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Somos todos migrantes

MEDITAÇÃO

LEMA DO MÊS:

  Êxodo 33.19

Leia também

Dois sínodos têm 
assembleias sinodais

ASSEMBLEIAS SINODAIS

Órgãos decisórios máxi-
mos, assembleias sinodais ocor-
reram nos sínodos Norte Catari-
nense e Paranapanema. Confira 
as decisões mais importantes dos 
conciliares.

DESTAQUE / PÁG. 3 

Grupo da OASE de 
Canoinhas prepara 
um café para os garis

OASE

O trabalho das pessoas que 
cuidam da limpeza da cidade de 
Canoinhas, no norte de SC, foi 
homenageado pelas mulheres da 
OASE, num café com eles.

MULHER / PÁG. 6 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Agenda 500
Como vamos celebrar os 
500 anos da Reforma
2017 / PÁG. 9  

Hinologia cristã
Pe. Zezinho critica canções 
que só falam de louvor
GERAL / PÁG. 8  

No mês da colonização alemã, lembramos o dia 25 de julho de 
1824, dia do colono e dia em que chegavam ao sul do Brasil 
os primeiros imigrantes alemães, às margens do Rio dos Si-
nos, em São Leopoldo/RS. Desde os primórdios, as famílias 

eram recebidas e organizadas nas colônias. O começo foi difícil, mas os 
imigrantes eram acolhidos e encaminhados. A partir de julho de 1824, os 
imigrantes eram recebidos nesta “Casa da Feitoria”, que existia desde 1788 

como estância da coroa para produção de linho cânhamo (foto menor à 
esq.), e depois foi reformada com aspecto enxaimel como “Casa do Imi-
grante” (foto menor à direita, na reinauguração em 1939). Hoje, a Casa do 
Imigrante é um museu repleto da história da imigração alemã e de histórias 
de imigrantes. A IECLB é uma igreja de (i)migrantes. Nosso passado nos 
desafia, nesses dias em que migrantes encontram uma realidade menos 
preparada para recebê-los, a sermos igreja acolhedora e hospitaleira.

A igualdade é a 
característica que 
aproxima homens e 
mulheres na Bíblia

HOMEM E MULHER

Análise da história da criação 
de Adão e Eva inspira o pastor 
Renato Luiz Becker a escrever um 
artigo sobre a parceria ewntre ho-
mens e mulheres no seu caminho 
pela história.

ESPECIAL / PÁG. 16 

Conta uma lenda que um 
jovem no exército de Napoleão 
Bonaparte cometeu algo terrível que 
chegou a ser condenado à morte. No 
dia anterior ao fuzilamento a mãe 
do jovem foi falar com Napoleão, 
implorando que ele tivesse miseri-
córdia de seu filho. Napoleão disse: 
“ Mulher, seu filho não merece 
misericórdia.” Nisso ela replicou: “ 
Eu sei, se ele merecesse, não seria 
misericórdia.” 

Quantas vezes queremos limitar 
o amor e a misericórdia de Deus 
dentro de nossos padrões e vonta-
des? Quantas vezes nos irritamos 
porque Deus é misericordioso com 

pessoas que desprezamos ou que 
achamos que não merecem a com-
paixão Dele? Diante de Deus somos 
todos pecadores que carecem da mi-
sericórdia de Deus. Hipócritas são 
aqueles que se consideram merece-
dores, que se consideram “os bons” 
diante de Deus. A misericórdia de 
Deus não está restrita a um só povo, 
a uma só igreja ou a um grupo de-
terminado. Ela alcança também aos 
que consideramos nossos inimigos. 
Não podemos manipular Deus nem 
limitar seu amor e misericórdia. A 
manifestação da sua bondade, da 
sua misericórdia independe de nós 
e depende tão somente Dele mesmo. 

Deus tem a liberdade de agir com 
amor e misericórdia onde, quando 
e com quem quiser. Isto se torna 
evidente em Jesus Cristo. Em Jesus 
Cristo, Deus se compadece de nós, 
acolhe-nos de forma imerecida. 
Graças a Deus, que Deus age e 
pensa diferente de nós.  Nós somos 
amados por Deus não porque somos 
dignos ou merecedores disso, mas 
porque Deus se inclinou em nosso 
favor em Jesus Cristo. Deus teve 
misericórdia de nós e quer apenas 
que amemos que aceitemos e per-
doemos as pessoas porque também 
nós recebemos este cuidado da parte 
Dele. Deixemos Deus ser Deus.

Deus respondeu: Eu farei 
com que todo o meu brilho 
passe diante de você e 
direi qual é o meu nome 
sagrado. Eu sou o Senhor e 
terei compaixão de quem eu 
quiser e terei misericórdia 
de quem eu desejar.



Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você 
e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de 
quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar.”

A Reestruturação da 
IECLB adotada em 1997 
queria uma igreja 
mais dinâmica, mais 
participativa e mais 
missionária? Chegamos 
lá? Queremos a sua 
opinião para avaliar.

OSVINO TOILLIER
é professor, mestre em 
Educação e vice-presidente 
do SINEPE/RS
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Vivemos o fim do mundo?
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CARTAS

Frank Graf no Facebook

As circunstâncias que es-
tamos vivendo são realmente in-
críveis, por conta de tudo que está 
acontecendo, sem que tenhamos 
condições de processá-las e en-
tendê-las: a alucinante velocidade 
das transformações, as mudanças 
de comportamento e compreensão 
do fenômeno existencial, valores 
e crenças milenares duramente 
questionados e se desfazendo como 
castelos de areia, pouco ou nada 
resiste à pós-modernidade. 

Em decorrência de tudo isso, as 
pessoas de mais idade estão com-
preensivelmente confusas diante da 
perda de certezas que orientaram ge-
rações e que de repente parece que 
não valem mais. A pós-modernida-
de, entretanto, não disse a que veio 
e não definiu limites e valores para 
o mundo de hoje. Aparentemente, a 

vida corre solta, sem amarras, sem 
princípios, regida pela liberdade 
absoluta, marcada pelo individua-
lismo selvagem, retrocedendo aos 
tempos bárbaros, que a civilização 
parecia ter superado e convertido 
em humanismo. 

Estamos com saudades de nós 
mesmos, dos tempos seguros do ter-
ritório, marcado por normas e prin-
cípios claros, assimilados ao longo 
da vida, sem que a vida corresse 
risco, quando as pessoas conviviam 
fraternalmente, repartindo com a 
vizinhança o resultado da colheita 
como sinal de gratidão pela fartura. 
E quando se carneava um animal, 
uma parte ia para o vizinho, e assim 
acontecia reciprocamente. 

Tal prática ainda pode estar 
acontecendo em regiões remotas, 
mas poderia estar sendo preservada 
mesmo na realidade urbana, por 
conta de um bolo que se faça ou de 
frutas que eventualmente se tragam 
do interior, enfim, os sinais marcan-
tes de humanismo não precisariam 
desaparecer por conta do progresso 
e a consequente urbanização. Quan-
tas pessoas solitárias ficariam felizes 
por estarem sendo lembradas... Este 
seria o verdadeiro Evangelho sendo 
vivido na prática!

A vida não é o que estamos 
fazendo dela. Violência, insegu-
rança, desamor com o próximo, 
ganância, desrespeito à natureza, 
velocidade absurda para chegar 
antes do outro, colocando em risco 
a vida de inocentes é o triste quadro 
do nosso tempo.

O fim do mundo é a loucura que 
estamos permitindo que nos trans-
forme em seres belicosos, ameaça 
permanente à vida e à harmonia 
das criaturas, que deveriam ser 
um templo de consagração à vida 
e ao amor.

A pós-modernidade 
não disse a que veio 
e não definiu limites 
e valores para o 
mundo de hoje.

A foto do 
Hospital 
Dona 
Helena 
não é 

ERRAMOS

Frank também foi um dos 
melhores atores de teatro 
amador que conheci em nossos 
tempos de IPT.

P. em. Carlos Artur Dreher
Quando ele foi pastor em Trom-

budo Central, eu o conheci em um 
congresso de JE. Ele me motivou 
muito para o estudo de teologia. O 
céu receberá um grande músico.

P. Sin. Geraldo Graf
Pastor Frank Graf, sempre 

participativo, atuante, um verda-
deiro missionário da comunida-
de, e um talento musical extraor-
dinário . Fará uma grande falta 
na nossa música.

Verena Gielow

Foi meu professor e 
muito me apoiou na minha 
formação musical. Foi par-
ticipante da equipe que orga-
nizou o HPD 1. Nós todos e 
a IECLB devem muito a este 
líder de música.

P. Claudio Kupka
Quando cheguei em 

Blumenau vindo de São Paulo 
não perdia um programa dele 
sobre música na Rádio União.

Paulo Nicoletti
Meu mestre da música. 

Foi o meu professor de 
Regência.

Reinwald Buse

Também em nome da Pa-
róquia Luterana de Itoupava 
Central recebam o abraço 
nesta hora de perda. Ele 
que também contribuiu com 
afinco e amor em nosso meio. 
Que Deus conforte a família 
e vá em paz pastor, professor, 
mestre, regente e maestro 
Frank Graf! 

Gerson Mantau, Pres.Par. 
Itoupava Central/Blumenau

homenagem (página 4 da 
última edição). São três novas 
voluntárias no grupo de Agentes 
Solidários do hospital.



Fala Sinodal
INÁCIO LEMKE 
Pastor Sinodal do 
Sínodo Norte Catarinense 
em Joinville/SC
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Destaque
ASSEMBLEIAS SINODAIS

DOIS SÍNODOS realizam 
assembleias sinodais

Norte aprova planejamento estratégico
Impactos na diaconiaNa manhã chuvosa de 28 

de maio, 326 delegadas e 
delegados das paróquias, 

departamentos e instituições do 
Sínodo Norte Catarinense es-
tiveram reunidos no Salão Rio 
da Prata para a 19ª Assembleia 
Sinodal. A celebração de abertura 
foi conduzida pelo pastor sinodal 
Inácio Lemke e pelo pastor Claudir 
Burmann, representante sinodal no 
Conselho da Igreja, que abordou 
em sua mensagem o tema “Graça, 
liberdade e cuidado”.

O grupo deliberou sobre assuntos 
que permeiam o sínodo e a IECLB e 
inteirou-se dos relatórios, do pastor 
sinodal, a presidência do Conselho 
Sinodal e dos departamentos de 
atividades sinodais. Ficou evidente 
o quanto tem sido feito e o quanto as 
pessoas estão comprometidas com a 
obra de Deus.

Delegadas e delegados que integraram a assembleia sinodal do Sínodo Norte Catarinense.

Ponto alto da assembleia foi a 
apresentação e aprovação do pla-
nejamento estratégico do Sínodo 
Norte Catarinense, um trabalho 
que já vem sendo elaborado desde 
antes da assembleia de 2015, sen-
do que naquela assembleia foram 
colhidos subsídios que auxiliaram 

o direcionamento do planejamento 
preparado para o sínodo.

Lembramos dos 500 anos da 
Reforma, do marco dos 500 dias 
para os 500 anos no dia 18 de ju-
nho, com várias programações em 
andamento. Lembrado também o 
Dia Intersinodal da Igreja que vem 

sendo preparado em conjunto com 
os sínodos Paranapanema, Vale do 
Itajaí e Centro-Sul Catarinense.

A assembleia sinodal de 2017 
ficou marcada para os dias 27 e 28 
de maio na Comunidade Martim 
Lutero, da Paróquia Bom Samari-
tano, em Jaraguá do Sul.

Ponta Grossa/PR sediou, 
no dia 14 de maio, a 9a assembleia 
sinodal do Sínodo Paranapanema. 
O dia começou com reunião do 
conselho sinodal. Logo após, todos 
os presentes foram recebidos no 
templo da comunidade Bom Pastor 
para uma meditação inicial sobre 
Pentecostes, proferida pelo pastor 
sinodal Odair Braun.

A palestra durante o encon-
tro deliberativo esteve a cargo 
do pastor presidente Dr. Nestor 
Paulo Friedrich, que falou so-
bre o tema do ano, “Pela graça 
de Deus livres para cuidar” e 
o lema “Buscai o bem e não o 
mal” (Amós 5.14a). Destacou 
que o Espírito Santo nos leva a 
uma nova comunicação e com-
preensão da Palavra, faz-nos 
ouvir, reunir e congregar e nos 
impulsiona ao cuidado da criação. 
Deus nos capacita para vivermos 
a nossa fé a partir da Sua graça, 
e a fazermos frente às desgraças 
e ao pecado do mundo. Deus é 
misericordioso e tem compaixão 
de nós. Por sua graça nos leva a 
sermos misericordiosos. Onde a 

presidente da Assembleia Sino-
dal. Tal depende de avaliações 
da Secretaria Geral da IECLB e 
do apoio de outros sínodos, para 
posterior apreciação do Concí-
lio. A segunda moção propõe 
que todas as comunidades do 
Sínodo Paranapanema sejam 
identificadas com a logomarca 
da IECLB e que o selo dos 500 
anos da Reforma tenha local de 
destaque em frente dos templos. 
As duas moções tiveram aprova-
ção unânime.

Com oração dirigida pelo pas-
tor sinodal Odair Braun, seguida de 
bênção proferida pelo pastor presi-
dente, a presidente da assembleia 
Ana Maria Brackmann agradeceu 
a presença de todos e deu por en-
cerrado o encontro.

Paranapanema ouve palestra do pastor presidente

Participantes da assembleia do Paranapanema em Ponta Grossa.

Dia da igreja celebra a Reforma em Curitiba

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O Dia da Igreja da Regional 
Sul do Sínodo Paranapanema 
aconteceu no dia 22 de maio, na 
Comunidade Luterana da Cruz 
da Vila Hauer, em Curitiba/PR. 
Mais de 500 pessoas prestigiaram 
a programação. Pela manhã, os 
participantes ouviram palestra 

do pastor e professor Dr. Martin 
Dreher sobre “Reforma hoje”. 
Dreher falou sobre o contexto da 
Reforma há 500 anos e os desafios 
para a igreja em 2016.

Os participantes também vi-
ram uma apresentação da Banda 
Popular do Sínodo Paranapanema, 

que fez o lançamento de seu pri-
meiro CD. O grupo está de malas 
prontas para ir à Alemanha, onde 
fará diversas apresentações nas 
próximas semanas. Um grupo 
de trompetistas da Obra Acordai 
do Paraná e de Santa Catarina 
também se apresentou.

graça do Senhor está presente, 
as relações são transformadas, a 
igreja se torna atraente e o bem 
prevalece sobre o mal. 

Duas moções foram apre-
sentadas para apreciação da 

Assembleia. A primeira propõe 
que o próximo concílio da IE-
CLB analise possíveis mudanças 
regimentais a fim de permitir 
que o presidente do Conselho 
Sinodal possa também ser o 

“Felizes as pessoas humil-
des, pois receberão o que Deus 
tem prometido” (Mateus 5.5).

É na humildade que me 
dirijo a vocês, neste momento 
delicado da nossa história. 
A dúvida e a insegurança se 
instalam sistematicamente em 
nosso país. Conquistas cons-
truídas num longo processo, de 
forma participativa e demo-
crática estão sendo reduzidas 
a cinzas através de decretos, 
subtraindo direitos sobretudo 
dos mais empobrecidos. Os im-
pactos negativos também serão 
sentidos nas igrejas, sobretu-
do nos trabalhos diaconais e 
sociais.

As medidas tomadas recen-
temente pelo governo não têm 
como alvo assegurar os direi-
tos de vida digna das pessoas 
mais pobres, nem da classe 
intermediária do país. Seu 
objetivo principal é beneficiar 
preferencialmente uma peque-
na elite, que nunca abriu mão 
do poder. 

É repugnante quando ou-
vimos as vozes dos que defen-
dem esta minoria abastada de 
riquezas. Vozes que não poupam 
usar o nome de Deus em seus 
discursos, querendo comover as 
pessoas de boa fé unicamente 
para seus interesses. 

Reação solidária
Neste mundo complexo, não 

podemos fazer como Pilatos: 
lavar as mãos. Não podemos! 
Precisamos nos envolver 
como igreja solidária, em 
solidariedade com as pessoas 
amea çadas em sua dignidade 
humana. 

Sei que agora alguns vão 
dizer que se envolver com esses 
desafios não é fácil. Defender a 
justiça e a solidariedade nunca 
foi fácil. Mas, Jesus de Nazaré 
nos deixou exemplos a seguir. 
E é dele que podemos buscar 
a força no momento de nossa 
fraqueza. Não podemos calar 
ou deixar de agir.

Irmãos e irmãs, nesses 
tempos sombrios que pairam 
neste momento sobre todos 
nós, não podemos perder a 
esperança. Assim nos fortale-
cemos na palavra do Mestre: 
“Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da jus-
tiça, porque deles é o reino dos 
céus” (Mt 5.10).
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Gente e Eventos ROSA MARGA ROTHE e sua 
garra farão falta à IECLB

Flashes
PERSONALIDADES DA IECLB

Pastora pelos direitos humanos
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Bodas de Diamante
DIVULGAÇÃO

MANFRED WILHELM 
HASENACK, pastor emérito 
da IECLB, faleceu aos 85 anos 
no dia 4 de junho em São 
Leopoldo/RS. Ele era natural de 
Ano Bom-Estrela/RS, foi casado 
com Eliza Enck Hasenack 
(falecida) e pai de Walter. Foi 
ordenado pastor em 1957, 
tendo atuado nas paróquias 
de Iraí, Montenegro, no Luther 
Seminary St. Paul (EUA), em 
Lajeado e Feliz.

CHARLES 
R. “CHUCK” 
HARPER, 
diretor do 
Escritório 
de Direitos 
Humanos 
para a 
América 
Latina no 
Conselho Mundial de Igrejas-
CMI de 1973 a 1992, faleceu 
no dia 25 de maio em Saint 
Hilaire d’Ozihan, na França. 
Pastor presbiteriano e ativista 
ecumênico, ele recebeu 
condecorações no Chile e 
na Argentina por sua defesa 
e restauração dos direitos 
humanos durante as ditaduras 
naqueles países. Ele também 
deu suporte ao projeto “Brasil: 
Nunca Mais!”, às Mães da 
Praça de Maio na Argentina e 
outras iniciativas que salvaram 
milhares de vidas e a memória 
dos mortos dos regimes de 
exceção na América Latina.

HANS STRUNCK, pastor 
emérito da IECLB, faleceu 
no dia 18 de maio em Ijuí/RS 
e foi sepultado em Condor/
RS. Strunck, de 70 anos, era 
natural de Ibirama/SC, estudou 
no Instituto Pré-Teológico 
(IPT) entre 1963 e 1968 e 
na Faculdade de Teologia de 
São Leopoldo/RS de 1969 a 
1973. Atuou nas Paróquias de 
Condor/RS (1973-1978), Ijuí/
RS (1978-1986), Santa Rosa/
RS (1986-2004) e Ajuricaba/RS 
(2004-2012). Era casado com 
Erudita Zachow Strunck e foi 
abençoado com 3 filhas: Janice, 
Júlia e Elisa.

ROMILDA BAYER (KLUG), 
mãe da ex-pastora sinodal 
Mariane Bayer Ehrat, faleceu 
no dia 15 de maio, com a idade 
de 95 anos, na Comunidade 
de Cedro Alto, em Rio dos 
Cedros/SC no Sínodo Vale do 
Itajaí, onde foi sepultada no dia 
seguinte.

Strunck era 
de Ibirama 
e tinha 70 
anos.

Apastora luterana Rosa Mar-
ga Rothe faleceu vítima 
de câncer aos 76 anos, no 

dia 4 de junho em Belém/PA. Era 
uma mulher de muita luta e dedi-
cação, cuja importância ultrapassa 
os limites da IECLB. Rosa nasceu 
durante a segunda guerra mundial 
na localidade de Mückenberg, hoje 
Lauchhammer-West, em Branden-
burgo/Alemanha, no dia 1º de junho 
de 1940. Ela veio ao Brasil aos nove 
anos com sua família, que se fixou 
em Teófilo Otoni/MG. Após duas 
décadas Rosa mudou-se para Belém, 
naturalizando-se brasileira.

Rosa Marga Rothe era gra-
duada em Teologia pela Univer-
sidade Federal do Pará e mestre 
em Antropologia Social. Além de 
pastora luterana, foi antropóloga, 
feminista e ativista social, que se 
destacou por sua aguerrida atuação 
em movimentos sociais ligados 
à defesa dos direitos humanos 
no estado do Pará. Durante seus 

estudos de Teologia, atuou ao lado 
das feministas paraenses Iza Cunha 
e Ecilda Veiga, que combatiam a 
ditadura militar e, ao lado de Rosa, 
fundaram a Sociedade Paraense 

de Defesa dos Direitos Humanos 
(SDDH), em 1977.

A luta contra o regime era feita 
de forma coletiva, especialmente 
via SDDH, Jornal Resistência, e 
movimentos populares como a 
Comissão dos Bairros de Belém 
(CBB), Campanha pelo Direito de 
Morar, e no Centro de Intercâmbio 
de Pesquisas e Estudos Econômi-
cos e Sociais (CIPES) – no qual 
adultos eram alfabetizados com o 
Método Paulo Freire e monitores 
eram treinados. Ela também foi 
ouvidora do Estado do Pará.

Durante sua jornada, a pastora 
Rosa recebeu diversos prêmios por 
sua luta. Entre eles, o Prêmio Di-
reitos Humanos da Presidência da 
República na categoria “Segurança 
Pública”, por indicação da Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos 
(2004), o Prêmio José Carlos Cas-
tro da OAB do Pará (2008), além 
de ser Doutora Honoris Causa pela 
Faculdades EST (2010).

Rosa Marga Rothe (1940-2016)

Após concluir Teologia na 
UFPA, na década de 70, ela in-
gressou no ministério pastoral na 
IECLB, tendo sido uma das pri-
meiras mulheres ministras da nossa 
igreja. Ela foi uma das fundadoras 
da comunidade de Belém (PA) e foi 
pastora ali por muitos anos. A luta 
e a determinação da pastora Rosa 
Marga Rothe marcaram forte pre-
sença luterana não apenas na capital 
paraense e no estado do Pará, mas 
em todo o país.

Rosa em foto dos anos 70.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Alzira van den Bylaardt Keunecke  e Wiegando Keunecke 
receberam no dia 14 de maio a benção pelas Bodas de Diamante. 
A cerimônia foi realizada pelo pastor Renato Creutzberg na Igreja 
Martin Luther, Itoupava Seca, Blumenau/SC. “O cordão de três do-
bras não se rebenta com facilidade” (Eclesiastes 4.12b).

NORBERTO GRAMKOW faleceu 
no dia 14 de junho em São Bento do 
Sul/SC. Grankow era pastor emérito 
da IECLB, marido de Magdalena 
Gramkow e pai de Cristiane 
Gramkow. O pastor Norberto 
Gramkow exerceu o ministério 
pastoral nas paróquias de Santa 
Isabel/SC (1968-1973), Taió/SC 
(1973-1984)  e Oxford-São Bento do 
Sul/SC (1984-1998).

In Memoriam

O dia dos Coros Evangélicos 
de Metais da Alemanha, de 3 a 5 de 
junho em Dresden, reuniu 22.429 
instrumentistas. O encontro lotou o 
estádio local com instrumentistas do 

METAIS

Vinte mil trombetas em Dresden

sopro e teve mega-apresentação ao 
ar livre, além de um total de 27 con-
certos no sábado à noite. A IECLB 
enviou representantes da Obra de 
Metais Acordai ao encontro.

INTERCÂMBIO

Pelas terras de Martim Lutero
Grupo de 
ministros e 
ministras da 
IECLB está 
em visita à 
Alemanha. 
Passagem 
pelas terras da 
Reforma cestá 
no roteiro do 
grupo. Entre 
eles estão o 
pastor Sigfrid 
Baade e a 
pastora Vera 
Immich.
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Comunidade ACAMPAMENTO como 
instrumenbto de missão

Notícias BrevesMÚSICA E CANTO

TEMA DO ANO

IECLB tem novo tema

Uma década de canto 
em Brusque-Dom Joaquim

“A Bíblia quer ser 
interpretada por ela 
mesma, não pelos 
nossos preconceitos.”

DISSERAM:

Dr. LEANDRO HOFSTAETTER, 
durante atualização teológica de 

ministros/as em Rodeio 12 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

REVISTAS

Amigo das Crianças 
completa 80 anos

P. RENATO LUIZ BECKER/Blumenau

 
Chegou o dia do nosso Acam-

pamento. Os termômetros marca-
vam quase zero grau. A turma não 
se intimidou e montou a cidadela 
de lona. Os cobertores se mis-
turavam com muita expectativa. 
Assistimos ao filme “Lutero” e, no 
intervalo, comemos pipoca. Sim, a 
noite foi duríssima, mas sobraram 
histórias para contar. 

No sábado, acordamos com o 
sol se mostrando atrás do Morro do 
Cachorro. Junto à fogueira, traba-
lhamos o tema “Agradecimento”. 
Comemos pastéis, hambúrgueres e 

linguicinhas no espeto. Os Casais 
Assessores criaram o Grupo de 
Trabalho com Adolescentes - GTA. 

Na brincadeira da “Caça ao 
Tesouro”, que poderia ter durado 
só cinco minutos, mas que acabou 
durando uma hora e meia, desco-
brimos que vivemos Comunidade 
e que, nela, se juntarmos forças, 
seremos mais fortes. 

No domingo o sol voltou a nos 
envolver com seu calor, enquanto 
avaliamos o encontro. Fomos ao 
culto e lá nos demos conta que 
Jesus não se preocupava com a 
posição social das pessoas; que 
Ele não se cansava de correr atrás 
de nós. Inesquecível!

Jovens montam cidadela de lona em Itoupava Central-Blumenau

O grupo da paróquia do pastor Renato acampou sob frio de zero grau.

P. HILTON JAIR GORIS/Brusque

No dia 15 de junho a Comu-
nidade de Dom Joaquim, Paróquia 
Unidos em Cristo de Brusque, 
reuniu-se em celebração festiva por 
dois motivos: o Pentecostes e a co-
memoração dos dez anos do Coro 
da Comunidade. A partir do sopro 
do Espírito Santo, membros da Co-
munidade sentiram-se motivados 
a iniciarem o Coro. Inicialmente 

eram apenas seis pessoas, hoje tem 
13 integrantes. O coro acompanha 
as celebrações da comunidade e 
participa de encontros em nível 
de paróquia, União Paroquial 
Brusque e Sínodo Vale do Itajaí. 
Motivo de muita alegria e orgulho 
é a participação de Arno Hort, um 
dos fundadores, que com seus 93 
anos de idade ainda participa do 
coro. O coro é regido pelo maestro 
Fernando Ulber.   

ADOLESCENTES

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Martim Lutero mudou os 
rumos da Igreja Cristã, com des-
taque especial para a utilização da 
música popular em celebrações. 
A música popular brasileira é de 
uma riqueza sem igual em estilos, 
como o samba, o choro, o baião, 
o xote, o xaxado, a ciranda, o 
maracatu, o frevo, a moda de 
viola, o fandango, o chamamé e 
uma infinidade de manifestações 
musicais que retratam nossa di-
versidade cultural.

Inspirada nessas duas ideias, a 
Banda Brasileira da Escola Popular 

lança seu primeiro CD. Nele, o 
Evangelho é transmitido através 
de diversos estilos da música po-
pular brasileira. São onze faixas, 
algumas conhecidas dos hinários 
luteranos, outras composições 
inéditas de integrantes da banda, 
além de canções de conhecidos 
compositores luteranos como Oziel 
Campos, Cláudio Kupka e Evandro 
Meurer. O CD foi lançado no Dia 
da Igreja da Regional Sul do Síno-
do Paranapanema, dia 22 de maio. 
Maiores informações: bandabrasi-
leiraluterana@gmail.com.

Banda Brasileira da 
Escola Popular lança CD

A Rádio Arca da Aliança/AM 
1480 em Joinville iniciou em 7 
de julho de 2007 um programa 
Evangélico Luterano que vai ao 
ar todos os sábados das 14h00 
às 15h00. O objetivo do progra-
ma é divulgar a espiritualidade 
da IECLB. O programa foi 
criado e é apresentado por Gil-
berto Raul Zwetsch, Presidente 
da Paróquia Cristo Bom Pastor 
– CEJ-UP. O programa também 
pode ser acompanhado no site 
www.arcadaaliança.com.br.

A Direção da IECLB já 
definiu novo tema e lema para o 
ano de 2017, ano dos 500 anos 
da Reforma. “Alegres, jubilai! 
Igreja sempre em Reforma: 
agora são outros 500” é o novo 
tema, que terá como base o 
lema “Nele vivemos, nos move-
mos e existimos” (Atos 17.28a). 

A revista Amigo das Crian-
ças está completando 80 anos 
de circulação. A edição de 
setembro e outubro estará toda 
voltada para a vida de Lutero e 
a Reforma. A revista é publica-
da pela Editora Sinodal e você 
pode fazer assinatura no site 
www.editorasinodal.com.br.

COMUNICAÇÃO

Programa Castelo Forte



Reflexão
NÁDIA MARA DAL 
CASTEL DE OLIVEIRA 
Joinville / SC
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Mulher CUIDADO na separação dos 
resíduos na pauta dos garis

OASE

Grupo de Canoinhas homenageia garis

Convocação

PRISCILA NOERNBERG / CORREIO DO NORTE

Mais um dia...
Eu estava procurando o que 

tem de celebrativo ou marcante 
no mês de julho para escrever 
esta reflexão. Lembrei que 
estamos celebrando festa da 
colheita, dia de ação de graças, 
a chegada forte do inverno, dia 
da amizade, dia dos avós; é, tem 
até dia dos avós...

No fundo, acabamos por nos 
dar conta que todo dia é dia de 
celebrar. É dia de agradecer. 
Do inverno ao verão, de criança 
até quando vovó, todo dia é um 
novo dia.

De todas as dádivas que 
Deus nos dá, o tempo é, sem 
dúvida, um presente. A cada 
amanhecer temos uma nova 
oportunidade. E ela é nova mes-
mo! Nós podemos permanecer 
as mesmas pessoas, mas o dia 
que se levanta é único e passa-
geiro. Não irá se repetir jamais. 
Como mulheres, sabemos que as 
que nos antecederam viveram 
tempos diferentes. Dificuldades 
diferentes. Hoje, temos muitos e 
antigos desafios, mas sempre um 
novo e único dia para marcar, 
viver, aprender e ensinar. Para 
transformar e deixar na história. 

Sentido ao tempo
Dar sentido ao tempo em 

que vivemos é o que nos faz 
viver de fato. Lembramos dos 
momentos de vida que fazem 
sentido. Não importa se difíceis 
ou alegres, se damos sentido a 
estes tempos, teremos a sen-
sação de tê-los vivido. Serão 
lembrados e estarão em nossas 
histórias... aquelas que conta-
mos às nossas crianças e que 
fazem igualmente sentido a elas. 

Então, agradecer por ser 
mulher, por poder ser amiga, 
por saber de cada estação, por 
viver e sentir cada dia como 
realmente novo é uma resposta! 
Resposta de quem, com o cora-
ção tão cheio de tantas coisas, 
encontra tempo para agradecer. 
Para responder, graças Senhor 
por mais um dia. Pelo sol que 
nos lembra que lá adiante se en-
contro o horizonte. Pelos atritos 
da vida que nos ensinam a viver 
com as outras pessoas e nos 
moldam. Graças pela noite que 
finalmente chega e nos abraça 
e nos quer descansar. E assim, 
pela escuridão que nos traz 
misteriosamente a esperança no 
dia de amanhã.

Sim, de todas as dádivas que 
Deus nos dá, o hoje é realmente 
um presente! 

XI ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO SINODAL  DA OASE
A Presidente da Associação Sinodal dos Grupos da Ordem Auxiliadora das Senhoras 
Evangélicas (OASE) do Sínodo Norte Catarinense, em conformidade com o Estatuto 
vigente, convoca a diretoria, as coordenadoras dos núcleos, coordenadoras paroquiais e 
presidentes de grupos, pastor sinodal , pastora orientadora e pastor vice orientador para 
a XI Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 09 de agosto de 2016 com início às 08:30 
min. em primeira convocação, ou às 09:00 horas em segunda e última convocação, nas 
dependências da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Caçador,  Av. Santa 
Catarina , nº 411, Centro – Caçador(SC), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:           
1 - Saudação 
2 - Leitura da Convocação
3 - Reflexão e desenvolvimento do tema da Assembleia
4 - Relatório da Presidente
5 - Tesouraria – Prestação de contas 
6 - Parecer do Conselho Fiscal
7 - Apreciação do Orçamento para 2017 –  valor da anuidade 2017
8 - Alteração Estatutária – Capítulo III Da estrutura organizacional – Art. 9º
9 - Diversos: valor agenda 2017
10 - Encerramento
 Joinville(SC), 1o de junho de 2016.
 Vera Lucia Bettega Kuster, Presidente

PRISCILA NOERNBERG/Canoinhas 

Ogrupo de mulheres de Ca-
noinhas/SC ofereceu um 
café no dia 25 de maio aos 

garis do município. O evento já é 
tradicional na comunidade e tem o 
objetivo de valorizar os garis pela 
passagem do seu dia, celebrado em 
16 de maio. É graças ao trabalho 
desses profissionais que os cida-
dãos podem viver em uma cidade 
mais limpa e bonita. 

Antes do café, a pastora Maíze 
Katiane Dhein falou sobre como 
todos são responsáveis por cuidar 

O grupo foi recebido com um café montado pelas mulheres da OASE.

abrir as portas da igreja para receber 
a categoria, as mulheres da OASE 
também assumem este encargo”. 

Durante o café, alguns dos garis 
desabafaram e pediram a atenção 
da sociedade ao trabalho que fa-
zem. Especialmente com a correta 
destinação dos resíduos: os vidros 
devem ser colocados em caixas 
de papelão e as pessoas devem 
escrever na caixa que ali tem vidro 
porque muitos já se machucaram 
ao recolher o lixo. O óleo não deve 
ser colocado no lixo comum – há 
supermercados na cidade que reco-
lhem o material. 

Em 1966, por motivação do pas-
tor Heinz Ehlert e esposa Elfride foi 
criado, na Comunidade do Redentor 
de Curitiba/PR, o primeiro grupo de 
OASE em português, com o nome 
“Ester”. O grupo prestou grandes 
serviços à comunidade e à cidade, no 
ministério pastoral e nas atividades, 
apoiando iniciativas missionárias, 
com o Projeto Social Dorcas. Ajudou 

na construção da capela mortuária do 
Cemitério Luterano e contribuiu com 
o Hospital Evangélico. O grupo faz 
visitas aos doentes do Lar de Idosos 
Ebenezer da CELC. No dia 17 de 
maio o grupo comemorou 50 anos 
em culto com as fundadoras, sendo 
homenageada a Sra. Elza. O pastor 
sinodal do Sínodo Paranapanema, 
Odair Braun, também participou.

Primeiro grupo em português 
de Curitiba completa 50 anos

O grupo cinquentenário com o pastor Heinz Ehlert e a Sra. Elza.

do mundo: “Deus nos dá esta res-
ponsabilidade”. Ao citar o tema 

anual, enfatizou que “somos livres 
para isso com a graça de Deus. Ao 

RUTH T. BAADE/Curitiba

A associação Wally Heidrich 
promoveu um seminário no Lar 
Vila Elsa, em São Bento do Sul/
SC, nos dias 16 e 17 de maio. A pa-
lestrante do encontro, Erica Bruxel 
Saes, desenvolveu o tema “Mar-
cas”. A partir de um porta-retrato 
com foto, cada participante contou 
a sua história, as suas marcas, os 
seus momentos mais profundos e 
significativos.

“Devemos ter consciência de 
que Deus nos criou, formou, teceu 
no ventre materno até formar um 
ser lindo, especial e único, con-
forme Isaias 43.1b”, afirma Erica. 
Para Deus não somos conhecidas 
por um número e sim pelo nome, 
como mulheres únicas, que não 
estão neste mundo por acaso; Deus 
nos marcou com sua espirituali-
dade, continua. “Quanto mais co-
nheço Deus, quanto mais conheço 
a Palavra de Deus, quanto mais 

Associação Wally Heidrich 
realiza seminário no Vila Elza

entrego minha vida a Deus, me-
nos ansiedade sinto no coração”, 
pondera Erica. 

Motivadas pelas palavras da 
palestrante e com uma dinâmica 
cada participante com gratidão 
e braço estendido entregou suas 
ansiedades e preocupações nas 
mãos de Deus.

Na sequência, foram apre-
sentadas as lideranças de Miriá 
e Madalena. Foram ressaltadas 
as consequências de um mau uso 
da liderança, quando o orgulho 
fala mais alto e a líder se deixa 
contaminar. 

Quando chegamos no poço 
certo (Jesus) e em primeiro lugar 
paramos, em segundo lugar en-
contramos Jesus, terceiro lugar 
tomamos a decisão e quarto lugar 
aceitamos Jesus somos novas 
criaturas (2 cor. 5, 17). Tenho que 
deixar meu cântaro no poço e ir 
embora proclamando e comparti-
lhando o amor de Deus.

DIPLOMATA FM  105,3 MHZ

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

Em dinâmica com fotografias, cada uma falou das suas marcas.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Geral 

CASAIS

PE. ZEZINHO comenta letras 
dos hinos cristãos atuais

Violência contra a mulher
A Rede de Mulheres e 

Justiça de Gênero da Federa-
ção Luterana Mundial-FLM na 
América Latina e Caribe divul-
gou uma nota de reprovação e 
de rejeição à violência contra as 
mulheres e à cultura do estupro 
que culpabiliza as vítimas.

A Rede levanta sua voz para 
“denunciar tais violências e 
ao mesmo tempo expressar 
uma palavra de ânimo e de 
motivação a partir da fé para 
seguir construindo processos 
de mudança, de relações justas 
baseadas no amor e na justi-
ça”, afirma a nota.

A principal motivação foram 
as imagens de vídeo do estupro 
coletivo de uma jovem de 16 anos 
ocorrido no Brasil. O episódio 
causou dor e indignação entre 
a mulheres, líderes cristãs e co-
munitárias e pastoras e teólogas 
que, fazendo uso dos meios de 
comunicação, decidiram expres-
sar sua indignação e repúdio à 
brutalidade da violência contra 
as mulheres no continente.

Não em meu nome!
Segundo o texto das mu-

lheres, a cultura patriarcal e 
o fundamentalismo religioso 
contribuem para esta violência. 
Nesse contexto, “o exercício da 
violência contra as mulheres e 
quase normal”. Segundo o do-
cumento, “em nome da religião 
e de uma leitura fundamentalis-
ta e literal da Bíblia se intenta 
sacralizar as injustiças usando 
o nome de Deus para justificar 
práticas de exclusão, maus-
-tratos e sofrimento”.

Também o silêncio das or-
ganizações sociais, das quais a 
igreja faz parte, não só amea-
çam os corpos femininos como 
contribuem para a violência e 
o assassinato que as mulheres 
vivem dia a dia.

“Anunciamos que nenhuma 
forma de violência é do desejo de 
Deus, que como pai e mãe criou 
o ser humano – homem e mulher 
– à sua imagem e semelhança. 
Todos e todas somos pessoas 
dignas”, declara a nota.

A clara e enfática mensa-
gem das mulheres recebeu o 
total apoio do secretário-geral 
dea FLM, pastor Dr. Martin 
Junge. “A erradicação de todo 
tipo de violência contra as mu-
lheres não pode ser assunto só 
das mulheres. Requer homens e 
mulheres que a partir da sua fé 
compreenderam que o que pode 
parecer aceitável culturalmente 
o evangelho desmascara como 
inaceitável”, disse Junge.

Pe. Zezinho/SCJ

De cada 20 canções de louvor 
cantadas nos templos católicos e 
evangélicos, 19 falam e cantam 
o louvor. A solidariedade, a com-
paixão e a família raramente são 
celebradas. Casais, pais e filhos, 
noivos, pobres e enfermos, e a 
justiça social nunca são cantados. 
Isso, quando 130 dos 150 salmos 
cantam a libertação dos pobres e 
de um povo oprimido.

Canta-se voltado para o altar 
e raramente para o mundo lá fora 
sobre o qual se ora. Na hora de 
orar, os cantores pensam no mundo 

pecador. Mas, na hora de cantar 
esquecem de cantar as cruzes que 
o povo carrega.

A música religiosa católica e 
evangélica enveredou pelo funil 
do louvor e esqueceu os grandes 
temas bíblicos que os profetas ce-
lebravam! É como se Isaías, Amós, 
Jeremias, Oseias e os Salmos não 
tivessem existido e tivessem só 
cantado louvores a Javé.

A nova mídia religiosa entrou 
de tal maneira na música católica, 
pentecostal e evangélica, que na 
maioria das paróquias e semi-
nários, e até das congregações 
e ordens com mística e cantos 

próprios, o que se ouve nas missas 
são as canções voltadas 97% para 
o louvor! Isto em todas as igrejas.

Os cristãos desistiram de cantar 
a solidariedade e a compaixão! 
Vão na direção oposta dos profe-
tas libertadores. Apenas abordam 
a libertação do coração pecador. 
Fome, violência, separações de 
famílias, crianças abandonadas, 
adolescentes sem educação e 
corrupção não se canta e não se 
exorta! Os profetas não fugiam 
desses temas. Os cantores cristãos 
dos últimos 30 anos optaram por 
não tocar nesses temas.

Família, ecumenismo, solida-

riedade, temas sociais, violência 
contra as mães, pais e filhos, en-
fermos, libertação, ecologia, nada 
disso é cantado, como se a igreja só 
pudesse evangelizar com cantos de 
louvor. Agem como se a compai-
xão pelos pobres, pelos enfermos e 
pelo diálogo em família não fossem 
formas de louvor.

Alguém tem que passar aos 
compositores e cantores de agora 
os textos de Mateus 25.31-46, Mt 
7.15-22, Mt 5.23 e os salmos polí-
ticos e sociais para que se inspirem 
neles. Liturgia não é só louvor. 
Também é teologia, sociologia, 
catequese familiar e compaixão. 
Bastaria ver as leituras do dia, os 
salmos e os responsórios.

Quem motivou essa moçada 
a só cantar louvores esqueceu de 
ensinar o louvor que clama em 
favor do pobre e do coração ferido! 
Louvor sem compaixão é cruz de 
um só poste. Não tem os braços 
estendidos para as dores do povo. 
Será que alguém vai me rebater e 
provar que estou enganado? Ou 
o que eu digo merece uma séria 
reflexão?

Nossas canções necessitam de letras para além do louvor

Pa. CRISTINA SCHERER / S. Fco. do Sul

Nos dias 4 e 5 de junho acon-
teceu o sexto retiro de casais da 
comunidade de São Francisco do 
Sul/SC. O encontro foi num hotel 
em Guaratuba/PR, com assessoria 
da psicóloga Marly Butzke Boebel, 
sobre “Revendo atitudes na vida a 
dois”. Em grupos menores os casais 
partilharam dificuldades no rela-
cionamento conjugal e buscaram 

HINOLOGIA

São Francisco do Sul 
reúne casais em retiro

atitudes de mudança, apresentadas 
de maneira criativa no final. As 
meditações e dinâmicas foram 
conduzidas pela pastora Cristina 
Scherer. O casal coordenador, Nelsi 
e Waldemar Spananberg, preparou 
o ambiente com surpresas e dinâmi-
cas de confecção de móbile. No fi-
nal do encontro, cada casal recebeu 
uma lembrança em nome do grupo. 
No dia 4 os 81 anos de Clementina 
Schmelzer foram celebrados. 

AÇÃO DE GRAÇAS

Comunidade de Rolândia 
celebra festa da colheita

Em dia colorido de muitas 
alegrias, gratidão e comunhão, a 
comunidade de Rolândia/PR, no 
Sínodo Paranapanema, celebrou 
sua tradicional festa da colheita, 
a Erntedankfest. Momento para 
agradecer todas as bênçãos que 
Deus derrama constantemente para 
cada um/uma de nós.

A celebração e a prédica foram 
conduzidas pelo pastor Renato 
Francisco Pagung, que refletiu 
sobre o texto de Provérbios 30.7ss, 
destacando que devemos ter coração 
sincero e agradecer constantemente 
o que já nos é concedido por Deus e 
deixar de lado a cultura da necessi-
dade de ter cada vez mais. 

Muitas pessoas estiveram en-
volvidas na organização e exe-
cução da festa. Foram servidas 
comidas típicas alemãs, o famoso 

Eisbein (joelho de porco), marreco 
e frango recheados, muito chucrute 
e doce de maçã e o tradicional 
churrasco.

Durante o dia houve apresen-
tações dos grupos folclóricos Ro-
tKappen, Weisser Schwan e um 
grupo musical de música típica. A 
festa também contou com muitos 
visitantes dos quais destacamos os 
ex-pastores que atuaram nesta co-
munidade, Diego Biehl, atualmente 
na paróquia de Ponta Grossa e Alan 
Sharle Schulz, hoje na paróquia 
Apóstolo Paulo em Pomerode/SC.

Agradecemos a Deus que con-
cede constantemente ricas bênçãos 
em nosso viver comunitário e a 
todas as pessoas que estiveram 
envolvidas contribuindo com 
seus dons para com este momento 
especial. 

Culto de gratidão, comida típica e danças folclóricas na Erntedankfest.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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MAURO BATISTA DE SOUZA
Secretário de Ação Comunitária 
da IECLB em Porto Alegre/RS
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2017 CONTAGEM REGRESSIVA 
esquenta programação

Coluna coordenada pelo P. Dr. 
Mauro Batista de Souza, secretário 

de Ação Comunitária da IECLB

Migração 
Julho é um mês bastante 

significativo na história da 
IECLB. Neste mês, em 1824, 
chegavam as primeiras carava-
nas de imigrantes da Europa. 
Atracaram na cidade gaúcha 
de São Leopoldo. Iniciava-se, 
assim, o processo de estabeleci-
mento de comunidades de fé que 
mais tarde se organizariam em 
Sínodos, depois em uma Fede-
ração Sinodal e posteriormente 
em uma igreja nacional, nova-
mente organizada em sínodos. 
A migração é parte fundante 
da história da nossa Igreja. 
Mas esse fenômeno humano, 
essa necessidade de partir para 
lugares outros a fim de buscar 
qualidade de vida, não cessou. 
Ao contrário, vem crescendo no 
mundo todo.

Diversas são as razões que 
dão origem às necessidades 
atuais de migração: dificuldades 
econômicas, conflitos bélicos, 
perseguições étnicas. São mo-
vimentos de milhões de pessoas 
que singram mares, cruzam 
desertos, desbravam selvas – em 
busca de um lugar de paz, de 
comida, de um pouco de tran-
quilidade. Infelizmente, muitas 
perecem pelo caminho.

E nós com isso?
É possível chegar a razões 

econômicas por detrás de todos 
os conflitos - sempre há interes-
ses em jogo. E quem leva a pior 
é geralmente a parte mais fraca: 
as pessoas empobrecidas, as 
idosas, as crianças e as mulhe-
res. Diante dessa realidade, o 
papel das igrejas é de extrema 
relevância. Muitas igrejas eu-
ropeias têm se reencontrado no 
caminho do seguimento a Jesus 
Cristo a partir de ações em 
favor das pessoas migrantes. 

E nós, comunidades lutera-
nas brasileiras? Temos espaço 
em nossas agendas para procu-
rar, convidar e acolher pessoas 
migrantes? Quem sabe a cele-
bração dos 500 anos da Refor-
ma nos motive nessa direção. 

Em fase de montagem de agen-
das, muitas programações 
estão na lista para as come-

morações dos 500 anos da Reforma 
entre nós. Aqui, uma prévia do que já 
está certo nos sínodos Vale do Itajaí 
e Norte Catarinense.

No Vale, o Comitê pela Cele-
bração dos 500 anos da Reforma 
reuniu-se no dia 24 de maio em Blu-
menau/SC. Formado por represen-
tantes leigos e ministros dos cinco 
setores do sínodo, o grupo fez um 
levantamento das ações planejadas 
em cada setor e no sínodo para mon-
tar o calendário das festividades.   

A contagem regressiva de 500 
dias para os 500 anos, em 18 de 
junho, contou com um ato públi-
co em Blumenau no dia 19. No 

AGENDA

Muitos planos para os 500 anos
mesmo dia, às 15h17min os sinos 
de todos os templos dobraram por 
um minuto, para lembrar o ano da 
Reforma de 1517. 

Outra ação proposta foi a de 
“500 pessoas lendo o Novo Testa-
mento em 500 dias”. Quem con-
seguir, irá concorrer a uma Bíblia 
de Lutero a ser entregue no Dia da 
Igreja intersinodal, em 29 de outubro 
de 2017, em Jaraguá do Sul/SC.

Também haverá troca de púl-
pito entre as paróquias na Semana 
da Reforma. Em 2016 ministros e 
ministras convidam colegas para 
assumirem pregação ou palestra em 
sua paróquia. Em 2017 será proposta 
uma nova modalidade.

O curso “Quem Somos Nós”, 
com princípios básicos da fé cristã e 

da confessionalidade luterana deve 
ser realizado em todas as paróquias 
do sínodo até 31 de outubro de 2017.

Foram encomendadas da Ale-
manha bandeiras para as torres das 
igrejas em dias festivos. São brancas 
com a cruzes lilás, com cerca de 
cinco metros de comprimento. Um 
grupo em visita ao Brasil em setem-
bro trará as bandeiras. O Concílio da 
IECLB em Brusque e a Semana da 
Reforma em 2016 serão oportunida-
des para enfeitar as torres das igrejas 
com essas bandeiras.  

Cada ação planejada no sínodo 
ou nas comunidades será integrado 
a um calendário especial alusivo 
aos 500 anos, publicado em um 
Hot-Site com 500 ações durante 
os 500 dias.

Ao mesmo tempo, no Sínodo  
Norte Catarinense já estão confir-
madas programações como uma 
celebração para marcar os 500 dias 
para os 500 anos, no dia 19 de junho, 
às 19h00, com uma celebração na 
paróquia Bom Jesus, do bairro Vila 
Nova de Joinville/SC. No dia 22 de 
junho, o Encontro Sinodal da Pasto-
ral do Idoso em Jaraguá do Sul/SC 
também integra a proghramação. 
O sínodo mandou confeccionar 
116 banners para as comunidades 
lembrarem em seus eventos locais 
a contagem regressiva dos 500 dias 
para os 500 anos.

Os dois sínodos, ainda têm mar-
cado em suas agendas um Dia da 
Igreja Intersinodal, em 29 de outubro 
de 2017, em Jaraguá do Sul/SC.

No dia 6 de junho os minis-
tros e as ministras da IECLB que 
atuam na Baviera reuniram-se para 
planejar a participação da IECLB 
no Gasthaus Ökumene em Witten-
berg, durante as comemorações dos 
500 anos da Reforma em 2017. A 
reunião foi em Schwäbisch Hall, 
cidade em que reside o pastor emé-

Igreja brasileira estará em 
Wittenberg nos 500 anos

rito brasileiro Silvio Meinke. “Foi 
muito legal pensar a igreja que so-
mos”, postou o pastor Marcos Jair 
Ebeling em sua página nas redes 
sociais. O grupo é integrado pelos 
ministros Marcos Ebeling, Alfredo 
Malikoski, Valdir Weber, Gerlinde 
Weber, Jandir Sossmeier, Adriane 
Sossmeier e Silvio Meinke.

Brasileiros na Bavieram reuniram-se na casa do P. em. Silvio Meinke.

Entre os dias 26 e 29 de 
maio, o Centro de Eventos Rodeio 
12 recebeu a 26a edição do Seminá-
rio de Música, unindo músicos de 
diversos estados brasileiros para, 
mais uma vez, promover formação, 
integração e comunhão. O encontro 
contou com quase 50 pessoas, entre 
participantes e colaboradores. 

“Esta edição do seminário foi 
muito especial. Houve uma pro-
ximidade maior dos participantes 
e mais integração. Mantivemos a 
qualidade nas oficinas e nas peças 
apresentadas no sábado e domin-
go. Com certeza, foi novamente 
um seminário muito especial”, 
comemora Lemuel Alves, um dos 
colaboradores do evento. 

 “O seminário é uma preciosi-
dade da IECLB. Sem dúvida, um 
celeiro de talentos e uma oportu-
nidade de construir um trabalho 
na área de música e liturgia em 
conjunto. Nossa intenção é des-
pertar dons e oportunizar formação 
de qualidade para essas pessoas. 
Ao longo dos anos percebemos 
a mão poderosa de Deus abenço-
ando este trabalho”, diz Rubia de 
Oliveira, uma das coordenadoras 
do seminário.   

O resultado desses dias de tra-
balho intenso pôde ser conferido no 
culto de encerramento, no domin-
go 29, na Comunidade Apóstolo 
Paulo, na recém-criada Paróquia 
Cristo Salvador de Indaial/SC. A 
apresentação foi um presente para 
os membros que foram ao culto na-
quela manhã. Musicistas puderam 
dedicar seu aprendizado à causa da 
Igreja e transformar os corações 
de cada um que foi testemunha 
daquela celebração. 

A pregação foi dirigida pelo 
pastor sinodal Breno Carlos Will-
rich que falou sobre a importância 
de se dar ouvidos à voz de Deus, 
que se manifesta no testemunho 
bíblico; na humildade das crianças, 
que estiveram no culto celebrando 
a memória do batismo; e na músi-
ca. “Se de fato dermos ouvido à voz 
de Deus, o mundo em que vivemos 
será diferente e não se ouvirão 
mais tantas notícias trágicas. A 
voz de Deus traz alegria, consolo 
e força diante das dificuldades, por 
isso, nos alegramos também pelas 
pessoas que, através da música, 
manifestam o querer de Deus”. 

Na noite de sábado, uma Noite 
Cultural integrou os participantes 
do Seminário com a Comunidade 
Cristo Bom Pastor, em Timbó (SC). 
A proposta foi mostrar para a co-
munidade luterana o resultado dos 
trabalhos nestes três dias de intenso 
aprendizado. Esta noite deixa o 
legado do seminário para a Igreja, 
transformando-se num intercâmbio 
musical e cultural. 

Nas redes sociais, inúmeras 

manifestações positivas pi-
pocaram logo após o fim do 
evento. “É incrível o tanto 
que podemos aprender em 
pouco tempo. Que venha o 
próximo”, disse Gustavo 
Hinsching. “Show! Se-
minário de Música é uma 
das épocas mais espera-
das durante o ano. A ga-
lera é incrível”, comentou 
Chilton Paolo Piontkoski. 
“Parabéns aos professores 
competentes, dedicados e 
simpáticos. Saudades já”, 
compartilhou Natasha Mi-
chiko Yamamoto.  

Culto com muita música no final do 26o Seminário de Música
TOBIAS MATHIES / Blumenau

MÚSICA E CANTO

As crianças participaram do culto com muita música, em Indaial.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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História COMUNIDADES celebram 
sua caminhada histórica

Galo Verde
JOHANNES GERLACH
Ambientalista e físico, 
em Paulo Lopes/SC

FOTOLÂNDIA

Nossa energia diária 
Nós queimamos em apenas 

um dia a mesma quantidade de 
carvão, petróleo e gás que a 
Terra acumulou em um milhão 
de dias! Como? Cada energia 
que gastamos tem no mínimo 
uma parte que foi gerada dessas 
fontes fósseis de energia. Usar 
o computador gasta energia, 
cozinhar gasta energia, andar de 
carro etc. E muita energia já está 
dentro dos produtos que usamos: 
cimento, latas, fertilizantes quí-
micos, etc. Poderíamos mudar 
esse excesso sem perder a base 
da nossa vida? Sim!

Sol na reforma
Você já convive na sua casa 

com o mesmo banheiro há anos 
e tem vontade de mudar tudo um 
pouco? É uma ótima oportuni-
dade para pensar em usar ener-
gia solar! Tomar um banho com 
energia elétrica gasta, em dez 
minutos, mais ou menos a mes-
ma energia que duas lâmpadas 
de 60 W acesas durante uma 
noite inteira. Em três ou quatro 
anos você já receberá o dinheiro 
de volta que investiu para usar 
água quente só de energia solar 
(4 a 5 mil reais). Claro, precisa 
canos separados para a água 
quente, mas numa reforma isso 
não é um problema.

Mais um efeito: Numa cozi-
nha com água quente você preci-
sa bem menos detergente e menos 
tempo para limpar a louça.

Sol na tomada
E quem quer investir um pou-

co mais, já vale a pena instalar 
placas fotovoltaicas no telhado. 
A nova lei permite enviar a ener-
gia gerada (acima do consumo) 
de volta para a rede pública. E 
durante cinco anos você pode 
receber esse quantidade de 
energia “grátis” da rede, como 
compensação por seu excedente 
(p.ex. durante a noite). 

Você pode trabalhar também 
com baterias, mas não precisa. 
Uma instalação de 4.000 Watts 
custa em torno de 30 mil reais. 
E os preços das placas estão 
caindo e o da energia subindo. 
Pense bem... também para seus 
filhos e netos.

“Senhor tu tens sido o 
nosso refúgio de gera-
ção em geração”. As 

palavras do Salmo 90 estampadas 
em camisetas, lidas e cantadas em 
conjunto pela comunidade e anun-
ciadas na pregação, a comunidade 
Testo Alto da Paróquia São Lucas 
de Pomerode/SC celebrou, dia 5 de 
junho, os 130 anos do seu templo.

“O salmo nos lembra da transi-
toriedade humana e da eternidade 
de Deus. ‘Somos pó’, diz o salmis-
ta, não temos grande valor sem o 
sopro de existência dado por Deus. 
Porém ele nos dá dignidade e nele 
podemos nos abrigar seguros, pois 
Deus foi e continua sendo refúgio 
para cada um e cada uma de nós”, 
lembrou o pastor sinodal Breno 
Carlos Willrich na pregação. 

Desde 1886, por diferentes 
gerações, o templo da comunidade 

que “a graça de Deus, confirma 
sobre nós a obra de nossas mãos” 
(Sl 90.17). Pois, como lembrou o 
presidente da comunidade, Jean 
Carlos Günther, “Deus nos chama, 
mas também nos prepara e o paga-
mento para este ‘serviço’ se dá nas 
incontáveis bênçãos recebidas das 
suas mãos”.

A comunidade celebrou com a 
participação do Coral Esperança, 
que entoou hinos de gratidão, assim 
como o grupo OASE Orquídea. O 
grupo de jovens provocou a refle-
xão da comunidade com o teatro 
“igreja adormecida” e o grupo de 
casais recepcionou os presentes. 
A celebração foi conduzida pelos 
pastores da paróquia Aldo Beskow, 
Sinara G. Kammers e Danilo Kam-
mers. Após o culto a comunidade 
esteve reunida em almoço comu-
nitário no salão Belz.

A comunidade de Testo Alto reunida diante do templo restaurado.

acolheu pessoas em momentos de 
alegria ou de pesar, possibilitan-
do que ali encontrassem o Deus 
refúgio, que ama graciosamente 

a sua igreja. Assim contaram os 
dias (Sl 90.12), planejando com 
alegria a reforma do templo e o 
culto festivo, na firme certeza de 

A Comunidade de Videira 
celebrou um culto festivo de Pen-
tecostes ema 15 de maio pelos 85 
anos de fundação. A comunidade 
preparou-se para as comemorações 
com a pintura externa do templo, 
colocação de piso na entrada da 
igreja, revestimento de parede 
interna do pavilhão de festas, 
organização e acomodação dos 
espaços do culto com arrumação 
de banners.

A comunidade recebeu os mi-
nistros que viveram e serviram nela 
desde a criação do 2º campo de 
atividade ministerial pastoral da Pa-
róquia de Rio das Antas. Estiveram 
presentes os pastores Mauri Schlös-
ser (1992-2004), Roni Roberto Balz 
(2005-2009), Leomar Erlei Fenner 
(2010-2014), e a pastora Francinne 
de Oliveira Kerkhoff, que assumiu 
em agosto de 2015.

O presidente do Conselho e As-
sembleia Sinodal do Sínodo Norte 
Catarinense, Carlos Henrique Sacht 
e esposa Marise Sacht também parti-

ciparam. Além do pastor Armin An-
dreas Hollas do 1º pastorado de Rio 
das Antas e representantes leigos das 
comunidades da paróquia. O pastor 
Sergio Mundstock e representantes 
leigos da IELB também marcaram 
presença. Compareceu ainda o 
prefeito Vilmar Carelli de Videira, 
além de visitantes e membros da 
igreja local.

A celebração festiva foi con-
duzida pelos ministros participan-
tes de forma partilhada. Foram 
homenageadas as lideranças 
mais idosas: Otília Seidel (1928), 
Iracy ElsbetViergutz (1928), 
Wally Bruns (1922), Vanda Ul-
rica Beims (1920) e Irma Riffel 
(30.10.1917), que completará 100 
anos na véspera dos 500 Anos da 
Reforma. Ainda, foram homena-
geados os pastores e o presidente 
Carlos Sacht com uma cesta de 
lembranças. Um almoço prepara-
do pelo grupo de casais João de 
Barro e um bolo comemorativo 
encerraram o dia. 

Videira reforma patrimônio
pelos 85 anos de fundação

A comunidade celebrou os 85 anos em culto e almoço festivos.

Rolândia/PR celebrou, no 
dia 15 de maio, um culto festivo 
alusivo aos 80 anos de presença 
Luterana na cidade. A celebração 
teve a presença do pastor presi-
dente Dr. Nestor Paulo Friedrich, 
do pastor sinodal Odair Braun 
(SAínodo Paranapanema), e do 
presidente do Conselho Sinodal, 
Heinz Egon Löwe, que com o 
pastor local, Renato Francisco 
Pagung, celebraram o culto festi-
vo. Também participaram o Coro 
Celebrare, representantes da 
Igreja Católica Romana e muitos 
visitantes.

Na ocasião foi lido um histó-
rico elaborado por Pagung para 
recordar momentos que marcaram 
os 80 anos de caminhada, que teve 
início no dia 29 de março de 1936. 
Destaque especial a contribuição de 
ministros que atuaram na comuni-
dade desde sua fundação, particu-
larmente do P. Hans Zischler, que 
atuou na comunidade por 26 anos.

Durante a celebração foram 
significativas a leitura das cartas 
do pastor Fischer, que reside na 
Alemanha, e da família do falecido 
pastor Reiner Lebtag. Esse último 
despertou emoções, pois Lebtag 
faleceu num acidente quando esta-
va se deslocando para atender uma 
família da comunidade.

A comunidade sentiu-se muito 
honrada, porque o pastor presi-
dente lançou a Campanha Nacio-
nal de Ofertas para a Missão “Vai 
Vem 2016”. Friedrich destacou 
que “a Missão de Deus não está 
e não pode estar à venda”. Neste 
caminhar, cada pessoa batizada 
tem o compromisso e deve se em-
penhar na participação, porque no 
passado recebemos ajuda de uma 
obra missionária da Alemanha. 
Agora podemos responder, em 
sinal de gratidão, nos envolvendo 
na Vai Vem da IECLB. Após a ce-
lebração, doi servida uma costela 
fogo de chão.

Oito décadas de presença 
luterana em Rolândia

O pastor presidente Friedrich fez a pregação do culto festivo.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Formação de Lideranças JOVENS se aproximam da 
igreja em viagens e intercâmbios

VIAGENS QUE ENSINAM

O que aprendi sobre igreja na Suécia

No ano de 2010 passei a tra-
balhar na secretaria da paró-
quia São Lucas/Pomerode/

SC e mudei minha percepção do que 
é igreja. Não é so ir aos cultos, mas 
participar das atividades, ver que 
pode fazer mais pelos outros e por 
você mesmo, convivendo, partici-
pando, liderando o grupo de jovens, 
o culto infantil e descobrir que cada 
grupo pode ser uma família que me 
acolhe e respeita, e eu possa contri-
buir para edificar o Reino de Deus.

Participar da vida da igreja é 
colocar seus dons a serviço do pró-
ximo. É aceitar o desafio da partilha 
e da comunhão. É oportunidade de 
crescimento pessoal e espiritual. É 
sentir-se desafiado a experimentar e 
buscar mais experiências. 

Por isso, me inscrevi para o pro-
grama de intercâmbio de jovens da 
IECLB na Igreja da Suécia. Pensei: 
“Vai que dá, né? E não é que deu!”. 
Estive na Suécia de março a maio.

igreja sueca, ver diferenças e seme-
lhanças com nossa IECLB. É difícil 
ser igreja luterana na Suécia, um país 
bastante secularizado, onde as pesso-
as se afastam cada dia mais e não tem 
interesse em continuar na igreja, por 
razões que não sabem explicar. 

Liturgicamente as duas igre-
jas são muito parecidas. A maior 
diferença que pude perceber é em 
relação ao número de funcionários 
remunerados de cada comunidade, 
enquanto no Brasil dependemos do 
voluntariado para manter nossas 
comunidades vivas e atuantes.

A melhor experiência deste in-
tercâmbio foi estar com jovens de 
seis países (Suécia, Brasil, Filipinas, 
Tanzânia, África do Sul e Costa 
Rica). Ser comunidade e igreja, 
mesmo completamente diferentes em 
cultura, tradição e cor, falamos a mes-
ma língua que é a de Deus. Quando 
entendemos isso, nos tornamos mais 
acessíveis ao diálogo, mais abertos 
a compreender o irmão, sem julgar, 
condenar a cultura e a fé do outro.

TATIANE GAULKE / Pomerode

Sendo assim, estive neste país 
incrível, de pessoas simpáticas, 
prontas a te auxiliar no que for ne-
cessário; onde a natureza é magnífica 
e se transforma do branco e preto do 
inverno para o maravilhoso colorido 
da primavera. Um país com pouca 

desigualdade social, onde as pessoas 
trabalham muito, são felizes, tran-
quilas ao ponto de relaxar durante 
um FIKA, tempo para tomar um café 
e comer um doce durante o trabalho. 

Fui à Suécia viver comunidade, 
viver igreja. Vivenciar o dia a dia da 

Jovens de Suécia, Filipinas, Tanzania, África do Sul, Costa Rica e Brasil.

Nos dias 27 e 28 de maio 
aconteceu o III Intercâmbio de 
Jovens do Sínodo Vale do Itajaí 
à Faculdades EST. No Campus, o 
grupo foi recebido pelo coordena-
dor do Bacharelado em Teologia, 
Prof. Dr. Rodolfo Gaede Neto e por 
integrantes do Centro Acadêmico 
Dr. Ernesto Schlieper (CADES). 
O objetivo da visita foi despertar 
vocações.

O grupo foi acolhido com um 
café da manhã preparado pelo 
CADES. Após, o pastor Antônio 
Carlos de Oliveira, da Pastoral 
Universitária, foi o responsável por 
um momento de espiritualidade 
seguido do culto. O coordenador de 
Marketing e Relacionamento da ins-
tituição Dilceu Witzke apresentou o 
campus aos visitantes, falando sobre 
a história dos prédios e a tradição do 
ensino de Teologia na Faculdades 

o teólogo e mestrando Pablo Fer-
nando Dumer desenvolveu com 
os jovens uma aula de Liturgia. 
Integrantes do Centro Acadêmico 
foram responsáveis também por 
atividades esportivas, como jogos 
de vôlei e futebol, e uma conversa 
para promover a integração do 
grupo com os estudantes. O Prof. 
Ms. Verner Hoefelmann (reitor 
interino) acolheu o grupo relatan-
do sua experiência ao chegar na 
instituição, no início dos anos 70.

A visita à sede da IECLB tam-
bém esteve na programação. Na 
oportunidade, puderam conhecer 
as diferentes secretarias que com-
põe a estrutura central da Igreja. A 
secretária de Formação da IECLB, 
Cat. Ms. Débora Raquel Klesener 
Conrad, apresentou o Programa de 
Acompanhamento a Estudantes de 
Teologia. 

Jovens do Vale realizam terceira viagem à Faculdades EST

EST. Mais tarde, Allan Krahn, coor-
denador da Biblioteca, apresentou o 
espaço que abriga o maior acervo de 
livros na área da teologia protestante 
na América Latina.

A programação teve também 
dinâmicas e apresentação dos cur-

sos de Musicoterapia e Licenciatu-
ra em Música, a cargo da Prof. Ms. 
Maryléa Elizabeth Ramos Vargas, 
coordenadora do Bacharelado em 
Musicoterapia.

A profa. Ms. Marie Krahn 
ministrou uma aula de hebraico e 

Um grupo de 30 jovens do Vale do Itajaí visitou a Faculdades EST.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou o prosseguimento 
de um mandado de segurança 
contra o decreto da demarcação 
das terras indígenas no Morro 
dos Cavalos, em Palhoça/SC. 
A ação havia sido proposta por 
proprietários rurais da região 
e foi negada pelo ministro Dias 
Toffoli com a argumentação de 
que a jurisprudência do STF 
prevê a impossibilidade de 
se discutir, por mandados de 
segurança, questões controver-
tidas que envolvam discussão 
de fatos e provas.

O assunto, segundo o 
ministro, é  bastante complexo 
quando se trata dos guaranis, 
pois, para este grupo indígena, 
há distinção entre os conceitos 
de “terra” e de “território”. 

Terra refere-se ao processo 
político-jurídico conduzido sob 
a égide do Estado, a área a ser 
demarcada e protegida pelo 
Estado; território, por sua vez, 
remete à vivência, culturalmen-
te variável, da relação entre 
uma sociedade específica e sua 
base espacial.

Toffoli também refutou a 
tese dos impetrantes de que a 
antropóloga Maria Inês Martins 
Ladeira teria atuado de forma 
parcial no processo administra-
tivo da Funai que embasou a 
demarcação da terra indígena. 
No entendimento do ministro, 
não ficou constatado um viés 
tendencioso no trabalho dela.

Em 2008, foi editada a 
Portaria Declaratória 771, 
do Ministério de Justiça, que 
declarou como sendo de posse 
permanente dos grupos indíge-
nas Guarani Mbyá e Nhandéva 
a Terra Indígena Morro dos 
Cavalos, de aproximadamente 
1.988 hectares.

O Morro dos Cavalos é 
dos indígenas, diz STF
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Diaconia CURSO em cinco módulos 
prepara para o cuidado

LIVRES PARA CUIDAR

Diaconia tem quarto 
encontro intersinodal

Num final de semana 
frio em Rodeio 12 nos dias 
4 e 5 de junho, aconteceu o 
quarto Encontro Intersinodal 
de Diaconia, promovido 
pelos sínodos Norte Catari-
nense, Vale do Itajaí, Centro 
Sul-Catarinense e pela Co-
ordenação de Diaconia da 
IECLB.

A Diác. Ângela Lenke fa-
lou sobre o tema “Pela Graça 
de Deus, Livres para Cuidar”, 
tendo por base também as sete 
obras de misericórdia (Ma-
teus 25.31ss). Deus em sua 
graça vem a nós, nos concede 
liberdade, nos cuida e nos 
chama para cuidar da mesma 
forma de toda a sua criação. 
“Se confessamos nossa fé 
com palavras, por que não 
com ações?”, desafiou.

VIDA NO LIMIAR DA MORTE

Curso que prepara 
para a dor alheia

O grupo também ouviu 
os relatos de pessoas que 
migraram para o Brasil em 
busca de uma vida melhor 
ou para realizar sonhos, com 
o objetivo de compreender 
como cumprir uma das sete 
obras de misericórdia: aco-
lher o estrangeiro. Joseph 
Wismick, Oikin Belleveu e 
seu irmão Isaac, imigrantes 
haitianos, e Margit Lemke, 
alemã que vive no Brasil há 
38 anos, deixaram clara a 
importância de conhecer sua 
história de vida, suas expec-
tativas, necessidades e sonhos 
para pensar ações de cuidado 
em conjunto. O diálogo é 
fundamental para que todas as 
pessoas sintam-se acolhidas e 
aceitas do jeito que são. 

O pastor Günter Padilha 
partilhou alguns dados da rea-
lidade da migração no Brasil 

e nos motivou a abordar o 
tema em nossas comunidades 
e, principalmente, participar 
dos conselhos de direitos para 
ajudar a elaborar políticas 
públicas que garantam que 
todas as pessoas acesso aos 
direitos básicos.

 “A criação é de Deus e a 
responsabilidade é nossa” foi 
a afirmação do pastor Clovis 
Horst Lindner ao apresentar 
o Programa Ambiental Galo 
Verde. É necessário entender 
que somos cuidadores e cui-
dadoras da criação de Deus e 
que, ao cuidar dela, estamos 
cuidando de nossa vida, nossa 
saúde, como afirmou a cate-
quista Marlene Gaede. Cada 
participante ouviu da Marle-
ne algumas dicas sobre como 
cuidar da saúde, a exemplo da 
ingestão de pelo menos dois 
litros de água por dia.

Diác. CARLA JANDREY / Porto Alegre

Pessoas 
dos três 
sínodos 
estiveram 
em Rodeio 
para o 
encontro.

SIMONE ENGEL VOIGT

Vida no Limiar da Morte 
foca o acompanhamento a 
pessoas em fase terminal. O 
curso é promovido pela IE-
CLB, através da Coordenação 
de Diaconia da Secretaria da 
Ação Comunitária, em par-
ceria com o Departamento 
Sinodal de Diaconia do Sí-
nodo Norte Catarinense. Ele 
ocorreu entre 2015 e 2016 no 
Centro de Eventos Rodeio 12, 
com carga horária de 80 horas. 
No final de semana de 21 e 22 
de maio ele chegava ao fim. 

O quinto módulo traba-
lhou a temática “Diaconia e 
Cuidado”, com assessoria da 
diácona Carla Vilma Jandrey, 
coordenadora de Diaconia 
da IECLB. Ela trabalhou o 
conceito bíblico-teológico da 
Diaconia e deixou claro que 

“servimos porque Deus nos 
serviu primeiro através de 
Jesus Cristo”. Para ela, Dia-
conia é ação num contexto de 
sofrimento e injustiça, sempre 
com a finalidade de transfor-
mar a partir da identidade 
cristã. Todos os atos de servir 
e todas as ações são frutos do 
amor de Deus. 

A diácona Carla ainda dis-
correu sobre a temática do cui-
dado. Dar atenção e promover 
o cuidado para as pessoas que 
são cuidadoras é um ato de 
amor que deve ser promovido 
pela comunidade cristã, subli-
nhou. É o cuidado que Jesus 
tinha consigo mesmo, quando 
se retirava das multidões para 
orar e descansar. “Cuidar de 
si é fundamental para que 
possamos servir e cuidar bem 
das pessoas que nos são con-
fiadas”, arrematou.

No domingo aconteceu 
o culto de encerramento e a 
entrega dos certificados às 
pessoas que participaram do 
curso. O culto foi festivo e 
marcado pela presença de 
familiares, amigas e amigos, 
ministras e ministros. Os 
celebrantes foram o pastor 
sinodal Inácio Lemke, a pas-
tora Mayke Kegel, o pastor 
Guilherme Lieven, a diácona 
Carla Jandrey, a pastora Chris-
tiane Plautz e a diácona Valmi 
Becker. Três depoimentos 
emocionaram a comunidade 
com a declaração sobre o 
quanto essas pessoas foram 
reconstruídas, aperfeiçoadas, 
polidas nos cinco finais de 
semana do curso.  O grupo 
de canto “Alegria em Cristo” 
de Jaraguá do Sul (SC) e um 
delicioso almoço marcaram 
uma festa bonita.

Após cinco 
módulos de 
trabalho do 
curso “Vida 
no Limiar 
da Morte”, 
todas e todos 
receberam 
certificados de 
participação.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Diác. VALMI BECKER / Joinville

Este ano é especial para 
o Hospital e Maternidade Ja-
raguá, na cidade de Jaraguá 
do Sul/SC. O nosocômio 
completa 50 anos de aten-
dimento e de cuidados para 
com a comunidade jaragua-
ense e região. 

O Hospital abriu suas 
portas no dia 27 de feve-
reiro de 1966. No início al-
gumas mulheres da OASE 

faziam plantão. Foram 
contratadas enfermeiras 
e irmãs vindas do Hospi-
tal Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre/RS. Hoje o 
hospital conta com mais de 
600 colaboradores, mais de 
200 médicos, entre outros 
profissionais. O Hospital 
Jaraguá oferece atualmente 
200 leitos. Além disso, tem 
acompanhamento pastoral 

aos internos e ao corpo 
clínico da casa, através do 
pastor Ivanildo Laube.

A comunidade luterana 
agradece a Deus por contar 
com um Hospital para ser 
bênção na vida de muitas 
pessoa, exercendo assim 
o amor ao próximo, base-
ado em Mt 25.36: “Estive 
enfermo e vocês cuidaram 
de mim”.

Hospital e Maternidade Jaraguá 
completa 50 anos de cuidados

Um jubileu diferente foi celebrado no dia 4 de 
maio na paróquia Cristo Salvador, em Curitiba/PR. 
“Cantares”, o mais antigo grupo de estudos bíblicos 
da Comunidade Martin Luther encontra-se há 40 
anos. O encontro jubilar foi na casa de Hedda S. da 
Silva, pioneira fundadora do grupo. Ela e seu irmão 
Fridolino Schwanz foram homenageados. Em 1976 o 
pastor norueguês Kjell Nord stokke e esposa Kazumi 
formaram o grupo na casa de Hedda e Nicolau da 
Silva(+) e  Ruth(+) e Fridolino Schwarz. O pastor 
Heinz Ehlert e esposa Elfriede assumiram depois de 
Nordstokke e continuam no grupo até hoje. 

Grupo de estudo bíblico em 
Curitiba reúne-se há 40 anos

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Fé e Vida GALO VERDE marcará 
Congresso em Timbó

Terra Brasilis
CLOVIS HORST LINDNER
Diretor de Redação
Blumenau / SC

CONGRENAJE

Um encontro com viés ambiental
O homem de aço

O verdadeiro nome de Stalin 
(1927-1953) era Georgier Josef 
Wissarionowitsch Dschugasch wili. 
“Stalin” era seu nome de guerra, e 
vem de Stal=Aço, ou seja, “homem 
de aço”. O que se via ao encontrá-
-lo, entretanto, não correspondia 
nada a isso. Com uma estatura de 
1,62 metro, o presidente america-
no Harry Truman o chamava de 
“Three Cheese High” (em alemão 
“Drei Käse Hoch”, ou “Baixi-
nho”), algo como o príncipe do 
filme “Shrek”.

Este baixinho espalhou o ter-
ror estatal pela União Soviética. 
Milhões morreram em campos de 
trabalhos forçados durante sua 
limpeza política. Outros milhões 
morreram de fome por conta das 
suas reformas econômicas mal 
planejadas. O pequeno Stalin era 
um monstro de aço contra quem 
atravessava o seu caminho.

E o Cristianismo
Josef Stalin foi um ditador 

implacável, que desonrou o so-
cialismo. Assim, não é historica-
mente honesto citá-lo sempre que 
se toca em temas sociais dentro 
e fora do cristianismo. A divisão 
justa e igualitária é um princípio 
fundamental da fé judaico-cristã 
e a Bíblia não é “comunista” por 
isso. Quem acusa cristãos que 
lutam por justiça social de comu-
nistas, incorre em gravíssimo erro 
teológico e histórico.

Temas como um ano sabático 
para a terra (Levíticos 25) eram 
lei no antigo Israel desde o Monte 
Sinai. A cada sétimo ano, ninguém 
plantava e o que crescia espon-
taneamente era de pobres, viúvas 
e animais. A população devia 
armazenar nos outros seis anos 
para deixar a terra descansar no 
sétimo ano. É aqui que a reforma 
agrária entra na Bíblia: “A terra 
não se venderá em perpetuidade, 
porque a terra é minha; pois vós 
sois estrangeiros e peregrinos 
comigo” (Lv 25.23), diz Deus.

O amor aos “pequeninos 
irmãos” (Mateus 25.31ss) nada 
tem a ver com Stalin ou com o 
“comunismo” que ele impôs 
ao povo soviético. Qualquer 
confusão entre essas duas visões 
é forçar a barra e buscar argu-
mentos equivocados para atacar 
cristãos que defendem a justiça 
social e o amor aos pobres. 
Etimologicamente, socialismo 
vem de “social”, e comunismo 
vem de “comum”, a mesma raiz 
da palavra “comunidade”. O 
“comunismo”, no sentido bíblico, 
vem da expressão de Atos dos 
Apóstolos: “... e todos tinham 
tudo em comum” (Atos 2).

OGalo Verde vai ao congres-
so dos jovens luteranos em 
Timbó. Isso já é certo, e 

vai tingir de verde o encontro, que 
irá reunir 1.500 jovens de todo o 
Brasil na cidade de Timbó/SC, na 
semana de 24 a 29 de julho. 

“Reunir pessoas num evento 
desses deixa uma pegada ambiental 
considerável”, considera o pastor 
Clovis Horst Lindner, coordenador 
do Programa Ambiental Galo Ver-
de, ligado ao Sínodo Vale do Itajaí. 
“Essa juventude bonita vai marcar 
o Congrenaje como um evento que 

se preocupa com a sustentabilidade 
ambiental e deixar exemplos con-
cretos de ações para reduzir essa 
pegada”, completa.

Entre as ações ambientais do 
CONGRENAJE estão a cons-
cientização da responsabilidade 
ambiental desde a juventude; o 
monitoramento do consumo de 
água e energia elétrica nos aloja-
mentos e no local do congresso; 
a separação dos resíduos sólidos 
com reciclagem e compostagem 
dos orgânicos; o cálculo das 
emissões de Carbono do evento e 

a compensação com o plantio de 
árvores, entre outros.

A Fundação Vianei vai calcu-
lar o índice de emissões de CO2 
do congresso, levando em conta 
o número de pessoas, os dias do 
encontro, tipo de transporte para 
ir a Timbó e outros fatores. Assim 
irá calcular o número de árvores a 
plantar para compensar. O plantio 
será feito pelos indígenas Laklãnõ-
-Xokleng, com acompanhamento 
via internet pelos jovens, que serão 
padrinhos das árvores por meio de 
coleta para comprar as mudas.

A educação ambiental se dará 
durante todo o encontro, com in-
serção de flashes de conscientização 
ambiental nos intervalos, estande do 
Galo Verde, banners de conscienti-
zação no local, placas orientando 
questões ambientais como econo-
mia de água e luz, separação do resí-
duos etc. Haverá também um painel 
sobre o Galo Verde, detalhando o 
projeto aos jovens. Um artigo sobre 
o tema “Qual o valor da Criação de 
Deus” será publicado na revista do 
Congrenaje. O Galo vai ciscar nos 
hábitos de consumo da juventude!

EGON WITT E DARCI FRECH 
WITT festejaram Bodas de 
Ouro no dia 13/12/2015. O culto 
aconteceu na comunidade de 
Oxford em São Bento do Sul/SC, 
ministrado pela pastora Daiana 
Ernest. Após o culto, com os 
convidados, parentes e amigos 
nos reunimos no Filadélfia Park 
Hotel para confraternização. A 
organização esteve a cargo dos 
filhos Marcondes e Marcelo, os 
quais nos presentearam com 
muitas e agradáveis surpresas. 
Será um dia inesquecível para 
nós. Muito obrigado, filhos.
Nosso lema para este dia foi o 
mesmo por ocasião do nosso 
casamento: 

“Portanto, aceitem uns aos 
outros para a glória de Deus, 
assim como Cristo aceitou vocês” 
Romanos 15.7

Bodas de Ouro

Um olhar desafiador sobre 
a interpretação bíblica marcou a 
atualização teológica nos dia 7 e 8 
de junho. O encontro iniciou com 
celebração na Igreja dos Apóstolos, 
no Centro de Eventos Rodeio 12, 
e reuniu ministras e ministros dos 
sínodos Norte Catarinense e Vale 
do Itajaí. A celebração foi coorde-
nada pelos pastores sinodais Inácio 
Lemke e Breno Carlos Wilrich e 
o diretor do Centro de Eventos, 
pastor Guilherme Lieven.

Um total de 103 participantes 
esteve na atualização teológica. O 
tema trabalhado foi “A hermenêu-
tica e o fazer teológico, tendo em 
vista a liberdade, a liturgia e a vida”. 
Foram assessores o pastor, filósofo e 
advogado Dr. Leandro Hofstätter e 
o pastor Guilherme Lieven, diretor 
de Rodeio 12 e ex pastor sinodal do 
Sínodo Sudeste. O desafio herme-
nêutico lançado aos três ministérios 
é o de superar o conflito entre a 

MINISTÉRIO ORDENADO

Atualização teológica quer hermenêutica mais comprometida

vontade de Deus e a interpretação 
humana. “A arrogância teológica 
muitas vezes não deixa Deus ser 
Deus”, desafiou Hofstätter. Ele ad-
vertiu que a neutralidade na análise 
bíblica não existe. Para Lieven, o 
desafio está em puxar os registros 
claros e proféticos para a realidade 
a partir do evangelho.

Alerta Importante!
No dia 1º de junho de 2016, a direção do Hospital Universitário (HU) de 
Florianópolis publicou memorando Circular (007/2016/DG/HU) denunciando 
que há uma quadrilha ligando para familiares de pacientes internados no 
HU com o intuito de extorquir para compra de medicamentos, exames e 
procedimentos cirúrgicos. A direção do hospital pede a ampla divulgação 
desse memorando, pois o HU é público, 100% SUS, sendo ilegal qualquer 
tipo de cobrança. Segundo a direção, todas as medidas legais estão sendo 
tomadas.Quem subscreve o memorando é a professora Maria de Lourdes 
Rovaris, diretora geral do HU.

Mais de uma centena de ministros e ministras dos sínodos Vale do itajaí e Norte Catarinense participaram.

O Centro de Eventos Ro-
deio 12 iniciou a reciclagem dos 
resíduos orgânicos produzidos na 
casa. O espaço para a compos-
tagem já está pronto: um espaço 
específico para estimular a decom-
posição de materiais orgânicos com 
a finalidade de obter, no menor 
tempo possível, um material está-
vel, rico em substâncias húmicas e 
nutrientes minerais.

Esta é uma etapa prevista no 
Programa Ambiental Galo Verde, 
iniciado no Centro de Eventos 
Rodeio 12 em setembro de 2015. 
“Nosso objetivo é produzir terra 
fértil para os nossos jardins e, 
quando sobrar, também para jar-
dins de paróquias e instituições 
sócias”, detalha o diretor da casa, 
pastor Guilherme Lieven.

Rodeio 12 inicia compostagem

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Em Foco MORTE de Federico Pagura é 
lamentada nos círculos ecumênicos

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2016

A comemoração ecumênica 
católico-luterana dos 500 anos da 
Reforma em Lund/Suécia no dia 31 
de outubro consistirá de dois even-
tos: a.) Uma celebração litúrgica 
na catedral de Lund/Suécia e b.) 
Uma celebração pública na Arena 
Malmö/Suécia. Esta comemoração 
conjunto da Federação Luterana 
Mundial (FLM) e da Igreja Católi-
ca Apostólica Romana (ICAR) su-
blinhará a importância do diálogo 
ecumênico católico-luterano, que 
já perduram 50 anos e ressaltará 
os dons comuns que daí afloram.

Os temas centrais desta come-
moração conjunta da Reforma são 
a gratidão, a confissão de culpa 
e o compromisso do testemunho 
comum e de serviço no mundo. A 
meta é dar expressão aos dons da 
reforma e pedir perdão pela divi-
são, que é mantida pelos cristãos 
de ambas as tradições.

A celebração conjunta do culto 
comemorativo na catedral de Lund 
e o evento na Arena Malmö terão 
como dirigentes o Papa Francisco, 

o presidente da FLM Bispo Dr. 
Munib A. Younan, o secretário 
geral da FLM P. Dr. Martin Junge 
e integrantes da direção da Igreja 
Sueca e da diocese de Estocolmo.

O presidente e o secretário 
geral da FLM afirmam: “Quando 
igrejas de tradições diferentes en-
contram o seu caminho para fora 
dos conflitos, isto libera forças. 
Em Cristo somos chamados em 
conjunto a servir no mundo. A 
comemoração conjunta dá teste-
munho do amor e da esperança, 
que para nós está fundamentada na 
graça de Deus.” E o cardeal Kurt 
Koch, presidente do Conselho Pa-
pal para o fomento da unidade dos 
cristãos diz: “Pela concentração 
de ambas as partes na pergunta 
por Deus e na sua fundamentação 
cristocêntrica tanto Luteranos 
como Católicos têm a possibili-
dade de Celebração Ecumênica da 
Reforma – e isto não só do ponto 
de vista programático, mas a par-
tir de uma fé profunda no Cristo 
crucificado e ressurreto”.

REFORMA 500 ANOS

Agenda para o dia 31 de 
outubro em Lund celebração 
e um evento público

Celebração na Catedral e evento na Arena Malmö estão no programa.

Federico Pagura (93 anos), 
bispo emérito metodista argentino, 
faleceu em Rosario no dia 6 de ju-
nho. Pagura foi ícone do ecumenis-
mo e da defesa dos direitos huma-
nos na América Latina. Pagura foi 
pastor e bispo da Igreja Evangélica 
Metodista Argentina. Pós-graduado 
em Teologia nos EUA, a afirmação 
ecumênica era uma característica 
de todo o seu ministério. 

Foi bispo metodista em Costa 
Rica e no Panamá. Na Argentina 
foi um incansável profeta contra 
a ditadura militar argentina, de-
nunciando o desaparecimento de 
pessoas naquele período Durante 
12 anos integrou o Movimento 
Ecumênico pelos Direitos Huma-
nos da Argentina. Foi presidente 
do Conselho Latino-Americano de 
Igrejas e personagem fundamental 
do Conselho Mundial de Igrejas. 

Federico Pagura, ícone do 
ecumenismo na América Latina

IN MEMORIAM

Recebeu diversos títulos de Dou-
tor Honoris Causa. Além disso, 
era também músico e compositor, 

Bispo metodista, Pagura presidiu o CLAI e atuou no CMI.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

sendo dele o “primeiro tango evan-
gélico”, a marselhesa evangélica 
com o título “Tenemos esperanza”.

Com o tema “Chamados a pro-
clamar os altos feitos do Senhor”, 
(1 Pe 2.9) , aconteceu mais uma 
Semana de Oração pela Unidade 
Cristã (SOUC). A reflexão deste 
ano foi preparada pela Letônia. A 
adaptação do subsídio para a rea-
lidade brasileira foi assumida pelo 
MOVEC (Movimento Ecumênico 
de Curitiba), onde a IECLB tem 
ativa participação. 

Em Curitiba, a adesão a esta 
semana de oração e reflexão tem 
sido crescente nos últimos anos. 
A cada ano uma das comunidades 
da IECLB acolhe a celebração em 
uma das noites. Neste ano a Co-
munidade da Cruz, da Vila Hauer, 
foi a anfitriã. Além das celebrações 

realizadas nas diferentes igrejas, 
o diferencial neste ano foi a noite 
acadêmica realizada na PUC, com 
o tema “Mística do Diálogo” sendo 
um dos conferencistas o Dr. Claus 

SOUC

Semana marcada por cultos e noite acadêmica
P. ALFREDO JORGE HAGSMA/Curitiba

Schwambach, professor da FLT em 
São Bento do Sul/SC. Clamamos 
para que o Espírito Santo continue 
despertando nas comunidades o 
desejo do testemunho comum. 

VIAGENS DA REFORMA LUTERANA  

                            COM A TAK TURISMO 
ALEMANHA -  ÁUSTRIA -  ITÁLIA:                                                            

20 SETEMBRO A 04 OUTUBRO 2016 

            TURISMO E HISTÓRIA 01: MAIO 2017 

           TURISMO E HISTÓRIA 02: JULHO 2017 

     CARAVANA HISTÓRIA E TURISMO: AGOSTO 2017 

CARAVANA ECUMÊNICA: SETEMBRO 2017 

TELEFONE : (47) 3278-2250 OU (47) 3444-1157 
WWW.TAKTURISMO.COM.BR 

EMAIL: ari@takturismo.com.br ou tomas@takturismo.com.br 
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P. NORIVAL MUELLER (com base na pesqui-
sa de Pastor Leonhard Creutzberg, no portal 

luteranos.com.br)
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Ecumene PARTICIPAÇÃO DE MULHERES nos 
ministérios da IECLB tem 35 anos

Nossos Hinos
Nome sobre todo
nome (HPD 264)

MINISTÉRIO FEMININO

Moisés era curioso. E intro-
metido! “Se achava”! Queria 
ver a face de Deus. Se deu mal. 
Só viu Deus quando ele já havia 
passado. Pelas costas. Ainda 
precisou ouvir: “Eu sou o Se-
nhor e terei compaixão de quem 
eu quiser. Meu nome é sagrado” 
(Êxodo 33).

Mais tarde Deus se manifes-
tou em Cristo. “O Nome” veio 
para ser gente. O hino 264 pro-
cura poetizar esta compaixão 
de Deus que, em Cristo, está 
próxima de nós também.

Michael Alfred Baughen 
(Inglaterra, 1930) é o autor da 
letra. A música não era ape-
nas um de seus hobbies (assim 
como fotografia, trens, viagens, 
alpinismo). Este diácono, pastor 
e bispo anglicano é autor de 
vários notáveis hinos. Em 1982 
publicou o hinário “Hinos para 
a Igreja Atual”. 

Estudou no Colégio Teológi-
co de Oak Hill em Londres. Em 
1956 tornou-se Diácono, e 1957 
foi ordenado pastor anglicano. 
Exerceu o ministério em Not-
tingham, Reigate, na Sociedade 
Eclesiástica de Ajuda Pastoral, 
em Platt Lane, Rusholme, Man-
chester e na Praça Langham 
em Londres. Foi reitor, decano 
regional de St Marylebone e de 
1982 a 1996 teve um período 
próspero como 39º Bispo de 
Chester. Aposentado, voltou 
para Londres.

AIgreja Evangélica Luterana 
da Letônia-LELC baniu, em 
sínodo da igreja no dia 3 de 

junho, a ordenação de mulheres ao 
ministério pastoral de sua constitui-
ção, por 201 votos a favor, 59 contra 
e 22 abstenções. Vale lembrar que 
a LELC já ordenava mulheres e há 
diversas pastoras. 

O secretário-geral da Federação 
Luterana Mundial-FLM, pastor 
Martin Junge, manifestou tristeza 
por este desfecho. Ciente da proposta 
antes do sínodo, Junge acompanhou 
o desenrolar na Letônia com preo-
cupação. Uma delegação da FLM 
visitou o país em abril e deixou claro 
que em cinco de suas assembleias a 
FLM reafirmou seu objetivo comum 
de incluir as mulheres no ministério 
ordenado, com base em profundo 
discernimento das escrituras e de 
pesquisa teológica séria. Tanto que 
hoje mais de 80% das igrejas mem-
bro ordenam mulheres.

Expressando solidariedade às 
mulheres marginalizadas e feridas 

Ordenação de mulheres é abolida por luteranos da Letônia
a intenção de evitar que pastoras da 
IECLB subam em púlpitos da IELB.

A posição da direção da IELB 
sobre o ministério feminino coloca 
em risco um trabalho conjunto de 
décadas com a IECLB na área de 
publicações, entre as quais está o 
devocionário Castelo Forte. Ao 
mesmo tempo, ameaça as come-
morações conjuntas dos 500 anos 
da Reforma no Brasil. 

História da EST – A história 
do ministério ordenado na IECLB 
se confunde com a própria história 
da Faculdades EST. Embora em seus 
inícios a instituição apenas aceitas-
se homens para teologia, em 1952 
esta história começa a mudar com 
o ingresso de Eve Wysk, primeira 
mulher a matricular-se na Faculdade 
de Teologia. Pouco mais tarde, outras 
foram chegando, vindas do Instituto 
Pré-Teológico (IPT). Em 1966, Eli-
sabeth Dietschi ingressou na FacTeol 
com a intenção de concluir o curso e 
ser pastora. Em junho de 1970, ela se 
tornou a primeira mulher com o título 
de bacharel em Teologia. 

Rita Marta Panke foi a terceira a 
ter o título de bacharel em Teologia 
e a primeira mulher a ser instalada 
como pastora numa paróquia da 
IECLB, recebendo a ordenação em 
1983. A primeira mulher a ser orde-
nada foi Edna Moga Ramminger, em 
1982. Depois disso, cada vez mais 
mulheres ingressaram no ministério.

Nos anos 90, a criação da cátedra 
de Teologia Feminista representou 
um avanço significativo na formação 
teológica na IECLB. Muitas foram 
as mulheres que passaram pela Fa-
culdades EST e hoje desempenham 
o seu ministério na Igreja. O número 
de ministras já passa de um terço do 
total de pessoas ativas nos quatro 
ministérios ordenados na IECLB.

em sua dignidade por essa decisão, 
a FLM também se preocupa com a 
unidade da igreja letã, já que muitos 
se opuseram à decisão conciliar.

Intolerância brasileira – 
A ordenação de mulheres é um 
problema também na relação entre 
as duas maiores igrejas luteranas 
brasileiras. O episódio mais recente 

diz respeito à proibição unilateral da 
troca de púlpito da presidência da 
IELB com a IECLB. Fazendo uso 
de uma pendência regulamentar da 
sua igreja, o pastor presidente Egon 
Kopereck emitiu nota proibindo 
seus pastores de pregar em igrejas 
da IECLB e de autorizar pastores 
desta a pregar em tempos da IELB 
em eventos conjuntos. Por trás está 

Ministras da IECLB já são um terço do total de pessoas nos ministérios.

A 12ª Assembleia Geral da 
Federação Luterana Mundial-FLM 
já tem data e local. Será nos dias 10 
a 16 de maio de 2017 em Windhuk, 
na Namíbia/África. É a primeira 
vez que a assembleia acontece no 
continente africano e deve reunir 
as 145 igrejas luteranas de todo 
mundo filiadas à FLM. A África é o 
continente em que as igrejas lutera-
nas apresentam maior crescimento 
em todo o mundo. 

O secretário-geral da FLM, 
o pastor chileno Martin Junge, 
anunciou a criação de um site com 
materiais e informações para o 

encontro, bem como páginas no 
Facebook, Instagram e Twitter. 
Também será criado um concurso 
de prédicas para ministros e minis-
tras jovens para celebrar o jovem 

Martim Lutero e sua convicção de 
que a palavra de Deus é fundamen-
tal para a vida da igreja.

As três igrejas luteranas da 
Namíbia hospedarão a assembleia 
em cooperação, com o tema “Li-
vres pela Graça de Deus”, com os 
mesmos três subtemas do tema da 
IECLB de 2016. Salvação, Pes-
soas e Criação não estão à venda, 
antecipa a igreja brasileira como 
uma espécie de preparação para os 
debates em Windhuk no próximo 
ano. O encontro deve reunir 800 
delegados e delegadas de todo o 
mundo luterano.

MUNDO ECUMÊNICO

Namíbia está pronta para a Assembleia da FLM

Secretário-geral Dr. Martin Junge

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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As pessoas 
não estão 
à venda 
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Especial IMAGEM DE DEUS lança homens 
e mulheres em parceria de iguais

Tema do Ano
HOMENS E MULHERES

Somos uma parceria de iguais
P. RENATO LUIZ BECKER/Blumenau

Quem ainda não leu o 
texto de Gênesis 2.18-
24? Nele o poeta da 
Bíblia dá a entender 

que as mulheres e os homens 
exercem atração mútua. Ela e ele 
desejam conviver, partilhar a vida 
de forma solidária. Onde é o espaço 
privilegiado desse convívio? Ora, 
no matrimônio.

O matrimônio é marcado pelas 
características humanas da mulher 
e do homem. O amor partilhado 
gera sentido à vida. Sim, ele pro-
move uma solidariedade radical. 
É de se lastimar que se fale tão 
pouco dos milhões e milhões de 
casais que caminham juntos, des-
frutando e partilhando a vida até 
a velhice. Isso é assim porque os 
casais que se dão bem não vendem 
jornais. Nas novelas eles apare-
cem, quando muito, à margem da 
trama central.

Olho ao redor de mim e tam-
bém vejo mulheres e homens se 
relacionando na sociedade, no 
trabalho, na rua, nas igrejas; e isso, 
sem necessariamente assumirem 
compromisso matrimonial. Tam-
bém esse relacionamento pode ser 
prazeroso, construtivo, solidário e 
simplesmente bonito.

 
Ser Humano – O homem 

“Adão”, citado nos primeiros 
capítulos do livro de Gênesis, 
não é apenas o nome do primeiro 
homem. Na língua hebraica esse 
substantivo próprio significa “ser 
humano”. Vai daí que, no Antigo 
Testamento, o que é dito sobre 
Adão vale tanto para os homens 
como para as mulheres.

A história é antiga e, ao mes-
mo tempo, emocionante. “Adão” 
está no “Paraíso”. Lá ele vive 
solitário, no meio dos animais 
recém-criados que, mesmo nomi-
nados por ele, não têm capacidade 
de ser “parceria igual”. É preciso 
fazer alguma coisa. Assim, Deus 
permite que Adão mergulhe num 
sono profundo para lhe retirar 
uma costela e, dela, criar “Eva”, 
uma “ajudadora” que fosse como 
a sua outra metade.  Adão se 
entusiasma com a nova compa-
nhia porque descobre excelente 
“parceria”.

“Männin” – No relato desta 
História da Criação aparece, pela 
primeira vez, o sentido do matri-
mônio na Bíblia: O casamento é 
uma boa “ferramenta” que, entre 
outros benefícios, ajuda a desban-
car a solidão que o “ser humano” 
experimenta.

Não é novidade, porém, que 
esse relacionamento pode ser 
complicado. Ensina-nos a histó-
ria da humanidade e também a 
história das igrejas, que uma das 
dificuldades dos casais reside no 
fato de existirem discriminações 
de gênero entre homens e mulheres.  
Teólogos e igrejas contribuíram e 
ainda contribuem para que isso seja 
assim. Parece mentira, mas ainda há 
quem sustente que mulher é inferior 
ao homem. Se olharmos o todo da 
mensagem bíblica, fica evidenciado 
que isso não é assim.

Para Deus, Eva não é uma 
“empregada honesta e pontual”! 
Para Ele, ela é alguém sem o qual 
o próprio Adão é só parte. Imagino 
que Adão deve ter ficado estupefato 
com aquela nova pessoa ao seu 
lado: Agora, sim! Ali, diante dele, 
estava a “carne da sua carne; o osso 
do seu osso”.

É uma pena que na língua por-
tuguesa as palavras para designar 
“homem” e “mulher” sejam tão 
diferentes. Lutero tentou solucio-
nar o problema na Língua Alemã 
tentando fazer passar a proposta 
de o feminino de “Mann” (homem) 
ser “Männin” e não “Frau”. Esta 
sugestão não vingou! 

São apenas dois exemplos, mas 
sabe-se lá quanto estas palavras tão 
diferentes contribuíram para uma 
infinidade de absurdos na inter-
pretação do texto bíblico. Mulher 
e homem, homem e mulher são 
semelhantes, dos mesmos ossos, da 
mesma carne. Esta é a mensagem 
que o texto de Gênesis 2.18-24 
deseja transmitir.

As diferenças entre homens 
e mulheres não são hierárquicas! 

Por causa delas um não é melhor 
do que o outro. Mulher e homem 
têm papéis e aptidões diferentes, 
e o mundo no qual vivemos é em 
boa parte fruto da multiplicidade 
desses dons.

O fato é que não podemos atri-
buir méritos ou culpa diferenciada 
aos homens ou às mulheres, só por 
serem de sexo diferente. Mas é 
justamente isso que aconteceu, de 
vários jeitos, na história da humani-
dade e da igreja. Houve momentos 
em que a teologia afirmava que 
a mulher é a grande culpada da 
perda do paraíso. Que ela, “Eva”, 
se deixou levar na conversa. Ora, 
quem pensa dessa forma, omite 
que o homem, “Adão”, também se 
perdeu no debate!

 
Parceria – Foi deste enten-

dimento que toda a sexualidade 
(centrada na mulher) passou a ser 
encarada como pecado, falta de 
foco. A criação de irmandades e 
conventos tinha, sem dúvida, sua 
motivação na fé, mas também 
carregava o objetivo da pureza e 
da virgindade, enquanto que os 
mosteiros masculinos (com toda 
a sua seriedade de fé) eram uma 
forma de fugir da “tentação da 
carne”. Notem que, num momento 
obscuro da história da igreja, mu-
lheres (sempre as mulheres) até 
foram queimadas por se entender 
que eram bruxas quando, quase 
sempre, expressavam inteligên-
cia maior que seus parceiros de 
contexto.

Lutero, dando destaque aos 
dons que Deus dá e, casando-se 
com a ex-freira Catarina Von Bora, 
deu um passo decisivo no sentido 

de que mulheres e homens se 
“entendessem” como parceiras e 
parceiros iguais. É difícil aprender 
esta lição? Hoje, em boa parte do 
mundo as mulheres e os homens, 
lado a lado, assumem funções de 
liderança. Sim, nesses dias, em 
diversos países, as governantes 
são mulheres; em muitas comu-
nidades da IECLB as presidentes 
são mulheres, mas isso ainda não 
quer dizer que já compreendemos 
Gênesis 2.  

 
Tudo perdido? – Que coisa! 

Muitas igrejas ainda não admitem 
o Ministério Feminino (confira 
artigo da página 15 desta edição). 
Assusta o fato de que, em geral, os 
salários das mulheres são menores 
do que o dos homens. É de se pen-
sar que em inúmeras famílias as 
mulheres ainda fazem jornada du-
pla e até tripla, por estarem “mais 
afeitas às lides da casa e ao cuidado 
com as filhas e os filhos”. É deso-
lador saber que grassa a violência 
de maridos e companheiros contra 
as mulheres e que, por isso, aqui e 
ali, brotam mais e mais Delegacias 
Especiais.  

Mas, será que tudo está per-
dido? Não! Gradativamente se 
reconhece que é uma bênção 
poder experimentar a riqueza 
da diversidade dos diferentes 
dons e do sexo na convivência 
familiar.  O companheirismo 
autêntico também se dá, mais e 
mais, nos ambientes de trabalho. 
Nossa tarefa continua. O amor 
indiscriminado de Jesus pelo ser 
humano precisa inquietar-nos e 
colocar-nos no caminho bom, na 
direção dos seres humanos.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Dois impulsos estão por 
trás do Tema 2016. O primeiro 
provém da Federação Luterana 
Mundial. A IECLB é membro da 
Federação, por isso acolhemos 
o tema escolhido pela FLM 
para a sua próxima Assembleia, 
em 2017, e o contextualizamos 
sob a dimensão do cuidado. O 
segundo impulso vem da preo-
cupação crescente em relação à 
ética como esforço diário para 
discernir o que é certo e para 
agir de forma responsável.

Para o profeta Amós, a 
prática do mal não só remete ao 
juízo divino, mas também leva à 
ruína individual e da sociedade 
toda.

O Tema do Ano, Pela graça 
de Deus, livres para cuidar, 
aponta para o que podemos 
chamar de cerne da Teologia lu-
terana. Isto é, a graça de Deus, 
aquilo que Deus fez e faz por 
nós, por sua absoluta decisão, 
nos liberta de medo, rancor, 
mágoa, egoísmo, inveja, entre 
tantas outras prisões, e nos co-
loca em condições de discernir 
e de praticar o bem.

A graça de Deus é o abraço 
que Ele nos dá diariamente. É 
esse abraço que nos torna livres 
e nos move para cuidar do pre-
sente da salvação, para cuidar 
das pessoas, criadas à imagem 
de Deus, e para cuidar da natu-
reza, obra das suas mãos.

A salvação não está à venda. 
O amor salvador incondicional 
de Deus, em Cristo, é projeto 
de Deus para a humanidade. 
Receber a salvação como dom 
gratuito de Deus é uma contun-
dente crítica diante das práticas 
que lidam com o sagrado como 
um produto de negociação, uma 
mercadoria. A relação entre 
nós e Deus está ancorada na fé, 
na confiança, na gratidão e no 
compromisso ético com o bem e 
não o mal.

Quem se sabe e se sente 
pessoa agraciada e cuidada 
por Deus é livre para cuidar. 
Quem vive a partir da gratidão, 
que vem do amor de Cristo, 
pode afirmar que a salvação, as 
pessoas e a natureza não estão 
à venda e, pela prática do bem, 
trabalhar, viver, testemunhar 
Jesus Cristo.

P. Dr. NESTOR PAULO FRIEDRICH


