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Assessoria
Emílio Voigt deixa 
função no Vale em julho 
DESTAQUE / PÁG. 3  

Força que anima e faz viver

MEDITAÇÃO

LEMA DO MÊS:
Será que vocês não 
sabem que o corpo de 
vocês é o templo do 
Espírito Santo, que 
vive em vocês e lhes foi 
dado por Deus? Vocês 
não pertencem a vocês 
mesmos, mas a Deus.

  1 Coríntios 6.19

Leia também

Luterprev e AMA 
emitem notas

SEGURIDADE

Entidades de seguridade dos 
ministros e ministras da IECLB, 
Luterprev e AMA divulgam infor-
mações importantes. Enquanto a 
Luterprev garante que nada vai mu-
dar, a AMA decide por mudanças.

FÉ E VIDA / PÁG. 13 

Jovens do Brasil 
inteiro se organizam 
para ir a Timbó

#PARTIU-CONGRENAJE

O Congresso Nacional tem 
levado dezenas de grupos e jo-
vens em todo o Brasil a organizar 
atividades para pagar a viagem a 
Timbó. Acompanhe este esforço.

GERAL / PÁG. 11 

No tempo de 
Pentecostes, 
refletimos so-
bre a impor-

tância do Espírito Santo 
para a Igreja de Jesus 
Cristo e o seu significado. 
Uma interessante defini-
ção sobre o que é o Espí-
rito Santo e o que ele faz, 
foi dado pela pastora Tina 
Wilms, da Alemanha: 

“O Espírito Santo é 
um trabalhador brando e 
incansável. Ele se ocupa 
especialmente em trans-
formar corações humanos. 
Ele os reaviva quando 
ameaçam assumir a rigi-
dez da morte. Corações 
cansados, Ele os faz in-
cendiarem-se. Corações 
endurecidos ele move para 
a sensibilidade. Corações 
pesarosos Ele reanima 
com novas forças. Muitas 
vezes isto não acontece de 
repente, de uma hora para 
outra, mas necessita de 
seu tempo. Às vezes você 
sente: Algo está diferente 
que antes; alguma coisa 
mudou. E isto é bom” 
(Tradução: P. Dr. Osmar 
Zizemer).

www.facebook.com/ocaminhoieclb

O Espírito Santo transforma corações humanos, reavivando-os e animando-os, fazendo-nos sentir que algo mudou.

Liturgia
Cultos campais em Jaraguá do 
Sul e Campo Alegre são marcos
GERAL / PÁG. 8  

Faculdades EST
Setenta anos de 
formação teológica
HISTÓRIA / PÁG. 10  

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

A busca de um corpo perfeito 
e trabalhado que atenda as exigên-
cias da sociedade pós-moderna 
levam pessoas a sacrifícios inima-
gináveis. São horas intermináveis 
em academias e salões de beleza 
para alcançar o resultado desejado. 
Proliferam em nossas cidades o 
número de academias para garantir 
a boa forma. 

Assim como também podemos 
ver o número crescente de pessoas 
que se submetem a muitos esforços 
e privações. Os meios de comuni-
cação não deixam de privilegiar e 
destacar pessoas que se submetem 
a tal processo.

O apóstolo Paulo não nega, 
de forma alguma, o cuidado com 
o corpo. Ao contrário, sabe que a 
preocupação com a saúde física é 
importante, assim como devemos 
nos preocupar com uma alimentação 
saudável. No entanto, ele apresenta 
uma dimensão mais profunda e 
dá um sentido maior para o nosso 
corpo. Ele afirma que ele é o tem-
plo, a morada do Espírito Santo, a 
presença do próprio vivo em nós. 

Por um lado, devo me sentir 
feliz e orgulhoso por ter sido es-
colhido para uma causa tão nobre. 
Por outro, tal escolha me impõe a 
responsabilidade de ser o portador 

de algo precioso. E será através de 
mim que Ele alcançará outras pes-
soas. Há um sentido muito maior 
em mim do que simplesmente 
agradar os olhos de quem me vê. 
Não se trata apenas de aparência 
física, mas de servir de instrumento 
do Espírito Santo para alcançar o 
coração de quem me vê, para que 
com a sua presença a palavra da 
verdade seja nele semeada e pro-
duza os frutos da fé. 

Compete a mim cuidar de forma 
adequada deste templo quem é meu 
corpo, e criar um ambiente favorá-
vel para que o Espírito Santo possa 
brilhar com todo o esplendor.



Jesus não apenas 
ensinou os valores 
do Reino, mas os 
exemplificou com 
sua própria vida e 
atitudes. A palavra de 
Deus é a luz a iluminar 
a ética cristã.

Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do 
Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês 
não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus.”

LEANDRO HOFSTATTER
é pastor, filósofo, advogado 
e assessor do Sínodo Norte 
Catarinense em Joinville/SC
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Dialogando sempre, mas contra a corrente
CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

ASSINATURA COLETIVA (a partir de 15 assina-
turas): R$ 16,50 cada, para pagamento mensal 
com boleto para dia 15 de cada mês. Abaixo 
dessa quantidade, preço de assinatura individual 
para cada exemplar.
FORMAS DE PAGAMENTO: Remeter cópia de 
comprovante de depósito bancário na conta da 
Gráfica e Editora Otto Kuhr Ltda.: Caixa Econô-
mica Federal, Agência 2374, Conta Corrente Nº 
2221-1, cod. op 003.

P. em ANILDO WILBERT, Diretor Geral / Florianópolis

Ética cristã e convivência humana

Opinião   1 CORÍNTIOS 6.19

EDITORIAL

MENSAGEM ÀS COMUNIDADES

FUNDADO EM MARÇO DE 1985
Periódico publicado pelos Sínodos Vale do Itajaí, 
Norte Catarinense e Paranapanema, da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
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FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
06/05/2016 / Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Pela Graça de Deus livres para cuidar
Recortes da Mensagem da 20º Assembleia Sinodal do Sínodo Vale 

do Itajaí: “O pastor Pedro Alonso Puentes Reyes nos conduziu à refle-
xão sobre o tema da igreja ‘Pela Graça de Deus, Livres para Cuidar’, 
bem como sobre as palavras do profeta Amós ‘Buscai o bem e não o 
mal’. O mal é eficaz e organizado, nos sendo apresentado pela mídia 
como o caminho mais fácil e óbvio, comparando-se a “um martelo 
que vai quebrando o ânimo, a esperança e o otimismo”. Como igreja, 
somos lembrados que a partir de Cristo o mal é vencido e nos tornamos 
livres da servidão e da escravidão para amar e cuidar. Em Cristo Deus 
nos amou primeiro. Agora nós também somos livres para amar, cuidar 
e buscar o bem. O que não é fácil, pois convivemos com uma luta inter-
na, conforme o apóstolo Paulo confessou: ‘Porque não faço o bem que 
quero, mas o mal que não quero, esse faço’ (Romanos 7.19). A partir do 
batismo nossa vida deveria ser diariamente, conforme Lutero, um mor-
rer para o mal e renascer para o bem. Para isso, o discernimento nas 
escolhas se faz importante, pois as mesmas não podem comprometer a 
liberdade que a graça nos proporciona. A fé, presente no amor incon-
dicional de Deus, nos anima e contagia para a ação. Essa nos leva a 
lutar pelo bem e nos afasta do mal. Nos desperta a consciência de que a 
salvação, a natureza e as pessoas não estão à venda.”

“Mesmo conhecedores de nossas limitações, Deus nos dota de dons, 
conforme hinos citados: ainda que nos assalte temor, solidão, mesmo que 
a nossa força nada faça, há sinais de paz e de graça neste mundo que 
ainda é de Deus. Por bons poderes, somos maravilhosamente bem guar-
dados, o que nos impulsiona a ter olhos claros, ouvidos atentos, mãos 
que dores aliviam, pés que não hesitam e corações dispostos a servir”. 

“Fomos estimulados a continuar a reflexão em grupos:  Qual a 
relação de nossas escolhas com a preservação da liberdade? A partir 
da palestra e dos relatórios, onde está acontecendo evangelização e que 
atividades propomos para fortalecer a dimensão da evangelização em 
nosso sínodo? A partir da palestra e dos relatórios, onde está aconte-
cendo diaconia e que atividades propomos para fortalecer a dimensão 
da diaconia em  nosso sínodo?  Nos grupos foi possível partilhar 
experiências e compreender o quanto ainda há por fazer nestas áreas 
vitais à vida da Igreja. Esta discussão, evidentemente, não ficou por aí. 
Foi encaminhada às comunidades, para que estas, juntamente com o 
sínodo, deem prosseguimento à esta reflexão. Por tudo isso, retornamos 
às nossas comunidades motivados e motivadas a viver desta graça.”

Tenho a impressão, nesses 
dias conturbados de efervescên-
cia político-social, que estamos 
sendo direcionados forçosamente 
a um monólogo sem precedentes. 
Qualquer um que defenda um 
outro ponto de vista, baseado em 
argumentos e não apenas em opi-
niões estapafúrdias, se não segue 
a grande corrente da mídia mais 
poderosa desse país, está fadado à 
morte social. 

Me explico. Se eu não enten-
do e coloco apenas em dúvida 
como mais da metade dos depu-
tados que irão julgar o processo 
de impedimento da Presidente da 
República respondem a algum 
processo e se eu sou contra que 
justamente esses senhores que 
dizem defender a moral e os bons 

costumes estejam na presente 
comissão, sou taxado de pró-
-governo, petista “fdp” e de uma 
pessoa a favor da corrupção! 

Se eu coloco um ponto de in-
terrogação nas medidas tomadas 
pelo excelentíssimo senhor Presi-
dente da Câmara dos deputados, Sr. 
Corrupto Eduardo Cunha – pois há 
provas cabíveis desde o Ministério 

Público da Suíça como do Minis-
tério Público brasileiro –, muitas 
pessoas me olham atravessado e 
afirmam que eu estou pendendo 
para o Governo. 

Outro exemplo: tenho falado 
para os meus estudantes do Ensino 
Superior que eles devem se filiar a 
algum partido político, já que no 
Brasil, se quisermos fazer diferen-
ça na política, temos que participar 
da forma como a nossa democracia 
é organizada; ou seja, nos filiando 
a partidos. 

Mas eles voltam e me dizem 
que todas as pessoas com as quais 
eles conversaram os desencoraja-
ram a fazer isso, pois parece que, 
se eles se filiarem – e não importa 
qual seja o partido –, seria reco-
nhecimento de que não são pessoas 
confiáveis; de que são desonestos! 

Se fores contra a corrente ago-
ra instalada, já estás fadado a ser 
considerado desonesto e corrupto 
de antemão. Isso é simplesmente 
um absurdo!

Estamos sendo 
forçados a um 
monólogo sem 
precedentes. Quem 
não segue esta grande 
corrente, está fadado 
à morte social. Será 
considerado desonesto 
e corrupto de antemão, 
o que é absurdo.

Estamos vivendo em um mundo globalizado, influenciado pelo 
pensamento relativista, em que algo que é bom para uns não o 
é para outros. Isto gera um desafio ante uma sociedade que em 
grande parte perdeu a noção ética de suas atitudes morais e que 

está em crise no que diz respeito a valores. Precisamos buscar uma visão 
sobre ética baseada nas escrituras sagradas e no apoio jurídico.

A palavra ética é de origem grega, “ethos” (modo de ser), e se refere aos 
costumes ou práticas que são aprovados por uma cultura. A ética é a ciência 
da moral ou dos valores e tem a ver com as normas sob as quais o indivíduo 
e a sociedade vivem. Tais normas podem variar de uma cultura para outra e 
dependem da fonte de autoridade que lhes serve de fundamento.

A ética cristã, por sua vez, tem elementos distintivos em relação a 
outros sistemas. O teólogo Emil Brunner declarou: “A ética cristã é a 
ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina”. E 
assim, os fundamentos da ética cristã encontram-se nas Escrituras do 
Antigo e Novo Testamento, entendidos como a revelação especial de 
Deus aos seres humanos.

A ética é importante para a vida diária do cristão. A cada momento 
precisamos tomar decisões que afetam os outros e a nós mesmos. Ela 

ajuda as pessoas a encarar seus valores e deveres de uma perspectiva 
correta e construtiva: a perspectiva de Deus. Ela mostra ao ser humano 
o quanto está distante dos alvos de Deus para a sua vida, mas o ajuda a 
progredir em direção a esse ideal.

A ética de Jesus está contida nos seus ensinos e é ilustrada por sua vida. 
O tema central de sua mensagem é o conceito do “Reino de Deus”. Este 
reino expressa uma nova realidade em que a vontade de Deus é reconhecida 
e aceita. Jesus não apenas ensinou os valores do reino, mas os exemplificou 
com sua própria vida e atitudes. Lembramos uma palavra chave de Jesus 
que aponta para o dever do cristão. Jesus foi perguntado pelos discípulos: 
Qual é o grande mandamento? Então Ele respondeu: Amar a Deus de todo 
o coração e ao próximo como a si mesmo (Mc 12.28-31). 

Como vivemos esse amor em nossos relacionamentos humanos, seja 
na família, no trabalho, na escola, na política, na igreja? Como os outros 
nos consideram? Somos o próximo de duas vias, isto é, “próximo” para 
os outros e os outros como nosso “próximo”. Enfim, a palavra de Deus 
é a luz a iluminar o caminho da ética cristã. E a vivência da ética cristã 
é uma bênção! 



Fala Sinodal
ODAIR BRAUN 
Pastor Sinodal do 
Sínodo Paranapanema
em Curitiba/PR

5437

ANO XXXII / Nº 5 / MAIO DE 2016 3O CaminhO

Destaque
SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

PEDRO PUENTES REYES falou 
sobre o tema do ano em Rodeio

O bem e o mal na temática 
da assembleia em Rodeio 12 Junto dos que sofrem

TOBIAS MATHIES

FORMAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE COMUNIDADES

Emílio Voigt deixará assessoria e Sigfrid Baade assume em julho

De 29 a 31 de março 
realizou-se em Curitiba o I 
Encontro Nacional de Cape-
lanias da Saúde da IECLB. 
Reuniram-se ministros e mi-
nistras atuantes em hospitais 
e lares de idosos para trocar 
experiências e conhecer os 
trabalhos desenvolvidos em 
diferentes regiões do Bra-
sil. Este foi um importante 
momento para discutir em re-
lação a propostas de ampliar 
tais trabalhos na IECLB.

Destacou-se que a Capela-
nia hospitalar, assim como as 
pastorais em lares de idosos, 
equivale à presença da igreja 
junto dos que sofrem, visando 
concretizar o que o Sl 57.1 afir-
ma: “na sombra das tuas asas 
encontro proteção até que passe 
o perigo”. Nesta perspectiva o 
encontro focou em experiências 
que acontecem no Brasil, ofe-
recendo riqueza e diversidade 
à igreja.

Para dar sentido à vida

A mensagem do encontro 
diz: “as atitudes de cuidado, 
através do trabalho de capela-
nias na área da saúde são sinais 
concretos da graça e da paz, da 
missão de Deus no mundo (...). 
Como IECLB somos desafia-
dos e desafiadas a vencer a 
nossa timidez e a contribuir na 
construção desse trabalho com 
as nossas ricas experiências”. 
O desafio posto é que comuni-
dades e paróquias, com seus mi-
nistros e ministras, devem olhar 
para o seu contexto e identificar 
ações que possam ser desenvol-
vidas visando a ampliação das 
ações de cuidado com enfermos, 
enlutados.

A preocupação com a vida 
deve ser o eixo central da 
missão de Deus e da atuação da 
IECLB. A IECLB e suas comu-
nidades devem estar dispostas a 
ir ao encontro dos enfermos, en-
lutados, das pessoas que sofrem 
e buscam sentido para a vida. 
Da mesma forma, se percebe 
que estas ações também devem 
ser voltadas para fora dos 
muros das comunidades, pois 
assim seremos uma igreja capaz 
de agir pela graça de Deus e 
com liberdade para cuidar do 
próximo, agindo comprometi-
dos com a missão de Deus no 
mundo.

Opastor Dr. Pedro Alonso 
Puentes Reyes, chileno 
radicado no Brasil e secre-

tário de Missão da IECLB, colocou 
o bem e o mal no centro da temá-
tica da 20ª Assembleia do Sínodo 
Vale do Itajaí. A prédica-palestra 
de Reyes foi durante o culto de 
abertura, na capela Doze Apóstolos, 
no sábado 2 de abril no Centro de 
Eventos em Rodeio/SC. 

Segundo o secretário de Missão, 
experimentamos todos os dias que o 
mal é forte, muito bem organizado 
e capaz de se infiltrar em todas as 
organizações e instituições. Mas, 
como igreja as pessoas são lem-
bradas que a partir de Cristo e sua 
morte e ressurreição o mal foi ven-
cido, o que torna as pessoas livres 
da escravidão e da servidão para 
poder cuidar e amar. Para Reyes, “A 
fé no amor incondicional de Deus 
nos anima e contagia para a ação, 
nos leva a lutar pelo bem e nos afas-
ta do mal. Desperta a consciência 
de que a salvação, a natureza e as 
pessoas têm um valor imensurável 
e não estão à venda”. 

O Dr. Pedro Puentes Reyes (E) é secretário de Missão da IECLB e palestrou no culto de abertura.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Impulsos – Os delegados e as 
delegadas da assembleia, impul-
sionados pela palestra, trabalharam 
em grupos três temáticas: Qual a 
relação das nossas escolhas com a 
preservação da liberdade? Onde está 
acontecendo evangelização e quê 
atividades podem ser propostas para 
fortalecer a dimensão da evangeli-
zação no Sínodo? Onde está acon-

tecendo diaconia e quê atividades 
podem ser propostas nesta área? Os 
grupos trouxeram diversas contribui-
ções a partir da ação comunitária e 
compartilharam experiências de fé e 
ação durante os relatos.

Painel de muitas mãos – As 
32 paróquias, a partir do tema do 
ano, foram desafiadas meses antes 
a partilhar a reflexão feita sobre 
“A salvação, as pessoas e a natu-
reza não está à venda”. Para isso 
receberam um pedaço de tecido e, 
de forma artística, confeccionaram 
panôs. Este testemunho simbólico 
foi partilhado com a assembleia 
sinodal, quando todas as partes 
foram juntadas e transformaram-
-se em um grande painel atrás da 
mesa diretora.

Durante a Assembleia foi lan-
çado o vídeo oficial do Congresso 
Nacional da JE, que neste ano 

acontece em Timbó (SC), na área 
do Sínodo Vale do Itajaí. O material 
foi produzido pela Assessoria de 
Comunicação Social e lançado na 
internet para convidar jovens de 
todo o país para este importante 
evento com jovens na IECLB. 

Durante o encontro em Rodeio 
12 foram discutidos assuntos admi-
nistrativos e financeiros e apresenta-
dos relatórios. O andamento da obra 
de construção da nova sede sinodal 
também foi apresentado aos delega-
dos e delebadas das paróquias. 

 “Somos imensamente gratos 
por todas as atividades que acon-
tecem em cada uma das 86 comu-
nidades deste sínodo, pelo trabalho 
dos ministros e das ministras e pelo 
agir voluntário de cada liderança. 
Que este dia de partilhar experiên-
cias seja frutífero e edifique nosso 
trabalho”, encerrou o pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich.

O pastor Dr. Emílio Voigt, as-
sessor de formação e edificação de 
comunidades do Sínodo Vale do Ita-
jaí nos últimos sete anos, deixará a 
função em julho. O anúncio foi feito 
durante a 20ª Assembleia Sinodal 
em Rodeio 12. Voigt foi convidado 
pela Presidência da IECLB para 
assumir a coordenação do Núcleo 
de Produção e assessoria da igreja 
em Porto Alegre, na sede da IECLB, 
para produção de materiais.

No período de sua atuação no 
Vale, o pastor Emílio prosseguiu 
com o trabalho do pastor Dr. Paulo 
Butzke, bem como elaborou diver-
sos cursos e materiais novos. Ao 

longo de sete anos, ele coordenou 
esses cursos e centenas de líderes 
aperfeiçoaram sua liderança a par-
tir de seus projetos.

Com a ida de Voigt para Porto 
Alegre, a diretoria do conselho si-
nodal recomendou a contratação do 
pastor Sigfrid Baade para a continui-
dade do projeto de formação. Baade, 
que há mais de uma década é pároco 
da paróquia do bairro Fortaleza, 
em Blumenau/SC, e também é vice 
pastor sinodal, aceitou o desafio. A 
contratação de Baade garante a con-
tinuidade dos cursos e do programa 
de edificação de comunidades no 
Sínodo Vale do Itajaí. Sigfrid Baade deixa a Fortaleza.Emílio Voigt vai para a IECLB.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Painel de panôs das comunidades marcou 20a assembleia sinodal.

FOTO: TOBIAS MATHIES
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Gente e Eventos LAURA ESPIG relata sua experiência 
de intercâmbio na Alemanha

Flashes
INSTALAÇÕES

FOTOS: DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Três paróquias do Sínodo 
Paranapanema instalaram 
novos ministros durante 

o mês de março. O município de 
Araucária/PR, na Grande Curitiba, 
teve a instalação do pastor Jorge 
Schieferdecker. O atual pastor 
sinodal, Odair Braun, presidiu a 
instalação de seu antecessor no 
sínodo, em celebração no dia 19 de 
março na igreja luterana da cidade.

O culto contou com a presença 
do coral da Comunidade Luterana  
Bom Pastor de Curitiba. Foram 
assistentes da instalação de Schie-
ferdecker a pastora Bianca Ucker 
Weber e o pastor Eder Weber.  A 
instalação contou também com pre-
sença ecumênica, com o diácono 
Antônio Basso (ICAR) e o pastor 
Elvis Girardi Nerich (IELB).

Londrina – A paróquia de 
Londrina instalou, no dia 1º de 
abril, o pastor Telmo Noé Emerich. 
Além de celebrar o ato de instala-
ção de Emerich, o pastor sinodal 
Odair Braun dirigiu a pregação do 
dia. Além de ministros da IECLB, 
também estiveram cléricos de ou-
tras igrejas de Londrina e região.

Foi um culto muito marcante 
para a comunidade inserida numa 
das maiores cidades do Paraná. 
Após a celebração, a comunidade 
recebeu todos numa confraterni-
zação.

Rolândia – O pastor Renato 
Francisco Pagung foi instalado 
em Rolândia no dia 2 de abril. O 

Sínodo Paranapanema instala ministros 
em Londrina, Rolândia e Araucária

As instalações em Araucária (acima, à esquerda), Rolândia (D) e Londrina (foto maior).

culto foi celebrado com a presença 
do pastor sinodal Odair Braun, 
pastores de paróquias vizinhas e 
autoridades ecumênicas. Foram 
assistentes Edson Gerber, vice-
-presidente da paróquia e o pastor 
emérito Nilberto Scheidt, pai de 
Rúbia Magali Scheidt, esposa de 
Pagung. Após a celebração todos 
confraternizaram num delicioso 
jantar “Yakisoba”. 

RUDOLF VON SINNER, 
teólogo e professor de Teologia 
Sistemática da Faculdades 
EST em São Leopoldo/RS 
teve renovada sua nomeação 
como professor visitante no 
Departamento de Teologia 
Sistemática e Eclesiologia da 
Universidade de Stellenbosch, 
na África do Sul, para um 
segundo período de 2016 
a 2019. O acordo integra o 
intercâmbio Sul-Sul entre 
universidades de Teologia do 
Hemisfério Sul, que ocorre 
desde 2007. 

WALTER ALTMANN recebeu a 
Sylvester C. Michelfelder Award 
for Christian Service (Distinção 
Sylvester C. Michelfelder 
por Serviço Cristão) no dia 4 
de abril do Trinity Lutheran 
Seminary de Columbus/Ohio 
(EUA). A distinção foi conferida 
pelo seminário luterano 
americano por “corajosa e 
apaixonada liderança na missão 
da igreja em favor da paz e da 
justiça”. A entrega aconteceu 
antes da sessão de autógrafos 
do livro “Luther and Liberation” 
durante um encontro de diálogo 
com estudantes e o corpo 
docente do seminário.

ARQUIVO PESSOAL FACEBOOK

Nos dias 16 e 17 de março 
encontrou-se na Casa de Itajuba, 
em Barra Velha/SC, a turma dos 
formandos da Faculdade de Te-
ologia de São Leopoldo/RS de 
junho de 1972. O grupo original 
era de sete formandos, sendo que 
Hugo Kuhn faleceu em acidente em 
1974. O ministério pastoral espa-
lhou o grupo pelo Brasil. Após uma 
convivência bastante próxima nos 
tempos da faculdade, alguns não 

TEOLOGIA

Formandos de 1972 têm 
reencontro em Itajuba

Anildo Wilbert; Valdemar Lückemeyer; Helmar Reinhard Rölke; Osmar 
Zizemer, Ari Henrique Bencke e Sidnei Silvio Schier.

mais haviam se visto desde 1974. 
Outros tiveram alguns encontros 
esporádicos, em geral a serviço. 
Ainda outros têm convivido mais 
proximamente no pastorado.

Foram dois dias muito espe-
ciais, de convivência, recordações 
e compartilhamento as experiên-
cias sobre os anos de atuação e 
caminhada na igreja. Naturalmen-
te, também não faltou um gostoso 
churrasco.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Em 4 de agosto de 2015 Laura 
Taysa Espig, da paróquia Bom Pas-
tor-Fidelis, em Blumenau/SC, passou 
a viver um sonho: um intercâmbio 
de trabalho voluntário pela IECLB 
na Alemanha, resultado de uma 
parceria entre a IECLB e o Zentrum 
für Mission und Ökumente (ZMÖ). 
Ela atuou por sete meses num jardim 
de infância de um dos bairros mais 
pobres de Hamburgo com crianças 
de cinco anos. 

“A oportunidade de morar em ou-
tro país, estudar alemão com gente de 
outros continentes, cantar no coral, ir 
aos cultos dentro de um barco, dividir 
um apartamento com estrangeiros, mo-
rar no prédio que possui capela ecumê-
nica, conhecer a cultura e aperfeiçoar a 
língua alemã foram experiências muito 
marcantes”, conta Laura. 

Laura registrou seu intercâm-
bio em gravações diárias de cinco 
segundos, publicando o vídeo ao 
final de cada mês. “Procure por 5 
segundos por dia – primeiro mês 
de intercâmbio e assista ao vídeo 
do primeiro mês. Se quiser, assista 
os outros vídeos no meu canal no 
YouTube”, convida.

Intercâmbio na Alemanha é 
um sonho realizado para Laura

JUVENTUDE

DIETMAR WIMMERSBERGER 
(51 anos), pastor da IECLB em 
Florianópolis/SC, faleceu no dia 
16 de abril. Além de Florianópolis, 
atuou também em Joinville/SC. 
Deixa enlutados a esposa, duas 
filhas e um filho, um genro, os 
pais e dois irmãos. Ele foi velado 
em Florianópolis e Carazinho/
RS, onde foi sepultado. Segundo 
a comunidade de Florianópolis: 
Reconhecemos sua extrema 
importância no desenvolvimento 
dos diversos ministérios da 
Comunidade nos últimos anos. 
Informações sobre a causa de 
sua morte não foram divulgadas.

Pesar
IMAGEM DO FACEBOOK/LUTERANA.FLORIPA
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Geral MISSÃO CRIANÇA completa 
uma década em Curitiba

Notícias BrevesMISSÃO CRIANÇA

DISSERAM

“Quem não quer 
crescer, morre 
pequeno.”

ROLF BAADE, Ministro da IECLB em 
Rio dos Cedros/SC, durante a 20 

Assembleia Sinodal do Sínodo Vale 
do Itajaí, em Rodeio 12

EMERGÊNCIA

Remí Klein é vítima 
de infarto em Manaus

Dez anos do projeto em Curitiba

No dia 20 de março o tra-
balho do Projeto Missão 
Criança comemorou dez 

anos de sua implantação na Paró-
quia Cristo Salvador  em Curitiba. 
Um culto recordou a caminhada de 
uma década de trabalho da equipe. 
Beatriz Kilpp, Inês Weingertner, 
Rosicler Roeder Voss, pastora Vera 
Regina Waskow, Marcia Lorentz, 
Dirce Damasceno e Patrícia Lemes 
receberam uma echarpe com o sím-
bolo do projeto e foram abençoadas 
pela comunidade durante o culto. 
Eliete Arndt também membro da 
equipe não pode estar nesse dia.

Somos uma comunidade que 
batiza crianças e por elas nos 
preocupamos, por Deus somos 
chamadas e chamados para servir. 
Acolher crianças em nossa igreja 
nos torna responsáveis por elas e 
grande é o desafio que nos move. 
A partir dessa reflexão fomos 
motivados em fevereiro de 2006 a 
implantar o Projeto Missão Criança 

em nossa paróquia. De lá para cá 
a equipe cresceu e o envolvimento 
de toda a comunidade foi funda-
mental para que hoje 254 crianças 
batizadas desde então tenham sido 
acolhidas, acompanhadas, amadas 
e ensinadas no amor de Deus.

Seria difícil contar todas as  
pessoas que têm compartilhado 
conosco esse ministério. Mas não 
podemos deixar de agradecer aos 

pastores que nos orientam, aos 
membros que assumem a respon-
sabilidade de orar (padrinhos de 
oração) e visitar as crianças em seu 
aniversário de batismo, aos artesãos 
que pintam, bordam, fotografam e 
à equipe que elabora e executa as 
atividades de acompanhamento das 
crianças através de cartões, preparo 
e chamado dos intercessores, or-
ganização e elaboração de cultos 

festivos e encontros, cadastros e 
muitas outras tarefas. Somos livres 
para servir e Deus nos move nesse 
serviço, chama, capacita e concede 
a alegria de participar e servir numa 
comunidade viva, que cuida de seus 
“irmãos mais novos”.  Ajudar as 
crianças a conhecer a Deus, sentir-
-se amados por Ele e desejosos de 
também amar e servir é o grande 
objetivo dese trabalho.

Beatriz Kilpp, 
Inês Weingertner, 
Rosicler Roeder 
Voss, Pastora Vera 
Regina Waskow, 
Marcia Lorentz, 
Dirce Damasceno 
e Patrícia Lemes, 
receberam uma 
echarpe com o 
simbolo do projeto e 
foram abençoadas 
pela comunidade 
durante o culto. 

MÁRCIA BACH DE OLIVEIRA LORENTZ / Curitiba
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Remí Klein, professor e 
pró-reitor da Faculdades EST 
em São Leopoldo/RS, sofreu um 
infarto no sábado 9 de abril em 
Manaus/AM, onde estava para 
aulas de doutorado interins-
titucional. O quadro clínico é 
grave, mas seu estado é estável. 
Está consciente, mas respiran-
do com auxílio de aparelhos. 
Remí está internado na UTI do 
Hospital UNIMED Nilton Lins e 
deve ser transferido para outro 
hospital, para realização de 
cateterismo e eventual cirurgia. 
A reitoria da EST pede que 
o professor seja incluído nas 
orações  de intercessão.

FOTO DO FACEBOOK

Blumenau Velha Central 
comemorou a vinda de seu novo 
ministro. O pastor Alexandre 
Klitzke foi instalado no domingo, 
dia 10 de abril, em culto especial 
conduzido pelo vice pastor sinodal 
Sigfrid Baade. Os pastores Diego 
Pagung Freisleben e Renato Nass 
foram os assistentes do ato. 

Na pregação, o pastor Klitzke 
baseou-se na carta de Paulo aos 
Efésios, que fala dos dons especiais 
que são presenteados por Deus às 
pessoas. “Foi Cristo que escolheu 
alguns para serem profetas, ou-
tros para serem apóstolos, outros 
para serem evangelistas e outros 
para serem pastores e mestres da 
igreja. Ou seja, isso casa perfei-

Klitzke tem 34 anos e nasceu 
em Afonso Cláudio/ES. Casado 
com Marcieli Weyer e pai de 
Thalles Murilo (6). Iniciou seus es-
tudos eclesiásticos na Associação 
Diacônica Luterana, onde cursou 
Diaconia, Magistério e Música. Na 
sequência ingressou na Faculdades 
EST, em São Leopoldo/RS, no 
ano 2000. O estágio foi realizado 
na Paróquia de Erval Seco/RS. A 
igreja designou-o para realizar o 
período prático de habilitação ao 
ministério na Paróquia São Lucas, 
em Pomerode/SC. Seu primeiro 
campo de atividade ministerial 
foi na paróquia de Querência/
MT. Atuou ainda na paróquia de 
Guarulhos/SP.

INSTALAÇÕES

Alexandre Klitzke é instalado em Blumenau Velha Central

Klitzke ao lado de Rubens Olbrisch em sua nova comunidade.

tamente com o hino até aqui me 
trouxe Deus. Isso nos faz lembrar 
que o nosso dom e a nossa tarefa 

é algo muito especial dado pelo 
nosso amado Deus”, pregou o 
novo pastor.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Mulher JUBILEU DE OURO é celebrado 
por grupos em Joinville

NÚCLEO CONTESTADO

No dia 29 de março em Rio 
Negrinho/SC reuniram-se a coor-
denadora do Núcleo Contestado, 
Elzi M. Hantschel, com as coor-
denadoras paroquiais e vices dos 
grupos de OASE das paróquias de 
Rio Negro/Mafra, Oxford, Campo 
Alegre, São Bento do Sul e Rio 
Negrinho.

O pastor Odemir Simon, de 
Rio Negrinho, acolheu todas com 
uma reflexão sobre a ressurreição 
de Cristo. A presidente da OASE 

Coordenadoras paroquiais 
reúnem-se em Rio Negrinho

sinodal Vera Lucia Bettega Kuster 
e a vice presidente Venilda Rode 
coordenaram o encontro.

A OASE sinodal iniciou esses 
encontros no Núcleo Contestado 
com o objetivo de promover a co-
munhão e a confraternização entre 
as lideranças. Devido a distância 
entre os municípios que integram 
o Núcleo, as líderes foram dividi-
das em dois grupos, sendo um na 
região de Porto União/SC e o outro 
em Rio Negrinho.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Lideranças dos grupos de OASE da região de Rio Negrinho participaram.

GRUPOS JUBILARES

Grupo da Cristo Redentor 
completa 50 anos de fundação

O grupo de mulheres da OASE 
da paróquia Cristo Redentor de 
Joinville/SC comemorou Jubileu 
de Ouro no dia 16 março. O início 
se deu com algumas jovens senho-
ras há 50 anos, a partir de estudo 
bíblico realizado pela orientadora 
Bárbara Tollefson, junto ao templo 
em construção. À época, uma se-
mente foi lançada, germinou e fru-

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

As atividades do grupo são coordenadas pelo pastor Oswald Doege.

tificou o que mais tarde tornou-se 
o grupo deOASE da Paróquia em 
português. Atualmente a orientação 
é do pastor Oswald Doege e da 
catequista Carmen Doege. Foram 
registradas a presença de ministros 
que participaram dessa trajetória, e 
lideranças das OASES da Comu-
nidade Evangélica de Joinville e 
do Sínodo.

Grupo Rebeca da Cristo Bom 
Pastor chega aos 50 anos

MÁRCIA E. ZWETSCH / Joinville

“Agora, pois, o nosso Deus, 
graças te damos, e louvamos o teu 
glorioso nome” (1 Crônicas 29.13)
foi o versículo escolhido para o 
convite de 50 Anos da OASE Rebe-
ca, da Paróquia Cristo Bom Pastor 
de Joinville/SC. Sim, 50 anos se 
passaram e o que era um sonho em 
10 de março de 1966 para algumas 
mulheres hoje é realidade. A se-
mente que naquela data foi lançada, 
germinou, cresceu, tornou-se forte 
e viçosa e hoje temos no grupo 52 
participantes que se reúnem para o 
estudo da Palavra de Deus.

Dentro do grupo há três ati-
vidades especiais: o grupo Mãos 
de Fada de trabalhos manuais, 
confeccionando toalhas, panos 
de prato, artigos para cozinha em 
geral em bordado e crochê, que 
serão vendidos e a renda revertida 

para as despesas do grupo; o gru-
po Ternura, que prepara enxovais 
completos para bebês, entregues 
a mães carentes da Maternidade 
Darci Vargas; e o grupo Reviver, 
que acolhe os idosos com culto 
e café da tarde uma vez por mês.

Nessa caminhada de 50 anos 
já podemos vivenciar sinais do 
reino de Deus em abraços, risos, 
em corpos que se amparam pela 
força do amor fraternal e na palavra 
compartilhada.

Nosso trabalho começa no 
próprio grupo, cultivando uma 
amizade sólida e ajuda mútua, 
tendo sempre em mente o tripé da 
OASE: Comunhão, testemunho e 
serviço.

Comemoramos a data no dia 
16 de março, numa tarde de cele-
bração e café com os pastores que 
atuaram na paróquia e amigas das 
OASE’s do Núcleo Joinville.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O grupo  faz trabalhos manuais, enxovais para bebês e cuida de idosos.

DANIELA WEINGÄRTNER / Blumenau

A Osterbaum (árvore de Pás-
coa) é uma tradição de origem alemã 
que aos poucos está se tornando 
comum no sul do Brasil. A tradição 
é muito mais do que uma decoração. 
Trata-se de uma prática significativa, 
já que a árvore seca e os ovos são 
símbolos que nos lembram que, 
ainda que aparentemente sem vida, 
a árvore voltará a ter folhas, o ovo 
dará origem a uma nova vida e, da 
mesma forma, Jesus Cristo vivo está. 
Assim sendo, a Osterbaum nos faz 

PÁSCOA

Osterbaum encanta na 
comunidade da Velha Central

relembrar, mais uma vez, o signifi-
cado da páscoa.

A comunidade luterana da Velha 
Central, em Blumenau/SC, fez sua 
primeira Osterbaum que passou a 
ser também símbolo de trabalho da 
comunidade. A árvore foi montada 
de forma colaborativa por toda a 
comunidade. As casquinhas brancas 
adquiridas pela comunidade foram 
distribuídas nas saídas dos cultos e 
grupos de trabalho. Iam brancas e 
voltavam coloridas. Cada um com as 
próprias habilidades enfeitou a cas-
quinha e o resultado foi uma mistura 

de crochê, colagem, pintu-
ra, fitas, flores, lantejoulas 
e muita criatividade. Mais 
uma vez o sentido de comu-
nidade se renovou, já que 
foi trabalho coletivo que 
tornou a árvore tão bela. 

Desde o ano de 2015 o 
pátio, florido e sempre bem 
cuidado pelos mutirões da 
comunidade, vem encan-
tando a quem passa pela 
Igreja do Caminho. Esse 
ano, inspirados pelo tema 
do ano da IECLB “Pela 
graça de Deus, livres para 
cuidar”, a comunidade vem 
valorizando ainda mais 
seu caminho e a alegria da 
comunidade. 

DANIELA WEINGÄRTNER

Estamos educando...
“Tudo neste mundo tem o 

seu tempo” (Ec 3.1), diz a sa-
bedoria e nos ajuda a entender 
muito nossa caminhada. Agora, 
mês de maio, nos ajuda a com-
preender melhor nosso papel 
como educadores, seja mãe, 
ou pai ou mesmo professores. 
Existe tempo para tudo. Tempo 
de ensinar e tempo de aprender. 
E, por vezes, estes tempos acon-
tecem simultaneamente. Quem é 
mãe que o diga melhor! 

Educamos nossas crianças a 
levantar e lavar o rosto, escovar 
os dentes, tomar banho, seguir 
o horário para não haver atra-
sos, cuidar com as orelhas de 
burro nos cadernos e livros...

Educamos nossas crianças 
a comer de tudo nas refeições, 
não tomar tanto refrigerante, 
arrumar o lanche. Quando con-
seguimos, educamos cuidar do 
lar onde moram: alisar a cama, 
abrir janelas para ventilar, re-
colher o lixo, varrer o pátio, as 
calçadas, alimentar o cachorro. 
Ah sim! Educamos ‘a serem 
educadas’, respeitar, ser gentis, 
não brigar, perdoar...

E aprendendo!
Mal percebemos que, ao 

educar, estamos aprendendo. E 
como ser mãe é um aprendizado!

Nos ensinam a ser coerentes, 
pois temos que dar o exemplo: 
falar e praticar. Nos lembram 
que não é preciso ter tanta pres-
sa – “Já vou, mãe, espera um 
pouco!”. Nos alertam quando 
estamos beirando nossos limites 
– “Não precisa gritar mãe, já 
entendi!”. 

AAHH! Mas principalmen-
te... Nos ensinam tirar mais 
tempo para brincar... e redes-
cobrimos como é bom alisar os 
cabelos das bonecas ou empur-
rar carrinhos pelo pátio. Elas 
nos ensinam que ainda sabemos 
andar de bicicleta e contar 
história. Nos ensinam valorizar 
mais o tempo em família. A 
lidar com o trabalho de forma 
mais alegre. Nos ensinam rir de 
suas ‘tolices’ ou caretas...

Com nossas crianças o tem-
po é outro. Temos a impressão 
de voltarmos à infância. Mas na 
verdade, elas nos ensinam a ale-
gria e a intensidade do tempo 
presente. Nossas crianças nos 
ensinam o caminho do Reino, 
porque com elas voltamos a ser 
crianças. Com elas aprendemos 
a ser boas filhas e bons filhos!

Reflexão
NÁDIA MARA DAL 
CASTEL DE OLIVEIRA 
Joinville / SC
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DER WEG MONATSSPRUCH Mai 2016 – Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, 
der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. (Korinther 6,19)

KRITISCH BEOBACHTET

Gastfreundschaft - wo der Fisch nicht stinkt
Olhar
crítico

RAUL WAGNER
Ministro emérito
Bombinhas/SC

A hospitalidade em que 
o peixe não fede

Em seu livro “Tirando os 
Sapatos” – O Caminho de Abraão, 
um caminho para o outro, NILTON 
BONDER – rabino brasileiro e Rosh 
da Congregação Judaica do Brasil 
- narra a sua experiência em uma 
caminhada conjunta com represen-
tantes do judaísmo, catolicismo e 
islamismo. Um aspecto que destaca 
é o da hospitalidade. Os povos 
antigos moravam em tendas e de 
dia levantavam os panos dos quatro 
lados como a dizer ao peregrino que 
vinha de qualquer lado, aqui você 
tem lugar. É recebido sem pergun-
tar quem é e alimentado. Bonder 
compara esta tenda com o nosso co-
ração. Precisa também estar aberto 
ao outro. Receber o outro é partilhar 
o que temos, pois o que temos rece-
bemos das mãos de Deus.

Uma das dificuldades em prati-
car a hospitalidade está no fato de 
que para abrir espaço ao outro eu 
preciso ceder espaço. Para alcançar 
a harmonia entre o hóspede e hospe-
deiro é preciso praticar a tolerância. 
É preciso dialogar para que haja 
compreensão das necessidades de 
ambos. Na medida em que calamos 
abrimos espaço para o ressentimen-
to e a intolerância. A convivência 
fica comprometida. Esta é a razão 
de certo ditado que afirma que no 
terceiro dia o peixe fede. Onde há 
entendimento este peixe é saboreado. 

As notícias do que ocorre 
na África, Oriente Médio, Ásia, 
México e Colômbia me faz refletir. 
O outro é tão digno quanto eu e 
merecedor de respeito. A religião 
não pode ser elemento de per-
seguição ou morte obrigando o 
outro a sair de sua casa sem que 
tenha sido chamado como Abraão 
o foi. Aí reside a importância da 
hospitalidade. Em Hebreus 13.1-2 
lemos: “Seja constante o amor 
fraternal. Não negligencieis a 
hospitalidade, pois alguns, prati-
cando-a, sem o saber, acolheram 
anjos”. Quando recebemos o 
outro em nosso espaço, comparti-
lhamos a fraternidade e esta sem-
pre é enriquecedora. Aprendemos 
muito com o visitante. A visita de 
parentes e amigos é uma ótima 
oportunidade de aprendermos a 
boa relação. E quando pessoas 
em fuga precisam buscar abrigo, 
estaremos prontos a recebê-los na 
multiforme graça de Deus. Que 
nossas casas e comunidades te-
nham também suas portas abertas 
aos quatro cantos do mundo.

Der jüdische brasilianische 
Rabbiner NILTON BONDER 
– Oberhaupt der Brasilianischen 
Jüdischen Kongregation - beschreibt 
in seinem Buch TIRANDO OS SA-
PATOS – O Caminho de Abraão, 
um caminho rumo ao outro seine 
Erfahrungen auf einer (Pilger)
wanderung zusammen mit Juden, 
Katholiken und Muslimen. Ein As-
pekt, der dabei besonders auffällt, 
ist der der Gastfreundschaft. Die 
antiken Völker lebten in Zelten. 
Und tagsüber rollten sie die vier 
Seitentücher der Zelte auf, so als 
ob sie jedem Wanderer/Pilger, der 
zu ihnen kam, sagen wollten: Hier 
ist Platz für dich! Der Ankömmling 
wurde aufgenommen und beköstigt, 
ohne dass man fragte, wer er ist. 

BONDER vergleicht dies Zelt 
mit unserem Herzen. Nach seiner 
Meinung muss es ebenfalls offen 
stehen für den Anderen/Nächsten. 
Den Anderen aufnehmen bedeutet, 
mit ihm zu teilen, was wir besitzen. 
Denn, alles was wir haben, haben 

P. EM. RAUL WAGNER
DIVULGAÇÃO INTERNET
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Europa, deine Flüchtlinge
GEMEINDEBRIEF

wir aus Gottes Hand empfangen.
Eine der Schwierigkeiten die 

Gastfreundschaft zu praktizieren 
besteht darin, dass man – um dem 
anderen Menschen Raum zu geben 
– etwas vom eigenen Raum abtreten 
muss. Um Hormonie zwischen Gast 
und Gastgeber zu erlangen, muss 
Toleranz geübt werden. Dialog ist un-
erlässlich, um die Bedürfnisse beider 

Seiten zu verstehen. Wo kein Dialog 
entsteht, gibt es Raum für Hass und 
Intoleranz. Ein Zusammenleben wird 
gefährdet. Ein altes Sprichwort lautet: 
Am dritten Tag stinkt der Fisch! Wo 
es aber durch Dialog Verständigung 
gibt verdirbt der Fisch nicht, sondern 
er wird gegessen!

Die Nachrichten über die Ereig-
nisse in Afrika, im Nahen Osten, 

in Asien, Mexiko und Kolumbien 
beunruhigen mich sehr. Der Andere/
Nächste hat dieselbe Würde wie ich 
und verdient Respekt. Die Religion 
darf nicht Grund sein für Verfolgung 
oder Tötung, oder den Nächsten 
zwingen sein Haus/seine Heimat 
zu verlassen ohne dass er gerufen 
wurde wie Abraham. Genau dann ist 
die Gastfreundschaft wichtig. In He-
bräer 13.1-2 lesen wir: „Bleibt fest 
in der brüderlichen Liebe. Vergesst 
nicht gastfrei zu sein; denn dadurch 
haben einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt.“ 

Wenn wir den Nächsten aufneh-
men, teilen wir mit ihm die Brü-
derlichkeit, und diese ist immer be-
reichernd. Wir lernen viel von dem, 
der uns besucht. Besuch von Ver-
wandten und Freunden ist eine gute 
Gelegenheit, eine gute Beziehung zu 
erlernen. Und wenn Menschen, die 
auf der Flucht sind, Schutz suchen 
müssen, werden wir bereit sein, sie 
in der Gnade Gottes aufzunehmen. 
Mögen auch unsere Wohnungen und 
Gemeinden ihre Türen offen haben in 
alle Windrichtungen der Welt!

Schon Abraham und Sara in 
der Bibel sind Wirtschaftsflüchtlin-
ge. Eine Hungersnot treibt sie zum 
Aufbruch in ein fremdes Land. Das 
Matthäusevangelium erzählt, dass 
Josef mit Maria und dem Kind nach 
Ägypten flieht, um dem Diktator 
Herodes zu entkommen. Menschen, 
die aufbrechen, wollen eine Zukunft 
finden für sich und ihre Kinder. Im 
Alptraum des syrischen Bürger-
krieges, im Unrecht, das in Eritrea 
zu sehen ist, in der Angst, die in 
Afghanistan umgeht – wer würde 
da nicht versuchen, zu entkommen?

Furchtbar ist, dass die eu-
ropäischen Staaten inzwischen 
alles versuchen, um Menschen 
an der Flucht zu hindern. Früher 
wurde die DDR Diktatur genannt, 

weil sie die Reisefreiheit massiv 
eingeschränkt hat. Heute wollen 
viele die Reisefreiheit anderer ein-
schränken. Globalisierung aber ist 
keine Einbahnstraße. Es kann keine 
Globalisierung nur für Güter und 
Waren – also für Geschäfte - oder 
für die Reichen geben, die rund um 
die Welt reisen. Wenn Globalisie-
rung, dann für alle. 

Das Christentum ist eine glo-
balisierte Bewegung. Christen sind 
ein Volk, das aus allen Völkern der 
Erde besteht, nicht nur als eines 
von Glaubensgeschwistern. 

Fremdlinge zu schützen ist bi-
blisches Gebot. politik und Gesell-
schaft stehen vor einer gewaltigen 
Herausforderung. Kirchengemein-
den und auch einzelne Christinnen 

und Christen engagieren sich für 
die Menschen, die nach Europa 
kommen.  

Für die Weltausstellung in der 
Stadt Wittenberg zum Reformati-
onsjubiläum 2017 soll mindestens 
ein Flüchtlingsboot vom Mittel-
meer zum Schwanenteich in der 
Stadt gebracht werden. Eines 
jener vielen Boote, in denen sich 
das Schicksal von Menschen ent-
schied. Es ist unverzichtbar, dass 
mitten in den Reformationsfeier-
lichkeiten die Probleme der Welt 
präsent sind. Davon waren schon 
die Reformatoren überzeugt: Der 
Glaube wird nicht abgeschieden 
im Kloster oder ausschließlich im 
Gottesdienst gelebt, sondern mitten 
im Alltag der Welt.

Margot Käßmann, evangelische 
Theologin, Botschafterin für das 
Reformationsjubiläum 2017

ANDERS GESAGT

Der Heilige Geist
Der Heilige Geist ist ein un-

ermüdlicher, sanfter Arbeiter, der 
sich vor allem damit beschäftigt, 
Menschenherzen zu wenden. Er 
belebt sie, wenn sie erstarrt sind, 
erschöpfte Herzen lässt er Feuer 
fangen, harte Herzen bewegt er zur 
Einfühlsamkeit, schwere beflügelt 
er mit frischer Kraft. Oft geschieht 
das nicht plötzlich, sondern braucht 

seine Zeit. Manchmal spürst du: 
Etwas ist anders als vorher. Und 
es ist gut.

Tina Willms

Errata
Na edição de abril desta 

página em alemão, publicamos 

incorretamente o nome do autor 

do artigo “Im Schweiss deines 

Angesichts...” como sendo do  

P. em. Werner Brunken, quando 

a autoria correta seria do P. 

Em. Heinz Ehlert.
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Cultos campais marcam a comunidade
LITURGIA Família

DARCY E HELGA BRANDT
Ministros eméritos da IECLB
Navegantes / SC

MINISTROS refletem sobre 
chamado ao ministério

Conceito tridimensional    
O Rio Itajaí-Açu é formado pelos 

rios Itajaí do Oeste, Itajaí do Sul e 
Itajaí do Norte. Ao beber água do rio 
Itajaí-Açu, na altura do Ferry-boat 
(Itajaí), de qual dos rios estou be-
bendo? Exatamente assim se dá com 
o conceito amor. Impossível manter 
um relacionamento afetivo, maduro 
e durável explorando apenas um dos 
seus três componentes básicos.

Na antiga língua grega, há três 
palavras diferentes das quais deriva 
a nosso conceito de amor: filia, 
agape e eros. São os três pilares a 
lhe servir de fundamento, portanto, 
inseparáveis e interativos em sua 
essência. 

Pela complexidade de aplica-
ções, vamos dedicar os próximos 
artigos ao amor filia, ou seja, 
amizade e companheirismo. Sem este 
ingrediente fundamental, relaciona-
mento algum resiste ao tempo.

O amor filia (φιλία) designa o 
aspecto do amor que se aproxima de 
algo ou alguém com a finalidade de  
compreender e conhecer para saber 
como lidar melhor. Vem daí o termo 
filosofia, o amigo da sabedoria. Apro-
xima-se de uma ciência pelo estudo, 
visando melhor conhecimento. 

No âmbito do relacionamen-
to humano, designa o aspecto da 
amizade e da camaradagem, sem 
interesse no relacionamento sexual. 
No casamento, é a dimensão do 
amor que procura fazer do parceiro/
cônjuge, um amigo/companheiro na 
caminhada. É o amor que se interes-
sa pela história que o outro traz para 
dentro do casamento, sua personali-
dade, que resiste ao tempo. 

Quando Mário casa com Maria, 
casa também com a “mala” que este 
(esta) traz para dentro do casamento 
e que continua coexistindo, ainda 
que longos anos se passem. É a mala 
cultural forjada além da dimensão 
genética, pelos condicionamentos 
sociais exercidos por pais, professo-
res, amigos e meio ambiente. 

Da mala também fazem parte as 
fundamentais diferenças de gênero 
sexual e que explicam porque homem 
e mulher pensam, agem e reagem de 
maneira diferente frente a um mesmo 
assunto e tambem  as expectativas 
diferentes que os cônjuges podem 
ter em relação ao casamento, à vida 
a dois, o que é muito comum na 
situação socioeconômica atual com 
a inserção da mulher no campo de 
trabalho profissional. 

Cultos ao ar livre, em meio 
à natureza, debaixo de uma 
árvore ou num campo, me-

lhoram a comunhão, o louvor e a 
reflexão. Esta tembém foi a expe-
riência no culto campal do dia 3 
de abril na comunidade Apóstolo 
Tiago, em Jaraguá do Sul/SC. O 
sol que brilhou no céu desde cedo, 
levou as famílias a sair para experi-
mentar um domingo diferente. Entre 
outras coisas, o encontro propiciou 
celebração e meditação com a pas-
tora Rosangela Radons, um almoço 
em grupo e diversas atividades para 
todas as idades.

A sombra das árvores e o calor 
do sol chamou muita gente para 
prestigiar o evento, marcado por ca-
lor humano e comunhão com Deus 
e a natureza. Que possamos ter mais 
encontros assim, para juntos em 
qualquer lugar levar a mensagem 
de Jesus a todo aquele que acredita 
em comunhão. Agredecemos a toda 
comunidade que participou, que 
levou sua família para passar um 
dia diferente.

Dois dias depois em Campo 
Alegre/SC, sob clima serrano, lona 
estendida e 90 lugares ocupados 
por diversos visitantes de diferentes 
paróquias do Sínodo Norte Catari-
nense, acontecia um culto campal 
no terreno de 4.000 m² em que será 
erguido o Instituto Luterano Cam-
pos Verdejantes.

O pastor Tulio Jansen foi o 
pregador doculto, que destacou 
que a perfeição do ser humano 
consiste em não resistir a Deus. 
Entregar-se a Deus como sacri-
fício vivo para servi-lo inclui a 
necessidade de aprendermos a 
interpretar a súplica daqueles 
que têm deficiência. O Campos 
Verdejantes será uma residência 
inclusiva para acolher pessoas 
com deficiência de 18 a 59 anos 
em situação de dependência.

Neste culto, pessoas que partici-
param do Jejum Diaconal motivado 
pelo Departamento Sinodal de Dia-
conia na quaresma, trouxeram suas 
ofertas e economias de seu jejum, o 
qual somou R$ 14.133,75. 

Acima, o sol aquece os fiéis em Jaraguá e, abaixo, o altar em Campo Alegre.

Entre os dias 4 e 8 de abril 
em Vila Velha/ES aconteceu o 
seminário “Criado à Imagem 
de Deus e Chamado/a para ser 
Ministro/a na IECLB”. Partici-
pam 13 ministros e ministras: 
Sérgio Wruck Klippel (Brasil 
Central); Ernobio Velten (Es-
pírito Santo a Belém); Maria 
Marilene Eckerleben (Nordeste 
Gaúcho); John Espig (Noroeste 
Riograndense); Nestor Ivo Nath 
(Norte Catarinense); Diego Ernani 
Biehl (Paranapanema); Ademir 
Edison Trentini (Planalto Rio-
-Grandense); Ezequiel Rosalvo 
Schacht (Rio dos Sinos); Ernani 
Röpke (Sudeste); Alessandra Al-
trak (Sul-Rio-Grandense); Marcos 
Cesar Sander (Uruguai); Édson 
Márcio Reginaldo (Vale do Itajaí) 
e Ângela Ulrich (Vale do Taquari). 

O seminário é uma das realizações 
do programa de acompanhamento 
a ministros e ministras da IECLB, 
coordenado pela Secretaria do Mi-
nistério com Ordenação.Para o pastor 
sinodal Joa ninho Borchardt, do Sínodo 
Espírito Santo a Belém, as pessoas que 
estão no ministério ordenado da igreja 
são convidadas a anunciar o evangelho 
justamente onde Jesus não tem espaço, 
para que entendam que Deus quer se 
aproximar delas. 

A assessoria do seminário esteve 
a cargo do pastor Dr. Víctor Waldir 
Linn, que foi pastor em Cunha 
Porã e Hannover-Alemanha. Linn 
também atuou por 16 anos em São 
Paulo, graduou-se e doutorou-se 
em psicanálise. Desde 2010 atua no 
sul da Alemanha, onde acompanha 
pessoas com supervisão e coaching, 
além de atuar como pastor em In-

golstadt. Até 2018, Linn prestará 
assessoria à IECLB durante dois 
meses ao ano, em Seminários para 
ministros e ministras, dentro do 
programa de acompanhamento.

O seminário em Vila Velha refle-
tiu sobre o processo de construção 
da identidade ministerial e sua re-
lação com a própria biografia, com 
suas expectativas externas e condi-

MINISTÉRIOS

Ministros e ministras da IECLB realizam seminário em Vila Velha

Participantes do seminário vieram de diversos sínodos da IECLB.

FOTOS: DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

ções estruturais nas quais a atuação 
ministerial está inserida. O objetivo 
foi auxiliar ministros/as no enten-
dimento de fatores desgastantes na 
vida ministerial e facilitar o desen-
volvimento de novas perspectivas 
e a busca por recursos profissionais 
com abordagem teórica e prática e 
com ênfase na troca e construção 
conjunta dos saberes.



Reforma 500 anos
MAURO BATISTA DE SOUZA
Secretário de Ação Comunitária 
da IECLB em Porto Alegre/RS
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Geral COLÉGIO MARTINUS elabora 
teses para um mundo melhor

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

IECLB

Conselho da Igreja conhece 
material da Campanha Vai e Vem Ovos de galinha... 

Aprendemos muitas lições 
da natureza. É conhecida, por 
exemplo, a comparação entre a 
galinha e a pata. Quando põe 
seus ovos, a galinha sai apres-
sada, cacarejando, anunciado, 
fazendo com que todo mundo 
perceba o seu trabalho. Já a 
pata, que põe ovos bem maiores 
que os da galinha, é muito mais 
discreta. Não faz muita questão 
em anunciar seu maravilhoso 
feito. 

Existe muita coisa bonita 
acontecendo pela IECLB. Te-
mos muito mais com o que nos 
orgulhar do que com o que nos 
preocupar. Há bem mais inicia-
tivas, ações, trabalhos, refle-
xões do que é possível publicar 
ou mesmo levar a conhecimen-
to. E, de fato, mais importante 
do que a notícia de uma ação, é 
a ação em si. 

... ou de pata?
Nosso jeito de ser igreja 

prima muito mais pela quali-
dade de seu conteúdo do que 
em mostrar as conquistas. Por 
exemplo, desde sempre a IECLB 
tem se esforçado em oferecer 
formação de boa qualidade para 
seus membros, líderes, ministras 
e ministros. Esta formação pode 
ser percebida na qualidade do 
testemunho prestado. A palavra 
emitida pela IECLB, por via 
de regra, é sempre bem vinda, 
diante de qualquer situação. 
Nós fazemos coisas boas mas 
não temos a inclinação em 
mostrá-las. 

Ao nos apropriarmos cada 
vez mais das comemorações dos 
500 anos da Reforma, podemos 
ter um pouco mais de coragem e 
ousadia. Nós somos uma igreja 
que faz a diferença. Temos qua-
lidade, profundidade, compro-
misso. Mas não damos respostas 
fáceis. Ao invés disso, procura-
mos empoderar as pessoas para 
que, alicerçadas na Palavra de 
Deus e fortalecidas na comu-
nhão do corpo e sangue de 
Jesus, saibam viver a liberdade 
que vem da graça de Deus. 

Os ovos que a IECLB produz 
não são pequenos. Falta, quem 
sabe, cacarejá-los um pouco 
mais. Rumo aos 500 anos da 
Reforma.

Aprimeira das três reu-
niões anuais do pleno do 
Conselho da Igreja com 

a participação da Presidência e da 
Secretaria Geral da IECLB ocorreu 
nos dias 1º e 2 de abril, no Centro 
de Espiritualidade Cristo Rei, em 
São Leopoldo/RS.

Entre os principais assuntos 
deste encontro esteve o cuidado da 
Ação Missionária. Foram compar-
tilhados com o grupo as reflexões, 
as propostas, as articulações, bem 
como os focos de ação e as prio-
ridades. A explanação incluiu a 
abordagem sobre o Plano de Ação 
Missionária da IECLB (PAMI), 
o planejamento estratégico, os 
projetos missionários, a rede de 

diaconia, a missão global e as 
estatísticas.

“A missão de Deus não está 
à venda” é a chamada da nona 
edição da Campanha Nacional de 
Ofertas para a Missão Vai e Vem, 
a Campanha de Missão da IECLB. 
A apresentação da Vai e Vem 2016 
destaca que, segundo o PAMI, a 
nossa ação missionária acontece 
mediante a palavra proclamada 
(evangelização), a palavra encarna-
da nas obras de amor (diaconia), o 
culto, o louvor e a adoração a Deus 
(liturgia), além da partilha das ale-
grias e das cargas entre as pessoas 
que creem (comunhão).

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

criar espaços para refletir, estudar 
e conversar sobre a nossa essên-
cia missionária na comunidade, 
planejar e executar ações mis-
sionárias que busquem propagar 
o evangelho de Jesus Cristo, 
estimulando a sua vivência pes-
soal, na família e na Comunidade, 
promovendo a paz, a justiça e o 
amor na sociedade brasileira e no 
mundo e contribuir e ofertar para 
a Campanha Nacional de Ofertas 
para a Missão, apoiando iniciati-
vas missionárias.

O grupo conheceu os materiais 
que compõem a campanha, recebeu 
um kit com as peças que em breve 
chegarão às comunidades (cartaz, 
folder, cofrinho, envelope e ade-

sivo), bem como as estratégias e 
reflexões em torno da temática.

A reunião, que também tratou 
de diversos assuntos administrati-
vos e estratégicos da IECLB, foi 
dirigida pelo presidente do Con-
selho da Igreja, Almiro Wilbert, 
Conselheiro pelo Sínodo Sudeste, 
que contou com o suporte da Con-
selheira Ema Marta Duck Cintra, 
representante pelo Sínodo Mato 
Grosso e vice-presidente do CI, da 
Conselheira Ijoni Michaelsen, re-
presentante pelo Sínodo Nordeste 
Gaúcho e 1ª secretária do Conse-
lho, e do pastor Me. Claudir Bur-
mann, representante pelo Sínodo 
Norte Catarinense e 2º secretário 
do Conselho da Igreja.

Desde 2013 escolas protestan-
tes do mundo estão desenvolvendo 
atividades alusivas aos 500 anos da 
Reforma. A Rede Sinodal de Educa-
ção incentivou alunos de suas escolas 
para formularem seu protesto por um 
mundo melhor, atividade proposta 
pela schools 500reformation. A ati-
vidade foi inspirada em Lutero, que 
fixou 95 teses na porta da igreja de 
Wittenberg, trazendo significativas 
mudanças e contribuições para a 
Europa e para o mundo.

O Colégio Martinus participou 
desta atividade, enviando três teses 
por nível de ensino para a Rede Si-
nodal de Educação. Uma comissão 
formada por integrantes do Grupo 
de Apoio Pedagógico da Rede sele-
cionou 95 teses que serão publicadas 
num livro que será distribuído a todas 
as escolas da Rede Sinodal. Oito delas 
são do Colégio Martinus:

1. “O mundo seria melhor se as 
pessoas cuidassem das plantas, dos 
animais e economizassem água”. 

Manuella Kott de Oliveira, 3ºB.
2. “O mundo seria melhor se 

ninguém jogasse lixo no chão e se 
todo mundo tivesse amor, respeito e 
carinho por todos”. Beatriz Silveira 
Lima, 3ºB.

3. “O mundo seria melhor se to-
dos fossem amigos”. Otávio Augusto 
Grossl Simões, 3ºB.

4. “Eu sugiro que deixemos de jul-
gar as pessoas pela cor, sexo, religião 
ou qualquer outro motivo, pois assim 

acredito que nosso mundo se tornaria 
um lugar muito melhor”. Julian E. A. 
Silva, 9º ano.

5. “Um mundo melhor sem guer-
ras, para os países se entenderem, 
sem atentados terroristas, países 
bombardeando outros países; o nosso 
mundo precisa de mais paz”! Gabriel 
Brigola, 9º ano.

6. “Com uma educação melhor, 
as crianças crescerão cientes de que 
devem fazer o melhor para mudar o 

mundo”. Lauriane Chloé, Anna Luíza 
Elias, André Yuji Aiyabe Kaetsu e 
Wen-Kai Yeh. 2º EMA.

7. “O Egoísmo é o gerador de 
todos os males, pois é a partir do 
momento que o ser humano deixa 
a sua individualidade sobrepor a do 
outro que ocorrem intrigas e discus-
sões. Logo, para um futuro melhor, 
é necessário deixar de lado o pensa-
mento egoísta e começar a pensar no 
próximo, segundo a regra de ouro. 
Pois quando pensamos mutuamen-
te, deixamos de lado as diferenças 
e os preconceitos; somos capazes 
de tornar o mundo melhor”. João 
Felipe Chicarelli Lell, João Paulo 
Ferreira Fonseca, Antônio Germinari 
Kahtalian, Pietro Munari e Gabriel 
Marcatto. 3º EMA.

8. “O amor é a maior virtude de 
uma sociedade ideal. É o princípio 
para o surgimento do respeito e conse-
quentemente da paz”. Isabel Case da 
Silva e Clarice Contursi Sandmann. 
3º EMA.

EDUCAÇÃO E 500 ANOS DA REFORMA

Colégio Martinus terá oito textos de alunos em livro com 95 teses

Alunos que escreveram as duas teses enviadas para a Alemanha.
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História FORMAÇÃO TEOLÓGICA na 
IECLB iniciou no pós-guerra

Galo Verde
LAURO EDUARDO BACCA
Professor da FURB e 
ambientalista em
Blumenau / SC

AIECLB é uma igreja sur-
gida com a vinda de levas 
de imigrantes alemães ao 

Brasil a partir de 1824, ano em 
que também surgiram as primeiras 
comunidades luteranas no Brasil. 
Seus primeiros pastores já vieram 
da Alemanha, nem sempre com a 
devida formação teológica, visto 
que muitos foram professores es-
colares ou tinham outras profissões 
em seu país de origem. 

Durante mais de um século, 
a igreja dos imigrantes buscou 
seus pastores da Alemanha. Logo, 
porém, sentiu-se a necessidade 
de uma formação teológica em 
terra brasileira. Num artigo pu-
blicado em 1920, já se constatava 
a necessidade, segundo o pastor 
Hermann Dohms, de pastores 
familiarizados com a situação do 
país, que conferissem à igreja o 
caráter de uma instituição arrai-
gada no povo. 

Para tanto, foi criado em 1921 
um curso de formação humanís-
tica de ensino médio que se tor-
nou, a partir de 1931, o Instituto 
Pré-Teológico, com sede própria 
no Morro do Espelho, em São 
Leopoldo/RS. Nesse Instituto, em 
1940 iniciou-se um “curso teoló-
gico propedêutico”, que teve que 
ser interrompido em 1942, com a 

declaração de guerra à Alemanha 
pelo Brasil.

Terminada a Segunda Guerra 
Mundial, fundou-se o primeiro 
curso oficial de Teologia. Em 26 
de março de 1946 foi constituída 
a primeira “Escola de Teologia” 
da IECLB. Esta foi transferida, 
em 1948, de uma modesta casa 
no Morro do Espelho para a Casa 
Sinodal, o prédio que abrigou o 
sínodo Rio dos Sinos e, mais recen-
temente, passou a ser a Secretaria 
Acadêmica da Faculdades EST. 

Em 1956, foi inaugurada a 
“Casa dos Estudantes”, cujas de-
pendências são conhecidas hoje 
por “prédio velho” da Faculdades 

EST. Anteriormente pertencente 
ao Sínodo Rio-Grandense, a Fa-
culdade de Teologia passou a ser, 
a partir de 1958, uma instituição da 
Federação Sinodal (hoje, IECLB), 
com abrangência nacional. Nessas 
primeiras décadas, o corpo docente 
da Faculdade era constituído, em 
sua maioria, por docentes prove-
nientes da Alemanha. A partir de 
1968, no entanto, o processo de 
abrasileiramento foi acelerado. 

Em 1984, a Faculdade de Teo-
logia passou a constituir a Escola 
Superior de Teologia (EST). A EST 
surgiu abrigando cinco institutos: 
Faculdade de Teologia, Instituto de 
Pós-Graduação e Pesquisa ( atual 

Programa de Pós-Graduação em 
Teologia), Instituto de Educação 
Cristã, Instituto de Capacitação 
Teológica Especial e Instituto de 
Pastoral. Posteriormente, foram 
criados o Instituto de Música e o 
Instituto de Formação Diaconal, 
a Escola Sinodal de Educação 
Profissional (Esep) e o Instituto 
Superior de Música de São Leo-
poldo (ISMSL).

O conjunto de atividades de-
senvolvidas por esses diferentes 
institutos ao longo dos anos fez 
com que a EST passasse a ser uma 
instituição que atua em diferentes 
níveis: graduação, pós-graduação, 
extensão e técnico. O Regimento 
Geral, aprovado em 2002, substi-
tuiu os antigos institutos por pró-
-reitorias, permanecendo a Esep e 
o ISMSL.

Em 2007, o regimento geral 
foi reformulado, visando integrar 
o IEPG, a ESEP, o ISM e a EST 
numa única instituição de ensino 
superior, sob a marca Faculdades 
EST, com seus respectivos cursos.

Hoje, além de ser uma das 
principais instituições de formação 
teológica evangélica na América 
Latina, a Faculdades EST propor-
ciona pós-graduação a teólogos de 
diversas origens confessionais do 
Brasil e do exterior.

A Faculdades EST fica no Morro do Espelho, com outras instituições.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

HEINZ E ELVIRA URSULA PORTHUN contraíram matrimônio a 
03.03.56 no Rio de Janeiro. No dia 6 de março celebraram Bodas 
de Diamante durante culto na IECLB de Itajaí, cujo oficiante foi o 
pastor Marcos Butzke.  O casal é membro da Comunidade de Itajaí 
desde 1958, onde o sr. Heinz fez parte da diretoria da Comunidade, 
foi presidente da Paróquia e participou do conselho fiscal. No Sínodo 
Vale do Itajaí foi 2° vice-tesoureiro da primeira diretoria sinodal.

Bodas de Diamante

A ADL comemorou 60 anos de 
história nos dias 2 e 3 de abril em 
culto festivo no domingo de manhã, 
celebrado por 24 ministros e dois 
estudantes de Teologia. O pastor 
presidente Nestor Paulo Friedrich, o 
pastor sinodal Joaninho Borchardt, 
o pastor vice sinodal Lourival Er-
nesto Fehlberg, o superintendente 
da ADL, pastor Siegmund Berger, 
e o pastor presidente da ADL Emer-
son Lauvrs estavam entre eles.

Da celebração participaram 
ex-alunos da primeira turma da 
instituição (1956): Valdemar Holtz, 
Siegfried Seibel, Ervino Schuwanz 
e Cristiano Küster, que tiveram 
oportunidade de contar parte do 

início dessa bela história. Durante 
a celebração também houve o lan-
çamento da revista da ADL com 
histórico e novidades da instituição 
e do seu novo CD com músicas 
compostas apenas por funcionários, 
alunos e ex-alunos. Todas as músi-
cas do culto estavam no álbum e 
foram executadas por trombonistas 
de diversas paróquias do Sínodo 
Espírito Santo a Belém e pelo coral 
Vozes da Esperança.

Autoridades, como a represen-
tante do vice-governador do Espíri-
to Santo, Célia Kiefer, os prefeitos 
Wilson Berger (Afonso Cláudio), 
Joadir Loureiro (Laranja da Terra) 
e Eduardo Stuhr (Santa Maria de 

Jetibá), além do representante do 
deputado federal Max Filho tam-
bém prestigiaram o ato.

Depois da celebração, a festa 
continuou com almoço, apresen-
tações culturais, leilão e sala para 
visitação com registros da história. 

Para o pastor Siegmund Berger, 
“A festa da ADL foi uma grande 
celebração e reencontro de pessoas 
amigas. Foi possível valorizar essa 
data comemorativa e ao mesmo 
tempo captar recursos para a ma-
nutenção da instituição”.

DIACONIA

Associação Diacônica Luterana completa 60 anos de história

O diretor Sigmund Berger saúda a comunidade festiva.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

ARQUIVO PESSOAL
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Geral CRIATIVIDADE e muita vontade 
unem jovens para ir ao Congrenaje

#PARTIU-CONGRENAJE

Juntando grana para ir a Timbó Planos do COMIN 
em Santa Catarina

Convocação

No dia 31 de março o COMIN 
reuniu-se para planejar suas 
ações em Santa Catarina. A 
equipe composta pelos assessores 
de projetos, Jasom de Oliveira e 
Janaina Hübner, e pela coordena-
dora pastoral e programática do 
COMIN, pastora Renate Gie-
rus, foram acolhidos na sala de 
reuniões da Paróquia Blumenau 
Centro e na sede do Sínodo Vale 
do Itajaí, em Blumenau. 

O pastor sinodal Breno Car-
los Willrich, do Sínodo Vale do 
Itajaí, participou para planejar 
parcerias entre o COMIN e o 
Sínodo nas áreas de diaconia e 
formação. 

Uma das ações do COMIN 
no estado é o acompanhamento 
e a incidência para a resolu-
ção dos problemas causados 
pela Barragem Norte ao povo 
Laklãnõ/Xokleng. O COMIN 
também planeja potencializar 
ações de visibilidade da cultura 
Laklãnõ/Xokleng na região do 
Vale, a partir do material que 
acompanha o “Caderno da Se-
mana dos Povos Indígenas 2016 
- Povo Laklãnõ Xokleng, o povo 
que caminha em direção ao sol”.

Na sexta-feira 1o de abril 
o pastor Gilson Hoepfner, da 
pastoral escolar, e a professora 
Heidi W. Gielow, coordenadora 
do Ensino Fundamental, recebe-
ram o COMIN e professores da 
Escola Indígena de Educação Bá-
sica Vanhecú Patté. A visita teve 
como objetivo divulgar e agendar 
um evento educativo. O contato 
da Barão com o povo Laklãnõ/
Xokleng ficou ainda mais próxi-
mo através de visitas realizadas 
com as turmas da escola à Aldeia 
Bugio, em Doutor Pedrinho. 

Alunos e professores da Esco-
la Vanhecú Patté, o COMIN e a 
comunidade da Aldeia Bugio de-
senvolveram o material da Sema-
na dos Povos Indígenas de 2016, 
onde a comunidade Laklãnõ/
Xokleng reafirma aspectos valio-
sos de sua história e cultura. O 
COMIN e a Escola Vanhecú Patté 
estão fazendo eventos educativos 
de divulgação do material. 

COMIN na Escola Barão

Assembleia Sinodal Ordinária
Sínodo Norte Catarinense (IECLB)
Pelo presente edital, são convocadas as pessoas representantes 
das Comunidades, Paróquias, Uniões Paroquiais, Departamentos 
Sinodais e Instituições constituídas, bem como as Ministras e os 
Ministros em atividade nos CAM devidamente regularizados no 
âmbito do Sínodo Norte Catarinense, conforme relacionados no 
Artigo 7º dos Estatutos, para a Assembleia Sinodal Ordinária do 
Sínodo Norte Catarinense (IECLB), que será realizada nos dias 
28 e 29 de maio de 2016, com início previsto para o dia 28 de 
maio às 08h30min, em primeira convocação, ou às 09h30min, em 
segunda convocação, nas dependências da Sociedade Rio da Prata, 
sita à SC 418, km 7, Pirabeiraba, na cidade de Joinville/SC, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Relatório do Presidente do Conselho Sinodal.
2 - Relatório do Pastor Sinodal.
3 - Balanço geral. Parecer do Conselho Fiscal exercício de 2015.
4 - Orçamento para o exercício de 2016.
5 - Plano de atividades do Sínodo para o exercício 2016.
6 - Apresentação, Avaliação e Aprovação do Planejamento 
Estratégico do Sínodo Norte Catarinense.
7 - Diversos.

   Joinville, 15 de abril de 2016

   CARLOS HENRIQUE SACHT
   Presidente da Assembleia Sinodal

O Sínodo Norte Catarinense 
recebeu em Joinville/SC, na tarde 
de 7 de abril, uma delegação da 
Comissão para Missão, Ecumenis-
mo e Desenvolvimento da Igreja 
Evangélica Territorial de Würt-
temberg – Alemanha. A Igreja de 
Württemberg é uma das principais 
apoiadoras da Obra Gustavo 

Adolfo-OGA, instituição de apoio 
às comunidades da IECLB. O 
grupo esteve acompanhado pelo 
secretário-executivo da OGA, 
pastor Martin Volkmann. No sí-
nodo, foram recebidos pelo pastor 
sinodal Inácio Lemke e pelo presi-
dente do Conselho Sinodal, Carlos 
Henrique Sacht.

PARCERIAS

Sínodo Norte Catarinense 
recebe delegação da Alemanha

Os visitantes alemães diante da sede do Sínodo em Joinville.

OBrasil é grande, mas, ao 
sair caçando o que os jo-
vens evangélicos andam 

aprontando para poder ir rumo a 
Timbó/SC, descobri que a criati-
vidade deles é maior.

Ouvindo os relatos dá para 
imaginar que os luteranos pelo 
Brasil ficaram mais “gordinhos”, 
pois são inúmeras pizzas, noites 
de pastéis, doces, cucas, sorvetes, 
bolos, cup cakes, almoços, janta-
res, cachorros-quentes, galinha-
das, macarronadas (...) realizados 
com o intuito reverter o valor para 
a viagem de ônibus, avião, carro 
e até de bicicleta. Jovens que têm 
um mesmo destino e data para a 
viagem: 24 a 29 de julho, rumo 
a Timbó/SC.

Algumas comunidades do 
Sínodo Espírito Santo a Belém 
estão se organizando desde o 
último CONGRENAJE há dois 
anos, realizando vendas, festas, 
rifas e um diferencial: chaveiros 
de biscuit feitos e vendidos pelos 
jovens. O congresso para eles 
significa uma oportunidade de 
interação e conhecimento. Sami-
ra Rossmann Ramlow de Baixo 
Guandu/ES pretende “aprender 
muito com esse encontro, para 
trazer nossas experiências para o 
grupo daqui”. 

Nos Sínodos mais próximos, 
como o Paranapanema, as coi-

não se conhecem direito, pelo fato 
de ainda não termos realizado um 
encontro sinodal”. Isso significa 
muitas horas dentro de um ônibus, 
interagindo com irmãos e irmãs 
de diferentes comunidades, mas 
na mesma fé.

Juventude também é cons-
ciência ecológica e cuidado com 
a criação de Deus. Esse princí-
pio fez com que dois grupos de 
jovens do Sínodo Brasil Central 
começassem a juntar latinhas de 
alumínio. Os jovens de Luis Edu-
ardo Magalhães/BA e Balsas/MA 
estão engajados há mais de um ano 
nessa tarefa. O recorde foi depois 
de uma noite de festa na cidade de 
Balsas/MA onde os jovens e seus 
pais juntaram aproximadamente 
100kg de latas. Marcelaine Ma-
chado Brito (mãe) disse: “Durante 
a semana fiquei com dores nas 
pernas de tanto agachar, mas valeu 
muito a pena”.

Esses são alguns dos lindos 
relatos da nossa Juventude Evan-
gélica de Confissão Luterana 
por todo o Brasil. Jovens em 
movimento e movimentando suas 
comunidades num só objetivo: 
“Pela Graça (não) Temos Valor! 
Pela Sua Graça e sem exigir nada, 
Deus aceita todas as pessoas por 
meio de Cristo Jesus, que as salva” 
(Romanos 3.24).

Venham com a mala cheia de 
coisas ricas e lindas para compar-
tilhar em Timbó.

Pa. BÁRBARA KUGEL / Jaaguá do Sul

No Espírito 
Santo os 
jovens 
fizeram 
chaveiros 
de biscuit 
para pagar a 
viagem.

Os jovens 
de Balsas/
MA juntam 
latinhas há 

mais de ano 
para cobrir 

os custos da 
participação 
no Congre-

naje em 
Timbó.

sas também estão agitadas. A 
Juventude de Castro/PR fez um 
almoço para aproximadamente 
130 pessoas. A pastora Bianca 
Bartsch compartilhou: “Posso 
dizer que tivemos um grande 
apoio da comunidade, que se 
fez presente e garantiu o sucesso 
da iniciativa”. Comunidade e 
jovens unidos e se preparando 
para o Congrenaje.

Interessante foi a decisão 
tomada pelos jovens do Sínodo 
do Mato Grosso, integrado pelas 
paróquias espalhadas pela imensa 
área dos estados do Mato Grosso, 
Goiás e Pará. A Joice Andreize 
Guntzel dos Santos, de Água Boa/
MT relata: “Vamos de ônibus, 
pois, segundo os jovens, haverá 
uma maior interação dentro do 
próprio sínodo pelos jovens que 
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Diaconia JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL irá 
determinar política na FLD

Justiça socioambiental em pauta
FLD faz celebração conjunta 
com ministros do Norte de SC

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Justiça socioambiental foi o 
tema do espaço de formação 
da Assembleia da FLD, dando 

início ao processo de elaboração de 
uma política para a organização e 
suas parceiras. O ecologista Arno 
Kayser, do Movimento Roessler 
para Defesa Ambiental, falou 
sobre “A evolução do conceito de 
Ecologia e o desafio da equipe da 
FLD”, trazendo aspectos históricos 
e políticos do movimento ecologis-
ta, ambientalista e socioambiental, 
identificando desafios e partilhando 
reflexões para contribuir com a 
elaboração do documento.

A coordenadora do Conselho de 
Missão entre Povos Indígenas (CO-
MIN), Renate Gierus, a assessora 
de projetos da FLD, Julia Witt, a 
coordenadora do Centro de Apoio e 
Promoção da Agroecologia (CAPA) 
Erexim, Ingrid Giesel,e o coorde-
nador do CAPA Santa Cruz do Sul, 
Sighard Hermany, refletiram sobre 
justiça socioambiental na visão dos 
povos indígenas, da agricultura 
familiar ecológica e dos povos e 
comunidades tradicionais.

De acordo com Renate Gierus, 
“bem viver brota da profunda e mile-
nar sabedoria indígena, com especial 
destaque na região andina, que prio-
riza a vida e os direitos cósmicos, res-
peita e aceita as diferenças, escuta as 
pessoas anciãs, sabe comer e beber”.

A assessora de projetos da FLD 
trouxe a experiência do Projeto 
Pampa no trabalho junto a povos 
e comunidades tradicionais. O 
Pampa foi o último bioma a ser 
reconhecido no Brasil e possui 
um enorme patrimônio cultural 
associado à biodiversidade. A 
relação dessas comunidades com 
a natureza é marcada pela partilha 
de conhecimento e a consciência 
de preservação.

Depois de apresentarem ra-
pidamente o histórico do CAPA, 

Ingrid Giesel e Sighard Hermany 
abordaram a agroecologia, a ali-
mentação orgânica e a soberania e 
segurança alimentar. Entre estes, 
conflitos geracionais, resultantes, 
por exemplo, da dificuldade de 
mães e pais aceitarem ideias e 
inovações propostas pelas filhas e 
pelos filhos, a questão das mulheres 
e a justiça de gênero, entre outros. 
Outra questão é o desenvolvimento 
da consciência do consumidor em 
relação a uma alimentação saudá-
vel e sustentável. 

Uma celebração realizada no 
Centro de Eventos Rodeio 12, em 
Rodeio/SC no dia 29 de março, 
uniu participantes da Assembleia 
da Fundação Luterana de Diaconia 
(FLD) e ministros e ministras do 
Sínodo Vale do Itajaí. A celebração 
teve por base o tema da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica “Casa 
comum, nossa responsabilidade” e 
o lema “Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual 
riacho que não seca” (Amós 5.24). 
O pastor sinodal do Sínodo Norte 

Catarinense, Inácio Lemke, fez a 
pregação e lembrou que o tema e 
lema 2016 da IECLB têm um vín-
culo muito forte com a CFE: “Pela 
graça de Deus, livres para cuidar”, e 
o lema: “Buscai o bem e não o mal, 
também com base em Amós (Amós 
5.14a). “Queremos ver a justiça 
brotar, mas ainda existe lugar para 
justiça hoje em dia?”, perguntou. 
No entanto, não se deve perder a 
esperança. “Precisamos caminhar 
com um mesmo pensamento, de 
cuidado, de olhar à volta, de ter 
qualidade de vida, mas não à custa 
da natureza e das pessoas”.

O pastor sinodal também re-
forçou o dever de ministras e 
ministros da IECLB, conselheiras 
e conselheiros da FLD e pessoas 
convidadas para a assembleia a 
atuarem como lideranças. “Nosso 
papel é questionar e se posicionar 
de forma crítica, desafiando nossas 
comunidades a olhar e também se 
responsabilizar pela transformação 
de uma realidade de injustiça.”

Participaram da condução do 
culto a presidenta da Diretoria 
da FLD, diácona Valmi Becker, o 
vogal da Diretoria da FLD, pastor 
Siegmund Berger, a secretária 
executiva da FLD, pastora Cibele 
Kuss, e o pastor vice-sinodal do 
Sínodo Norte Catarinente pastor 
Marcos Aurélio de Oliveira.

Uma celebração conjunta marcou o dia durante o encontro de ministros e a assembleia da FLD em Rodeio 12.

Aconteceu nos dias 7 e 
8 de abril na Chácara Recanto 
Verde em Joinville/SC o encontro 
da Rede de Diaconia, Regional 
Santa Catarina e Paraná. Estive-
ram presentes representantes de 
instituições ligadas à IECLB para 
conversar sobre o tema “Justiça de 
Gênero e suas implicações para 
uma prática diaconal transforma-
dora”, trazido em palestra pela 
pastora Marcia Blasi, apresen-
tando “gênero” como ferramenta 
de análise. 

Num segundo momento os 
presentes se reuniram em Grupos 
para  analisar a temática “igual-
dade nem sempre é justiça”, 
apresentando suas conclusões à 
plenária. 

No segundo dia o grupo fez 
uma visita ao Projeto Missão 
Criança Jardim Paraíso em Join-
ville/SC e, após a visita, foram 
compartilhadas as experiências 
e vivências nos diferentes perfis 
que envolvem os projetos sócio-
-diaconais ali representados. 

O grupo sai desafiado a apro-
fundar a reflexão sobre igualdade 
e justiça de gênero, considerando 
sua área de atuação. 

Durante o encontro também 
foi compartilhada a informação 
da aprovação da Lei 13.257, o 
“Marco da Primeira Infância”, que 
dispõe sobre as políticas públicas 
para a primeira infância, que está 
atrelada ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

O COMIN (Conselho de Missões 
entre Povos indígenas) compartilhou 
material da Semana dos Povos In-
dígenas 2016 – “Laklãnõ/Xokleng, 
o povo que caminha em direção ao 
sol”, destinado para uso nas escolas 
indígenas e não indígenas ou outros 
grupos que desejam conhecer as cul-
turas indígenas no Brasil. O material 
está disponível no site: www.comin.
org.br. O Grupo se despede, revigo-
rado e fortalecido, na expectativa do 
Encontro Nacional da Rede de Dia-
conia, que acontecerá em Curitiba de 
26 a 28 de setembro.

Este relato foi produzido em 
conjunto por Arlete Frizzo, Méris 
Gutjahr e Valdenir Markus. A foto 
do grupo é de autoria de Nilson 
Weirich.

Rede de Diaconia reúne integrantes da Regional Santa Catarina e Paraná

Os partifcipantes atuam em instituições ligadas à IECLB em SC e PR.

FOTO: NILSON WEIRICH
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Fé e Vida SEGURIDEADE causa apreensão 
entre ministros/as da IECLB

Terra Brasilis
CLOVIS HORST LINDNER
Diretor de Redação
Blumenau / SC

PREVIDÊNCIA PRIVADA

Luterprev garante que nada muda
DA REDAÇÃO

Vem causando apreensão 
entre os ministros da IECLB 
a notícia da transferência 

da carteira de planos de previdência 
privada da Luterprev para a Aspecir 
Previdência. Em carta aos associa-
dos, a nova detentora da carteira de 
segurados garante que nada mudou 
com a transferência.

A decisão da transferência da 
totalidade da sua carteira foi tomada 
em assembleia extraordinária da Lu-
terprev, em 15 de dezembro do ano 

passado, em Porto Alegre, e passou 
a vigorar desde o último dia 1º de 
abril. A transação foi aprovada pela 
SUSEP, Superintendência de Seguros 
Privados, três dias após a assembleia.

“Para sua tranquilidade, seu 
contrato, gerido e garantido pela 
Aspecir desde 1º de abril de 2016, 
será mantido de acordo com as con-
dições originalmente estabelecidas, 
sem nenhuma alteração”, garante 
um comunicado. “A Aspecir passou 
a responder e a honrar os compromis-
sos assumidos pela Luterprev, e o faz 
com a mesma presteza e segurança 

anteriormente oferecidos”, completa 
o texto. A nova detentora dos ativos 
da Luterprev atua no mesmo ramo 
desde 1937 e expressa muita sa-
tisfação em agregar a comunidade 
luterana à sua carteira de clientes. 

Segundo fontes ouvidas por O 
Caminho, o principal motivo da 
transferência é a maior capacidade 
de garantir as aposentadorias da Lu-
terprev com o suporte financeiro do 
fundo de reserva da Aspecir. 

Segundo essas mesmas fontes, 
os índices de rentabilidade pratica-
dos pela Luterprev até o momento 

serão mantidos pela Aspecir e não 
há motivo de temor. Pelo contrário, 
a garantia aumentou.

Os associados da Luterprev po-
dem tirar suas dúvidas nos seguintes 
telefones e endereços de e-mail: A 
Aspecir Previdência fica na Praça Otá-
vio Rocha, 65, 1º Andar, Centro, Porto 
Alegre/RS (CEP 90020-140). Telefone 
(51) 3228-1999 ou pelo e-mail: aten-
dimento@aspecir.com.br; a Luterprev 
pode ser contactada pelos telefones 
(51) 3328-8693 ou 0800.7031989 
(ouvidoria), ou ainda pelo e-mail: 
luterprev@luterprev.com.br.

SAÚDE COMPLEMENTAR

Altmann assume a AMA e abre o jogo sobre o futuro da entidade

No Pais do Grito
Em um dia qualquer de setem-

bro de 1822, surgia uma insólita 
nação. Registra a história oficial 
que um grito forjou o tal país. 

Foi assim... Um príncipe 
infante (22 anos), deixado para 
trás por uma família real de uma 
corte insignificante, devia reger um 
potentado de 22 capitanias heredi-
tárias precariamente aglutinadas 
em torno de um inchado e voraz 
formigueiro real, onde se fingia rei-
nar sobre um reino de gambiarras.

O príncipe montou em lombo de 
mula para conhecer a sua herança. 
Enquanto esfregava suas jovens 
partes baixas no lombo do animal 
que, na História, virou garanhão 
napoleônico, não lhe ardia somente 
o traseiro, mas o devassava uma 
monumental disenteria.

A viagem de exploração do reino 
virou uma trilha de desespero intesti-
nal. O adolescente-príncipe-regente 
sentia-se um farrapo humano em 
meio a um futuro país que em nada 
lembrava a corte que deixara para 
trás, onde escravos negros tinham 
fios brancos nas costas dos pingos 
da latrina real. Ali, em meio ao inós-
pito tudo, até isso era com ele: seu 
próprio saneamento básico.

De moita em moita, chegou-lhe 
às mãos uma folha de papel com 
timbre real na qual o rei-pai orde-
nava submissão ao jovem impera-
dor tornante. O príncipe enfureceu-
-se com a inesperada mensagem e 
foi no grito. Uivando de ódio e de 
cólicas, seu grito entrou para os 
anais como “Grito do Ipiranga”.

Reina a Gritocracia
Surgia o país do grito. Desde en-

tão, tudo nesse país é feito no grito, 
resolvido no grito, abafado no grito 
ou mesmo prendendo o grito. Grita-
-se para tudo e para todos. Diálogo 
é grito, educação é grito, governo 
é grito, oposição é grito, protesto é 
grito, justiça é grito. Às margens do 
Ipiranga foi criada a gritocracia. 
Este é o modus operandi da política 
nacional desde então. O grito fun-
dante continua a ecoar no Legislati-
vo, no Executivo e no Judiciário.

Me perdoe Pedro Américo e 
seu descarado plágio das origens 
do país do grito às margens do 
Ipiranga. Seu quadro napoleônico 
não representa o que nos tornamos. 
Dragões da independência em ani-
mais de raça ao redor de um arreba-
tador príncipe destemido, erguendo 
espadas reluzentes? A mentira é o 
berço do país do grito. Aquela era 
uma trupe esfarrapada, seguindo 
um jovem em estado de cólera, todos 
montados em mulas, dando à luz ao 
país do grito. Seguimos gritando. 
Quem mais pode, quem mais tem 
peito. Enquanto gritamos, todos es-
tão surdos... Por isso, o quadro que 
melhor representaria nossas origens 
é “O Grito”, de Edvard Munch 
(imagem ao lado).

Uma das principais lideranças 
da IECLB a lutar pela criação da 
Associação de Mútuo Auxílio-AMA 
para os ministros e as ministras 
da IECLB, o ex pastor presidente 
Walter Altmann (2003-2010) as-
sumiu em março a presidência da 
entidade que ajudou a fundar. Eleito 
na última assembleia da AMA, no 
dia 14 de março em São Leopoldo/
RS, Altmann substitui o pastor Rui 
Bernhardt na função.

A AMA-Saúde surgiu em subs-
tituição à extinta Caixa de Auxílio 
Fraternal por razões legais. Com 
princípios semelhantes à CAF, o 
objetivo é que os ministros asso-
ciados tenham onde buscar ajuda 
para procedimentos de saúde a partir 

de um fundo comum acumulado 
com contribuições associativas. A 
diferença é que a nova associação 
contratou a Unimed para gerir os 
auxílios médicos e laboratoriais.

Em carta franca e propositiva aos 
associados, o novo presidente abre o 
jogo: as coisas precisam mudar. Alt-
mann comemora que foi possível em 
“anos passados manter o necessário 
equilíbrio financeiro e, inclusive, acu-
mular uma pequena reserva de risco”. 
Entretanto, essa relação de equilíbrio 
se inverteu no fim de 2015, “tendo sido 
negativa nesses meses, e a AMA teve 
que avançar sobre o fundo de risco 
ainda relativamente modesto”.

Entre os motivos arrolados por 
Altmann está o ingresso tardio de 
muitos ministros da IECLB, quando 
são mais idosos ou quando há proble-

ma grave de saúde. Com isso, passam 
a usufruir do fundo que não ajudaram 
a construir, “desconsiderando o prin-
cípio do ‘mútuo auxílio’ e colocando 
potencialmente em risco a estabilida-
de financeira da própria AMA”.

As soluções propostas pela nova 
diretoria vão desde um aumento 
geral de cinco por cento nas contri-
buições, à instituição de um prazo 
de carência de um ano para novos 
inscritos e com observância das ca-
rências regulamentares estabelecidas 
no plano de saúde AMA/Unimed.

“A Assembleia aprovou as ne-
cessárias mudanças no Regimento e 
Regulamento”, esclarece Altmann. 
“Como se trata de um dispositivo 
novo, a Assembleia também decidiu 
estabelecer um prazo até 30 de junho, 
quando s novas regras entrarão em 
vigor, para a adesão nas atuais con-
dições”, informa. 

Portanto, ainda há dois meses 
para ingressar na Associação de 
Mútuo Auxílio nos moldes em que 
vem funcionando até agora. Depois 
disso, vigorarão as novas carências.

Como entidade que funciona a 
partir do princípio cristão do mútuo 
auxílio, “espera-se que todas/os 
associadas/os tenham não apenas o 
conforto de serem assistidos quan-
do da necessidade, mas também se 
alegrem em poder contribuir para 
que outras pessoas possam ser assis-
tidas”, conclama Altmann.

DA REDAÇÃO

Walter Altmann preside a AMA.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

AGRICULTURA FAMILIAR

O CAPA quer comida boa na mesa
“Comida boa é cheiro, é 

comunhão, é uma ação solidária e 
política de quem come e de quem 
produz”, afirmou Ingrid Giesel, 
coordenadora do Centro de Apoio 
e Promoção da Agroecologia 
(CAPA) núcleo Erexim, durante o 
lançamento da campanha Comida 
Boa na Mesa, realizado dia 6 de 
abril, em Porto Alegre/RS. 

A campanha promove o reco-
nhecimento do papel da agricultura 
familiar na produção e consumo de 
alimentos saudáveis, das feiras e co-
operativas na promoção do comércio 
justo e solidário e das organizações 
de apoio. Além disso, é um espaço 
para articulação de ações de incidên-
cia pública. 

No evento, foi feito o lançamento 
do videoclipe Comida Boa na Mesa, 
produzido com o protagonismo de 
agricultoras e agricultores familiares, 
quilombolas e indígenas apoiados 
pelos cinco núcleos do CAPA, 

localizados em Erexim, Pelotas e 
Santa Cruz do Sul (RS), e Marechal 
Cândido Rondon e Verê (PR). Tam-
bém foi apresentada a canção-tema 
composta para a campanha. Banners 
com imagens do trabalho no campo, 
da comercialização em feiras e de 
momentos de famílias à volta da 
mesa incluem a lista de materiais 
para dar visibilidade à iniciativa.

“Lembro a criação do CAPA, 
pela IECLB como um grande desafio 
de fazer com que a fé tivesse ex-
pressão no dia a dia”, disse o pastor 
presidente Nestor Friedrich na opor-
tunidade. Ele também falou sobre a 
conexão do trabalho do CAPA com 
o tema e lema da IECLB em 2016 no 
que se refere ao cuidado com a fé, as 
pessoas e a natureza. 

A secretária-executiva da Fun-
dação Luterana de Diaconia (FLD), 
pastora Cibele Kuss, afirmou que 
comida boa na mesa é cultura, reli-
giosidade, democracia e justiça de 

gênero. “A campanha nos conecta 
com a espiritualidade e a prática 
radical e subversiva de Jesus, que 
viveu e proclamou a inclusão de 
todas as pessoas e o cuidado da 
terra, afirmando que a mesa é lugar 
para todas as pessoas” .

Nota pública – O lançamento 
da campanha aconteceu durante o 
Seminário Comida Boa na Mesa 
– Agroecologia em defesa da vida, 
realizado de 5 a 7 de abril, em Porto 
Alegre/RS. Com a participação de 
integrantes das equipes do CAPA, 
dos conselhos de agricultoras e 
agricultores familiares e organi-
zações convidadas, o encontro 
debateu e reafirmou as políticas 
públicas de fortalecimento da 
agricultura familiar e da agroeco-
logia, discutindo também o papel 
estratégico das organizações da 
sociedade civil no controle social 
e incidência pública. 
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Em Foco TROCA DE SABERES reúne 
capelães hospitalares da IECLB

Lutero e Zuínglio
FORMAÇÃO

JENS SCHMITZ / 2016

CURIOSIDADE DA FÉ

Luteranos poloneses não 
aprovam o sacerdócio feminino 

DIPLOMATA FM  105,3 MHZ

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

Capelães hospitalares encontram-se

Ministros e ministras 
que atuam em hospitais 
como capelães, dando 

assistência espiritual a pacientes, 
têm manifestado a necessidade de 
um encontro para conversar sobre 
suas experiências, necessidades 
e dúvidas. Construir um espaço 
específico para conversar a partir 
da identidade luterana motivou 
a realização, nos dias 29 a 31 de 
março, de um encontro nacional 
de capelanias de saúde. O encontro 
aconteceu em Colombo, na região 
metropolitana de Curitiba/PR.

 Ministros e ministras de diver-
sos sínodos estiveram no encontro, 
que teve a assessoria do Dr. Nilton 

Herbes (Faculdades EST), do Dr. 
Rolf Krüger (FLT), do secretário 
de Missão da IECLB, pastor Dr. 
Pedro Puentes, do pastor sinodal 
Odair Braun, do Sínodo Parana-
panema, e do pastor Dr. Mauro 
Batista Souza, secretário de ação 
comunitária da IECLB.

A preocupação com a vida é 
um eixo fundamental da missão na 
igreja. Ministros e Ministras atuam 
nessa área em capelanias hospita-
lares, ancionatos, casas de apoio a 
enfermos e dependentes químicos. 
É importante que tais profissionais 
possam se conhecer e trocar ex-
periências sobre as atividades que 
desenvolvem, materiais utilizados, 

celebrações, formas de trabalhar 
com pessoas voluntárias. 

A passagem de Marcos 2.1-12, 
que fala da cura de um paralítico 
em Cafarnaum, serviu de base 
teo lógica para o encontro. O texto 
fornece elementos essenciais para 
o trabalho da capelania.

Temas abordados nesse en-
contro foram “O sofrimento das 
outras pessoas me afeta? Onde 
estão os meus limites?”, pelo Dr. 
Albert Friesen com reação do Dr. 
Rolf Krüger; “Desafios da espiri-
tualidade na área da saúde”, pela 
pastora Vera Cristina Weisshei-
mer, com reação do pastor Dr. 
Nilton Herbes.

A necessidade 
de troca de 
experiências e 
conhecimento 
levou ministros 
e ministras de 
todo o Brasil 
ao primeiro 
encontro de 
capelania 
de saúde da 
IECLB em 
Colombo/PR.

A pequena igreja luterana 
polonesa segue sem ordenar pas-
toras. Com pouco mais de 70 mil 
membros, a Igreja Luterana da Po-
lônia conseguiu maioria a favor das 
pastoras em sua assembleia nacio-
nal, no primeiro fim de semana de 
abril. Mas a constituição da igreja 
minoritária exige dois terços dos 

votos, o que ainda não foi possível 
desta vez. Mesmo com o empenho 
pessoal do bispo Jerzy Samiec pela 
ordenação de mulheres, o resultado 
foi de 38 a favor, 26 contra e quatro 
abstenções. Os luteranos poloneses 
vivem sua fé em meio a uma maio-
ria católica e conservadora, que não 
aceita o sacerdócio feminino.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Formar lideranças criativas é a meta do curso
Ocorreu nos dias 9 e 10 de 

abril em Jaraguá do Sul/SC, na 
Paróquia da Barra do Rio Cerro, 
com a participação de 43 lideranças 
comunitárias, a segunda edição do 
seminário Comunidades Criativas. 
O evento foi promovido pela Se-
cretaria de Formação da IECLB 
em parceria com o Sínodo Norte 
Catarinense.

O seminário quer capacitar e 
motivar lideranças envolvidas no 
trabalho com crianças, adolescentes 
e jovens a refletir sobre a educação 
cristã. Motivação é a confessiona-
lidade luterana, com duas oficinas 
práticas sobre narração de histórias 
e dinâmicas de grupos.No progra-
ma constava ainda uma oficina de 

música, uma oferta do Sínodo.As 
catequistas Daniela Hack e Maria 
Dirlane Witt, o professor Marcelo 

A Novolhar nº 62 (Abril a 
Junho) fala de “Migrantes: em 
busca de sonhos”. Do editorial: 
“Não há como não se comover 
com as chocantes imagens e no-
tícias sobre milhares de pessoas 
refugiadas em todo o mundo. São 
homens e mulheres, pessoas jovens 
e idosas e sobretudo crianças em 
busca de um lugar onde reclinar 
as cabeças. Buscam um espaço 
para viver com dignidade, nem 
que seja num campo de refugia-
dos com acomodações precárias 

e saneamento básico reduzido a 
condições primitivas. Qualquer 
lugar é melhor do que aquele que 
deixaram para trás depois de ex-
periências traumatizantes. Escapar 
milagrosamente com vida signi-
ficou perder quase tudo e muitos 
entes queridos pelo caminho.” 
Quem quiser adquirir exemplares 
é só ligar para a Editora Sinodal 
(51/3037-2366) ou pedir pelo site 
www.editorasinodal.com.br. A 
leitura sobre este tema é dolorosa, 
mas necessária.

A esperança na bagagem de milhões na Novolhar

Schneider e a Musicoterapeuta 
Luciana Steffen assessoraram o 
evento.
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Ecumene SEMANA DE ORAÇÃO será 
nos dias 8 a 15 de maio

Nossos Hinos
Creio que 
o dia virá (HPD 69)

IECLB e IELB publicam literatura 
em parceria há meio século

Criada em 1966, a Comissão 
Interluterana de Literatura (CIL) 
celebra 50 anos de história neste 
ano. Inicialmente criada para pla-
nejar e publicar obras de interesse 
comum às igrejas luteranas IELB 
e IECLB, a CIL expandiu suas 
fronteiras ao longo do tempo. Suas 
obras editoriais são hoje lidas e 
estudadas por leitores e leitoras 
também fora dos círculos confes-
sionais luteranos. 

Dentre as mais conhecidas 
obras publicadas pela comissão 
estão o devocionário “Castelo For-
te” e a coleção “Martinho Lutero 
– obras Selecionadas”.

“Não fosse a graça de Deus, a 
dedicação e a persistência de cada 
pessoa que fez e faz parte desta ca-
minhada, hoje nada teríamos para 
anunciar e celebrar. Louvado seja 
Deus pelos 50 anos de existência da 
CIL”, comemora a pastora Carmen 
Michel Siegle, presidente da CIL.

Para o pastor presidente da 
IELB, Egon Kopereck, o trabalho 
da CIL é uma bênção, porque “ofe-

rece através da literatura, tanto pelo 
devocionário Castelo Forte como 
pelas Obras Selecionadas de Lutero, 
a boa nova da salvação a todos”. 

Para o pastor presidente da 
IECLB, Nestor Paulo Friedrich, 
“a atuação e a história da CIL são 
um belo e bendito exemplo de que 
é possível caminhar em parceria e 
viabilizar projetos relevantes, mes-
mo havendo opiniões divergentes 
entre quem se dispõe a caminhar”.

A CIL é integrada por teólogos e teólogas da IECLB e da IELB.

Obras Se-
lecionadas 
de Lutero 
é um dos 
principais 
trabalhos da 
CIL nesses 
50 anos. O 
objetivo é 
traduzir para 
o português 
os princi-
pais textos 
publicados pelo reformador. Até o 
momento, já foram publicados 12 
volumes. O resultado é inestimá-
vel para a teologia no Brasil.

Já é tradição o Conselho de 
Igrejas para Estudo e Reflexão- 
CIER reunir pessoas de diferentes 
confissões cristãs em seminário 
de estudo para estudar o tema da 
SOUC, a Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos. Este ano o 
CIER ofereceu um seminário de 
preparação no Centro de Eventos 
Rodeio 12, nos dias 4 e 5 de abril. 
O seminário foi assessorado pelo 
professor e historiador Emerson 
R. A. da Silva, secretário da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil-
-IEAB de Curitiba. 

Mais de trinta pessoas se reu-
niram para estudar o tema “Procla-
mai os altos feitos do Senhor” (1 Pe 
2.9). A proposta da SOUC 2016 foi 
elaborada pelo movimento ecumê-
nico da Letônia e adaptada para o 
Brasil pelo Movimento Ecumênico 
de Curitiba (Movec).

O Movec chama a atenção que 
no Brasil temos comunidades letãs 
constituídas, em especial na região 
sul. A presença letã em nosso país é 
resultado de migração ocorrida no 
final do século 19 e a primeira dé-
cada do século 20. Uma das razões 
dessas migrações foi a perseguição 
religiosa e a violência promovidas 
pela ocupação russa na Letônia. 
Provocados pela experiência do 
povo letão em nosso país, que-
remos chamar a atenção para os 
novos migrantes.

A SOUC 2016 acontece entre 8 
e 15 de maio, antes de Pentecostes. 
“Somos chamados e chamadas 
para proclamar os altos feitos do 
Senhor”. É isso que nos lembra 
1Pe 2.9. Proclamar os altos feitos 
do Senhor significa a superação de 
toda e qualquer prática de intole-
rância e preconceito.

SOUC

CIER promove encontro sobre 
o tema da Semana de Oração

De 31 de março a 2 de abril, a 
Comissão do Hinário esteve reuni-
da em São Leopoldo/RS para sua 
18ª reunião. De um universo de 
mais de 3.000 hinos consultados, 
foi criado um catálogo de 993 
hinos. Destes, até o momento 649 
foram selecionados para compor 
o novo hinário. A ênfase está nas 
partituras e nas revisões. A revisão 
ocorrerá em quatro grandes blocos: 
música, texto, dados e editorial. 

Quanto à música, são revisados 
a melodia, a harmonia, o ritmo e 
a grafia musical. Os textos terão 
revisão teológica, gramatical e de 
tradução. A revisão de dados terá 

checagem da autoria, datas e dados 
biográficos. A revisão editorial 
envolve a elaboração de índices. 

O trabalho da comissão tem 
apoio de um aplicativo (Trello) e 
de banco de dados criado para isso, 
sob orientação dos editores, coor-
denados por Marcell Steuernagel.

Além disso, alguns temas ficaram 
no esquecimento na elaboração de 
hinários anteriores, e falta repertório, 
motivo pelo qual a Comissão está 
terminando de fechar o repertório 
para algumas seções, como Confir-
mação, Tríduo Pascal e Ascensão. A 
Comissão também trabalhou questões 
referentes ao formato do livro.

MÚSICA

Novo hinário em ritmo acelerado
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Especial ÉTICA CRISTÃ e o desafio da 
coerência e do exemplo na ação

Tema do Ano
CONCEITOS

A pessoa cristã e a ética
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Diante da crise institu-
cional que vivemos 
(corrupção na políti-
ca, falta de segurança 
jurídica, economia 

em recessão e, para coroar, uma 
imprensa que apenas desinforma e 
deseduca), perguntar pela ética de 
nossas relações é por demais salutar. 

Diante de tantos descalabros, 
incoerências e falta de caráter, todas 
as pessoas hoje mesclam em seus 
discursos o conceito de ética. De 
tanto se falar sobre o tema, parece 
que há conhecimento sobre o assun-
to e mais, parece que todo mundo é 
ético! No entanto, basta um olhar 
mais crítico e acurado para desco-
brir uma verdadeira torre de babel: 
todos falam e emitem opiniões, mas 
ninguém se entende e, pior, poucos 
são éticos! 

Como saber validar um discurso 
e não o outro? Todos dizem estar 
falando a verdade. Todos dizem estar 
defendendo a ética e a moral. Mas 
alguém está mentindo e enganando. 
Por isso, perguntamos à queima-
-roupa: mas o que é, afinal, ética e 
moral? São coisas abstratas ou têm 
a ver com nosso dia a dia (veja as 
definições no quadro abaixo)? 

Comparando a uma casa, a 
maneira como uma pessoa dispõe 
os móveis e utensílios dentro do 
seu quarto é a moral – que pode ser 
distinta de outra pessoa em outro 
quarto da mesma casa. A casa em si, 
que dá guarida a todos e que abriga 
os quartos distintos, é a ética. Assim, 
o que se faz nos quartos faz parte de 
uma determinada liberdade que as 
pessoas têm de dispor do seu jeito. 
No entanto, esse “jeito” devem con-
viver para que a casa continue sendo 
casa comum e possa abrigar todos. 

Relações – É justamente aqui 
que está o mais importante quando 
falamos de ética e de moral: esses 
conceitos têm a ver com nossa 
prática diária, o que fazemos ou 
deixamos de fazer para que a vida 
da casa e de seus inquilinos possa 
acontecer de forma que todos e 
todas possam simplesmente viver 
bem e conforme o bem, ou seja, de 
acordo com a ética! Não há vida sem 
relações. Relação com os outros com 
os quais convivemos. 

A relação com Deus também 
se encontra dentro dos parâmetros 
éticos, pois esse anseio de nos rela-
cionar com algo superior faz parte da 
nossa morada humana. Dentro disso 
também está a relação com a natu-
reza. Sem a casa comum, ninguém 
consegue sobreviver. Por isso, é tão 

P. Dr. LEANDRO HOFSTÄTTER / Joinville
P. GUILHERME LIEVEN / Rodeio

MORAL é o conceito que utilizamos para falar 
sobre os costumes que permeiam uma determinada 
sociedade. Tais valores não são universais, pois 
dependem muito da cultura onde esses valores 
estão inseridos. Dessa forma, podem ser bons para 
algumas pessoas e ruins para outras.

ÉTICA significa aqueles valores mais pro-
fundos que permeiam a vida toda do ser humano 
e também do planeta onde vivemos. Obviamente, 
como se pode perceber, a ética tem uma vocação 
universal. Ela quer balizar, fundamentar as ações 
de forma a dar conta dos porquês as pessoas 
devem agir de certa forma correta. Daí decorrem o 
bem, se a ação for ética, e o mal, se for antiética!

O QUE É

importante poder dialogar sobre as 
ações das pessoas dessa casa. Se as 
ações são boas ou más para eles e 
também para com o todo! Preocupar-
-se apenas com o seu quarto pode ser 
certo, mas com toda certeza pode ser 
antiético! Portanto, falar de ética e 
de moral significa falar das relações 
dos seres humanos entre si e com a 
natureza. 

Mas não apenas isso, essas rela-
ções visam sempre que a vida, tanto 
dos inquilinos como da casa comum, 
possa ser levada adiante e possa 
ser boa. Se isso não ocorre, algo 
que não é ético está acontecendo e 
precisamos, portanto, rever nosso 
jeito de viver. 

Vamos dar um exemplo: eu 
quero ter relação com Deus. O meu 
Deus é diferente do Deus do meu 
vizinho. Até aqui, tudo bem. Mas, 
no momento em que, por conta da 
minha relação com meu Deus, eu co-
meçar a usar de violência para com 
o meu vizinho de quarto já que ele 
não acredita no meu Deus, teremos 
um problema que vai além da moral, 
pois atinge a relação com o outro. 

Esse é um problema ético e eu 
estou agindo antieticamente, já que, 
sob o argumento da minha liberdade 
de crer em meu Deus, não deixo 
que o meu vizinho tenha a mesma 
liberdade e, portanto, não estou 
reconhecendo a sua vida como algo 

importante, nem a sua liberdade. 
Estou colocando em risco o todo 
por conta de um desejo egoísta, 
pois, diante da violência, podemos 
destruir a nós mesmos e a casa 
comum ao redor. Como vimos, o 
conceito da ética nos remete a ações 
bem concretas e práticas. Mais: ética 
depende de nós!

O bem e o mal – O tema do ano 
2016 da IECLB, “fazei o bem e não 
mal”, confronta você e eu justamente 
com isso: nossas escolhas, compor-
tamento e valores. O estudo mexe 
com nosso jeito de viver. Afinal, 
nem sempre fazemos o que é bom. 
Somos tentados a negociar nossos 
princípios e valores éticos, seja por 
indiferença, egoísmo ou omissão. 
Não podemos negar que somos 
seduzidos pelo mal e convivemos 
com ele. Isso os luteranos chamam 
de pecado!

O tema do ano, portanto, é uma 
oportunidade ímpar de cultivar um 
diálogo constante com a mensagem 
do Evangelho, a graça de Deus e a 
nossa maneira de viver, contaminada 
pelo mal, seus poderes e valores. Ne-
cessitamos desse diálogo ético entre 
a presença do mal em nossas vidas e 
a vocação para respeitar e cultivar os 
valores do bem na interação com as 
pessoas, a comunidade e a realidade 
em que existimos.

Sempre é fácil para nós exigir-
mos que os outros façam o bem; 
que sejam corretos e justos. Mas 
nem sempre nós mesmos somos 
fiéis a esses valores estampados nos 
mandamentos e na ação salvadora 
de Deus em Jesus Cristo. O tema 
do ano, entre outros ensinamentos, 
confronta-nos com a pergunta: 
Somos fiéis com os compromissos 
e com o amor na vivência familiar, 
no trabalho, no lazer, por onde anda-
mos, o que fazemos na comunidade 
da igreja?

Convivemos com contradições 
e incorporamos no nosso jeito de 
viver as contradições presentes em 
nossa realidade política, econômica 
e social. Também nas instâncias e 
na nossa vida comunitária de fé está 
presente o pecado. Desrespeitamos 
uns aos outros, suspeitamos, deixa-
mos de apoiar, de visitar e de contri-
buir com alegria. Somos severos nas 
exigências em relação aos outros. 
Excluímos, usamos de preferências 
e até mesmo constatamos desvios 
inaceitáveis entre nós.

A ética de Jesus – Se olhar-
mos para a atuação de Jesus, que é 
o nosso fundamento, vemos que Ele 
nos concede liberdade e exige de nós 
um comportamento ético. 

Jesus nos chama para a liberda-
de. Somos livres do pecado pela ação 
de Deus. Assim, não precisamos 
nos humilhar, nem nos sobrepor a 
ninguém. Todos somos iguais e pre-
cisamos da ação salvífica de Deus. 
Quem se sabe livre por graça, não 
humilha ninguém e nem se deixa 
humilhar, pois sabe do seu valor. 
Vive em humildade e retidão. Isso 
significa viver a ética de Jesus nas 
relações com as outras pessoas e 
também com a natureza. 

Assim, falar de ética para a 
pessoa cristã, se não fosse o peca-
do, seria chover no molhado, pois a 
vida dela é permeada de ações que 
demonstram sua ética. 

As pessoas cristãs não apenas fa-
lam de corrupção, mas agem hones-
tamente em todos os âmbitos. Não 
são como os hipócritas que falam da 
corrupção dos outros, enquanto não 
avaliam suas próprias ações. Falam 
dos governos e dos políticos e não 
percebem suas ações, que também 
são corruptas: não devolver o dinhei-
ro a mais que o caixa do supermerca-
do me deu por engano; estacionar na 
vaga do cadeirante ou do idoso sem 
ser cadeirante ou idoso; etc. 

Buscar coerência entre a ética 
cristã falada e a vida concreta é o 
desafio de cada dia. Sendo coerentes, 
nossas ações serão sinais verdadei-
ros do Reino entre nós! Isso é ética 
e tem a ver contigo e comigo!

A diferença entre moral e ética nem sempre é feita corretamente.

Bactérias no esgoto
A atuação do ser humano na 

ciência é uma busca constante 
em conhecer, reproduzir ou co-
piar a natureza. Um dos exem-
plos mais significativos dessa 
caminhada é o desenvolvimento 
das tecnologias destinadas ao 
tratamento dos esgotos domés-
ticos, onde o homem se utiliza 
das bactérias consumidoras de 
cargas orgânicas para despo-
luir as águas de seus dejetos 
sanitários.

Nossos conflitos começam 
pela elaboração de projetos de 
estações de tratamento de esgo-
tos prevendo a adição de produ-
tos químicos para a depuração 
das águas residuais, gerando 
um lodo com carga química. 

Cargas químicas
A nossa intensa utilização 

de bactericidas para limpeza 
doméstica, inclusive em vasos 
sanitários, é outro exemplo 
de conflito com a natureza na 
medida em que esses produtos 
impedem a atividade bacteriana 
nessas estações.

A natureza absorve e admi-
nistra as cargas orgânicas pelos 
próprios recursos, mas as car-
gas químicas são cumulativas e 
os lodos decorrentes de estações 
com uso de aditivos químicos 
são conduzidos a aterros sanitá-
rios pela incapacidade do solo 
em absorvê-los.

Passivo ambiental
Aliás, quando analisamos 

os grandes depósitos ou centros 
de administração de resíduos 
e lodos, sob as mais diversas 
formas de passivo ambiental, 
podemos visualizar que estamos 
armando uma grande bomba a 
explodir em algum momento: 
quando um dia essas empre-
sas, não perenes como todas 
as empresas deste mundo, se 
desintegrarem econômica e ad-
ministrativamente, sobrará para 
a sociedade um “lixão enorme 
e talvez sofisticado” para ser 
gerido e digerido. 

Deus dispôs ao homem as 
tecnologias necessárias para 
cuidar de sua casa comum; 
ao homem cabe conhecê-las e 
utilizá-las corretamente.


