 

Guaramirim promove 
palestras na Reforma

sEMAnA DA REFORMA

P. Guilherme Lieven palestrou sobre Lutero e a Comunicação.
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Godofredo Boll, um pastor diferente
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História TELHADO DE COBRE da igreja 
de Pomerode chama atenção

Galo Verde
Dr. EMÍLIO VOIGT
assessor do Programa 
ambiental Galo Verde
Blumenau / sC

FoTo: arQUiVo Pessoal do  P. renaTo lUiZ BeCker

Conheci o pastor Boll no 
congresso da Juventude 
Evangélica em Brusque, 

em julho de 1955. Foi um con-
gresso marcante, o primeiro entre 
jovens do Sínodo Evangélico Pa-
raná Santa Catarina e do Sínodo 
Luterano, que eram igrejas inde-
pendentes na época. 

Boll impressionou porque tinha 
um jeito diferente dos pastores que 
eu, jovem de 15 anos, conhecia. Ele 
se relacionava com naturalidade 
com os jovens e falava a língua 
da gente. Com isso ele também 
derrubou preconceitos que a gente 
tinha em relação a pastores.

Godofredo Boll nasceu no dia 
13 de fevereiro de 1923 em Ijuí/RS. 
Casou-se com a paroquiana Ruth 
Wollheim, com quem teve quatro 
filhos: Matias, Ana, Marcus e André.  
Ruth faleceu em l989. Casou-se em 
segundas núpcias com Márcia Preus-
ser em 1992. Esta o acompanhou até 
a sua morte em 2001. Boll faleceu no 
dia 13 de fevereiro.

Estudou no Instituto Pré-Teo-
lógico até 1941. Com a nacionali-
zação, jovens aspirantes ao estudo 
de teologia, Boll entre eles, foram 
enviados às comunidades. Ele 
tinha 18(!) anos. Ele foi enviado 
a Crissiumal. Terminada a guerra 
foi criado um curso de teologia no 
Brasil.  Boll foi um dos primeiros 
estudantes. Seu estudo durou de 
1946 a 1949. Realizou seu exame 
de conclusão no início de 1950. Foi 
ordenado no mesmo ano na Igreja 
de Cristo, em São Leopoldo.

P. em. Harald malsCHiTskY / são leopoldo

Ministério – Já no pastorado, 
estudou nos EUA e fez letras na 
Universidade Federal. Em 1954 
foi a Porto Alegre (CEPA), onde 
permaneceu na ativa por 40 anos, 
também como voluntário muito 
presente até o final da vida. Atuou 
na Matriz, ao lado do Pastor Karl E. 
Gottschald; na Zona Sul de Porto 
Alegre começou da estaca zero, 
criando uma comunidade ativa e 

presente no Bairro Tristeza. Na dé-
cada 1959/60 a IECLB começou a 
enfatizar o trabalho com estudantes 
universitários. Porto Alegre tinha 
três casas do estudante vinculadas 
à CEPA, onde iniciou a Associação 
Cristã de Acadêmicos. Religião e 
política eram os assuntos do mo-
mento e “nossos estudantes” se 
filiaram ao Movimento Estudantil 
Cristão. Em 1960 Boll assumiu 

o pastorado de estudantes, “um 
tempo muito dinâmico e, ao mesmo 
tempo, tenso”. Muitos pastores e 
membros olhavam o movimento 
de forma crítica e até de rejeição. 
A ditadura militar de 1964 desar-
ticulou os movimentos estudantis 
e também este trabalho. 

O novo desafio foi reunir os 
evangélicos no Bairro Alto Petró-
polis e participar das atividades 
do centro social, provocando os 
membros a abrirem os olhos para 
os mais necessitados. Em 1968, 
ele assumiu a tarefa no Bairro Três 
Figueiras. Hoje nas suas dependên-
cias funciona uma casa de passa-
gem para doentes em tratamento 
mais prolongado. 

Em 1976 ele retornou à Pa-
róquia Matriz e em 1987 Boll se 
dedicou integralmente ao trabalho 
ecumênico, sendo nomeado Se-
cretário Executivo do Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil (CONIC) até 1991. Seu en-
volvimento com o ecumenismo era 
anterior e continuaria depois de sua 
aposentação. Foi um dos idealiza-
dores do Serviço Interconfessional 
de Aconselhamento (SICA), que 
existe até hoje . 

O que cativava em Boll eram, 
entre outros, seu jeito de se rela-
cionar com as pessoas, sua postu-
ra nada clerical, sua irreverência 
por vezes até cáustica, seu bom 
humor, sua curiosidade teológi-
ca. Para evitar mal-entendidos: 
Era possível bater de frente com 
Boll e ter longas discussões. Mais 
difícil era levar as broncas para o 
terreno pessoal.

O pastor Godofredo Boll com uma de suas netas.

O Papa Francisco, na sua 
visita à  igreja luterana de Roma, 
pronunciou-se sobre o relacio-
namento ecumênico das igrejas 
e  disse: “um grande entre vocês 
disse uma vez que existe a hora da 
diversidade reconciliada”.

O grande teólogo que proclama 
a unidade na diversidade recon-
ciliada é o professor Dr. Harding 
Meyer que, assim o definiu o 
pastor Dr. Gottfried Brakemeier, 
“conquistou amplas simpatias em 
todo o mundo. Reveste-se da mais 
alta importância por desincumbir 
o esforço pela unidade da neces-
sidade de renunciar à identidade 
confessional”.

O professor Dr. Harding Meyer 
nasceu na Alemanha, estudou 
teologia, foi ordenado pastor, fez 
o doutorado, e foi por dez anos 
professor na Faculdade de Teolo-
gia de São Leopoldo/RS, atuando 
na formação de pastores. Os seus 

alunos daqueles tempos estão con-
vencidos de que já naquela época 
seu professor era um “grande”, que 
conseguiu entusiasmá-los. Além 
de lecionar na Faculdade, ele se 
envolveu no encontro entre pro-
fessores luteranos e católicos, que 
em diálogo buscavam compreender 
a separação das igrejas bem como 
procurar caminhos que levam à 
unidade. 

Em 1967 ele aceitou o convite 
da Federação Luterana Mundial 
para atuar no Departamento de 
Teologia e Estudos em Genebra, 
na Suíça. Coube-lhe assessorar o 
diálogo das igrejas luteranas com 

a igreja católica, anglicana, igrejas 
reformadas e ortodoxas. 

Com isso adquiriu grande ex-
periência ecumênica internacional 
e em 1971 foi convocado para ser 
professor de pesquisa no Instituto 
de Pesquisa Ecumênica em Estras-
burgo, na França, onde atuou por 
quase 30 anos sendo seu diretor por 
uma década.

Com esta expressão do Papa 
que disse que um ”grande entre 
vocês” falou da hora da diversidade 
reconciliada, o projeto da unidade 
do professor Dr. Harding Meier 
recebeu o mais alto atestado de 
aceitação.

Professor Dr. Harding Meyer, o “grande” citado pelo Papa Francisco
P. em. meinrad Piske / Brusque

O professor Dr. Harding 
Meyer atuou como 
professor na EST de São 
Leopoldo e foi o pensador 
que primeiro definiu a 
diversidade reconciliada.

O que é o Galo Verde?
O Galo Verde é um progra-

ma de implantação, certificação 
e monitoramento de iniciativas 
ambientais no âmbito das igre-
jas. Na Alemanha, o programa 
é chamado de Grüner Hahn ou 
Grüner Gockel. 

Igrejas de outros países da 
Europa, como Áustria, Suíça, 
França e Noruega, possuem 
programas semelhantes.   

Qual é a motivação?
No primeiro Artigo do Credo 

Apostólico, declaramos que 
Deus é o criador dos céus e da 
terra, ou seja, de tudo o que 
existe. Conforme Gênesis 2.15, 
o ser humano recebeu a tarefa 
de guardar (cuidar) a criação 
divina. 

Cabe a nós, como igrejas, 
dar testemunho com palavras e 
ações. Precisamos e queremos 
diminuir o impacto das nossas 
pegadas ambientais, buscando o 
uso consciente dos bens natu-
rais e evitando elementos que 
geram poluição e destruição da 
criação.

Por que Galo Verde?
O Galo é símbolo do alvo-

recer. É o primeiro a acordar e 
a anunciar o nascer do dia. Ele 
remete à história da negação de 
Pedro (Lucas 22.54-62) e nos 
convida para vigilância. 

A cor verde está associada 
com a questão ambiental. Assim 
como o galo anuncia o nascer 
do dia, é nossa tarefa anunciar 
que o ambiente no qual vivemos 
é criação de Deus. 

O Galo Verde também 
abre o bico para dizer quando 
estamos negando o Criador, ao 
descuidar ou destruir a criação 
divina.

A 17ª Assembleia Sinodal do 
Sínodo Vale do Itajaí, realizada 
no dia 6 de abril de 2013, reco-
nheceu o Programa Ambiental 
Galo Verde-PAGV como grupo 
de trabalho do sínodo. 

Como projeto de caráter 
ecumênico, buscamos parcerias 
com outras igrejas e também 
com escolas e organizações 
comprometidas com causas 
ambientais. 

Para saber mais, acesse nos-
so site: galoverde.org.br. Você 
pode unir-se a nós e ajudar a 
reduzir a pegada ambiental das 
igrejas. Junte-se a nós!

DiPloMata FM  105,3 MHZ

BRUSQUE (SC)www.diplomatafm.com.br
A MELHOR E MAIS COMPLETA 24HS
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Geral AJUDA a comunidades 
mineiras e capixabas

COnsuLtA BRAsIL-ALEMAnHA

Evento termina em clima emocionante
arQUiVo FaCUldades esT

Para quem gosta de aventura 
em meio à natureza e quer conhe-
cer a cultura do povo indígena 
Laklãnõ/Xokleng, a Trilha da 
Sapopema é a pedida certa. A 
trilha ecológica é uma parceria 
entre o Conselho de Missão entre 
Povos Indígenas-COMIN e os 
jovens da Aldeia Bugio, uma das 
oito aldeias da área que se estende 
pelos municípios de José Boiteux, 
Doutor Pedrinho, Vitor Meireles e 
Itaiópolis.

A Trilha da Sapopema tem 
1.800 metros de extensão a 950 
metros de altitude dentro da Mata 
Atlântica. Além do aspecto peda-
gógico da educação ambiental, os 
visitantes podem vivenciar a cultu-
ra Laklãnõ/Xokleng durante toda a 
caminhada com os jovens trilheiros 
indígenas. 

Experiência cultural
No caminho da trilha tem uma 

cabana típica para degustar o 
Kapug, uma comida assada na ta-
quara e que antigamente era prepa-
rada com palmito ralado, ou carne 
ou farinha de milho. Ali os anciãos 
Laklãnõ/Xokleng contam histórias 
em seu idioma e as traduzem. 

No percurso também se visita 
o Memorial Laklãnõ/Xokleng onde 
estão expostos utensílios e fotos 
que contam a história e a vida do 
povo. No final da trilha tem expo-
sição e venda de artesanato típico, 
como colares, brincos, prendedores 
de cabelo, potes de barro, miniatu-
ras de arco e flecha, entre outros.

Para todas as idades
A Trilha Sapopema proporciona 

a rica experiência de relacionar-se 
face a face com o sujeito indígena, 
que tem rosto, voz, corpo, sabe-
doria, vida e é Laklaño/Xokleng, 
permitindo uma real vivência 
intercultural em que os sujeitos se 
encontram, se assumem e se reco-
nhecem em seus diferentes tempos/
espaços/lugares.

É uma ótima atividade para 
grupos de jovens, de confirmandos, 
de homens e mulheres entre outros. 
Também é uma rica oportunidade 
para as nossas escolas, pois a Lei 
11.645/08 trata da necessidade de 
ensinar sobre história e cultura dos 
povos indígenas nas escolas.

“Mẽ ha jo zamũ nodẽ”, que no 
idioma Laklãnõ/Xokleng significa 
“Esperamos por vocês”. Para 
maiores informações: (47)8488-
6654 com o trilheiro Jesaías Patté.

Alunos na cabana típica.

De 19 a 23 de novembro, a 
Faculdades EST foi sede da 
consulta internacional que 

refletiu sobre o papel da reforma 
na atualidade a partir de diferentes 
contextos. A consulta internacional 
é um espaço para que aconteça 
a reflexão sobre o significado da 
Reforma na atualidade, por isso, 
serão realizadas duas consultas 
internacionais, que reúnem partici-
pantes da América Latina, África, 
Ásia, América do Norte e Europa. A 
primeira, aconteceu aqui no Brasil, 
na Faculdades EST. No próximo 
ano, entre os dias 18 e 23 de maio, 
acontece a segunda consulta na 
cidade de Halle, na Alemanha.

O ano de 2017 será importante 
no calendário de muitas organiza-
ções, pois marca os 500 anos da 
reforma protestante. Trata-se de 
um momento fundamental para 
que as pessoas possam refletir 
sobre o significado da Reforma na 
atualidade. Nesse sentido, se deu 
a realização do evento Reforma – 
Educação – Transformação (RET). 
E, por isso, serão realizadas duas 
consultas internacionais que devem 

(ECOPAPEL), Coletivo Plural 
Feminino, Cooperativa de Traba-
lhadores e Justa Trama.

No domingo, 22, alguns parti-
cipantes foram conhecer diferentes 
comunidades luteranas da região 
metropolitana de Porto Alegre.

Uta Andrée é pastora luterana 
e mora na cidade de Hamburgo, na 
Alemanha. O grupo de Uta visitou 
a Paróquia Matriz da Comunida-
de Evangélica de Porto Alegre. 
“Muitos integrantes do nosso 
grupo não esperavam que fosse 
uma comunidade de descendência 
alemã”, disse ela. Uta destacou o 
momento em que todos e todas 
receberam o tope azul, simbolizan-
do o cuidado preventivo sobre o 
câncer de próstata. “Isso é especial 
da América Latina. Fala-se muito 
sobre a responsabilidade social das 
Igrejas, mas integrar isso no culto 
e falar sobre o câncer de próstata 
no culto, foi bastante profético”, 
salientou Uta. Após, o grupo foi 
recebido para um almoço com a co-
munidade. “Nós fomos muito bem 
recebidos, fui muito interessante, 
pois nos sentimos como parte da 
comunidade”, ressaltou, ao falar 
da carinhosa acolhida.

reunir participantes da América 
Latina, África, Ásia, América do 
Norte e Europa.

Mais de cem pessoas participa-
ram do evento, que debateu o tema 
da Reforma a partir de diferentes 
contextos sociais. O foco foi refle-
tir sobre a relevância da educação 
pautada na Reforma a partir de 
processos de transformação social, 
abordando os conceitos de teologia 
pública, educação para a libertação 
e transformação.

Na sexta-feira, 20, os e as 
participantes do evento foram a 
campo conhecer diferentes locais 

da região metropolitana e da capi-
tal, onde são desenvolvidos vários 
projetos sociais. Eles foram visitar 
os seguintes espaços, através da 
mediação da Fundação Luterana 
de Diaconia: Cooperativa de Traba-
lho Mista Solidária Utopia e Luta 
(COOPSUL), Centro Diaconal 
Evangélico Luterano (CEDEL), 
Associação dos Produtores da 
rede Agroecológica Metropolitana 
(RAMA), Associação do Qui-
lombo dos Alpes Dona Edwirges, 
Mercado Público de POA, Casa 
da Economia Solidária, Empre-
endimento Econômico Solidário 

Jorn. mariana BasTian TramonTini/esT

A coordenação do Programa 
Ambiental Galo Verde visitou o 
sítio de Johannes Gerlach e Maria 
Xxxx, em Paulo Lopes/SC, no dia 
21 de novembro. Durante a visita, 
teve a oportunidade de conhecer asd 
instalações de captação de energia 
solar que alimentam a eletricidade do 
sítio. A unidade de conservação não 
está ligada à rede pública de energia 
elétrica, sendo totalmente alimentada 
por energia solar.

Além de caminhar numa trilha 
dentro da propriedade, que fica 
próxima ao parque estadual da Serra 

Galo Verde visita sítio 
alimentado com energia 
produzida a partir do Sol

GEstãO AMBIEntAL

do Tabuleiro, o grupo teve a oportu-
nidade de ouvir duas apresentações 
sobre o significado desse parque 
para Santa Catarina e sobre sua bio-
diversidade. 

O Galo Verde também foi infor-
mado sobre projetos que pretendem 
flexibilizar o uso de partes do parque, 
como por exemplo um grande pro-
jeto da Gerdau para um condomínio 
horizontal planejado para a parte sul 
do Tabuleiro. Além da vida silvestre, 
o porjeto coloca em risco a área de 
captação de água da Casan para a 
Grande Florianópolis.

Mais de 100 pessoas participaram do encontro no Morro do Espelho.
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Norte realiza seminários sobre o luto
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Diaconia VIDA NO LIMIAR DA MORTE 
fala da nossa finitude

“Vivendo um dia de cada 
vez, aproveitando um 
momento de cada vez, 

aceitando as dificuldades como 
um caminho para a paz” (Reinhold 
Niebuhr). Com este pensamento um 
grupo de lideranças do Sínodo Norte 
Catarinense experimentou momentos 
únicos, vivenciados nos dias 17 e 18 
de novembro. Ao dar sequência ao se-
minário de capacitação para Encontro 
de Enlutados, o  segundo encontro, 
na Casa Itajuba, em Barra Velha/SC, 
teve o apoio da OASE Sinodal. O 
seminário foi ministrado pelo pastor 
Bernt Emmel, da apróquia da Rio 
Cerro, em Jaraguá do Sul/SC.

O primeiro encontro aconteceu 
em julho, no Lar Vila Elsa, em São 
Bento do Sul/SC. Este segundo 
módulo trabalhou a série “Árvo-

res”, também em seis encontros, 
enfocando árvores, folhas de outono, 
árvores na escuridão, rebento novo 
em cepo velho, anéis de crescimento 
e fonte.

Nessa série o grupo se permitiu 
soltar-se, chorar, sorrir, expor sen-
timentos e amadurecer emocional-
mente, aprendendo a conviver com 
os momentos de dor e perda. 

O grupo sente-se interligado 
e fortalecido, vibrando na mesma 
energia, no mesmo amor, tendo a 
certeza que temos um protetor e 
salvador que nos cuida e ampara.

Um agradecimento especial ao 
pastor Bernt Emmel que fortaleceu 
o grupo com seus ensinamentos e 
mostrou-nos que temos um infinito 
potencial dentro de nós, mas não o 
tínhamos percebido e usado.Lideranças que participaram do seminário agora estão mais preparadas a atuar com pessoas enlutadas.

Uma pesquisa recente de-
senvolvida por pesquisadores 
de diferentes centros de estudos 
nos Estados Unidos (ex: Boston 
Medical  Center,  Systems & 
Psychosocial Advances Research 
Center, entre outros) constatou 
o que o bom senso já era capaz 
de supor. Frequentar atividades 
religiosas desde a infância é um 
dos hábitos mais eficazes para 
evitar o uso de drogas ou abu-
so de álcool na adolescência e 
juventude.

A pesquisa foi liderada pela 
doutora Michelle Porche e publi-
cada num congresso acadêmico 
sobre superação de vícios, na 
Chester University, Reino Unido. 
Os pesquisadores concluíram que 
uma infância religiosa contribui 
para que o futuro jovem não tenha 
comportamentos de risco e acres-
centa que “a religiosidade pode ser 
especialmente protetora durante o 
período de transição da adolescên-
cia à fase adulta”.

Não basta, contudo, simples-
mente “crer”, destaca a pesquisa. 
A religiosidade prática, que inclui 
a participação frequente em ce-
lebrações, cultos ou missas, por 
exemplo, é o que está relacionada 
ao desenvolvimento de hábitos 
mais saudáveis e menor propensão 
aos vícios. “Uma maior assistência 
à Igreja nesses períodos da vida 
[infância e adolescência] pode 
proteger o jovem do uso precoce 
de álcool e contra o desenvolvi-
mento de problemas relacionados 
com o alcoolismo”, diz o texto da 
pesquisa.

O levantamento usou como 
amostra 900 jovens de 18 a 29 
anos. Nas conclusões, os pesqui-
sadores propõem que as igrejas 
intensifiquem seu trabalho com 
jovens nos temas álcool e drogas, 
além de sugerir que os profissionais 
de saúde que lidam com dependen-
tes químicos adotem elementos de 
prática espiritual com os pacientes 
que não se opuserem.

Participação ativa na vida 
da comunidade ajuda 
jovens a ficar longe das 
drogas, constata pesquisa

A Comunidade Cristo Redentor 
em Timbó/SC sediou a 44ª edição do 
Festival de Música, Canto e Arte (FE-
MUCA), no dia 21 de novembro. “Ca-
pacitados por Deus, transformamos o 
mundo” foi a temática do encontro, 
que reuniu jovens do Sínodo Vale do 
Itajaí. Entre as atividades, oficinas de 
canto, percussão, dança, poesia e artes 

FEMUCA realiza intervenção 
artística em praça de Timbó

visuais. Nos últimos anos, o festival 
tem se tornado espaço de expressão 
artística. Neste ano, foram realizadas 
rodas de conversa sobre privacidade, 
mobilidade, migração e família. As 
oficinas prepararam uma grande in-
tervenção artística na cidade. 

“Queremos que este festival se 
torne veículo de comunicação do 

evangelho, desconstruindo precon-
ceitos que ainda reverberam na arte 
cristã. Seja pintura ou escultura, per-
cussão ou dança urbana, a arte quer 
refletir a “ekklesia”, igreja que sai dos 
seus muros ao encontro do seu povo 
para transformar o mundo”, enfatiza 
o secretário de Música da JE Sinodal, 
Matheus Ricardo Pacher. 

Performances em praça pública são formas de transformar o mundo por meio da arte.

diVUlGaçÃo o CaminHio
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Fé e Vida BISPO METODISTA foi ícone da 
defesa dos direitos humanos

Terra Brasilis
CLOVIS HORST LINDNER
diretor de redação
Blumenau / sC

IMPEACHMEnt

CONIC emite declaração pela democracia
Em declaração publicada no 

último dia 3 de dezembro, o 
Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs-CONIC defende o respeito 
às regras democráticas, inspirado 
no Salmo 85, “a justiça caminhará à 
nossa frente e os seus passos traçarão 
um caminho” (v.16).

“Nesse contexto de tensões e 
incertezas que paira sobre o man-
dato da presidente Dilma Rousseff,  
(o CONIC) une-se às demais orga-
nizações da sociedade civil e reafir-
ma o compromisso e engajamento 
em favor do respeito às regras da 
democracia”, diz a nota.

Para a entidade ecumênica 
brasileira, a democracia brasileira 
é resultado de uma “conquista com 
a luta e engajamento de muitos 
brasileiros e brasileiras”,  em que 
“muitos perderam suas vidas”. 

“Vemos com muita preocupação 
que o presidente da Câmara tenha 
acolhido um pedido de impeach-
ment com argumentos frágeis, am-
bíguos e sem a devida sustentação 
fática para acusação de crime de 
responsabilidade contra a presidente 
da república”, continua a nota.

Para o Conselho, o país vive 
um momento que pede serenidade 

e profunda reflexão. “Vivemos um 
tempo difícil na economia e na po-
lítica. Ainda estamos estarrecidos 
com o crime ambiental ocorrido em 
Mariana (MG) e que afeta também 
o estado do Espírito Santo. Temos, 
portanto, razões para afirmar e con-
clamar que os e as parlamentares 
se dediquem para a defesa dos 
interesses das pessoas que, nesse 
momento, sofrem os impactos dos 
crimes ambientais, da violência e 
do desemprego.”

Para o CONIC, o tempo de 
Advento deve ser um “tempo 
contribua para refletirmos de 

fato um projeto para o país que 
leve em consideração não os in-
teresses materiais e imediatos das 
elites econômicas e políticas, mas 
sim as necessidades das grandes 
maiorias, especialmente dos e 
das trabalhadores e trabalhadoras 
do campo e das cidades. Afinal, 
este é o sentido maior da res pu-
blica - atender ao bem comum e 
contribuir para melhorar a vida 
daqueles que mais necessitam 
do apoio do Estado na saúde, 
na segurança, na educação e na 
proteção social em momentos de 
crise econômica”.

O ano maldito
Enquanto escrevo, os últimos 

vinte dias de 2015 estão no 
horizonte. Nada me causa mais 
alegria do que o seu fim. Foi 
um ano terrível e eu desejo a 
sua morte! Ainda mais como 
colunista de um jornal de igreja. 
Afinal, se fé nada tem a ver com 
os seis dias e 23 horas da sema-
na que passamos fora do culto, 
então não serve para nada, nem 
mesmo para a nossa salvação.

Confrontar a vida com a 
fé é o que eu busco fazer neste 
espaço. O esforço é gigantesco, 
quase sempre polêmico e quase 
nunca bem-sucedido. Lutero 
já tinha dificuldades com isso. 
Por conseguinte, não sofro 
mais com tentativas e erros.  
Afinal, não dá para viver uma 
vida “política” e “social” e, 
de vez em quando, entrar num 
pequeno desvio chamado igreja 
e bater um papinho com Deus 
sem levar junto o cheiro do dia 
a dia. Não existem assuntos “do 
mundo” e assuntos “de igre-
ja”. Todos os assuntos dizem 
respeito a Deus, à fé, à salvação 
e, por conseguinte, à nossa vida 
toda, a de agora e a eterna.  

Por isso, não lamento os 
estertores de 2015. Foi duro 
ter que colocar cada vírgula 
dez vezes na balança antes de 
lançá-la no terreno dos textos 
de opinião, escorregadio e 
pantanoso na atual situação 
da Terra Brasilis. Opinião todo 
mundo tem e tem todo direito de 
expressá-la. Mas é muito difícil 
ter que lidar com certezas.

Opiniões e certezas
Como disse muito bem o 

professor Oneide Bobsin dia des-
ses, a certeza é a raiz do funda-
mentalismo. Os fundamentalistas 
não sabem lidar com a dúvida, 
por isso a isolam, afastam-na 
para longe, tornando-a anátema. 

Lamentavelmente, tem muita 
gente que tem conhecimento 
de menos e certezas demais. E 
quanto mais certezas alguém 
tem, mais se considera juiz dos 
outros. Acha que o mundo é 
divido em certo e errado, direita 
e esquerda, ovelhas e cabritos, 
salvos e perdidos.

Quanto a mim, tenho cada 
vez menos certezas. Continuo 
tendo opiniões, e quanto mais as 
manifesto, mais duvido do que eu 
mesmo disse. Que venha 2016, e 
que seja um ano menos tribunal 
do que este que termina.

A Fundação Luterana de Dia-
conia (FLD) participou, por meio 
do projeto Catadoras e Catadores 
em Rede, do II Seminário sobre 
Gestão dos Resíduos Sólidos, re-
alizado pela Infraero no dia 17 de 
novembro, em Porto Alegre/RS. 
O tema abordado pela FLD foi a 
gestão do processo de implantação 
da unidade de beneficiamento de 
plástico, com inclusão de catadoras 
e catadores, prevista no projeto.

A unidade está localizada em 
Gravataí/RS, junto à Cooperativa 
de Catadores de Materiais Reci-
cláveis da Santa Tecla (Cootracar), 
vinculada à Rede Coleta Seleti-
va Solidária. Os plásticos são a 
matéria prima para a confecção 
de brinquedos, copos plásticos, 
seringas, cabos de ferramentas, e o 
polietileno é usado na produção de 
frascos de detergentes, de xampus, 
potes de sorvete, de azeite, entre 
outros.

Também participaram do se-
minário a coordenadora de Meio 
Ambiente da Infraero, Ana Paula 
Fagundes, o professor da UFRGS, 
Darci Barneci Campani, o articu-
lador do Movimento Nacional de 
Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR), Alex Cardoso, e David-
son Augusto Hirt, da empresa 
Natusomos.  

O seminário teve ainda vídeos, 
debates e exposições, com mostra 
fotográfica Catadoras e Catadores 
em Rede - Fortalecendo a Recicla-
gem Popular, da FLD, que mostra o 
dia-a-dia do trabalho de catação. A 
mostra tem como objetivo promo-
ver a visibilidade da Coleta Sele-
tiva Solidária, além de sensibilizar 
a população para a importância da 
separação de materiais.

FunDAçãO LutERAnA DE DIACOnIA

Projeto Catadoras e Catadores em Rede 
é apresentado em seminário da Infraero

Exposição e palestra mostraram o processo de implantação de unidade de beneficiamento de reciclados.

diVUlGaçÃo o CaminHio



5400

ano XXXii / nº 1 e 2 / Janeiro e FeVereiro de 201614 O CaminhO

Em Foco REENCONTRO E ALEGRIA foi a marca 
do encontro de aposentados

Lutero e Zuínglio
VERAnEIO 2016

Cultos e Programas nas Praias 

Novas charges chegam ao jornal O Caminho a partir desta 
edição. O espanhol Jose Luis Cortés nos divertiu e fez refletir por 
diversos anos. Somos imensamente gratos a ele. Agora, em tempos 
de 500 anos da Reforma, entram dois novos personagens. Trata-se 
de Lutero e Zuínglio. Eles são a paixão do diácono Jens Fischer, de 
Berlim. Primeiro aos personagens, depois ao autor.

Martim Lutero e Ulrico Zuínglio são dois reformadores da igreja, 
um na Alemanha e o outro na Suíça. Segundo os historiadores, 
eles encontraram-se apenas uma vez na vida. Um nobre organizou 
um encontro dos dois em Marburg, para “amarrar” os diferentes 
movimentos reformadores. Por quatro dias aconteceu um debate 
entre eles sobre a nova visão de fé, durante os quais Lutero e 
Zuínglio concordaram em quase tudo. Mas, sobre a Eucaristia 
os dois não conseguiam chegar a um denominador comum. Tal 
discórdia eucarístico dividiu as igrejas evangélicas por séculos.

Aqui, no jornal, os dois vão ter que conviver no espaço dessas 
charges, num desenho que os caracteriza como crianças. O que 
torna as charges com crianças especiais é que elas são atemporais. 
Charly Brown e Mafalda não envelhecem; permanecem jovens. 
Mesmo assim, muitas vezes compartilham a sabedoria dos mais 
velhos. Assim, essas charges infantis permitem debater grandes 
temas com perguntas mínimas.

“Lutero e Zuínglio” também serão atemporais: Citações de ambos 
os reformadores, velhos pontos do debate, novas questões da fé e 
a rotina infantil se misturam. Os dois meninos tentarão misturar tudo 
isso num piscar de olhos. 

O DiácoNo JENs scHMitZ atua 
em Berlim. Na capital alemã, ele dirige a 
Instituição Diaconal JoHaNNEsstiFt 
BERliN sPaNDau, uma das maiores 
da Alemanha. Ao lado dessa imensa 
responsabilidade, para descontrair 
Schmitz gosta de desenhar. Como 
bom chargista, ele é um cara muito 
bem-humorado. Divirta-se com a sua 
criatividade.

lutERo E ZuíNGlio apresentam-se com os respectivos retratos 
que os pintores de sua época fizeram deles. Assim, fica fácil 
identificar quem é quem, nas charges que serão publicadas no 
Caminho.

Jens sCHmiTZ / 2015

SÍNODO VALE DO ITAJAÍ
Balneário Camboriú 
r. indonésia, 220 (rua do Cristo luz)
P. Valdim Utech - Fones: (47) 3367-8065 ou 3366-4307)
Janeiro e FeVereiro Cultos dominicais às 8h30 e às 20h00
Itapema/Porto Belo
Pastor Günter Beyerl Padilha
rua 318 nº 400 – meia Praia – itapema/sC
Janeiro e FeVereiro Cultos dominicais às 9h00 e às 20h00
Primeiro domingo do mês com santa Ceia
Comunidade de Bombinhas
Pastor Günter Beyerl Padilha
rua Beija-flor, 1387 – Bombas – Bombinhas/sC
Janeiro e FeVereiro cultos todas as terças-feiras às 20h00
Primeira terça-feira com santa Ceia
Paróquia de Navegantes
Janeiro e FeVereiro
sábados, às 19h00 cultos em navegantes
sábados, às 20h30 cultos em Gravatá
09.01: 16h00 – Café e Bingo em navegantes
10.01: 9h30 – Culto e FesTa em GraVaTÁ
06.02: 15h – Culto infantil em Gravatá e em navegantes
20.02: 15h – Culto infantil em Gravatá e em navegantes
27.02: 16h - Juventude evangélica em navegantes

SÍNODO NORTE CATARINENSE
Piçarras e Barra Velha
P. rolf karl Jansch
Barra Velha, em janeiro e fevereiro, cultos aos sábados às 19h30.
Penha (Armação), em Janeiro e fevereiro aos domingos às 8h.
Balneário Piçarras, em janeiro e fevereiro aos domingos às 20h
Paróquia Litoral Norte Catarinense
alameda ipiranga, 219, Centro - Fone: 47- 3444-1279
Pa. Cristina scherer - sÃo FranCisCo do sUl
al. ipiranga, 229, Centro, Fone: 3444-1279
Cultos Praia de Ubatuba
Todo sábado, às 20h - Capela santo antônio – av. Bogotá, s/n
Cultos Praia do Ervino
Janeiro: toda sexta-feira, às 20h – Capela santa Cecília – 
rua Viena, s/n
FeVereiro: dias 05,12,19 (sexta) ,20 (domingo), às 20h.
Cultos  Centro de São Francisco do Sul
Janeiro: 03 e 17 às 9:30h
FeVereiro: 07 e 21 às 9:30h
Cultos Balneário Barra do Sul
rua Ceará, 449, bairro salinas.
Janeiro: dias 10 e 24 às 9h
FeVereiro: dias 14 e 28 às 9h
De 05 a 08 de Janeiro: Nas férias com Jesus – atividades 
com crianças das 14h às 17h.
Litoral do Paraná
Em Caiobá/Matinhos – Capela ecumênica do Hotel do sesC
10/01 (domingo) – Culto às 10h00 (P. aldemis);
26/01 (terça-feira) – Culto às 20h30 (P. euclécio);
14/02 (domingo) – Culto às 10h00 (P. aldemis);
23/02 (terça-feira) – Culto às 20h (P. euclécio).
Em Guaratuba – rua Barão do Cerro azul, esq. Cambará
06/01 (quarta-feira) – epifania às 20h30 c/sC (P. euclécio)
13/01 (quarta-feira) – Culto Jovem (integração de Garuva 
e  santa rosa del monday/PY) às 20h30, participação da 
Banda aos Pés da Cruz (P. euclécio e P. armando Weiss)
20/01 (quarta-feira) – Culto às 20h30 (P. euclécio)
27/01 (quarta-feira) – Culto às 20h30 (P. euclécio)
03/02 (quarta-feira) – Culto às 20h30 c/sC (P. euclécio)
27/02 (sábado) – Culto às 19h30 (P. euclécio)
Em Itapoá – ao lado aPae, atrás do Pronto atendimento
02/01 (sábado) – Culto de ano novo às 20h30 c/sC 
(PPHmista míriam);
09/01 (sábado) – despedida casal douglas/míriam (P. euclécio);
16/01 (sábado) – Culto às 20h30 (P. euclécio);
23/01 (sábado) – Culto às 20h30 (P. euclécio);
30/01 (sábado) – Culto com Grupo “os mensageiro” 
(Garuva) às 20h30;
06/02 (sábado) – Culto de apresentação do estagiário 
abraão Cruz às 20h30 c/sC (miss. silena);
28/02 (domingo) – Colheita às 10h c/almoço (P. euclécio).

SÍNODO CENTRO-SUL CATARINENSE
Comunidade Norte da Ilha
Ingleses – av. int. João nunes Vieira, 545 - ingleses 
Cultos aos domingos: 9h00
Jurerê Internacional – Templo Cristão ecumênico
avenida dos salmões, 90
Cultos aos domingos: 19h30
Canasvieiras – Capela do Hotel Tropicanas
rua mário lacombe, 352 – Canasvieiras
Cultos às Quintas-feiras: 20h (exceto 24/12)
Comunidade de Biguaçu
rua maria Cecília sodré, 349 – Praia João rosa
Cultos aos domingos: 20h00 (1º domingo do mês: 9h)
Comunidade de Barreiros
rua domingos Pedro Hermes, 870
Jardim Cidade de Florianópolis / são José
Cultos aos domingos: 9h e 19h30
Comunidade de Forquilhas
rua antônio Jovita duarte, 6700 – Forquilhas / são José
Cultos aos sábados: 18h
Comunidade da Trindade
av. madre Benvenuta, 265 - Trindade / Florianópolis
Cultos aos domingos: 10h
Comunidade de Florianópolis Centro
rua Presidente nereu ramos, 185 – Centro / Florianópolis
Cultos aos domingos: 9h e 20h
Comunidade de Campinas
av. Brigadeiro silva Paes, 744 – Campinas /são José
Cultos aos domingos: 19h30 (2º e 4º domingos: 9h)
Comunidade Encontro
rua Bernardina Vaz Borges, Hotel kennedy executive 
kobrasol / são José-sC
Cultos aos domingos (a partir de 10/01): 19h30
Comunidade de Picadas do Sul
rua Brasil machado, s/nº - Picadas do sul / são José
Cultos às Terças-feiras: 20h
Comunidade da Ponte do Imaruim
rua manoel luiz Teixeira, s/nº, Ponte do imaruim/Palhoça
Cultos aos domingos: 19h30
Comunidade de Palhoça
avenida Barão do rio Branco, 40 – Centro / Palhoça
Cultos aos domingos: 19h30 (2º e 4º domingos: 9h)
Comunidade do Aririú
avenida Bom Jesus de nazaré, 2195 – aririú / Palhoça
1º e 3º domingos: 9h – 2º e 4º domingos: 19h30

RIO GRANDE DO SUL

Paróquia Litoral Norte
Pastor Tiago sacht Jaske

Janeiro e FeVereiro 
Capão da Canoa
rua Tiaraju 278, Bairro navegantes
Todo domingo às 9h00 com Culto infantil
Toda quarta-feira às 20h30
Torres
av. Benjamin Constant, 830
Todo sábado às 20h00
Curumin
Templo católico av. Paraguassu
Cultos todas as sextas-feiras às 21h00
Rondinha
Capela ecumênica ao lado da sociedade
Culto dia 08/03 às 19h00
Arroio do Sal
Capela ecumênica rua Paulista, 22
domingos:
03/01 - 19:30; 17/01 - 19:30 c/ Ceia;
07/02 - 19:30; 21/02 - 19:30 c/ Ceia.

Je
ns

 s
CH

m
iT

Z 
/ 2

01
5



5401

P. noriVal mUeller (com base na pesqui-
sa de Pastor leonhard Creutzberg, no portal 

luteranos.com.br)

nÚCLEO ECuMÊnICO DE BLuMEnAu
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Ecumene NOVO TEMA da IECLB 
é lançado no Advento

Nossos Hinos
Ó Jesus, Cordeiro (HPD 49)IELB recebe culto de ação de graças

diVUlGaçÃo o CaminHo

No dia 19 de novembro 
de 2015, às 19h30, na 
igreja da Congregação 

Luterana Bom Pastor, da IELB, 
na Itoupava Norte, realizou-se o 
Culto Ecumênico alusivo ao Dia 
Nacional de Ação de Graças. Ani-
mado pelo Núcleo Ecumênico de 
Blumenau (NEB), o ato religioso 
teve a presença de representantes 
das igrejas-membro do Núcleo, 
pastores, padres e seminaristas, 
como também de 160 pessoas 
de diferentes denominações, da 
cidade e região de Blumenau. O 
pastor Carlos Kracke, da IELB, 
acolheu a todas na sua igreja pa-
roquial; pastor Dieter Jürgen Thiel 
representou a IECLB.

O padre William Alves Paiva, 
SVD, vigário paroquial da Paró-
quia Santa Teresinha de Timbó/
SC e membro da diretoria do NEB, 
representando a Igreja Católica, 
fez a pregação inspirando-se nos 
textos bíblicos de Deuteronômio 
8.1-10 (mandamentos de Deus e 
recomendações para o agradeci-
mento), Filipenses 4.6-20 (gratidão 

presentes ao culto, manifestando 
desde já sua atenção para com o 
ecumenismo, essa marca que deve 
estar impressa em todas as ativi-
dades evangelizadoras da igreja 
de Cristo.

A celebração de Ação de 
Graças do Núcleo Ecumênico 
de Blumenau foi antecipada em 
uma semana para que as comu-
nidades pudessem celebrá-lo 
na data exata, que é o dia 26 de 
novembro.

“Louvo ao nosso Deus pela 
respeitosa e amigável relação que 
vivenciamos em nossa região, tanto 
com a IECLB como com outras 
denominações cristãs. Foi muito 
especial celebrar o culto ecumênico 
de ação de graças no templo da 
Congregação Evangélica Luterana 
“Bom Pastor” de Blumenau e ouvir 
o padre Willian Alves de Paiva 
afirmar que temos muitos motivos 
para agradecer, pois Deus nos deu 
Jesus Cristo, nosso Salvador”, afir-
ma o pastor Carlos Kracke, que é 
prewsidente do Núcleo Ecumênico 
de Blumenau.

do apóstolo Paulo) e Lucas 17.11-
19 (cura dos dez leprosos). Esses 
textos bíblicos chamam a atenção 
para a importância de sermos 
agradecidos ao nosso Deus e Pai, 
não só pelos momentos alegres da 
nossa vida, mas também quando o 

Senhor nos corrige (conforme Dt 
8.5) como “um homem corrige o 
seu filho”.

Seminaristas do Seminário 
Propedêutico, de Indaial, acompa-
nhados do padre Alexandre Paulo 
de Matos, fizeram-se igualmente 

Carlos Cracke, pastor da IELB, recebeu a celebração em sua igreja.

Quaresma é tempo de prepara-
ção para a Ressurreição. Páscoa 
é vida vencendo a morte. Perdão 
vencendo violência. Paz ganhando 
da guerra. Você pode experimentar 
isso também. Mas, terá de se prepa-
rar para tal. Esse é o propósito de 
período da Quaresma. Nos dirigimos 
ao Cordeiro de Deus. Ele que teve o 
peso de nossos pecados sobre si.

Martim Lutero, na sua primeira 
ordem para o culto com Ceia do 
Senhor, reteve o Agnus Dei para ser 
cantado em latim. Ainda acrescenta 
que, de todas as várias partes do 
serviço do altar, esta especialmente 
é própria para uso com o sacramen-
to santo. Mas, na Deutsche Messe 
dele de 1526, ele prefere também ter 
o Agnus Dei cantado no alemão.

Eis o Cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo (João 1.29)

Uma oração fervorosa, baseada 
nesta passagem da Escritura, fazia 
parte do serviço do altar na liturgia 
grega, na igreja antiga. Na igreja 
Ocidental também foi usada desde 
cedo como parte da liturgia da 
eucaristia.

O Bispo Durandus (+1207) diz 
a esse respeito: Ninguém manifes-
tou maior paciência debaixo do 
mais intenso sofrimento, tentação, e 
angústia que nosso querido Salva-
dor. Portanto, a Igreja se maravilha 
disto e canta três vezes o ‘Agnus 
Dei’. Ao repetir isso, considerare-
mos nós como nosso Senhor Jesus:

1.carregou nossos pecados,
2.levou sobre si o castigo e
3.pela pregação do Evangelho e 

pela distribuição do sacramento Ele 
trouxe os méritos dele em nossos 
corações.

A XIIa Assembleia da Federação Luterana 
Mundial-FLM já tem data e local marcados. 
Será em Windhoek, a capital da Namíbia. A 
cidade de 230 mil habitantes receberá os delega-
dos e as delegadas das igrejas luteranas ligadas 
à FLM em todo o mundo, entre os dias 10 e 16 
de junho de 2017. 

O tema do encontro dos luteranos será “Li-
bertos pela Graça de Deus”. A imagem ao lado 
mostra a logomarca do encontro e representa 
mãos libertando uma pomba e a cruz de Cristo 
como marca da libertação.

Namíbia hospedará 12a Assembleia da Federação Luterana Mundial
A realização da assembleia em um país da 

África não é somente uma benesse. Hoje, as 
igrejas luteranas que mais crescem no mundo 
estão em países da África, um dos únicos con-
tinentes em que as comunidades luteranas tem 
aprersentado números positivos.

A Namíbia é um pequeno país da Áfri-
ca Austral, vizinho da África do Sul e de 
Zâmbia. Atualmente, o país tem uma po-
pulação de pouco mais de dois milhões e 
trezentos mil habitantes. A Igreja Evangélica 
Luterana da Namíbia tem mais de 700 mil 
membros.

CloVis HorsT lindner / da redação
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Especial NILSON MATHIES conta 
uma história sobre anjos
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tEMA 2016
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A diva Pop Jennifer Lopez 
(46 anos) está segurada em 6,3 
bilhões de reais (só o rosto vale 
2 bilhões, as pernas 1,7 bilhão 
e os seios 880 milhões). A Ilha 
Geraldo, de 1.099 hectares no 
Pará, custa R$ 1.794.837. E em 
Florianópolis eu vi uma placa 
oferecendo orações pela salva-
ção por apenas 20 reais.

Os subtemas do novo Tema 
do Ano dizem: “Salvação não 
está à venda”; “Seres humanos 
não estão à venda”; e “Cria-
ção não está à venda”. O que é 
certo ou errado?

Vivemos num mundo de con-
sumismo com preço para qual-
quer “coisa”, inclusive preço 
do trabalho, preço de um corpo, 
de um animal, da água potável 
ou um preço mais elevado para 
produtos orgânicos. Não seria 
normal que todos os alimentos 
fossem livres de agrotóxicos ou 
transgênicos? Mas o preço perde 
o sentido com uma amizade, que 
vai demonstrar seu valor numa 
situação difícil ou num desastre 
ambiental como no Rio Doce.

Pense bem, algo que você 
comprou, pode trocar por qual-
quer outra coisa. Não tem mais 
valor, tem somente um preço!

Colocar uma pessoa no se-
guro vê somente o corpo e suas 
funções (a sua voz, por exem-
plo), mas não percebe a pessoa 
como um ser humano em seu 
todo, como criatura de Deus! 
Nunca ouvi dizer que você 
poderia colocar a sua felicidade 
no seguro. A mesma coisa vale 
em relação à natureza. Você 
pode, sim, comprar um terreno, 
uma floresta ou uma ilha; mas 
nunca poderá comprar o ar e o 
mar sem poluição, ou um país 
sem enchentes ou secas.

E, é claro, num mundo onde 
TUDO tem um preço, não há 
sentido em agradecer por qual-
quer coisa, nem a Deus! Seria 
um mundo gelado, onde eu não 
gostaria de viver!

Qual seria o preço da ami-
zade de Jennifer? Qual seria o 
preço da água limpa em frente 
daquela ilha? O que Deus pen-
saria sobre o “meu preço” de 
R$ 20 para me salvar?

Já descobriu o seu próprio 
valor?


