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Proteger a Criação é missão

MEDITAÇÃO

LEMA DO MÊS:

O Senhor é 
o meu forte 
defensor; foi 
ele quem me 
salvou.

  Êxodo 15.2

Leia também

Mulheres planejam 
encontro em Foz

OASE

O jubileu da Reforma em 
2017 motiva a OASE Nacional a 
organizar um encontro nacional 
de mulheres luteranas. Foz do 
Iguaçu deve receber duas mil 
mulheres para celebrar.

MULHER / PÁG. 6 

Um casamento 
bombástico uniu 
Martin e Katharina

GERAL

O Casamento do monge 
Martin Luther com a monja Ka-
tharina von Bora causou frisson 
em Wittenberg. Saiba como foi a 
decisão que mudou a história.

GERAL / PÁG. 11 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Acolher e proteger cada ser vivo faz parte da tarefa dos que professam Deus como Criador de todas as coisas.

Carta Aberta
O Caminho propõe avaliação 
da nova estrutura da IECLB
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Frank Graf
A IECLB perde
o seu maestro
FÉ E VIDA / PÁG. 13  
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O desejo por um defensor, 
que apareça num estalar de dedos 
para resolver os problemas, está 
ancorado no coração humano des-
de sempre. Super-heróis como o 
Super-homem, a Mulher Maravilha, 
o Capitão América, o Batman ou o 
Homem Aranha surgiram a partir 
desta expectativa. Com o slogan 
“os seus problemas acabaram”, até 
o humor marcou tal desejo no “Cas-
seta e Planeta”, que popularizou as 
“Organizações Tabajara”. 

O desejo por um defensor sem-
pre pronto para as horas difíceis é 
muito anterior à época dos super-
-heróis. Muitos deuses da antigui-

dade se assemelham aos heróis dos 
gibis, até mesmo Javé. Por exemplo, 
assim que saíram da escravidão do 
Egito, os israelitas buscaram um 
Deus superprotetor para cruzar o 
deserto com eles. O lema de junho 
é parte do “Cântico de Moisés”, que 
louva Javé pela proteção ao povo 
durante aquela travessia.

Mais do que um defensor que 
aparece na hora que precisamos ou 
se comporta como um super-herói, 
só Deus garante que nossos proble-
mas acabaram de verdade. Como 
diz o próprio hino de Moisés, “foi 
ele quem me salvou”. Super-heróis 
resolvem os problemas do momen-

to. Solucionam situações limítrofes. 
Deus não. Deus resolve as coisas de 
uma vez por todas, definitivamente. 
Deus não fica no atendimento pa-
liativo dos super-heróis dos gibis.

Assim, ele nos deu a salvação 
por meio de seu Filho Jesus Cristo 
– que muitas vezes também é con-
fundido com um mero super-herói. 
A morte de Jesus na Cruz e sua 
ressurreição é a proteção definitiva 
de que a humanidade precisa. Vai 
muito além de simples segurança 
ou defesa. É salvação! Em Cristo, 
fomos libertos e libertas de uma 
vez por todas! Podemos dispensar 
os super-heróis.

Contagem regressiva
Em 19.06 faltam 500 dias 
para os 500 anos da Reforma
GERAL / PÁG. 9  

ASemana  do 
Meio Ambien-
te é um tempo 
ded icado  à 

profunda reflexão sobre a 
nossa conduta em relação 
à Criação de Deus. A pa-
lavra Ecologia tem origem 
no grego “oikos”, que 
significa casa, e “logos”, 
estudo. É a ciência que 
elabora o nosso conhe-
cimento sobre como é a 
relação harmoniosa entre 
todos os seres vivos que 
habitam a Terra e como 
melhor cuidar da única 
casa que a humanidade 
tem neste universo criado 
por Deus. Foi o cientista 
alemão Ernst Haeckel, 
em 1869, quem primeiro 
usou o termo ecologia 
para designar o estudo 
das relações entre os seres 
vivos e o ambiente em 
que vivem, além da dis-
tribuição e abundância 
dos seres vivos no planeta 
Terra. Hoje, a Ecologia 
está muito atarefada em 
saber como resgatar cada 
vez mais espécies da des-
truição certa. A Criação é 
de Deus, mas a tarefa de 
cuidar dela é nossa.10 de Junho.

Um dia para
lembrar...

quem vê no
sacerdócio sua 

vocação.

10 de Junho.
Um dia para
lembrar...

quem vê no
sacerdócio sua 

vocação.



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.

PAULO IVAN LORENTZ
é advogado e bancário 
em Curitiba/PR
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Igreja pobre, igreja rica
CONCORDA COMIGO?

O CaminhO
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Um crivo na reestruturação
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EDITORIAL
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Você concorda que igreja 
rica está sempre vazia de pessoas 
e igreja pobre está sempre cheia? 
Em uma pobre e pequena cidade 
do interior, aos domingos a igreja 
estava sempre cheia. Faltava lugar 
para sentar. Mesmo assim, todos 
iam ao culto para ouvir a pregação, 
encontrar amigos.

A igreja até tinha um pouco mais 
de espaço, mas não tinham dinheiro 
para comprar assentos. Os proventos 
do pastor, via de regra, eram pagos 
com mantimentos (carnes, grãos). O 
pastor já nem lembrava quando foi 
a última vez que recebeu seu salário 
integral. Mas, ele não se importava, 
pois seu trabalho o realizava e ele 
e sua família não passavam neces-
sidades.

Esse é apenas um exemplo de 
muitas igrejas, não somente lutera-

nas, mas também de muitas outras 
congregações. Onde há ausência de 
dinheiro, há fartura de Deus.

As dificuldades aproximam as 
pessoas umas das outras e também 
de Deus. A fé está alicerçada na 
necessidade, na pobreza. Por isso, 
muitas vezes nos esquecemos de 
agradecer e apenas pedimos pela 
solução de nossos problemas.

Em uma viagem à Europa, 
ao visitarmos amigos na Suíça, 
tivemos a oportunidade de conhe-
cer uma igreja – aliás, uma linda 
igreja – fechada para os fieis, mas 
aberta para o happy hour dos suíços 
de Berna. Uma igreja que perdeu 
sua nobre função de propiciar co-
munhão de irmãos com Deus para 
juntar apenas amigos. Uma igreja 
rica, mas sem fiéis.

É certo que os protestantes 
(luteranos, anglicanos, presbiteria-
nos, metodistas) são considerados 
os criadores do capitalismo mo-
derno, pois, segundo Max Weber 
(1864/1920 - A Ética Protestante 
e o Espírito Capitalista), “o crente 
deve utilizar a sua ‘vocação’ para 
atingir o lucro”. De fato, a Reforma 

rompeu com o raciocínio de que 
todos os fieis devam professar voto 
de pobreza.

Entretanto, pessoas se perdem 
pelo caminho quando cobiçam 
apenas riquezas, esquecendo-se 
do próximo, deixando de lado o 
espírito.

Não é fácil encontrar um meio 
termo. Dentro de nossas igrejas 
temos pessoas pobres, ricas, humil-
des, soberbas, comprometidas com 
a obra e pessoas que estão apenas 
de passagem, sem compromisso. 
Fazer com que esses dois vieses 
trabalhem em conjunto não é nada 
fácil. Entretanto, são todos irmãos, 
filhos do mesmo Deus.

Não acredito que igreja rica 
e igreja pobre sejam necessaria-
mente incompatíveis, que apenas 
uma deva subsistir. É possível 
haver igreja rica cheia de fieis. 
Mas, é necessário que não se 
perca o foco, o centro de toda a 
fé cristã.

E você, o que acharia de ver 
sua igreja alugada para um “pub”? 
Acha que estamos muito distantes 
dessa realidade no Brasil?

JÖRG GARBERS

Sempre é tempo de enaltecer e louvar nosso querido e 
sempre pastor Reinhard Antônio Koch. Embora afastado 
de nosso convívio diário por motivo de saúde e mudança 
de residência, mas muito presente em nossas mentes e 
orações. Tanto o pastor Reinhard como sua esposa Mirta 
deixaram profundas, positivas e abençoadas marcas em nossa 
comunidade e em nossos corações. Obrigado querido pastor e 
família!
 Prof. Eliomar Russi
 Blumenau/SC

CARTAS

Pastor Reinhard Koch

Faculdades EST 70 anos
Os 70 anos de formação teológica na Faculdade de Teologia 

(hoje Faculdades EST) ajudaram a moldar a IECLB de maneira 
decisiva. Isso prova que é da crise que surgem as melhores 
coisas, pois foi a dificuldade em continuar recebendo pastores 
formados na Alemanha durante a Guerra que fez a IECLB 
se mexer para formar seus próprios pastores. Ainda mais 
significativo é dizer que, desses 70 anos, a metade deles foram 
dedicados à formação de mulheres. A IECLB, assim, ajudou 
a escrever um dos capítulos mais importantes da história da 
formação teológica em território brasileiro, com o ministério 
feminino. Parabéns pela ousadia e pioneirismo. Por fim, 
ressalte-se ainda que hoje a Faculdades EST ajuda a moldar um 
novo perfil teológico para o mundo protestante brasileiro, com 
seus cursos de pós-graduação e doutorado. Parabéns!
 P. Clovis Horst Lindner
 Blumenau/SC

Comemoramos no dia 4 de junho, o Dia da Ecologia e no dia 5 
o Dia Mundial do Meio Ambiente. O mundo todo está muito 
preocupado, atento a tudo que se refere a ação e interferência do 
homem na natureza. O que é a natureza? É o “mundo natural” 

que faz referência aos fenômenos do mundo físico e também à vida em 
geral, onde o ser humano vive com toda a criação de Deus. 

Como a natureza é vista pelo homem? Certamente há conceitos di-
versos. O Salmista (24.1) afirma: Ao Senhor Deus pertencem o mundo 
e tudo o que nele existe; a terra e todos os seres vivos que nela vivem 
são dele. O Cacique Seatle escreveu ao presidente americano que propôs 
comprar as terras dos índios: “a terra é sagrada, não pode ser comprada, 
saqueada, vendida; se os homens cospem no solo, estão cuspindo em 
si mesmos; a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra”. 
Nesta perspectiva somos parte da natureza. Cada ser vivente é um elo 
que mantém intacta e equilibrada essa grande teia da qual fazemos parte. 
Sempre que um desses elos é quebrado, com certeza a teia da vida vai se 
tornando mais fraca e vulnerável. 

O ser humano tem desenvolvido práticas que permitem a proteção e 
a conservação da natureza, no sentido de permitir um desenvolvimento 

sustentável. Destacam-se tratamento de resíduos sólidos e das águas; conser-
vação de certas áreas protegidas notáveis; utilização de energias renováveis; 
crescimento sustentável, agroecologia, construção e produtos ecológicos.

E nós, como nos posicionamos diante da natureza? Qual é o nosso en-
volvimento? Importa que sejamos uma sociedade cuidadora e colaborativa 
com a natureza. Que tenhamos uma visão do planeta como “Casa Comum”, 
dos seres humanos e de todas as outras espécies. Que cada um faça a sua 
parte, começando em sua própria casa, terreno, igreja, praça ou lavoura, 
tendo o cuidado de preservar a natureza e produzir alimentos saudáveis. 

Nesta edição, o jornal O Caminho publica uma “Carta Aberta” às co-
munidades e à igreja, propondo um amplo debate referente à avaliação dos 
20 anos da Reestruturação da IECLB (página 3). Em 1997 a proposta era 
uma igreja mais dinâmica, mais participativa e mais missionária. Chegamos 
lá? Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Fale conosco pelos canais abaixo. 

Lembramos Lutero, que dizia que a igreja precisa estar sempre em Re-
forma. Neste espírito queremos associar-nos com o mundo luterano, no dia 
18 de junho, quando faltam 500 dias para a comemoração dos 500 anos da 
Reforma Luterana. Participe em seu sínodo e sua comunidade.

O Senhor é o meu forte defensor; 
foi ele quem me salvou.



Fala Sinodal
BRENO CARLOS WILLRICH 
Pastor Sinodal do 
Sínodo Vale do Itajaí
em Blumenau/SC
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Destaque
CARTA ABERTA ÀS COMUNIDADES E À IGREJA

REGIÕES ECLESIÁSTICAS foram 
substituídas por sínodos em 1997

Nova estrutura da IECLB 20 anos depois
O exercícioNo dia 1o de março de 

1997, às dezoito horas e 
oito minutos, na cidade 

de Ivoti/RS, tinha início a votação 
que definiria se a reestruturação 
da IECLB se tornaria realidade ou 
não. No Concílio de Toledo, um 
ano antes, tal proposta não havia 
encontrado respaldo suficiente en-
tre os conciliares. Um ano depois, 
com 138 votos a favor,7 contrários 
e 12 abstenções, a proposta de uma 
igreja sinodal foi aprovada.

Segundo o pastor Meinrad 
Piske, então pastor regional da 2a 
Região Eclesiástica, a proposta 
de uma reestruturação da IECLB 
iniciou-se já na década de 1970, 
mais precisamente durante o Con-
cílio em Belo Horizonte no ano 
de 1976, tendo sido aprovada 20 
anos depois!

Seguindo, portanto, a tradição 
dos 20 anos, já que, em 1o de março 
de 2017 chegaremos aos 20 anos 
dessa estrutura sinodal, nós, do 
Conselho de Redação do Jornal 
O Caminho, propomos, com essa 
carta, um pontapé inicial de avalia-
ção da nova estrutura da IECLB. 

Ora, nossa igreja sempre foi e 
é democrática. Somos orgulhosos 
da tradição conciliar luterana. Os 
debates traduzem-se em mudanças, 

sempre preservando o essencial. O 
novo modelo, assim, surgiu para 
responder às demandas de seu 
tempo. Nessa caminhada, olhando 
a história, mas com os olhos no 
presente e no futuro, é importante 
o resgate dos debates e da proposta 
que saiu vitoriosa de Ivoti. A IE-
CLB acreditou nessa reestruturação 
e a tomou, depois da decisão con-
ciliar, de braços abertos e mangas 
arregaçadas! Temos paixão por essa 
igreja! Nada mais salutar, portanto, 
quase 20 anos depois, do que uma 
avaliação da caminhada com vistas 
sempre ao melhoramento da igreja 
como um todo. Se a estrutura não 
é a igreja de Jesus Cristo, como os 
debates à época evocavam, pode 
sim – e nisso acreditamos – dificul-
tar ou facilitar a sua participação na 
missão de Deus.

A partir de um olhar cuidadoso 
e fraterno, pois, querendo o bem e 
não o mal, abrimos aqui um debate 
acerca da nova estrutura da IECLB. 
Quais eram as perguntas que apon-
tavam para uma mudança de estru-
tura? Quais eram as demandas que 
provinham das comunidades, dos 
ministros e ministras, dos setores 
de governança e gestão da IECLB? 
Quais as premissas eclesiológicas 
e teológicas que sustentaram os 

debates e a reestruturação? A pro-
posta de uma igreja sinodal, que 
deveria ser “mais dinâmica, mais 
participativa e mais missionária” 
(Piske), encontrou seu lugar na rea-
lidade? Quais foram as mudanças 
que deram certo? Quais os pontos 
positivos dessa reestruturação? 
Quais os negativos? Como pode-
mos avaliar a caminhada? Quais os 
critérios de avaliação que tomare-
mos? Quais são os desafios ainda 
dentro dessa nova estrutura? 

Como se vê, o que estamos pro-
pondo é uma agenda de discussão 
com vistas à avaliação que se inicia 
justamente com essa carta aberta 
às comunidades da IECLB. Nesse 
debate, queremos a participação de 
todas as pessoas que vivem IECLB, 
já que somos herdeiros e herdeiras 
da inversão da estrutura romana 
que deu vez e voz aos pequenos de 
Jesus Cristo. Dentro dessa proposta 
de avaliação, teremos enquetes 
com as pessoas das comunidades; 
uma coluna nas edições do jornal 
resgatando os debates da época, as 
propostas, as demandas e o projeto 
de futuro que a nova estrutura 
deveria criar e dar conta. Enfim, 
queremos instigar e dar voz a uma 
avaliação desses últimos 20 anos. 
E aí, topam o desafio?

Em 2017 são comemorados os 
500 anos da Reforma Luterana. 
No mesmo ano, a IECLB 
completa a segunda década 
de uma ousada e desejada 
reestruturação. Ao abrir mão 
de uma estrutura regional, com 
enormes áreas geográficas e 
peso burocrático, a IECLB 
adotou um organograma 
sinodal. Em 1997, deixou para 
trás sete regiões eclesiástias 
e adotou a divisão em 18 
sínodos. Vinte anos depois, o 
jornal O Caminho propõe uma 
avaliação. A carta ao lado 
foi elaborada pelo Conselho 
de Redação. Ela desafia as 
comunidades, as lideranças 
ministeriais e a direção da 
IECLB a uma avaliação. Nas 
próximas edições, O Caminho 
publicará mensalmente 
memórias, opiniões e artigos 
sobre esta caminhada da 
IECLB. Participe!

A PARTIR DE 1997:
Amazônia
Mato Grosso
Brasil Central
Espírito Santo a Belém
Sudeste
Paranapanema
Rio Paraná

A antiga e a nova estrutura da IECLB

Os 18 Sínodos

DA REDÇÃO / Blumenau

Uruguai
Norte Catarinense
Vale do Itajaí
Centro Sul Catarinense
Nordeste Gaúcho
Planalto Rio-Grandense
Noroeste Riograndense
Centro-Campanha-Sul
Vale do Taquari
Rio dos Sinos
Sul-Rio-Grandense

As Regiões Eclesiásticas
Um Concílio Extraordinário, realizado em Santo Amaro/SP em 1968 homologou 
uma nova Constituição para a IECLB, que foi dividida em 4 Regiões 
Eclesiásticas (RE) e 21 Distritos Eclesiásticos. Posteriormente, foram criadas as 
Novas Áreas de Colonização, para abarcar as comunidades que foram surgindo 
no Norte brasileiro a partir da migração. Para melhorar a administração, as 
regiões foram subdivididas. A lista a seguir (*) baseia-se em dados de 1994. 
Foi neste ano  que o Concílio de Cachoeira do Sul formou a comissão com 
a incumbência de apresentar uma proposta de nova estrutura até o Concílio 
seguinte. A comissão trabalhou e conseguiu realizar sua tarefa.

Naquele ano de 1996 existiam 8 Regiões Eclesiásticas com 47 Distritos. 
Eram as seguintes Regiões com o número de Distritos e respectiva sede:

RE I - Espírito Santo e Nordeste brasileiro com 4 Distritos (Vitória/ES)
RE II - Leste Catarinense e Paranaense com 11 Distritos (Joinville/SC)
RE III - Serra Gaúcha e Oeste de Santa Catarina com 7 Distritos (Panambi/RS)
RE IV - Leste gaúcho com 10 Distritos (São Leopoldo/RS)
RE V - Oeste e Norte do Paraná e Mato Grosso do Sul com 5 Distritos (Toledo/PR)
RE VI - Centro do Rio Grande do Sul com 5 Distritos  (Santa Cruz do Sul/RS)
RE VII - Rio de Janeiro,São Paulo e Brasil Central com 3 Distritos (São Paulo/SP)
RE VIII - Novas Áreas de Colonização com 2 Distritos (Cuiabá/MT)

*Informações do ex-pastor-regional Meinrad Piske, da RE II

Enquanto escrevo estas pa-
lavras, faço novamente a expe-
riência de mudar de residência. 
Algo comum na vida ministerial. 
Em nosso caso, estamos saindo 
da casa em que moramos a pouco 
mais de cinco anos e passando a 
residir em um apartamento. Minha 
dificuldade de locomoção exige 
que encontremos um lugar com 
mais acessibilidade.

Mudanças trazem consigo 
despedidas. Despedir-se dos vizi-
nhos da rua; dos proprietários da 
casa, que são grandes amigos; das 
rotinas; das paisagens...

É necessário fazer o exercício 
do desprendimento de pessoas, de 
costumes e de objetos que nos são 
preciosos. O apartamento para 
onde vamos, embora igualmente 
confortável, é bem menor do que a 
casa de onde saímos. Muitas coisas 
não poderão ser levadas.

Lembro-me das palavras de 
sabedoria em Eclesiastes 3, 6: 
“Há tempo de guardar e tempo de 
deitar fora.” Em nossa história 
de vida guardamos muitas coisas 
que não precisaremos mais ou que 
não podemos mais levar conosco 
na próxima fase.  A cama que 
meu avô fabricou e me presenteou 
quando eu era criança não tem 
mais lugar. Mas ela tem um grande 
valor histórico e sentimental! A 
mesa redonda com seis cadeiras, 
presente de casamento de meu so-
gro, não poderá ser levada conos-
co. Mas ela foi recebida com tanta 
alegria! Há ainda alguns objetos 
que lembram a infância de nossos 
filhos. Também não têm mais lugar 
na nova residência!

Do desprendimento
Na verdade toda a vida é um 

exercício de desprendimento. Com 
o passar do tempo nos desprende-
mos do útero materno, dos nossos 
pais da infância, da casa paterna, 
da nossa juventude, dos amigos 
que partem, das forças que se vão, 
da saúde, e por fim, nos despren-
deremos desta vida terrena. Sim, 
como experiência final, teremos 
que saber soltar, largar, abrir mão 
de todos e de tudo e nos confiar-
mos exclusivamente aos braços de 
Deus.

Saber enfrentar em paz as ex-
periências diárias de nos despren-
demos do que não podemos mais 
carregar conosco ou o do que nos 
foge das mãos, é oportunidade de 
treinarmos para um dia, em paz, 
sabermos largar tudo.

Desejo, para mim e para 
você, caro leitor, que os nossos 
necessários e constantes exercí-
cios de desprendimento nos sejam 
oportunidades de aprendizagem e 
crescimento.  



O HOSPITAL SANTA 
CATARINA de Blumenau, 
ligado à Paróquia Blumenau 
Centro da IECLB, inaugurou 
no dia 25 de abril uma nova 
Unidade de Internação. A 
Unidade C3 possui 15 suítes, 
13 convencionais, uma de 
isolamento e uma master, 
todas equipadas e decoradas 
para garantir o bem-estar e 
o conforto do paciente. Com 
ambientes diferenciados 
e finamente decorados, 
a Unidade foi construída 
observando rigorosamente as 
determinações da RDC50 e as 
novas tendências de hotelaria e 
humanização. A nova unidade 
deve receber mais de 100 
novos pacientes por mês e 
gerar 35 novos empregos.
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Gente e Eventos EX-SEMINARISTAS relembram 
velhos tempos do IPT

Flashes
PRESBÍTEROS

UP Curitiba instala nova diretoria ARQUIVO FACEBOOK

Pesar

No dia 17 de abril o culto na 
Comunidade da Consolação foi 
duplamente significativo. O pastor 
sinodal Odair Braun conduziu a 
instalação do novo grupo diretor da 
CELC-UP (Comunidade Evangéli-
ca Luterana de Curitiba), integrada 
por Heinz Rudolfo Schade, Hans 
Henning Günther,  Julio Falgem-
berg Jr., Roseli Hauenstein,  Arlete 
Frizzo e Orlando Zens Lourenço, 
além de vogais e integrantes do 
Conselho Fiscal. 

O segundo motivo significativo 
foi de gratidão pelos 20 anos de 
ordenação da pastora Vera Maria 

Immich, cuja trajetória começou 
em São José dos Pinhais, na Comu-
nidade Concórdia. O pastor Odair, 
marido da pastora Vera, uniu-se 
aos presidentes da CELC Heinz 
Schade, do Conselho Sinodal Heinz 
Egon Löwen, e do presbitério da 
Comunidade da Consolação Eli-
zabeth Flemming para pedir que, 
sob a bênção e a luz de Deus, esse 
ministério continue sendo bem-
-sucedido e a serviço da igreja. O 
grupo de canto Vozes da Consola-
ção e o barítono Gilberto Bachmann 
(solista e membro do coral) também 
marcaram presença no culto.      A pastora Vera Immich também agradeceu por 20 anos de ministério.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

FRIEDRICH e HELGA GIERUS celebraram Bodas de Ouro 
no dia 17 de abril. O culto de louvor foi realizado na Capela Doze 
Apóstolos do Centro de Eventos Rodeio 12, com celebração dirigida 
pelos pastores Renato Luiz Becker e Guilherme Lieven. O pastor 
emérito Friedrich Gierus preside o Conselho do Centro de Eventos. A 
celebração foi seguida de almoço festivo. O Conselho de Redação do 
Jornal O Caminho parabeniza o casal e sua família.

Bodas de Ouro REENCONTRO

Ex-alunos do IPT 
reencontram-se no 
Morro do Espelho

P. em. HEINZ EHLERT / Curitiba

Eles subiram o Morro do 
Espelho pela primeira vez ainda 
crianças, ali cresceram e a maioria 
formou-se pastor da IECLB. Nos 
dias 23 e 24 de abril, realizou-se 
em São Leopoldo/RS mais um 
dia do ex-aluno do Instituto Pré-
-Teológico (IPT). Antigo inter-
nato destinado a preparar jovens 
para o estudo de Teologia, a casa 
hoje abriga a administração da 
Faculdades EST. 

O evento é anual e acontece 
na Casa Matriz de Diaconisas 
e no antigo internato do IPT. 
Fundado em 1921 pelo pastor 
Hermann Dohms, foi um colégio 
humanístico que visava o estudo 
da teologia para futuros pastores 
da IECLB.

A cada ano são homenageados 
os jubilares que ingressaram há 
70, 60, 50, 40 e 30 anos. Este ano 
o maior grupo foi dos jubilares 
de 1956 que depois se formaram 
pastores, alguns bem conhecidos na 

Homenagem a ex-alunos jubilares durante o encontro de 2016.
ARNELLY MOHR faleceu dia 
2 de maio de 2016, no Hospital 
Moinhos de Vento, em Porto 
Alegre. Ela alcançou a idade de 
86 anos e era irmã diaconisa 
ligada à irmandade da Casa 
Matriz de Diaconisas da IECLB.

O Hospital Dona Helena de Joinville/SC homenageia três Agentes 
Solidárias que atuam na instituição. Da esquerda para direita: Cecí-
lia Francisca dos Santos, Mirian Baumrucker Schmoeller e Vanessa 
Ferias de Souza Detofeno.

Homenagem
área de nossos sínodos: Carlos Fr. 
R. Dreher, Frank Graf, Gerd Uwe 
Kliewer e Werner Brunken, sendo 
que Graf e Kliewer por motivos de 
saúde não puderam participar.

O reitor da Faculdades EST em 
sua saudação agradeceu pelo apoio 
dos ex-alunos ao fundo de ajuda a 
estudantes carentes da IECLB. 

Como tema de um painel 
foi debatida “a origem da vio-
lência”. À noite teve lugar uma 
confraternização com “queijos 
e vinhos”, onde ex-alunos reci-
taram poemas em alemão e por-
tuguês. O culto comemorativo  
teve como pregadora a ex-aluna, 
pastora 1ª vice-presidente da 
IECLB Silvia Genz.

Uma associação de Ex-alunos 
do IPT coordena os encontros e 
outras atividades relacionadas 
à memória do antigo centro de 
formação. Houve também eleição 
de nova Diretoria da Associação, 
eleitas as ex-alunas Christiane 
Wrasse Schlupp e Ingrid Marxen 
como Presidente e Vice.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

MIRIAN CRISTIANE 
ASSMANN RAMLOW 
(26 anos), natural de Cunha 
Porã/SC, faleceu no dia 7 de 
maio, vítima de carcinoma, 
câncer descoberto já em fase 
adiantada. Fisioterapeuta, 
Mirian casou-se com o 
missionário Romildo Ricardo 
Ramlow em 2013 em Cunhã 
Porã (foto dos dois acima). Ela 
faleceu no Hospital Regional de 
Chapecó e foi sepultada no dia 
8 de maio em Cunha Porã.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

FOTO DO FACEBOOK
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Geral COMUNIDADE DA CRUZ 
pronta para Dia da Igreja

Notícias BrevesLELUT

URGENTE

Retiro de Desintoxicação 
é adiado para setembro

Homens planejam ações no Vale
“Em 2017 recordaremos 
não somente os 500 anos 
da Reforma, mas também 
50 anos de intenso 
diálogo entre católicos 
e luteranos, graças 
ao qual fomos capazes 
de descobrir o quanto 
temos em comum”.

DISSERAM:

CARDEAL KURT KOCH, Presidente 
do Pontifício Conselho para 

Unidade dos Cristãos

ALegião Evangélica Lutera-
na do Sínodo Vale do Itajaí, 
assim como integrantes dos 

seus núcleos, esteve reunida nos dias 
16 e 17 de abril, nas dependências 
do Blu Terrace Hotel, em Blumenau 
(SC), para o 1º planejamento sinodal 
da entidade. A proposta do grupo 
foi pensar a caminhada em âmbito 
sinodal e dar um foco missionário 
para a atividade nos próximos anos. 
A estratégia foi conduzida pelo pas-
tor Dr. Emilio Voigt e a palestra pelo 
pastor emérito Irineu Valmor Wolf.

Formas de fortalecer os núcleos 
existentes, promover o aumento 
de legionários nos núcleos e criar 
novos núcleos foram temas discu-
tidos e serviram como base para 
elencar três ações principais para 
os próximos anos: 1) divulgar os 
trabalhos realizados pela Lelut; 
2) a busca constante da criação 
de novos núcleos e também a 
manutenção dos núcleos já exis-
tentes; e 3) fortalecer e dinamizar 

a participação dos legionários para 
enriquecer os encontros. Destas 
três ações originaram-se várias 
atividades a serem desenvolvidas 
nos próximos anos. 

 “A legião promove confra-
ternização e estimula os homens 

a exercitarem a vida cristã nas 
diferentes esferas da convivência 
comunitária e social. Ela está a 
serviço das nossas comunidades, 
apoiando projetos missionários e 
diaconais”, explicou o pastor sino-
dal Breno Carlos Willrich. 

O pastor Günter Bayerl Padilha, 
orientador teológico da Lelut Sino-
dal, agradeceu a Deus pelo trabalho 
realizado até aqui e rogou bênçãos 
para que os próximos anos sejam 
repletos de importantes passos na 
caminhada com homens na Igreja. 

Sob orientação do pastor Günter Beyerl Padilha, o grupo planejou ações futuras da Lelut no Vale do Itajaí.

A Regional Sul do Sínodo 
Paranapanema tem na agenda um 
Dia da Igreja. Programado para 
o dia 22 de maio na Comunidade 
Luterana da Cruz, na Vila Hauer 
em Curitiba/PR, o encontro con-
tará com a presença do professor 
de história e emérito Dr. Martin 
Dreher. 

“A Reforma Luterana e suas 
implicações para os dias de hoje” 
será a temática do palestrante. 
Dreher é pastor emérito, historia-
dor da Unisinos (São Leopoldo/
RS) e autor de premiada biografia 
sobre Lutero no Brasil, a obra “De 
Luder a Lutero”.

O encontro, que reunirá as 
comunidades do entorno da capi-
tal paranaense, iniciará com uma 

celebração seguida da palestra do 
professor Dreher. Após o almo-
ço, será aberto um debate com 
reações à palestra e perguntas. O 
Dia da Igreja deve encerrar pelas 
15 horas.

Além da palestra, o público 
poderá visitar uma exposição 
dos projetos e trabalhos da igreja 
na Regional Sul do Sínodo Pa-
ranapanema. Os coros de metais 
da Obra Missionária Acordai de 
Santa Catarina e Paraná também 
participarão. Uma apresentação 
da Banda Brasileira da Escola 
Popular também está no programa, 
bem como a apresentação de um 
grande coral formado por todas as 
vozes dos corais das comunidades 
luteranas de Curitiba.

SÍNODO PARANAPANEMA

“Reforma hoje” é temática de dia da igreja em Curitiba

O pastor emérito e historiador, Dr. Martin Dreher, será o palestrante.

O retiro de Desintoxicação, 
Jejum, Descanso e Celebração, 
com Marlene Zizemer Gaede 
planejado no Centro de Eventos 
Rodeio 12 para os dias 10 a 14 
de maio foi adiado. A nova data 
é de 13 a 17 de setembro. O local 
do encontro permanece o mesmo.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

TEOLOGIA DA ESPERANÇA

Moltmann em Vitória

Jürgen Moltmann, um dos 
maiores teólogos do século 20 e 
autor da Teologia da Esperança, 
estará palestrando na Faculda-
de Unida de Vitória/ES. Ele será 
a estrela do Seminário Interna-
cional de Teologia, de 19 a 21 
de setembro, na capital capixa-
ba. Maiores informações sobre 
inscrições junto à Faculdade 
Unida de Vitória (27/3325-2071 
ou 0800 770 2071).



Reflexão
ELFRIEDE 
RAKKO EHLERT 
Curitiba / PR
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Mulher ENCANTOS de Foz do Iguaçu 
serão palco do encontro

OASE NACIONAL

Encolher?
Você ama sua comunidade? 

Eu sim. Por quê? Sinto-me em 
casa, aceita e também aceito os 
membros.

Você ama a sua igreja (em 
âmbito nacional)? Essa já fica 
mais distante. Se você a ama, o 
que faz por ela? 

 Segundo estatísticas, a 
nossa igreja encolhe. Decresce 
em número de membros. Cadê o 
nosso empenho missionário? 

Acolher!
Quando é que você convida 

alguém para participar na co-
munidade? Sente-se à  vontade 
para isso? Ou “de religião não 
se fala”?

Não cabe só ao pastor, 
pronunciar-se ou possivelmente 
apresentar um show lá na frente 
ou no púlpito.

 Se nenhum dos membros 
testemunha, ninguém vai saber 
das coisas maravilhosas que 
acontecem entre nós, pela graça 
e Espírito de Deus. Cristo nos 
enviou: “...e sereis minhas 
testemunhas”!

Vou referir-me a três pala-
vras importantes nesse contexto
:encolher,acolher,colher.

Não encolher! Aprender, 
antes de tudo a acolher! Deus 
nos deu olhos para perceber 
o estado da pessoa, ouvir com  
sincera atenção e ficar sensibili-
zado. E uma boca para sorrir e 
falar (não apenas um “ah é”?). 
Convidar para o culto. Obser-
var as caras tristes ou alegres 
que entram na igreja. Vá lá. 
Acolha. Abrace. Já experimen-
tou como é maravilhoso ser re-
cebido assim numa celebração?  
Acolher,sim, para não encolher.
Muitos já praticam, mas eu 
queria  mais.

Colher!
E colher? Pensamos na 

lavoura. Todos querem colher 
frutos! Só assim é garantido 
o pão de cada dia – que então 
cai do céu – mas só em parte. 
Precisa muito conhecimento, es-
forço e empenho. Colher frutos 
na igreja exige algo de nós. Ou-
vidos atentos, sim. Mas muito 
mais.”Vamos nós trabalhar...”, 
na colheita de Cristo!

Com vistas ao jubileu da 
Reforma em 2017, a OASE 
Nacional planeja um en-

contro nacional de mulheres lu-
teranas. A ideia tem o apoio da 
Presidência da IECLB e parceria 
da Secretaria da Ação Comunitária/
Coordenação de Gênero, Gerações 
e Etnias, de ministras, do Fórum de 
Reflexão da Mulher Luterana e da 
Juventude Evangélica. 

O objetivo é reunir duas mil 
mulheres luteranas e representantes 
de igrejas parceiras da América La-
tina. O tema central será “Mulheres 
Luteranas Celebrando 500 Anos da 
Reforma”, com o objetivo de cele-
brar a liderança e a participação de 
mulheres no movimento ontem e 
hoje. O encontro também quer re-
fletir sobre presença, oportunidades 
e desafios das mulheres em cargos 
de liderança na igreja e sociedade, 
bem como empoderar mulheres para 
assumir cargos de liderança. 

Luteranas celebram 500 anos da Reforma

Estampa de Catarina von Bora em camisetas pelos 500 anos.

durante o encontro. Despesas de 
viagem e hospedagem serão por 
conta de cada participante.

O programa inclui palestra 
principal da pastora Dra. Elaine 
Neuenfeldt sobre o tema e palestras 
temáticas. 

A opção pela palestra temática 
deve ser feita na inscrição e os 
temas serão “Libertas para arris-
car - Mulheres no movimento da 
Reforma” (Pa. Regene Lamb e 
Diác. Telma Kramer), “Mulheres 
e a Igreja sempre em Reforma” 
(Pa. Dra. Claudete Beise Ullrich), 
“Cozinha/À Mesa de Catarina” 
(Diác. Dra. Marcia Paixão), “Mu-
lher e políticas públicas” (Pa. Cibele 
Kuss), “Tecendo conhecimentos” 
(Pa. Dra. Marli Brum), “Mulheres 
e Mídia (Daniéli Busanello). O 
encontro também oferecerá estan-
des com trabalhos de, com e para 
mulheres, bem como apresentação 
cultural e culto eucarístico.

O encontro deve ser em Foz do 
Iguaçu/PR, de 17 a 19 de março de 
2017, no Rafain Palace Hotel & 
Convenction. O período de inscri-
ções inicia agora em maio e termina 
em outubro. Para isso, deve-se 
acessar http://aplicativosieclb.org.
br/mulheres500anos/login.php. A 

inscrição online é individual. Basta 
preencher o formulário e pagar a 
taxa da inscrição de R$ 285,00 de 
maio a julho  e R$ 320,00 de agosto 
a outubro. Para efetuar o pagamento 
será enviado boleto bancário por 
e-mail. O valor da inscrição inclui 
participação no evento e refeições 

XVIII Assedmbleia do Associação Wally Heidrich
A Associação Wally Heidrich por sua presidente, e de conformidade 
com os artigos 6º e 8º do Estatuto, convoca as representantes dos 
grupos da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas do Sínodo 
Centro Sul Catarinense, do Sínodo Vale do Itajaí e do Sínodo Norte 
Catarinense para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
que será realizada no dia 30 de junho de 2016, quinta-feira, nas 
dependências do Lar Vila Elsa, sito à Rua Wolfgang Ammon, nº 168, 
na cidade de São Bento do Sul/SC, com início às 10 (dez) horas, em 
primeira convocação, ou às 11 (onze) horas em segunda e última 
convocação e com a seguinte Ordem do Dia:

 1 – Saudação canto e meditação
 2 – Leitura do Edital de Convocação
 3 – Relatório da Presidente
 4 – Apreciação do Balanço do exercício de 2015
 5 – Parecer do Conselho Fiscal
 6 – Fixação do valor da contribuição social
 7 – Apreciação do orçamento para o exercício de 2017
 8 - Eleições e instalação da Diretoria Eleita
 9 – Assuntos Gerais.

  São Bento do Sul/SC, 25 de abril de 2016.

  Ivone Brüske Beil – Presidente

Convocação

Nos dias 15 a 17 de abril em 
Foz do Iguaçu/PR aconteceu a XV 
Assembleia Geral do DMO-Brasil. 
Durante a assembleia as igrejas 
participantes elegeram a nova dire-
toria. Participaram representantes  
congregacionais, presbiterianas 
(IPI e IP), anglicanas, metodistas 
e luteranas (IECLB). 

A nova presidente do DMO-
-Brasil eleita durante a assembleia 
é Leda Witter, que substitui Ani 
Cheila Kummer na função. As duas 
integram a OASE da IECLB.

DMO Brasil elege nova 
diretoria em assembleia 

Leda Witter com Wilhelmina

Um grupo de mulheres vinha se encontrando desde 2002 na igreja 
da Paz em Joinville/SC. Em 19 de abril de 2006 tornou-se Grupo de 
Oase, com 15 mulheres e o nome de OASE PAZ .O grupo reúne-se 
duas vezes ao mes. Atualmente é um grupo de 11 mulheres muito 
ativas. Ajuda na Paroquia e por muitos anos realiza a noite das 
sopas e a noite das massas. 

Grupo da Paz celebra dez anos

A curiosidade era grande: 
conhecer a Casa de Retiros da As-
sociação Wally Heidrich em Palmas, 
Gov. Celso Ramos/SC, para onde 
parte das ofertas já foram destina-
das. A OASE de Itoupava Baixa/
Blumenau realizou este passeio para 
conhecer as instalações, deixando-

-as entusiasmadas com a beleza dos 
quartos, o espaço físico e a natureza 
local. Após o almoço, o pastor Roni 
Balz realizou uma palestra sobre o 
tema do ano: Pela Graça de Deus, 
livres para cuidar. Houve integração, 
muita convivência, louvor, e antes de 
partir, um delicioso café.

Itoupava Baixa visita Palmas

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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DER WEG MONATSSPRUCH Juni 2016 – Meine Stärke und mein Lied ist 
der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. (Exodus 15,2)

KRITISCH BEOBACHTET

Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte
Olhar
crítico

MARGIT 
ELFRIEDE LEMKE
Joinville/SC

Uma história 
incomum de amor

Um homem, sua esposa e seus 
dois filhos emigram. Em sua pátria 
reina alta inflação e eles querem 
melhorar de vida num outro país. De 
início tudo vai bem. Mas, o homem 
adoece e morre. Os filhos tornam-
-se adultos e casam com mulheres 
do novo país. Por algum tempo tudo 
corre a contento. Mas então adoecem 
também os filhos e morrem. Durante 
dez anos a família viveu e trabalhou 
nas terras de Moabe. Mas agora No-
emi e suas noras ficaram sozinhas.

O que fazer? Noemi decide re-
gressar a Belém, à “Casa do Pão”. 
Notícias vindas de lá eram boas. A 
fartura voltara àquela terra.

As noras concordam e se põem 
a caminho para Belém junto com 
Noemi. Mas, na caminhada surgem 
dúvidas para Noemi. Ela olha para 
as jovens mulheres e começa a se 
preocupar com o futuro de ambas. 
Elas poderiam regressar à casa de 
suas mães, casar novamente e assim 
assegurar seu futuro. Já ela, o que 
ela poderia garantir para as duas? 
Miséria, nenhuma família, nenhuma 
criança, insegurança...

Tudo isso Noemi discute com as 
noras. Agradece pela sua solidarie-
dade e abençoa ambas. Mas, elas 
não desistem. Noemi levanta um 
último argumento: Ela está muito 
velha para casar novamente e gerar 
um filho e assim lhes proporcionar a 
possibilidade de casarem mais uma 
vez. Ela aponta para esta impossi-
bilidade e implora às mulheres que 
regressem para junto de seu povo. 

O desespero das três é percep-
tível: De um lado está Noemi, que 
fala de forma clara e realista, do 
outro Rute e Orpa, que estão em dú-
vida. Orpa acaba cedendo a Noemi, 
se despede em prantos e retorna à 
casa de sua mãe. 

Rute não regressa com Orpa e 
diz a Noemi: “Aonde a senhora for, 
eu irei; e onde morar, eu também 
morarei. O seu povo será o meu 
povo, e o seu Deus será o meu Deus. 
Onde a senhora morrer, eu também 
morrerei e ali serei sepultada. Que 
o Senhor me castigue se qualquer 
coisa, a não ser a morte, me separar 
da senhora!” (Rute 1.16-17).

Com estas palavras Rute com-
prometeu sua vida, seu futuro, seu 
Deus, e até mesmo sua morte com 
Noemi e traz esperança a Noemi. 

Rute se coloca ao lado de uma 
mulher que não tem mais nada a 
oferecer e demonstra solidariedade 
incondicional. Ela não exige retribui-
ção, não negocia, não espera nada. 
Talvez por isso ela foi incluída na ge-
nealogia de Jesus; por ter tomado a 
decisão da solidariedade incondicio-
nal com os pobres, que nada podem 
oferecer além de sua mísera vida.

Podemos reconhecer aqui a face 
de Deus, que já no Antigo Testa-
mento se identifica com os pobres, 
repudiados e excluídos como seus 
eleitos? Uma estrangeira coloca um 
espelho diante de nós e dos habitan-
tes de Belém. Talvez Jesus tenha feito 
alusão à atitude de Rute, quando ele 
afirma: “Quando vocês fizeram isso 
ao mais humilde dos meus irmãos, 
das minhas irmãs, foi a mim que o 
fizeram.” (Mateus 25.40).

EIN MANN, SEINE FRAU 
UND IHRE ZWEI SÖHNE 
wandern aus. In ihrem Heimatland 
herrscht hohe Inflation und sie ver-
suchen in einem anderen Land ein 
besseres Leben zu führen. Es geht 
gut. Am Anfang. Dann wird der 
Mann krank und stirbt. Die Söhne 
werden erwachsen und heiraten 
mit Frauen aus dem neuen Land. 
Eine Weile geht es noch gut, doch 
dann erkranken auch die Söhne und 
sterben. Sie wohnten und arbeiteten 
zehn Jahre in den Feldern Moabs 
und jetzt bleibt Noomi mit ihren 
Schwiegertöchtern allein zurück.

Was tun? Noomi beschlieβt 
zurückzukehren, nach Bethlehem, 
in das „Haus des Brotes“, denn die 
Nachrichten von dort sind sehr gut. 
Wohlstand ist wieder eingekehrt 
und das Leben ist wieder lebens-
wert geworden. 

Die Schwiegertöchter stimmen 
ein in ihre Entscheidung und ma-
chen sich mit Noomi auf den Weg 
nach Bethlehem. Aber unterwegs 
kommen Noomi Bedenken. Sie sieht 
die jungen Frauen an und denkt an 
deren Zukunft. Sie könnten zurück-
kehren in das Haus ihrer Mütter, 
noch einmal heiraten und somit ihre 
Zukunft sichern. Was könnte sie 

MARGIT ELFRIEDE LEMKE
Divulgação internet

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

ihnen bieten? Armut, keine Familie, 
keine Kinder, Unsicherheit...

All das diskutiert Noomi mit 
ihren Schwiegertöchtern. Bedankt 
sich für die erwiesene Solidarität 
und segnet beide. Aber diese wol-
len nicht weichen. Noomi führt ein 
letztes Argument auf: Ihre Unmö-
glichkeit noch einmal einen Sohn 
zu gebären und somit eine neue 
Heiratsmöglichkeit für die jungen 
Witwen zu schaffen. Sie weist auf 
diese Unmöglichkeit hin und bittet 
die Frauen umzukehren.

Die Verzweiflung der drei 
Frauen ist spürbar. Auf der einen 

Seite Noomi, realistisch die Fakten 
darstellend und auf der anderen 
Seite Rut und Orpa nicht wissend 
wie sie entscheiden sollen. 

Orpa hört letztendlich auf 
Noomi, verabschiedet sich unter 
Tränen, kehrt um und geht zurück 
in das Haus ihrer Mutter.

Und Rut? Rut geht nicht mit 
Orpa zurück. Sie hat ihre Ent-
scheidung getroffen und teilt sie 
Noomi mit:

„Wo auch immer du hingehst, da 
gehe ich hin, und wo auch immer du 
übernachtest, da übernachte auch 
ich, dein Volk ist mein Volk , dein 

Gott ist mein Gott, wo du stirbst, 
da sterbe ich, dort will ich begraben 
werden. Gott tue mir alles Mögliche 
an, aber nur der Tod wird dich und 
mich trennen.“ (Rut 1.16-17)

Mit diesen Worten verknüpft Rut 
ihr Leben, ihre Zukunft, ihren Gott, 
ja selbst ihren Tod mit Noomi. Mit 
dieser Entscheidung bringt Rut Hoff-
nung in das Leben von Noomi. Rut 
stellt sich auf die Seite einer Frau, 
eines Menschen, der nichts mehr zu 
bieten hat, der am Ende ist. In ihren 
Worten zeigt sie bedingungslose 
Solidarität. Sie will nichts zurück, 
sie verhandelt nicht, sie erwartet 
nichts. Vielleicht ist sie deshalb in 
die Ahnenreihe Jesu aufgenommen 
worden, weil sie den Schritt in die 
bedingungslose Solidarität mit den 
Armen, die nichts mehr bieten kön-
nen auβer ihr nacktes Leben, macht. 

Können wir hier das Antlitz 
Gottes sehen, der schon im Alten 
Testament zu erkennen gibt, dass die 
Armen, die Verstoβenen, die Aus-
geschlossenen seine Auserwählten 
sind? Eine Ausländerin hält uns und 
den Bewohnern von Bethlehem den 
Spiegel vor das Gesicht. Vielleicht 
erinnert sich Jesus an Rut, als er sagt: 
Das was ihr einem meiner gering sten 
Brüder und einer meiner gering sten 
Schwestern tut, das tut ihr mir  
(vgl. Mathäus 25.40).

GOTTESVERSTÄNDNIS

Zeit für Jubel und Dank
CARMEN JÄGER

Eine der bekanntesten Ge-
schichten aus dem Alten Testament 
hat ihr glückliches Ende genommen 
– die Flucht aus der Knechtschaft 
in Ägypten, der Zug durchs Rote 
Meer. Wenn das kein Grund für 
einen Jubelgesang ist. Dank- und 
Bittgebete, Psalmen ziehen sich 
wie ein roter Faden durch das Alte 
Testament. Sie gehören zum Gottes-
verständnis dazu. Es gehören aber 
auch Niederlagen, Verzweiflung 
und Durststrecken zum Leben des 
auserwählten Volkes. Dass Gott in 
einer ganz besonderen Beziehung 
zu ihnen steht, ist nicht immer 
gegenwärtig. 

Aber jetzt ist erst einmal Zeit 
für Jubel und Dank – Gott wird 
als Retter erfahren. Gegen alle 
Wahrscheinlichkeit, sie sind dem 
ägyptischen Heer entkommen. Dass 
jetzt noch 40 Jahre beschwerlicher 
Weg durch die Wüste folgen – egal, 
jetzt ist es geschafft, jetzt scheint das 
Schlimmste überstanden, das Ziel 
erreicht: Freiheit. Gott sei Dank. Es 
dauert aber gar nicht lange, da hat 
Mose alle Hände voll zu tun, das 

Volk bei der Stange zu halten. Alles 
andere scheint wichtiger, näher, nur 
nicht der rettende Gott.

Immer wieder muss daran erin-
nert werden: Meine Stärke und mein 
Lied ist der Herr, er ist für mich zum 
Retter geworden. Bis heute sind 
die „Fleischtöpfe Ägyptens“ Sehn-
suchtsorte, das „Goldene Kalb“ hat 
seine Faszination nicht verloren, 
und die Gesetzestafeln zerbrechen. 
Es gibt so viele Lob- und Dankgebe-
te in der Bibel. Daran lass ich mich 
immer wieder gern erinnern, wenn 
mir selbst die Worte fehlen: Gott 
ist für mich zum Retter geworden.

GEBET: Allmächtiger Gott, Du 
bist mein Retter, ich muss nicht 
immer stark sein, du bist stark für 
mich, ich kann meinen Gefühlen 
freien Lauf lassen, darf mich freuen, 
Du bist mein Lied, mein Gebet. Wie 
oft vergesse ich das und reibe mich 
in Kämpfen auf, die keine Sieger, 
nur Verlierer hervorbringen. Wie 
oft messe ich mich an Stärkeren, 
an Siegertypen und fühle mich klein 
und schwach. Dabei hat jeder Tag 
bestimmt einen Punkt zur Freude 
und Dankbarkeit. Lass ihn mich 
finden. Amen.

STICHWORT

Abendmahl/
Eucharistie

Das Abendmahl ist eines der 
zentralen Symbole der Christenheit. 
Seit es Christen gibt, zelebrieren 
sie im Teilen von Brot und Wein 
die „geheimnisvolle Gegenwart“ 
von Jesus Christus im Gottesdienst. 
In den biblischen Gleichnissen 
gebraucht Jesus das gemeinsame 
Essen und Trinken als Bild für 
eine unmittelbare Nähe Gottes zu 
den Menschen. Beim Abendmahl 
gedenken die Christen zudem des 
letzten Mahles Jesu mit seinen 
Jüngern vor seinem Tod am Kreuz. 

Die Kirchen haben im Lauf 
ihrer Geschichte unterschiedliche 
Abendmahltraditionen entwickelt, 
mit denen sie sich auch voneinander 
abgrenzen. 

Aus evangelischer Sicht sind 
alle getauften Christen zum Abend-
mahl zugelassen. 

Entscheidend ist, dass sich Men-
schen beim Abendmahl verwandeln 
lassen. Verschiedene weisen zu 
verstehen wie Christus in und unter 
Brot und Wein gegenwärtig ist, soll-
te Christen nicht entzweien. Schon 
gar nicht sollten sie sie hindern, das 
Abendmahl gemeinsam zu feiern.

Burkhard Weitz

Gemeindebrief
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Instrumentistas promovem encontro
MÚSICA Família

DARCY E HELGA BRANDT
Ministros eméritos da IECLB
Navegantes / SC

ASCENSÃO é dia tradicional 
de encontros de mulheres

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Várias gerações de músi-
cos das comunidades do Núcleo 
Jaraguá do Sul, do Sínodo Norte 
Catarinense participaram do tercei-
ro encontro de instrumentistas na 
comunidade de Massaranduba 1. 
Participaram ao todo 83 músicos, 
sendo 73 instrumentistas e dez 
cantores e cantoras. 

O Encontro foi promovido 
pelo Conselho Sinodal de Música 
do Sínodo Norte Catarinense. 
Os trabalhos foram conduzidos 
pela maestrina Cristiane Holetz 
Weingärtner, da Paróquia de Velha 
Central, Blumenau/SC.

A proposta foi lançada há qua-
tro anos em Massaranduba 58, me-

lhorando a qualidade musical e o 
número de pessoas envolvidas com 
música. O encontro culminou com 
a participação dos instrumentistas 
no culto das 19 horas, dirigido 
pela pastora Elke Doehl, na Igreja 
Martin Luther.

Agradecimentos à Paróquia 
de Massaranduba - departamento 
de música, Comunidade Massa-
randuba I, Ministros locais Elke 
Doehl e Claudir Burmann, Maes-
trina Cristiane Holetz Weigärtner, 
Elisiana Klabunde representante 
do Conselho de música do Sínodo 
Norte Catarinense, Pastor Norival 
Mueller e a todos os instrumentis-
tas participantes!

Reações diferentes
“Meu chefe é um cara sisudo, 

parece sempre de mal com a vida”, 
diz Maria. Na semana seguinte, se 
queixa de novo: “Meu chefe é um 
cara que realmente não sabe o que 
quer”. Uma semana mais tarde, 
outra queixa: “Meu chefe muitas 
vezes dá nos nervos; nada está 
suficientemente bom para ele”. Ao 
que o marido diz: “E por que você 
não troca de emprego?”.  

“E quem disse que eu quero 
trocar de emprego? Eu apenas 
disse que meu chefe é um cara 
chato!”.  Mas não sejamos tão 
radicais: às vezes ela faz questão 
de ouvir a opinião do marido.

O interesse da mulher está em 
compartilhar. Muitas são as oca-
siões em que as mulheres  deixam 
de compartilhar suas ideias com os 
companheiros por receio de ouvir 
o que elas não querem, ou seja, 
soluções. Ele quer ser prático, 
enquanto ela quer simplesmente 
conversar.

Mário tem um assunto sério 
que o preocupa bastante. Se 
recolhe num canto, assume uma 
cara de sexta-feira santa e se fecha 
em si mesmo ou, como se diz na 
psicologia, entra em sua caverna. 
A mulher, ao vê-lo encaracolado 
qual cobra enrolada, pergunta: 
“Você está com febre, está doente, 
o que eu fiz para te deixar assim 
emburrado? Pode falar! Tenha 
coragem” ... E fica cutucando o 
leão com vara curta. De repente o 
leão sai da toca e está feito banzé!  
Cabe ao homem dizer à sua com-
panheira que está ruminando em 
sua caverna.

Resumo: A mulher é extrover-
tida; o homem, ao contrário, é in-
trovertido. Muitos conflitos seriam 
evitados sabendo dessa diferença 
comportamental de gênero.

Mario e Maria encontraram-se 
com Paulo e Paula no centro da 
cidade. As mulheres de um lado e 
os homens do outro foram olhando 
as dez vitrines que se perfilavam 
uma após a outra. Os homens já 
estavam olhando a décima vitrine, 
enquanto as mulheres ainda 
estavam na primeira. Homens e 
mulheres viram exatamente as mes-
mas coisas. Das reações diferentes 
frente a esse episódio, falaremos 
no próximo artigo.

No dia 3 de maio o grupo 
de OASE noturna de Balneário 
Camboriú/SC realizou seu centé-
simo  encontro. A primeira reunião 
aconteceu em 31/03/2009 com 22 
participantes. As reuniões seguem 
em média com 15 a 20 participan-
tes duas vezes ao mês.

O grupo tem sua história mar-
cada por serviço e amor ao próxi-
mo, buscando cultivar a prática da 
diaconia, por meio dos trabalhos 
associados, bem como a edificação 
espiritual através da palavra de 
Deus, a serviço da comunidade e à 
testemunhar a fé entre as mulheres 
e a família.

OASE

Grupos de mulheres 
realizam encontros durante 
o feriado de Ascenção

Grupo noturno de 
Balneário Camboriú celebra 
centésimo encontro

O grupo se mantém firme no 
tripé da OASE: Comunhão - Tes-
temunho - Serviço. Os encontros 
possibilitam o desafio da cons-
trução de bons relacionamentos 
e compartir experiências. É um 
espaço para reflexão, oração, es-
tudo e crescimento na palavra de 
Deus, que ajuda a descobrir dons 
e habilidades que podem contribuir 
para a igreja e a sociedade. 

A Diretoria agradece a Deus, 
ao pastor Valdim Utech, por con-
duzir com sua reflexão e a cada 
participante que deixou seu lar, 
afazeres, família e veio partilhar 
vivência Cristã.

O grupo encontra-se duas vezes por mês

O dia da Ascensão é celebra-
do pelas mulheres com encontros 
dos grupos de OASE. Neste 5 de 
maio estiveram reunidas 1.210 
mulheres no Sínodo Norte Cata-
rinense. O núcleo Contestado reu-
niu 260 mulheres em Mafra, com 
palestra da pastora Vera Regina 
Waskow de Curitiba sobre o tema 
do ano. No núcleo Joinville reuni-

ram-se 350 mulheres com palestra 
do pastor Cristiano Ritzmann, de 
Rio Bonito.  No núcleo Jaraguá do 
Sul o encontro teve 600 mulheres 
com palestra sobre “Mudanças 
Climáticas” por Johannes Gerlach, 
físico e pregador leigo residente 
em Paulo Lopes/SC. Durante cele-
bração final, a coordenação desses 
núcleos foi instalada.

O Norte 
Catarinense 
reuniu mais 
de 1,2 mil 
mulheres 
em três 
núcleos.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

No Vale do Itajaí os grupos de OASE noturnos reuniram-se em Pomerode.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

As mulheres do Sínodo Vale 
do Itajaí nos anos ímpares são as 
participantes dos grupos diurnos 
e de língua alemã e nos pares são 
mulheres dos grupos noturnos. 
Neste ano, mais de 300 pessoas se 
encontraram, no dia 5 de maio, na 
Comunidade Cristo Bom Pastor da 

Paróquia São Marcos, em Pome-
rode/SC. O palestrante foi o P. Dr. 
Ingo Wulfhorst com o tema: “Fé 
cristã e espiritismo”. Ele fez uma 
reflexão sobre o que tratam as duas 
doutrinas. Fez uma explanação das 
divergências e respondeu aos ques-
tionamentos sobre a temática.  



Reforma 500 anos
GLEIDSON ADEMIR 
FRITSCHE, Ministro da IECLB 
em Três Vendas, Pelotas/RS
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Geral 19 DE JUNHO marca contagem 
regressiva de 500 dias

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

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

SERÃO 25 GRUPOS COM EMBARQUES 
DE ABRIL A OUTUBRO DE 2017

RESERVE JÁ A SUA VAGA

Viajar faz um grande bem!

ESPECIAL 500 ANOSGRUPO 1  05 DE JUNHO - 23 DE JUNHO

GRUPO 2   24 DE JULHO - 11 DE AGOSTO

 55 8403.6336
luizartur.rs@gmail.com

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

MÚSICA

Seminário Cantando Hinos 
reúne cantores em Jaraguá

Sínodo Sul-Rio-Grandense
Para marcar as comemora-

ções dos 500 anos da Reforma 
no Sínodo Sul-Rio-Grandense, 
com sede em Pelotas/RS, a 
Comissão Sinodal para os 500 
anos disponibilizou estudos 
bíblicos temáticos sobre Lutero 
para serem utilizados no traba-
lho com grupos. Também foram 
confeccionados adesivos auto-
motivos com o logotipo dos 500 
anos. Além disso, auxiliamos na 
escolha de temas e palestrantes 
para as atividades sinodais e 
incentivamos a realização de 
atividades em nível local.

Estamos organizando um 
culto festivo marcando os 
500 dias para os 500 anos da 
Reforma. Esta celebração tem o 
objetivo de unir as comunidades 
da IECLB de Pelotas no dia 19 
de junho, na Comunidade Martin 
Lutero de Pelotas. Para o evento, 
lançamos um desafio prático: 
cada comunidade deve juntar o 
maior número possível de toa-
lhas de banho, a serem doadas 
para casas que acolhem idosos 
carentes. Após o culto, teremos 
uma confraternização organiza-
da pelos grupos de OASE.

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

de Ação Comunitária da IECLB

A comissão também esteve à 
frente do planejamento, elabora-
ção e instalação de um out door 
ao lado da BR-116. O mesmo 
é composto de uma saudação 
para quem chega a Pelotas, do 
símbolo da IECLB, do logotipo 
oficial dos 500 anos, do tele-
fone do Sínodo e do site oficial 
da IECLB. O custo da obra foi 
dividido entre o sínodo e cinco 
paróquias de Pelotas (Trindade, 
Três Vendas, São João, Emanuel 
e União em Cristo).

Com estas ações, busca-
mos envolver o maior número 
possível de pessoas na alegria 
do aniversário de 500 anos da 
Reforma Luterana.

Outdoor exposto 
pelo Sínodo Sul-Rio-

Grandense em Pelotas.

Nos dias 16 e 17 de abril a 
paróquia Barra do Rio Cerro, em 
Jaraguá do Sul/SC, teve um final de 
semana maravilhoso com um signi-
ficativo grupo de músicos, cantores 
e cantoras. O seminário foi asses-
sorado pelas professoras Henriette 
Hillbrecht e Vivian Vos Tavares. 
“Cantando Hinos” é um projeto de 

música do Sínodo Norte Catarinense 
à disposição das comunidades. Pro-
põe oportunizar prática e vivência 
do cantar e tocar hinos do HPD da 
IECLB e cânticos litúrgicos. O grupo 
aprendeu e ensaiou intensivamente 
novos hinos e inclusive participou 
ativamente no culto da comunidade 
na manhã do domingo. 

Participantes apresentaram-se no culto após o “Cantando Hinos”.

JUVENTUDE EVANGÉLICA

O Dia Nacional da JE foi 
celebrado pelo grupo de Juven-
tude Evangélica Cristo Salvador, 
da Paroquia Barra do Rio Cerro, 
em Jaraguá do Sul/SC. O evento 
vem acontecendo pelo sétimo ano 
consecutivo. No dia 23 de abril 
reuniram-se jovens de diversos 
grupos de Jaraguá do Sul e de 
Massaranbuba para fortificar a fé 
e a comunhão.  O tema da noite foi 
“Eis que estou a porta, e bato” e foi 
trazido  pelo missionário Douglas 
Reingel (ex-integrante da JECS). 
Este desafiou os jovens e não serem 
“mornos” (Ap 3.14-22) mas a faze-
rem a diferença à partir de sua fé. 
O evento foi realizado com muito 
louvor ao nosso Deus, dinâmicas, 
confraternização com comida de 
chefe de cozinha.

Jovens encontram-se na Barra do Rio Cerro no dia nacional da JE
Os jovens ouviram 
palestra do missionário 
Douglas Reingel.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

500 DIAS PARA OS 500 ANOS

Tudo pronto para a contagem 
regressiva de 500 dias no Vale
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FACULDADES EST

Preparando o futuro aos setenta
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História ENERGIA SOLAR marca futuro 
sustentável na Faculdades EST

Galo Verde
NÉLCIO LINDNER
Ambientalista integr. do Galo 
Verde, em Balneário Camboriú/SC

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Odomingo ensolarado de 
17 de abril, no campus da 
Faculdades EST, acolheu 

centenas de pessoas que prestigia-
ram o Culto de Ação de Graças e 
o Ato Comemorativo em alusão ao 
Jubileu de 70 anos da instituição. 
Preparada com carinho, a festa, que 
aconteceu no auditório do Colégio 
Sinodal, teve vários momentos de 
música, confraternização e gratidão. 

Ao longo de sete décadas, a 
Faculdades EST tornou-se refe-
rência nacional e internacional, 
acolhendo e formando pessoas de 
todo o Brasil e também de diversos 
países da América Latina, América 
do Norte, África e Europa. 

Ao longo dos anos, foram 
muitas dificuldades. Mas também 
foram muitas alegrias e novas 
conquistas. Na última década, o 
desafio foi firmar-se como Facul-
dades EST, trazendo consigo toda 
experiência e tradição do ensino 
na área teológica e em novos 
cursos técnicos na área de saúde 
e música. 

Trazida à lembrança na fala do 
pastor residente Nestor Friedrich, 
a paixão e a persistência de quem 
faz parte dessa história foi funda-
mental ao longo desses anos. “Se 

A placa memorial registra um 
desenho do modesto chalé feito 
por Ervino Schmidt, na época em 
que era aluno do Instituto Pré-
-Teológico (IPT). Além disso, ali 
constam os nomes dos estudantes 
da primeira turma. 

O Prof. Ms. Osmar Witt fez 
a leitura de um breve relato, que 
resgatou a importância histórica do 
chalé. O momento foi emoldurado 
pela bonita apresentação do grupo 
de violino da Faculdades EST, re-
gido pelo maestro e professor Jorge 
Alberto Inda Fernández. 

Sustentabilidade - Em se-
guida, foi apresentada a reforma 
que incluiu a geração de energia 
fotovoltaica no “Prédio S”, que 
recebeu 88 placas de 260W e vai 
gerar em torno de 30% da energia 
consumida no local. A sustentabi-
lidade, levantada como bandeira 
pela instituição ao longo da última 
década, tem recebido muita dedi-
cação da equipe diretiva e o apoio 
do Conselho de Administração. A 
Faculdades EST tem investido em 
energia limpa, através da geração 
de energia fotovoltaica, primeira-
mente no Instituto de Ética e agora 
no Prédio S. 

nos orgulhamos de nossa teologia 
e a IECLB é reconhecida pela con-
sistência teológica, pela seriedade 
e comprometimento com que atua 
no mundo ecumênico, muito disso 
nós devemos à Faculdades EST”, 
salientou Friedrich. 

Memorial - Ao final da ce-
rimônia, todos se dirigiram ao 
caminho de acesso ao Prédio da 
Reitoria para o descerramento do 
memorial do primeiro chalé, sede 
da Escola de Teologia, que pre-
cisou ser demolido há três anos. 

Reitor e ex-alunos do IPT homenagearam casa onde tudo começou.

Em 2006, num dia muito frio e 
chuvoso em Caçador/SC, um grupo 
se reuniu para concretizar um so-
nho: formar um grupo que reunisse 
os singulares da paróquia de Rio 
das Antas. O pastor Inácio Lemke e 
esposa Margit reuniram as pessoas 
na Epagri. Além do frio e da chuva, 
faltou energia e o pastor não podia 
usar a apresentação preparada para 
o projetor. Mesmo assim, aquele 
pequeno grupo insistiu. À luz de 
velas realizou o encontro e prepa-
rou o almoço e o café.

Apesar disso tudo, no dia 22 
de abril o grupo completou dez 
anos. O grupo cresceu e se tornou 
interparoquial e ecumênico. A Co-

munidade de Videira – que este ano 
celebra 85 anos – recebeu o grupo 
para almoço, celebração e café da 
tarde. O pastor sinodal Inácio Le-
mke e esposa Margit, fundadores 
do grupo, foram homenageados. 

Os pastores das duas paró-
quias, Rio das Antas e Caçador, 
coordenaram o culto com prega-
ção de Lemke. A pastora Francin-
ne de Oliveira Kerhoff recebeu 
os colegas pastores Ildo Franz e 
Armin Hollas, que com ela par-
tilharam a celebração eucarística. 
Depois da celebração todos foram 
ao salão para um café, que já é 
tradicional em todos os encontros 
do grupo. 

COMUNIDADES

Videira comemora dez 
anos do grupo de singulares

Em dia 
especial 
o grupo 
celebrou 
culto e 
homenageou 
fundadores 
pastor Inácio 
Lemke e 
esposa 
Margit.

Compostagem Doméstica
Cada pessoa gera cerca de 800g 

a 1 kg de lixo doméstico por dia, 
dos quais 70% são compostáveis. 
São cascas, folhas e outros vegetais, 
cujas quantidades mensais e anuais 
são estarrecedoras. Calcule para sua 
cidade com seus filhos e netos. 

Uma tênue camada de solo é 
capaz de sustentar, por milhares 
de anos, uma floresta como a Mata 
Atlântica. O mesmo solo não sus-
tenta plantações de soja e milho por 
mais de uma década, a menos que 
se usem fertilizantes químicos. Por 
quê?  Simples. Na floresta não se 
perde uma folha ou pétala sequer. 
Tudo é reciclado e reintroduzido no 
solo sob forma de sais/nutrientes, 
num trabalho silencioso e incessan-
te de trilhões de bactérias e fungos 
em especial. Não há lixão nem 
aterro na floresta e nada se perde.

Neste sentido, foi concebida 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei 12.305/2010), que 
preconiza resíduo zero destinado 
aos aterros. A não interiorização 
desses princípios no fazer diário 
de cada cidadão preocupa, porque 
extraímos da natureza e nada devol-
vemos. A vida se recente da falta de 
nutrientes naturais saudáveis.

Como fazer?
O Galo Verde tem visão prag-

mática da crise ambiental global e 
a percepção sistêmica da Criação 
de Deus e da nossa responsabilida-
de. Nesse sentido, desafia, encoraja 
e quer especialmente encantar você 
para montar uma composteira no 
seu jardim, horta ou terreno.

Para tanto, adote como princí-
pios (1) que todo material orgânico 
(cascas, folhas, frutas e galhos) 
gerado em sua propriedade deve 
ser compostado e tornado nutriente 
de hortaliças e flores. Monte uma 
composteira (2) e não a esconda. 
Deixe-a à vista e orgulhe-se. 

Escolha um local sem muita 
sombra ou muito sol. Crie uma base 
com ripas de madeira ou galhos, 
para o ar circular por baixo. O pro-
cesso de compostagem é aeróbio, 
quanto mais arejado, melhor. Sobre 
esta base deposite as cascas, folhas, 
podas e restos de alimentos. Evite 
carne e peixes. Aparas de grama e 
folhas secas são ótimas para cobrir 
a composteira e evitar moscas. Aju-
de na decomposição adicionando 
folhas verdes. Se faltar umidade, re-
gue (não encharcar). Semanalmen-
te, a pilha da composteita deverá 
ser remexida para aeração. 

Com o adubo produzido, cultive 
hortaliças saudáveis para sua famí-
lia e flores lindas para o seu jardim. 
Envolva seus filhos, chame-os à 
participação. Conscientize-se que 
você é membro da única espécie 
capaz de decidir pela vida ou pela 
célere destruição da Vida na Terra.

Com seu habitual sorriso e 
a memória aguçada, Irmã Ruthild 
Brackemeier compartilhou com a 
comissão do hinário sobre sua par-
ticipação na comissão de Hinos do 
Povo de Deus 1. Irmã Ruthild conta 
sobre o processo da comissão à 
época, respondeu a perguntas, falou 
sobre critérios e aceitação do mate-
rial produzido. “As partituras eram 
todas escritas à mão, num exaustivo 
e paciente trabalho”, relata. 

A informação vem justamente 
quando a comissão atual se ocupa 
da revisão das partituras, que estão 
sendo confeccionadas por uma 
equipe localizada nos Estados 
Unidos e em Curitiba. 

O encontro com Irmã Ruthild 
ocorreu dentro da 19ª reunião ordi-
nária da comissão, entre 12 e 14 de 
maio, na Casa Matriz de Diaconisas 
em São Leopoldo/RS. O encontro 
reuniu três gerações da Comissão 
do Hinário, sendo por isso histórico: 
Irmã Ruthild da comissão do HPD 
1, Cláudio Kupka, Werner Ewald 
e Oziel Campos de Oliveira da 
comissão do HPD 2 e toda a atual 
comissão do novo livro de canto 
da IECLB. Em outro momento, a 
comissão se reuniu com o pastor 
Leonhard Creutzberg, em Joinville/
SC. O objetivo é valorizar pessoas 
que arduamente doaram seu tempo 
e conhecimentos no passado. 

MÚSICA

Três gerações da comissão 
do hinário encontram-se

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Geral NO DIA DOS NAMORADOS saiba 
mais sobre o casamento de Lutero

MARTIN E KATHARINA

Um casamento bombástico Barragem de Ibirama 
viola direitos humanos

P. Dr. LEANDRO HOFSTÄTTER/Joinville
O Conselho Nacional de 

Direitos Humanos criou um Grupo 
de Trabalho que está investigando 
denúncias de violações de direitos 
humanos contra a população in-
dígena no sul do Brasil. No último 
dia 2 de maio o grupo esteve na 
UFSC reunido com representantes 
de instituições da sociedade civil 
e dos povos Guarani, Kaingang e 
Laklãnõ/Xokleng.

Na oportunidade, o COMIN 
e lideranças Laklãnõ/Xokleng, 
entre elas o cacique presidente da 
Terra Indígena Laklãnõ, Setem-
brino Cam lém, o cacique regional 
da Aldeia Toldo e o vice-cacique 
da Aldeia Figueira, relataram ao 
GT os problemas causados pela 
Barragem Norte ao povo Laklãnõ/
Xokleng e também entregaram um 
dossiê sobre a mesma, elaborado 
pelo CIMI e pelo COMIN. 

A Barragem Norte foi denun-
ciada como uma grave violação 
dos diretos deste povo. Ela teve sua 
construção iniciada no início dos 
anos 1970 para conter as cheias 
no Vale do Itajaí. Esta barragem 
foi construída durante a ditadura 
militar e a população indígena não 
foi consultada e também não foi re-
alizado estudo de impacto socioam-
biental. Ela tem capacidade para 
357 milhões de metros cúbicos de 
água e alaga anualmente a Terra 
Indígena, onde vivem cerca de 
2.500 pessoas. Durante as cheias 
as crianças ficam sem aula, cinco 
aldeias ficam sem atendimento de 
saúde, estradas são destruídas e 
aldeias ficam isoladas. Além disso, 
as cheias destroem a mata ciliar 
do Rio Hercílio e estão causando 
erosão no solo, condenando casas 
de famílias indígenas e a Escola 
Indígena Laklãnõ.

O povo Laklãnõ/Xokleng, 
apesar de muitos protestos e 
acordos com o governo, nunca foi 
indenizado e as medidas compen-
satórias pelos danos causados pela 
barragem nunca foram plenamente 
cumpridas. O dossiê entregue ao 
GT contém mais de 800 páginas de 
relatos e documentos comprovando 
a negligência do Estado de Santa 
Catarina e do Governo Federal 
para com o povo Laklãnõ/Xokleng.

Os estudantes indígenas dos 
cursos regulares da UFSC e tam-
bém os estudantes da Licenciatura 
Intercultural Indígena também 
estiveram presentes à reunião. Os 
mesmos relataram casos de discri-
minação racial na universidade e 
nas redes sociais e as dificuldades 
de permanecer estudando longe 
das aldeias. Os estudantes Laklãnõ/
Xokleng também confirmaram os 
danos causados pela Barragem 
Norte.

O GT também realizou uma 
visita na Terra Indígena Morro dos 
Cavalos, do Povo Guarani, e visi-
tas a órgãos públicos do Estados 
de Santa Catarina, além de realizar 
uma visita à Funai em São José.

Para a preparação do 17o 
Congresso Brasileiro Ecumê-
nico de Assistência Espiritual 
Hospitalar, que acontecerá em 
2017,  estiveram reunidos no 
dia 28 de abril em Florianópolis/
SC o presidente da Associação 
Cristã de Assistentes Espirituais 
Hospitalares-ACAEHB, pastor 
Mário Sonntag, capelão do Hos-
pital da ULBRA de Porto Alegre, 
e demais integrantes da diretoria, 
juntamente com representantes 
da Associação dos Amigos do 
Hospital Universitário-AAHU e 
de igrejas cristãs envolvidas com 
a assistência espiritual hospitalar 
em Florianópolis.

O último congresso aconteceu 
em 2015, na cidade de São Leo-
poldo/RS, com o tema “A igreja 
como comunidade terapêutica: De-
safios para a assistência espiritual 
a enfermos”. Nessa oportunidade 
ministros e ministras da IECLB 
de diversos sínodos também par-
ticiparam. 

Ocasamento do reformador 
Martin Luther com Katha-
rina von Bora, no dia 13 de 

junho de 1525, foi uma das maio-
res bombas do século 16. Ora, tal 
século não estava preparado para 
uma união entre um monge e uma 
monja. Havia dois caminhos a se-
guir naquela época: o espiritual, da 
salvação certa, tornando-se parte 
do clero – que era o caso de Luther 
e Bora – ou o caminho “mundano”, 
do casamento, das coisas terrenas, 
como sexo, filhos, trabalho árduo, 
sofrimento, festas, cerveja e etc. 

Justamente esse caminho mun-
dano devia ser “salvo” através das 
penitências e das indulgências. 
Mais: somente o clero poderia con-
ceder tal salvação aos “perdidos”! 
No entanto, dois representantes do 
caminho espiritual por excelência, 
escolhem uma outra via! Como 
pôde tal sacrilégio realmente 
acontecer? 

É importante ressaltar que o 
casamento tem relação direta com a 
teologia da Reforma: Deus desce e 
salva o mundo e os seres humanos 
por graça, de graça, nos dando 
liberdade para responder em fé a 
essa acolhida por parte de Deus 
em Jesus Cristo. Tal redescoberta 

Uma das bênçãos concretas 
que Deus nos concede e sobre 
a qual podemos nos alegrar é o 
amor entre homem e mulher que 
é celebrado no casamento, com 
tudo o que isso significa, inclu-
sive o sexo. Imaginem as faces 
enrubescidas das pessoas à época! 
E isso Lutero redescobre a partir 
da Bíblia. 

Imaginem: o ser humano tem 
liberdade de curtir a vida! Mas o 
amor de Deus não é abstrato. Era 
necessário vivenciá-lo e colocar 
um sinal. Por isso Lutero se casou 
com a Käthe, estando seguro da 
bênção de Deus para essa união. 
Fantástico! 

No entanto, não apenas a cúria e 
todos os “santinhos do pau oco” da 
época ruborizaram-se pela atitude 
do reformador. Até mesmo no cír-
culo mais restrito dos seus amigos e 
conhecidos houve quem reprovasse 
a coragem dos nubentes. O que 
mais ficou chateado, certamente 
foi Melanchton, que assim se ex-
pressou: “Inesperadamente, Luther 
resolveu se casar com a Bora, sem 
ao menos informar os seus amigos 
sobre suas intenções”. Quem sabe, 
justamente por ser contrário ao 
casamento, Melanchton nem foi 
convidado para a cerimônia.

Coube ao pastor Johannes 
Bugenhagen, amigo e confessor 
pessoal de Lutero, realizar a bên-
ção. Não é por acaso que o primeiro 
filho do casal se chamasse Johan-
nes (1526). Foram abençoados 
com mais cinco filhos: Elisabeth, 
Magdalene, Martin, Paul e a caçula 
Elisabeth. O amor de Deus tornado 
concreto em Jesus Cristo realmente 
transforma a vida.

do evangelho coloca não somente 
a relação com Deus, mas também a 
relação com o mundo e com os ou-
tros seres sob uma nova ótica: tanto 
seres humanos como a criação são 
imagem de Deus e nada menos que 
o próprio Deus considerou essa 
criação como boa. Veio o pecado 

e atingiu a todos, quebrando a 
relação. Apenas Cristo conseguiu 
restabelecer o que havia sido des-
truído. Assim, de forma agradecida 
pela salvação concedida sem mere-
cimentos, podemos novamente nos 
regozijar e desfrutar de tudo aquilo 
que Deus nos dá. 

Casal de atores representa o casal Martin Luther e Katharina von Bora em Wittenberg.

CAPELANIA HOSPITALAR

Florianópolis hospedará 17o Congresso Brasileiro 
Ecumênico de Assistência Espiritual Hospitalar

A importância de se refletir a 
ecumenicidade desse trabalho é 
de vital significado. Já não é mais 
possível conceber uma assistência 
espiritual hospitalar que não co-
mungue com o ecumenismo. 

Ter clareza de nossa raiz lu-
terana e nos alimentarmos pro-
fundamente de nossa teologia é 
também fundamental para que 

caminhemos em comunhão com 
outros irmãos e irmãs sem temer 
que isso possa prejudicar as vivên-
cias de fé de nossas comunidades 
ou de nós mesmos; só enriquece. 
Como escreve a pastora alemã 
Margot Kässmann, “a nossa fé, 
nossa tradição luterana, nossa vi-
vência espiritual devem ser raízes 
que nos dão asas”.

Pa. VERA C. WEISSHEIMER/Florianópolis

Participantes da ACAEHB reunidos em Florianópolis em abril.
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DIVULGAÇÃO O CAMINHO



5462

ANO XXXII / Nº 6 / JUNHO DE 201612 O CaminhO

Diaconia ASSESSORIA de pastora 
e médico marca curso

O Conselho Sinodal de Dia-
conia do Sínodo Paranapanema 
realizou uma ação diaconal no 
dia 30 de abril, visitando dois dos 
projetos diaconais existentes no 
sínodo, em Almirante Tamanda-
ré e Lapa/PR. Participaram das 
visitas 18 pessoas vindas de sete 
comunidades do sínodo: Martin 
Luther, Consolação, Bom Sa-
maritano, Comunidade da Cruz, 
Comunidade da Ascensão, Bom 
Pastor e Melanchton, todas da 
Grande Curitiba. As visitas foram 
acompanhadas pelo diácono Eri-
velton Reinke, diretor da Centro 
de Educação Infantil Bom Sama-
ritano II, e da representante do 
sínodo no Conselho Nacional de 
Diaconia, Sandra Fix.

O primeiro projeto visitado 
foi o Projeto Dorcas em Almi-
rante Tamandaré, mantido pela 

Associação Evangélica Cristo 
Redentor em parceria com a Co-
munidade do Redentor. O grupo 
foi recepcionado pelo coral do 
projeto. A coordenadora-geral 
do Projeto Dorcas, Darclê Susan 
Westphal da Cunha, fez um relato 
das atividades do projeto, que 
atende 110 crianças em situação 
de vulnerabilidade social, mora-
doras do Bairro Bonfim em Al-
mirante Tamandaré, e conta com 
12 colaboradores contratados e 
33 voluntários.

A segunda visita foi ao Centro 
de Recuperação Nova Esperança, 
na Lapa/PR. O Grupo foi recep-
cionado por um coral formado 
pelos moradores do Cerene. Após 
um breve passeio pelas instalações 
conduzido por Marcos Passig, o 
grupo almoçou com os moradores 
e colaboradores.

SÍNODO PARANAPANEMA

Conselho sinodal de 
diaconia realiza visitas para 
promover ação diaconial

Nos dias 9 e 10 de abril acon-
teceu o quarto módulo do curso 
“Vida no Limiar da Morte”, no 
Centro de Eventos Rodeio 12, em 
Rodeio/SC. A assessoria do curso 
foi da pastora Aline Stüewer, que 
falou sobre “Espiritualidade – a 
Fé no Contexto da Doença”. Dela 
ouvimos que, muitas vezes, a nossa 
espiritualidade e a nossa fé são 
abaladas e até renovadas com a 
pessoa doente. “Ao olhar nos olhos 
do paciente terminal, sentimos a 
presença de Deus”, sublinhou.

Visitar uma pessoa em fase 
terminal é uma oportunidade de 
crescimento. Para a pastora, “Fé 
é não entender, mas mesmo assim 
confiar no Deus da vida.  Isso mes-
mo! Nós não podemos explicar o 
sofrimento racionalmente e é na 
presença de uma pessoa terminal 
que a fé na ressurreição faz toda a 
diferença”.

Além da pastora Aline, o Dr. 
Antônio Carlos Scaramello tam-

VIDA NO LIMIAR DA MORTE

Espiritualidade no 
contexto da doença

bém palestrou. Ele prestou asses-
soria como médico patologista e 
legista. Foi bom ouvi-lo enquanto 
partilhou de suas experiências 
como profissional da área. Ele 
respondeu perguntas e esclareceu 
dúvidas do grupo. 

Como patologista, cabe-lhe re-
velar aos pacientes o resultado dos 
exames. “Inúmeras foram as vezes 

em que vi pessoas desabarem na 
minha frente, ao ouvirem que estão 
com alguma doença grave. Sim, eu 
lido diariamente com sofrimentos 
causados pela dor, pelo luto, pela 
perda e pelo medo”, afirmou. Os 
temas mexeram com os participan-
tes. Ficou a certeza da ressurreição 
vibrando dentro de todos e a desco-
berta de querer viver bem.

Diác. VALMI IONE BECKER / Joinville

Por meio de dinâmicas, os participantes exercitaram atividades.

Estima-se que no Brasil exis-
tam cerca de 2 milhões de autistas. 
“O espectro autista é uma condição 
que compromete a capacidade de 
se comunicar com os outros, de 
perceber acontecimentos comparti-
lhados, de expressar o que sente ou 
pensa nas mais diversas situações 
e de utilizar as palavras de acordo 
com o contexto. Surgem manias, 
posturas ou atos repetitivos, rituais 
e interesses restritivos”, diz Juliana 
Martins, psicóloga e responsável 
pela BBDU, empresa gaúcha que 
desenvolve produtos criados por 
psicólogos para ajudar os pais na 
criação dos filhos.

Partindo desse princípio, a 
BBDU criou uma linha completa 
de produtos para crianças espe-
ciais. O autismo leva a criança a 
enfrentar mais desafios sociais e 
a ter dificuldade de adaptação a 
ambientes imprevisíveis. De acor-

do com a proprietária, “essa linha 
serve para auxiliar na rotina da 
criança, podendo planejar melhor 
os eventos diários. Elas precisam 
de uma rotina que deve ser clara e 
definida para proporcionar-lhe pre-
visibilidade, intimidade, autono-
mia e tranquilidade, minimizando 
a ansiedade da criança”.

Estes desafios levaram a BBDU 
a desenvolver produtos especiais, 
poucos conhecidos no Brasil, como 
o  Mural das Rotinas Diárias. 
Trata-se de um mural metálico 
com imãs que permite aos pais 
organizarem as atividades do filho. 
Cada atividade cumprida, vai para 
o saquinho que fica anexado ao 
mural, saindo do campo de visão 
da criança e não confundindo com 
o que vem pela frente. 

Além do mural, outros produ-
tos já foram desenvolvidos, como 
o Kit de ímãs “Dentro de Mim”, 

que auxilia a criança a expressar 
suas emoções. Segundo a psicó-
loga, “basta mostrar cada uma das 
emoções à criança e ensiná-la a 
colocar no ímã-moldura a carinha 
que representa como ela está se 
sentindo naquele dia/momento. Os 
sentimentos podem variar durante 
o dia e ela pode expressar-se atra-
vés dos ímãs, cada vez que sentir 
necessidade”. 

Além destas, a BBDU também 
desenvolve diversas outras solu-
ções que facilitam a vida dos pais 
e estimulam o desenvolvimento 
das crianças. São produtos com 
psicologia aplicada, testados e 
recomendados por profissionais da 
área de comportamento, educação e 
nutrição. Os produtos são vendidos 
através de e-commerce e entregues 
em todo o Brasil. Detalhes sobre os 
produtos e seus precos podem ser 
vistos em www.bbdu.com.br.

EDUCAÇÃO

Produtos para crianças de espectro autista

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

LEITURA

Escola de Rondon faz sucesso 
com muro que imita biblioteca

Um muro em Marechal Cân-
dido Rondon/PR mais parece uma 
biblioteca. A ideia foi do diretor da 
Escola Evangélica Martin Luther, 
pastor Ildemar Kanitz. O objetivo 
do enorme painel de livros é de 
incentivar a leitura, diz o pastor.

A obra foi executada pelo 
grafiteiro Alexandre “Trilha” e 

representa as lombadas de dezenas 
de livros. Alexandre faz grafite 
pela cidade há 16 anos e vive de 
sua arte. Mas esta o tornou famoso 
até na TV. Para Kanitz, que dirige 
a escola em que a literatura está 
por todos os lados, “somos uma 
escola, e uma escola tem que fo-
mentar a leitura”.

O muro da Escola Martin Luther chamou a atenção do noticiário da TV.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Fé e Vida FALECIMENTO do pastor 
da música abala IECLB

Terra Brasilis
CLOVIS HORST LINDNER
Diretor de Redação
Blumenau / SC

IN MEMORIAM

Réquiem ao maestro Frank Graf
Porta dos Fundos

Esperavam outro texto de 
mim neste espaço, eu sei. As coi-
sas mudaram no Brasil em maio. 
Mas, justifico o que segue com o 
argumento de que tais mudanças, 
ainda que significativas, são 
coisa de 180 dias. Até lá, muito 
acontecerá e o nosso futuro 
imediato está nas mãos do STF. 
O que me intriga muito mais é 
o que urdem na calada da noite 
para o Brasil a longo prazo.

 O deputado federal Jair 
Messias Bolsonaro (PSC) foi ba-
tizado em Israel, na quarta-feira 
dia 11 de maio. O Rio Jordão, o 
mesmo rio em que o verdadeiro 
Messias foi batizado há dois mil 
anos, foi o espetacular palco 
dessa patuscada religiosa. 

O batismo foi realizado 
pelo pastor Everaldo Pereira, 
ministro da palavra de Deus que 
também é o presidente do Parti-
do Social Cristão-PSC, o partido 
que recebeu Bolsonaro de braços 
abertos. O fascismo entra pela 
porta dos fundos do cristianis-
mo e, mais uma vez, a igreja se 
lambuza no que a humanidade 
produz de pior. 

Um plano soturno
Sabe, não tenho nada com 

isso que o PSC acolha Bolsonaro 
e seus planos ou que ele largue 
a confissão católica para ser 
batizado na Assembleia de Deus 
Ministério Madureira. O que não 
deixa o pequeno profeta sossegar 
em mim, é o plano soturno por 
trás disso tudo, em nome de Jesus. 

Em 2018 haverá um Bolsona-
ro candidato à presidência, agora 
batizado e publicamente converti-
do. Espertamente, ele se alia aos 
“evangélicos”. Terá o aplauso e 
o apoio não somente dos irmãos 
do pastor que o batizou, de Ma-
lafaia, de Feliciano e de outros. 
Lamentavelmente, também haverá 
muitos luteranos e católicos entre 
os que lhe renderão voto fiel e 
sincera admiração. 

Assusta o crescimento de uma 
fé com falso discurso “família”, 
comprometida com o ódio, a 
xenofobia, a homofobia, a tortura 
e a intolerância política e reli-
giosa. Não acusemos o islamismo 
de fundamentalista. A fé cristã, 
afinal, já tem seu próprio funda-
mentalismo. Bolsonaro não tem 
como vencer agora, mas a som-
bra de Trump já se projeta sobre 
nós. E, pior, enquanto eles urdem 
um futuro inominável para o 
nosso país, continuamos imóveis 
e calados. É um silêncio cons-
trangedor e que compromete.

Édifícil descrever em poucas 
linhas a importância do pastor 
e maestro Frank Otto Mathias 

Graf para a música dentro e fora da 
IECLB. Com sua morte no último 
dia 17 de maio em Curitiba, a IE-
CLB perdeu o seu mais apaixonado 
maestro e incentivador da música. 
Exímio regente de coral, primoroso 
maestro, comunicador experimen-
tado, criativo músico e amado pro-
fessor, além de um tarimbado pastor 
de comunidade, são alguns de seus 
muitos atributos.

Para resgatar brevemente sua 
importância, a Redação do Ca-
minho lança mão da cuidadosa 
biografia de Graf elaborada pelo 
pastor emérito Leonhard Creutz-
berg, disponível no Portal da 
IECLB (www.luteranos.com.br).

Natural da Alemanha, onde 
nasceu em Halberstadt (1943) em 
plena guerra e já órfão de pai, como 
filho da pianista brasileira Esther 
Graf e do instrutor de aviação ale-
mão Otto Graf, veio para o Brasil 
com três anos de idade.

Após estudar no Instituto Pré-
-Teológico, Graf tornou-se pastor em 
1965 na Faculdade de Teologia em 
São Leopoldo/RS. Ainda no mesmo 
ano, assumiu a primeira paróquia em 
Trombudo Central/SC, onde casou-
-se com Annelise Schütte.

Em 1971, um concílio da se-
gunda Região Eclesiástica reco-
mendou que Graf fosse licenciado 
do pastorado para ir à Alemanha 
estudar Música Sacra. A partir de 
1972 estudou em Berlim e Lübeck. 
De volta ao Brasil, a partir de Blu-
menau/SC dirigiu o Departamento 
de Música Sacra da IECLB, com 
o objetivo de treinar organistas e 
regentes de corais, realizar cursos 
de canto e música, editar e divulgar 
material para canto coral e música 
nas comunidades e orientar minis-

dade de Blumenau. Em 1986 ele 
fundou o Coral da Furb. De 1989 
a 1992 foi secretário municipal de 
Cultura e Turismo de Blumenau. 
Em 1994 passou a reger a Orques-
tra de Câmara de São Bento do 
Sul/SC e em 1999 fundou a Or-
questra da FURB, uma das poucas 
orquestras universitárias existentes 
no país, formada com acadêmicos 
e graduados do curso de música 
da Furb, onde lecionava. Também 
na Furb coordenou o Quinteto de 
Metais, grupo com a clássica for-
mação dos instrumentos de metal, 
resumindo o som de uma orquestra 
a apenas cinco instrumentos.

Nesse período também empres-
tou sua locução por diversos anos 
a programas de rádio na União 
FM e na Furb FM de Blumenau, 
onde divulgou a música clássica e 
sua história em programas aos do-
mingos de manhã e fez meditações 
diárias pelo “Senhas”.

Sua influente personalidade e 
rica trajetória deixaram importantes 
e indeléveis sinais em muitos lu-
gares. Parte deles estão registrados 
no documentário biográfico “Frank 
Graf, o Caminheiro”, do diretor, 
produtor e roteirista Andreas Peter. 
O documentário de uma hora está 
disponível no Vimeo, no link https://
vimeo.com/90523356. Nele, o maes-
tro afirma: “A música é vida plena. 
Por ela você expressa conhecimento, 
sentimento e qualidade de vida. Eu 
tenho a música como um elemento 
essencial dentro da minha vida”.

Aposentado desde 2003, o pas-
tor, professor e maestro ainda deu 
aulas por diversos anos. Nos últimos 
anos, residia no litoral paranaense 
em Pontal do Sul, seu refúgio. Ul-
timamente, voltou a Curitiba, onde 
faleceu no dia 17 e foi cremado no 
dia 18 de maio. Deixa enlutada sua 
esposa Annelise, duas filhas Hen-
riette e Gabriele, três netos e muitos 
amigos e discípulos.

tros na liturgia e música sacra.
Sob sua orientação, semanas 

de música e seminários por todo 
o Brasil promoveram uma revo-
lução musical dentro da igreja. O 
Departamento de Música Sacra da 
IECLB foi um dos mais profícuos 
instrumentos de promoção musical 
sob sua criativa batuta. As expe-
riências sonoras de seus arranjos 
ele fazia no coral Ars Sacra, que 
marcou época em Blumenau, gra-
vando diversos CDs e foi o embrião 
do Coral da Furb.

Em 1976 Graf organizou a União 
de Corais Evangélicos (UCE), enti-
dade cultural que em 1983 já listava 
130 corais inscritos, com 2.774 can-
tores, que recebiam regularmente 
as partituras Cantate Domino com 
arranjos de hinos e corais. Graf 
também realizou cursos de música 
para auxiliares de culto infantil, e 
participava dos festivais de música 
e canto da juventude evangélica.

Em Blumenau, Graf organizou 
o Curso de Música Sacra, de dois 
a três anos de duração, que trans-
mitiu conhecimentos musicais para 
regentes, organistas e auxiliares, 

e formou músicos para servirem 
nas comunidades. Em aulas num 
final de semana por mês, o curso 
ensinava regência, flauta, violão, 
harmônio, órgão, teoria musical, 
história da música, liturgia e hino-
logia. Além das partituras, o depar-
tamento também editou material 
musical para jovens, cancioneiros 
para os grupos de mulheres e para 
o Departamento de Catequese.

Desde 1976 Graf fazia par-
te da Comissão do Hinário que 
elaborou o primeiro volume do 
hinário Hinos do Povo de Deus. 
Ao lado, também foi elaborado um 
livro com arranjos para organistas. 
Uma dezena de hinos apreciados 
deste hinário tiveram sua linha 
melódica composta por Frank Graf, 
mormente os que contêm as belas 
letras do pastor e poeta Lindolfo 
Weingärtner. Canções como “Na 
casa de Deus há paz”, ou “Da terra 
a plenitude”, ou ainda “Meu irmão 
tu precisas falar com Jesus” têm 
melodia do pastor Graf.

Em 1984 Graf voltou a atuar em 
paróquia, ao lado de sua atividade 
de professor da FURB, universi-

Frank Graf (1943-2016), um legado musical que marcou a vida de muitos.

IMAGEM DO DOCUMENTÁRIO “FRANK GRAF, O CAMINHEIRO”, DE ANDREAS PETER

REDAÇÃO: CLOVIS HORST LINDNER

O Conselho Universitário da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina-UFSC, reunido em 
sessão de 3 de maio em Floria-
nópolis/SC, reitera o princípio 
fundamental da liberdade de 
expressão e de desenvolvimento 
de pesquisas, aspecto essencial 
para o progresso da ciência e 
para o bem-estar da humanidade 
e registra seu apoio a todas/os 
as/os cientistas que se dedicam 
à área de pesquisa em Estudos 
de Gênero.

Os estudos de gênero, de-
senvolvidos com seriedade e 

GÊNERO

UFSC aprova moção em defesa da pesquisa de Gênero no Brasil
competência, entre os quais os re-
alizados na UFSC, têm destaque 
nacional e internacional e partem 
de uma constatação central: as 
desigualdades e as diversidades 
de gênero já existiam em todas 
as sociedades, muito antes da 
criação dessa área de estudos, 
tendo assumido variadas formas 
ao longo dos séculos. 

Boa parte das pesquisas, além 
de contribuírem para o entendi-
mento de questões epistemoló-
gicas complexas ligadas à diver-
sidade humana, têm se dedicado 
ao estudo de realidades concretas 

relacionadas às desigualdades de 
gênero, favorecendo o entendi-
mento mais amplo do assunto, 
de modo a construir e subsidiar 
políticas públicas e a permitir a 
extinção das violências de gênero 
de todo tipo.

As manifestações que visam 
atingir um tema específico – as 
pesquisas sobre relações de gêne-
ro e LGBTTTIs (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros e Intersexos) –, inde-
pendentemente das posições políti-
cas ou religiosas, atacam, além da 
temática em si e seus resultados, os 

próprios fundamentos da liberdade 
da atividade científica em qualquer 
área de conhecimento.

Para que os Estudos de Gênero 
continuem contribuindo para os 
avanços das conquistas humanas 
e especialmente de grupos histori-
camente marginalizados na socie-
dade brasileira, a UFSC enfatiza 
a importância de se respeitar e 
preservar esta importante área da 
ciência brasileira.

A moção publicada pelo Conse-
lho Universitário tem a assinatura 
da sua presidente, a professora 
Roselane Neckel.
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Em Foco TROCA DE SABERES reúne 
capelães hospitalares da IECLB

Lutero e Zuínglio
SOUC

JENS SCHMITZ / 2016

DIFERSÃO

DIPLOMATA FM  105,3 MHZ

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

Comunidades celebram a ecumene 
na semana de oração pela unidade

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

PALAVRAS 
CRUZADAS

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 

No dia 4 de maio, estiveram 
reunidos pastores, padres, Dom 
Rafael Biernaski, bispo de Blu-
menau  na Comunidade Paroquial 
Santa Terezinha, no bairro Escola 
Agrícola, Blumenau.  Membros das 
Igrejas-irmãs reuniram-se na Igreja 
Matriz Santa Terezinha e celebraram 
o culto ecumênico de abertura da Se-
mana de Oração pela unidade cristã 
SOUC - 2016. A semana estende-
-se de 8 de maio até o seguinte dia 
15, na solenidade de Pentecostes. 
Abriu-se, assim, oficialmente, esse 
tempo antes do início dos oito dias de 
oração conjunta pela unidade, com o 
propósito de reservar a Semana para 
celebrações nas comunidades da 
região. Esta celebração de abertura 
e motivação teve sua continuação no 
dia 11 de Maio na Comunidade Lute-
rana Martin Luther na Itoupava seca.

Na celebração de abertura, no 
dia 4, Pastor Alan S. Schulz fez 
a homilia. Valorizou a iniciativa 
da celebração conjunta entre as 
diversas Igrejas como testemunho 
da busca da reconciliação reco-
mendada pelo Senhor. Convidou a 
renovar nossa mesma fé no Deus 

triúno que, através de seus fiéis, 
realiza suas maravilhas de vida, 
paz e fraternidade, mesmo em 
contextos desafiadores, como este, 
de divisões políticas e corrupção, 
ora nos atingindo em nosso país.

Sob o tema “Chamados e cha-
madas a proclamar os altos feitos 
do Senhor” (1Pe 2.9), vivenciamos 
a fraternidade cristã que o sacra-
mento do Batismo fundamenta para 
formar um só povo guiado pelo 
mesmo Senhor. Essa perspectiva de 
caminhada ecumênica foi proposta 

das Igrejas Católica Apostólica Ro-
mana, Luterana, Ortodoxa e Batista 
da Letonia. Este país, na metade 
do século 20, sofreu grande per-
seguição religiosa. O resultado foi 
uma enorme migração de pessoas: 
católicos, luteranos, muçulmanos, 
judeus, etc. Hoje a realidade é dife-
rente. Oportuniza-se a convivência 
respeitosa e pacífica entre as reli-
giões e culturas diferentes. Tanto 
que, lá, se produziu o material 
motivador da Semana de Oração 
pela Unidade Cristã 2016.

Ministros luteranos e católicos durante o culto de abertura da SOUC

No dia 11 de maio, luteranos e 
católicos de Luiz Alves/SC, se reu-
niram em Ribeirão Máximo para 
celebrar a Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos. Animados 
pelo lema bíblico: “Chamados a 

proclamar os altos feitos do Se-
nhor” (1 Pe 2.9), a igreja lotou. A 
celebração foi dirigida pelo pastor 
Roni Balz e pelos padres Lauro 
Mittelmann e Antônio Bohn. Todos 
receberam um sachê de sal e uma 

vela, símbolos do compromisso 
com a missão de Deus. Ser cristão 
não é fazer o que todo mundo faz, 
mas é, a partir do Evangelho, fazer 
diferente, ou seja, dar sabor à vida 
coletiva e trazer luz para quem vive 
nas sombras. Após a celebração, to-
dos participaram de uma confrater-
nização, reafirmando a caminhada 
conjunta. Viver ecumenicamente 
pode ser comparado a vida de um 
casal: mesmo havendo diferenças, 
não são elas o destaque, porém a 
união está em perceber o que se 
tem em comum e fortalecer estes 
vínculos, unindo forças contra os 
poderes do mal, da injustiça, da 
divisão, da violência e da morte. 
Ecumenismo é respeitar as diferen-
ças, valorizando o comum.

THUANE KAROLINE DIAS
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Ecumene RELIGIOSOS apontam urgência 
da pauta da ONU sobre o clima

Nossos Hinos
Pela força 
do amor (HPD 479)

AQUECIMENTO GLOBAL

Quem namora sabe que junho 
é um mês especial. Muitas bênçãos 
matrimoniais ocorrem neste tempo 
de celebrar o relacionamento do 
casal. Também assim este hino.

Seu autor, o pastor Geral-
do Grützmann (1962) é filho de 
pequenos agricultores. Aos 12 
anos teve que deixar sua família 
para concluir o 1º grau na Escola 
Evangélica em Roque Gonzales/RS. 
O 2º grau foi cursado no Internato 
da Escola Evangélica Ivoti/RS, 
formando-se em 1980. Em 1981 
ingressou na Escola Superior de 
Teologia, em São Leopoldo/RS, ten-
do concluído o curso de Bacharel 
em Teologia em junho de 1987. O 
estágio foi realizado na Paróquia 
Centro de Curitiba/PR.

Assumiu seu primeiro campo de 
atividade ministerial em Rio Poss-
moser, Santa Maria de Jetibá/ES, de 
1987 a 1997. De 1998 a 2004 atuou 
no pastorado em Santa Tereza/
ES. Em 2004 assumiu o cargo de 
assessor teológico no Centro de 
Missão ao Norte do Elba (Alema-
nha), fazendo parte do programa 
de intercâmbio entre a IECLB e a 
Igreja Evangélica da Alemanha. 
Desde a volta ao Brasil, em 2012, 
é pastor em Garrafão, Santa Maria 
de Jetibá/ES.

No âmbito da IECLB partici-
pou da comissão de elaboração 
do Hinário da IECLB Volume 2 
(publicado em 2000) e do Conselho 
Nacional de Liturgia.

Também é autor do hino 440 
“Somos gente que espera crente” 
e, em parceria com a esposa Rose 
Mari, autor do hino do município 
de Santa Maria de Jetibá/ES (Melo-
dia do Pastor Valdir Weber).

Antes de o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki Moon, abrir 
a cerimônia de assinatura 

do Acordo de Paris sobre mudanças 
climáticas, uma declaração interre-
ligiosa que apoia este pacto e pede 
uma ação muito mais ambiciosa – e 
que foi assinada por 270 líderes re-
ligiosos – foi entregue no dia 18 de 
abril ao presidente da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, embai-
xador Mogens Lykketoft.

Entre os signatários estão  o Da-
lai Lama e o Bispo  Desmond Tutu, 
além do rabino Yashuv Cohen, o 
grand imam Maulana Syed Muham-
mad Abdul Khabir Azad, a sacer-
dotisa Beatriz Schulthess e o Sheik 
Naqshbandiyya-Mujaddidiyya da 
Ordem Sufi. A declaração é tam-
bém apoiada por 4.639 indivíduos 
e 86 grupos de todo o mundo, que 
apoiaram on-line usando a hashtag 
#Faiths4ParisAgreement.

A Declaração apoia a imple-
mentação total do Acordo do Pa-
ris e de todas as outras decisões 
tomadas na COP21 em dezembro 
passado. Ela tambem reafirma o 
apoio das comunidades de fé a 
ações climáticas mais ambiciosas, 

ONU recebe declaração 
interreligiosa sobre 
mudanças climáticas

incluindo a rápida eliminação dos 
subsídios aos combustíveis fósseis, 
a aceleração da transição para ener-
gias 100% renováveis, bem como 
para o compromisso estabelecido 
no Acordo de Paris de “perseguir 
esforços” para limitar o aumento 
da temperatura media global a não 
mais do que 1,5oC acima dos níveis 
pré-industriais.

“O planeta já ultrapassou os 
níveis seguros de gases de efeito es-
tufa na atmosfera. A menos que estes 
níveis sejam rapidamente reduzidos, 
corremos o risco de criar impactos 
irreversíveis e de colocar centenas 
de milhões de vidas, de todas as 
espécies, em grave risco”, adverte 
a seção inicial da Declaração.

A Declaração serve também 
para renovar o forte compromisso 
das comunidades de fé de permane-
cerem ativas na definição da respon-
sabilidade moral da humanidade de 
cuidar da Terra, como tão poderosa-
mente afirmado na Encíclica Papal, 
bem como das diversas declarações 
sobre mudanças climáticas firma-
das por budistas, cristãos, hindus, 
judeus, islâmicos, sikhs e outros 
líderes religiosos.

Reuniu-se no dia 26 de abril, 
na sede da IECLB em Porto Alegre/
RS, a Comissão Bilateral Católico-
-Luterana. Bispos e padres da 
Igreja Católica Romana e ministros 
e ministras da IECLB participaram 
do encontro bilateral, que tratou de 
eventos importantes que reúnem 
representações das duas igrejas. 

Entre os eventos tratados estão 
um seminário em São Paulo, a 
coedição (Sinodal e Santuário) do 
comentário de Lutero ao Magni-
ficat, a preparação do Congresso 
Estadual de Teologia do RS sobre 
o tema da Reforma, em 2017 a 
consulta da Unilates (Lajeado 
RS) para tratar do documento Do 
Conflito à Comunhão, a tradução 

em linguagem popular desse docu-
mento, o estudo desse documento 
em alguns sínodos da IECLB, o 
Congresso Teológico da FACASC 
em Florianópolis sobre Misericór-
dia em Lutero.

Em termos de planejamento 
para 2017, vislumbra-se um possí-
vel encontro com o Papa Francisco 
em sua visita ao Brasil, o estudo do 
Magnificat de Lutero no Congresso 
Mariano em Aparecida, palestra sobre 
o Magnificat na Assembleia da CNBB 
e com um teólogo católico no encon-
tro dos pastores sinodais, a tradução 
da liturgia da celebração ecumênica 
pelos 500 anos da Reforma em Lund 
(Suécia) para as comunidades lutera-
nas e católicas.

LUTERANOS E CATÓLICOS

Comissão bilateral 
planeja ações conjuntas 
no ano dos 500 anos

Presidente da IECLB visita igreja 
reformada em Castrolanda

Na sexta feira dia 13 de maio o 
pastor presidente da IECLB Nes-
tor Paulo Friedrich, acompanhado 
do pastor sinodal Odair Braun e 
lideranças do Sínodo Paranapane-
ma, visitaram a Igreja Reformada 
de Castrolanda, em Castro/PR. No 

ano de 2015 a IECLB estabeleceu 
convênio de parceria com esta 
igreja, cedendo o pastor Alexander 
Busch para atuar naquela igreja. 
Foi um dialogo com troca de ex-
periências e de materiais entre as 
duas igrejas.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



5466

As pessoas 
não estão 
à venda 
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Especial ALIMENTO ORGÂNICO ajuda a 
natureza e a saúde das pessoas

Tema do Ano

 O tema de 2016 afirma 
que a Graça de Deus nos torna 
“livres para cuidar”. Ao mesmo 
tempo, aponta três aspectos que 
não devem ser esquecidos neste 
cuidado. A primeira é a própria 
Graça, que “não está à venda”. 
A segunda é a Natureza, que 
também “não está à venda”. 
Já falamos sobre neste espaço, 
com a ajuda de diversos autores 
até aqui.

O terceiro aspecto ressalta-
do pelo Tema do Ano diz respei-
to às Pessoas. “Afirmar que as 
pessoas não estão à venda pode 
parecer um exagero ou algo do 
passado”, afirma o material so-
bre o tema disponível no Portal 
Luteranos. Parece que falamos 
de algo lá dos séculos em que o 
Brasil tinha escravos. 

“Contudo, lamentavelmente, 
as diversas formas de tráfico 
de pessoas só vêm aumentando. 
Entre essas diversas formas é 
possível citar aquelas ligadas ao 
trabalho escravo, à prostituição 
e à venda de órgãos humanos”, 
cita o material. “O tráfico, que 
atinge principalmente as mu-
lheres, se alimenta da pobreza, 
da falta de condições para uma 
vida digna, da ausência de pers-
pectivas futuras, das multifor-
mes práticas de discriminação e 
exclusão, entre outras coisas”, 
completa o texto. 

Pessoas também estão à 
venda quando se coloca um pre-
ço naquilo que fazem. Estabele-
cer um “salário mínimo” é uma 
tentavia importante de impedir 
que este “preço” seja aviltante. 
A remuneração do trabalho 
alheio continua a ser uma das 
principais fontes de injustiça so-
cial em nossa sociedade. Muitos 
a justificam, alegando que há 
profissões “nobres” e “menos 
nobres”. Jesus colocou este 
pensamento em xeque quando 
contou a parábola dos trabalha-
dores da vinha (Mateus 20.1ss). 

“Cada pessoa é criada à 
imagem de Deus e deve ser 
respeitada integralmente na 
sua dignidade e integridade. 
Ao mesmo tempo, é necessá-
rio realizar um exercício ético 
para enfrentar criticamente as 
políticas e práticas que criam 
ou ampliam a pobreza, a dis-
criminação, a exclusão e tudo 
que diminui o valor humano”, 
afirma o material da IECLB.

AGROECOLOGIA

Uma proposta se torna solução
 TAMIRES KOPP

Alimento saudável para 
todos sempre fez parte da 
agenda cristã. Já na oração 

do Pai Nosso a prece pelo alimento 
partilhado vem antes dos pedidos 
espirituais por perdão e livramento 
(Mateus 6.11ss). Um pouco antes 
Jesus havia enfatizado que Deus 
cuida do sustento de todos, pois 
“faz nascer o seu sol sobre maus e 
bons e vir chuvas sobre justos e in-
justos” (Mateus 5.43). A conhecida 
explicação de Martim Lutero no Ca-
tecismo Menor inclui no pão diário 
não apenas o sustento, mas também 
boas relações sociais, governo justo 
e segurança climática.

Apesar da crise econômica, e 
diante da contaminação ambiental 
e dos riscos à saúde, a comerciali-
zação de orgânicos cresceu cerca de 
25% no Brasil em 2015. No aspecto 
técnico, “agroecológico” e “orgâ-
nico” se referem à mesma coisa, 
porque ambos os termos definem 
o alimento sem veneno, ou seja, 
cultivado sem insumos químicos 
e sem métodos artificiais de com-
bate a doenças e pragas, ou em seu 
processamento. Estão excluídas as 
plantas transgênicas, porque todas 
requerem agrotóxicos. Alimentos 
cultivados sem veneno também 
são mais ricos em sais minerais e 
outros nutrientes, porque a planta 
os absorve melhor. 

Para que o consumidor tenha 
garantia desse cuidado com o meio 
ambiente e a saúde, existe o certifi-
cado de “orgânico” e o selo “Brasil 
Orgânico”, fornecidos pelo Minis-
tério de Agricultura após rigoroso 
controle por empresas e entidades, 
ou pela certificação participativa 
em grupos e redes solidárias. Essas 
já são 22 no Brasil, e a maior delas 
é a Rede Ecovida, com 4.500 agri-
cultores nos três Estados do Sul.

Diferenças – A legislação da 
Segurança Alimentar e Nutricional 
define alimentação saudável como 
baseada na biodiversidade e na 
agroecologia. Um plantio orgâni-
co é possível como monocultura, 
em grandes áreas, p. ex., de soja, 
cana de açúcar, café. Ou seja, sem 
considerar a biodiversidade e fora 
das práticas da agricultura fami-
liar, indígena e quilombola, que 
sempre geraram uma variedade 
de alimentos de origem vegetal e 
animal em pequenas áreas. Porém 
a agroecologia faz um manejo 
integrado de muitas espécies, com 
plantio consorciado, adubação 
verde, sem estressar o solo nem 
os animais, mas com rotação de 
culturas e descanso da terra.

Além disso a agroecologia 
propõe junto com o alimento sau-

dável uma mudança nas relações 
sociais e econômicas. Comida não 
é mercadoria. É sustento da vida 
individual e comunitária. Feirante 
e o freguês são amigos, parceiros. 
Pratica-se o preço justo, não a 
especulação. E os movimentos 
agroecológicos promovem a 
emancipação das pessoas e o pro-
tagonismo de mulheres e jovens. 
Engajam-se na defesa de direi-
tos e na construção de políticas 
públicas condizentes. Soberania 
alimentar, individual ou de um 
povo, tem de ser um exercício 
consciente de cidadania.

Respeito à terra – Outra 
diferença está na maneira como 
se vê a terra. Um “produtor” orgâ-
nico, ainda que considere a terra 
como organismo vivo que requer 

técnicas biodinâmicas, no fundo 
a trata como um chão de fábrica 
sobre o qual produz alimentos, 
assim como o empresário fabrica 
mercadorias. Na agroecologia, 
como na agricultura familiar em 
geral, o camponês não fala de si 
como “produtor”. Isso seria um 
desrespeito à “mãe terra”, ao hú-
mus. Seres humanos vive na terra e 
a cultivam. As festas da colheita em 
inúmeras culturas expressam essa 
relação de dependência e gratidão 
pelas dádivas da terra.

A agroecologia vem se conso-
lidando como alternativa à agri-
cultura química e dependente do 
petróleo. Até mesmo a FAO das 
Nações Unidas passou a considerar 
a agroecologia como prioritária 
para solucionar o problema da 
fome no mundo.
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Além de colocar alimento saudável sobre a mesa, a agroecologia dissemina a prática da economia solidária.

Pioneira do movimento 
orgânico no Brasil, Ana Primavesi 
(92 anos), austríaca naturaliza-
da brasileira, foi escolhida em 
dezembro do ano passado pela 
contribuição aos movimentos agro-
ecológicos na América Latina. “O 
segredo da vida é o solo porque do 
solo dependem as plantas, a água, 
o clima e nossa vida. Tudo está 
interligado. Não existe ser humano 
sadio se o solo não for sadio”.

Depois de 65 anos na luta pela 
saúde dos solos, a engenheira agrô-
noma Ana Primavesi, recebeu o 
One World Award 2015, o principal 
título de agricultura orgânica mun-
dial. Conferido pela International 

Federation of Organic Agriculture 
Movements (Ifoam), o prêmio 
honra ativistas cujo trabalho tenha 
impactado positivamente a vida 

de produtores rurais, sobretudo os 
mais desfavorecidos.

Ana dedicou sua vida a ensinar 
como é possível aliar a produção 

de alimentos à conservação do 
meio ambiente, sem esquecer 
do pequeno produtor e de suas 
necessidades. 

Em sua trajetória de trabalho, 
Ana revolucionou a produção agrí-
cola e contribuiu para a conscien-
tização por uma alimentação mais 
saudável. O livro “Manejo Ecológi-
co do Solo”, escrito por ela, é consi-
derado uma das bíblias da produção 
orgânica e leitura obrigatória nas 
faculdades de Agronomia do país. 

Quem quiser saber mais sobre 
ela, pode assistir ao documentário 
O Veneno Está Na Mesa, que fala 
sobre produção agrícola no Brasil 
e a opção da agricultura orgânica.

Ana Primavesi luta pela agricultura orgânica há 65 anos

Ana 
Primavesi 

recebeu 
o mais 

importante 
prêmio 

mundial do 
setor no ano 

passado, aos 
92 anos.
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