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JUBILEU
Templo da Joinville Bom 
Pastor completa 75 anos 
HISTÓRIA / PÁG. 10  

Graça no mundo sem graça? 

MEDITAÇÃO

LEMA DO MÊS:
Assim como o meu 
Pai me ama, eu amo 
vocês; portanto, 
continuem unidos 
comigo por meio do 
meu amor por vocês.

  JOÃO 15.9

Leia também

Crianças reunidas
em torno da Bíblia

FÉRIAS

Diferentes comunidades do 
Sínodo Norte Catarinense orga-
nizaram encontros nas férias para 
reunir crianças em torno do texto 
bíblico. As Escolas Bíblicas de 
Férias marcaram muitas crianças 
no período. CRIANÇA / PÁG. 8 

Luteranos de Timbó 
se preparam para 
receber 1.500 jovens

CONGRENAJE

Esta é a expectativa para o 
mês de julho na comunidade da 
IECLB em Timbó/SC: deixar tudo 
pronto para um mega-encontro de 
jovens luteranos de todo o Brasil. 
“Pela Graça (não) Temos Valor” 
será o tempa dessa juventude 
toda. EM FOCO / PÁG. 14 OCentro de Eventos da IECLB em Rodeio 12 tem espaço confortável 

para 120 pessoas. Mas isso não tem nenhuma importância quando 
jovens pretendem fazer seu acampamento por lá nos dias do car-

naval. Mais de 600 jovens acomodados do jeito que gostam, em barracas, 
redes e colchonetes, encheram o lugar de graça e risos, vida e alegria. O 
assunto que os reuniu lá foi muito sério. A Graça de Deus tem algum valor 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

num mundo muito do sem graça? Guerras, fome, problemas ambientais, 
injustiças e desigualdade de toda ordem realmente não têm nenhuma gra-
ça. E os jovens se importam com isso e muito. Querem entender o que a 
salvação pela fé por Graça tem a ver com esta realidade, o que fazer para 
mudar, como colocar sinais de que tudo pode ser melhor... Eis o quadro 
pintado em Rodeio, nos dias 6 a 9 de fevereiro. 

Quando 600 jovens se reúnem, é pura graça. O mundo pode ser sem graça, mas celebrar a Graça de Deus é festa, comunhão e louvor.

Dia Mundial de Oração 
As mulheres de Cuba refletem 
sobre a infância no DMO 
MULHER / PÁG. 6  

Uma igreja seria uma 
boa casa para você?

CURIOSIDADE DA FÉ

Recuperar um templo aban-
donado foi a opção de moradia de 
um casal alemão. Até que as ideias 
dos dois não foram ruins. Confira 
o resultado. EM FOCO / PÁG. 14 

América Latina
O Cinquentenário da
morte de Camilo Torres
GERAL / PÁG. 11  

Talvez por influência de 
filmes e novelas, tem-se uma visão 
romantizada do que seja o amor. Um 
belo por do sol, numa final de tarde 
ameno, borboletas voando e um casal 
apaixonado parecem a cena ideal do 
verdadeiro amor. Mas, o evangelho 
indica uma outra visão de amor.

O lema do mês faz parte da com-
paração de Jesus com a videira, em 
que o próprio Deus é o lavrador e nós 
somos os ramos que produzem, ou 
não, frutos. O próprio Deus se encar-
rega de cortar os ramos que não dão 
uvas. A seiva que mantém os ramos 
unidos com a videira é o amor. Este 
amor vem do próprio Deus, perpassa 

a videira, Jesus Cristo, e chega até os 
ramos, que somos nós. 

É o amor divino que faz produzir 
bons frutos em nossa vida. Não para 
o nosso orgulho, mas para honra 
e glória do nosso Deus. Quando 
produzimos bons frutos é sinal da 
presença do amor, ou seja, da natu-
reza gloriosa de Deus em nós. 

E que amor é esse? O amor 
romantizado? Não apenas. É o 
amor que tem compromisso e res-
ponsabilidade com toda a espécie 
de vida da terra. A terra é a nossa 
casa comum, e por isso também 
nossa responsabilidade, como bem 
sugere a Campanha da Fraternida-

de Ecumênica 2016. Pela graça de 
Deus e seu imenso amor, somos 
livres para cuidar da água, da terra, 
do ar e de tudo que sustenta a vida 
na face da terra.

É também o amor de Deus 
que sustenta as relações humanas. 
O amor de Deus nos torna mais 
pacientes com as pessoas que ama-
mos, ensina que o diálogo supera 
as desavenças, ajuda a perdoar 
mutuamente nossas falhas, nos torna 
responsáveis e cuidadores uns dos 
outros, umas das outras. 

Que possamos permanecer 
sempre unidos à fonte do amor 
eterno: Jesus Cristo!

DESTAQUE / PÁG. 3 

Jejuar parece 
exagerado?

QUARESMA

Uma troca de informações du-
rante algumas conversas informais 
nos intervalos das refeições levou 
o casal Renato e Valmi Becker a 
refletir sobre ações desse tempo de 
abstinência. ESPECIAL / PÁG. 16 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



GUILHERME LIEVEN
Pastor e Diretor do 
Centro de Eventos 
Rodeio 12 em Rodeio/SC 
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Uma deficiência humana perigosa
CONCORDA COMIGO?
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Fraternidade ecumênica na quaresma 

LEMA DO MÊS

Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês; portanto, continuem 
unidos comigo por meio do meu amor por vocês.”Opinião   JOÃO 15.9
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Der Weg, die Wahrheit, das Leben

Neste ano de 2016, 
participamos como 
IECLB da Campanha 
da Fraternidade 
Ecumênica (CFE). Esta 
é a quarta celebração 
ecumênica.

 A leitura de um texto em alemão significa manter a ligação 
com a língua mãe, na qual muitos de nós aprenderam singelas 
orações, sentiram o primeiro encantamento das histórias bíbli-
cas e dos hinos entoados entre as paredes de nossos lares. São 
essas vivências que contribuem para a construção do caminho 
de nossa existência, que exige manutenção vigiada pelo olhar 
crítico de quem como o pastor Friedrich Gierus tem consciência 
de quão despertadora pode ser uma mensagem trabalhada no 
espírito cristão. A página de O Caminho na língua de Lutero, 
que durante tanto tempo preservou o bom caminho dos seus 
leitores, continuará sendo apreciada sem perdermos  de vista a 
orientação de seu idealizador.

Ursula Axt Martinelli, Blumenau/SC

ERRAMOS

Estamos na época da quaresma, também denominada época da 
paixão. A palavra quaresma vem do latim “quadragésimo”, 
referindo-se ao quadragésimo dia antes da páscoa. O início é na 
quarta-feira de cinzas e o final no domingo de ramos. É o período 

de 40 dias de preparação para a grande festa da páscoa, a celebração da 
ressurreição de Jesus Cristo. Dois textos refletem sobre este tempo nesta 
edição: “Quaresma-Tempo de Descompasso” e “Páscoa-Ressurreição-
-Morte e Vida”.

Neste ano de 2016, participamos como IECLB da Campanha da Frater-
nidade Ecumênica (CFE).Esta é a quarta celebração ecumênica. Em 2000 
aconteceu a primeira, sob o tema “Dignidade humana e paz”. A segunda 
edição ocorreu em 2005 e o enfoque foi “Solidariedade e paz”. Em 2010 a 
reflexão foi sobre “Economia e paz”. Já neste ano o tema é “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).

A Campanha no Brasil busca valorizar os dons e participação de cada 
igreja. É coordenada pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs (Conic). 
Integram a comissão da Campanha 2016 a Igreja Católica Apostólica Ro-
mana (ICAR), a IECLB, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), 

a Igreja Presbiteriana Unida (IPU), a Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia 
(ISOA), o Centro de Serviços à Evangelização e Educação Popular (Ce-
seep), a Visão Mundial e a Aliança de Batistas do Brasil. Com satisfação 
é importante ressaltar que, em Blumenau/SC, também a IELB (Igreja Ev. 
Lut. do Brasil) está integrada nas celebrações e ações da CFE.

O tema da Campanha da Fraternidade enfoca um problema que afeta 
o meio ambiente e a vida de todos os seres vivos, que é a fragilidade dos 
serviços de saneamento básico. A atividade relacionada com o abastecimento 
de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, 
a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e 
qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades.

Fazemos votos de que a reflexão da CFE fortaleça os espaços de 
convivência e o testemunho cristão entre as diferentes igrejas cristãs e 
na sociedade como um todo, contribuindo para um mundo melhor, mais 
próximo do assim chamado “jardim no Éden, plantado por Deus” (Gn 2.8). 

Fazemos votos de que as reflexões no período da quaresma nos re-
novem na fé de que “Deus ressuscitou ao Senhor e também ressuscitará 
a nós pelo seu poder” (1 Coríntios 6.14). Que seja esta a nossa fé ao 
celebrarmos a Páscoa. 

Nascemos e crescemos cerca-
dos por super-heróis e super-heroínas.  
A TV, o cinema, livros e revistas em 
quadrinhos nos apresentam desde 
cedo esses fantasiosos personagens. 
Com a mesma força, os adeptos da 
cultura do poder destacam os per-
sonagens heroicos da história real: 
governadores, presidentes, ditadores, 
exterminadores e exércitos.

Ainda hoje as crianças se apaixo-
nam por super-heróis e heroínas visu-
alizados nas TVs, revistas e brinque-
dos. Há super-heróis e heroínas para 
as diferentes faixas etárias: Patrulha 
Canina, Homem Aranha, Superman, 
Mulher Maravilha, Mulher Invisível, 
Mulher Gato, Anpanman... Estão 
sempre combatendo inimigos. Nasce-
mos e crescemos com os super-heróis 
e heroínas, pensando que estamos em 
guerra, sempre com medo, dependen-

do de forças mágicas para nos salvar 
de todos os perigos.

Fomos estimulados a transferir 
soluções dos problemas aos heróis e 
heroínas. Cremos que possuem poderes 
especiais. Podem até fazer o mal para 
vencer batalhas. Nós facilmente nos 
anulamos. Não nos incluímos nas pro-
postas e ações que visam a superação 
de crises sociais e tragédias, o mal e 
a morte. Involuntariamente elegemos 
nossos heróis e heroínas para vencerem 
todos os desafios da nossa vida, da nossa 
cidade, do país e do planeta.

Com essa cultura perigosa, uma 
espécie de deficiência humana, des-
prendemo-nos da realidade e elegemos 
inimigos, identificamos batalhas como 
se fôssemos espectadores. Transferi-
mos para os heróis e heroínas nossos 
compromissos, comprometimentos e 
responsabilidades. E assim justificamos 
nossa omissão, indiferença e irrespon-
sabilidade com as dádivas da vida, da 
Criação de Deus, com a justiça e a paz.

Essa deficiência afetou nossa vida 
de fé. Buscamos um deus mágico. 
Diminuímos o nosso Deus, Pai, Filho e 
Espírito Santo, e sua ação salvadora às 

condições dos nossos fantasmas heróis 
e heroínas. Prova disso é que milhões 
de pessoas se identificam com novelas 
e filmes que transformam em heróis os 
personagens bíblicos José, Moisés, Davi. 
E a pregação fiel da palavra em nossas 
comunidades não reúne grande público. 
Não pregamos heróis e heroínas e não 
fomentamos a magia e a escravidão.

A cura dessa deficiência está no se-
guimento a Jesus Cristo. Ele revelou que 
a salvação não vem de heróis e heroínas. 
A salvação e a liberdade passam por nós. 
Jesus nos incluiu. Revelou que precisa-
mos nascer de novo e, em comunhão 
com ele, construir comunhão e paz, 
amar, servir, ser solidários e viver em 
comunidade. Nesse caminho de Jesus 
não há heróis e heroínas. Jesus perdeu, 
foi perseguido, desonrado, traído, con-
denado e assassinado. Ele não foi um 
herói, muito menos cabeludo, branco 
e de olhos azuis. Ele é o Salvador que 
deixou sinais da plenitude de vida, nos 
quais participamos. Fez isso a partir 
da nossa realidade humana, violenta, 
injusta e de morte. E ele diz: Se alguém 
quiser me seguir, renuncie a si mesmo, 
tome sua cruz e siga-me (Mt 16.24).

O nome do pastor instalado em São Bento do Sul é Nestor 
Nath e não Naht, conforme publicamos na última edição (p. 4). 
Pedimos desculpas pelo erro.

A foto e a chamada da capa da primeira edição de 2016 
(janeiro) são muito significativas. Depois de ver nossas esperan-
ças ruirem uma a uma nos últimos tempos, estamos precisando 
sonhar. A esperança cristã é a melhor base para edificar utopias 
que, certamente, elevarão nosso ânimo. Sempre é bom ressaltar 
que a madrugada anuncia a chegada de um novo dia.

Gabriel Tilheiro, Blumenau/SC

Precisamos de utopias



Fala Sinodal
BRENO C. WILLRICH 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Vale do  Itajaí, em 
Blumenau/SC
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Destaque
ACAMPAMENTO DE CARNAVAL

A Graça de Deus é tema central 
do acampamento em Rodeio 12

Rodeio 12 recebe 600 jovens em 
barracas para falar sobre a graça 

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Amizade: Algo raro?
“Amigos são aquelas pessoas 

raras que nos perguntam como 
estamos e depois ficam à espera da 
resposta”, afirma E. Cunningham. 
Uma bela definição de amizade que 
me pôs a pensar. Quando pergunta-
mos “como vai?”, normalmente es-
peramos receber como resposta um 
“tudo bem!”. Quando a resposta 
vem diferente da costumeira, fica-
mos desconsertados. Não sabemos 
bem como agir. 

Amigos, porém, não perguntam 
por perguntar. Perguntam porque 
se importam. Eles esperam pela 
resposta. Em caso de uma resposta 
diferente da convencional, saberão 
ouvir com o ouvido e com coração 
a dor ou a preocupação que aflige 
seu amigo, sua amiga. Mais do que 
isso, serão solidários e dispostos a 
ajudar. 

Se concordo com esta definição 
de amizade, a experiência de vida 
nos últimos meses, quando tenho 
lutado muito pela recuperação da 
saúde, me leva a discordar de outra 
afirmação de E. Cunningham. Ele 
diz que estas pessoas são raras. 

A afirmação parece estar 
contagiada por uma visão negativa 
da realidade. Como se as pessoas 
não se importassem umas com as 
outras. Entendo que as informações 
com que somos bombardeados 
diariamente nos fazem desacreditar 
do amor. 

Eu vivi o contrário
Quero fazer uso desta “Fala 

Sinodal” para dar meu testemunho 
pessoal e ajudar você a olhar com 
mais positividade para a vida. Nun-
ca pensei que eu e minha esposa 
pudéssemos contar com a amizade 
de tanta gente. Membros de comuni-
dades, familiares, crianças, jovens, 
adultos, idosos, homens e mulhe-
res... Pessoas que diariamente nos 
perguntam como estamos e esperam 
pela resposta, que estão dispostas 
a ouvir a verdade, que nos visitam, 
telefonam, enviam mensagens via 
redes sociais, mandam cartões e 
presentes, que emprestam o ouvido, 
que choram junto, que nos abraçam 
e animam.    

Meu momento de vida me aju-
dou a perceber um mundo melhor 
do que via até então. Aprendi que, 
embora pareça estar sufocado pelo 
ódio, o amor no mundo é maior do 
que imaginamos.

Quero convidar você a crer 
nisto e, crendo, praticar o amor e 
a amizade, ouvindo e esperando a 
resposta, sorrindo com quem sorri, 
chorando com quem chora e abra-
çando quem precisa de abraço.  

Pouco mais de 600 pes-
soas participaram do 36º 
Acampamento de Jovens 

dos sínodos Vale do Itajaí e Norte 
Catarinense, que aconteceu nos 
dias 6 a 9 de fevereiro, no Centro 
de Eventos Rodeio 12, em Rodeio 
(SC). O tema que inspirou as ações 
nestes quatro dias foi “Qual o valor 
da graça... num mundo tão sem gra-
ça?”. Dentre as opções, os jovens 
participaram de estudos bíblicos, 
palestras, meditações, muito louvor 
e integração. 

Na pregação, o pastor sinodal 
do Sínodo Vale do Itajaí, Breno 

O valor da graça num mundo tão sem graça esteve na pauta dos acampados, que vieram do Vale do Itajaí, do Norte Catarinense e de outros locais.

Carlos Willrich, desafiou os jovens 
a continuarem colaborando por 
um mundo sempre melhor. “No 
mundo tão sem graça, a partir dos 
que foram libertados pelo amor de 
Deus em Jesus, brotam sinais de 
graça. O objetivo da JE é participar 
na missão de Deus, propiciando 
educação cristã, conhecimento e 
vivência do evangelho de Jesus 
Cristo, mediante oração, reflexão 
e serviço.

As palestras centrais do ‘Acam-
pa’ foram dirigidas pelos pastores 
Roni Roberto Balz, Marcelo Jung 
e Clovis Horst Lindner. A partir 
do texto “Pela Graça de Deus 
somos salvos, pela fé, e isso não é 

mérito nosso, mas é dom de Deus” 
(Efésios 2.8), os jovens puderam 
compreender o presente que Deus 
dá, que é a salvação sem precisar 
nada em troca. 

“O Acampa é muito divertido, 
tem festa, brincadeiras, porém, ele 
vai muito além disso, ele ajuda na 
nossa caminhada de fé, enriquecen-
do nosso conhecimento e convívio 
com Deus e Jesus. A experiência é 
maravilhosa, já que podemos ouvir 
a palavra em uma linguagem que 
nos atrai, nos questiona e que deixa 
um gostinho de ‘quero mais’, que 
faz com que continuemos pensando 
e procurando respostas ao longo do 
tempo.  Algumas coisas nós levare-

mos para o resto da vida”, reforçou 
a jovem Flavia Grützmacher dos 
Santos, da JE de Videira (SC).

A Banda Brasileira da Escola 
Popular, que no Brasil é formada 
por músicos do Sínodo Paranapane-
ma, a partir de um projeto da Igreja 
Luterana da Alemanha Central, 
teve lugar de destaque na primeira 
noite do evento. A proposta conecta 
ainda mais a igreja com a cultura 
popular brasileira. Hoje, a banda 
trabalha com arranjos de músicas 
do Hinário da IECLB para ritmos 
brasileiros com predominância 
de instrumentos de percussão. A 
ideia do grupo é realizar diferentes 
apresentações em eventos da igreja, 
mas também em eventos culturais 
por todo o país. 

Também aconteceram ativida-
des que envolveram a preparação 
para o Congresso Nacional da Ju-
ventude Evangélica, que neste ano 
acontece no sínodo Vale do Itajaí, 
em Timbó (SC). O lançamento das 
peças de divulgação e da cartilha 
pré-evento, além da gravação de 
um vídeo-convite, animaram todos 
a participar do mais importante 
evento de jovens da IECLB.

“O acampamento proporciona 
um carnaval diferente daquele que 
a sociedade nos propõe. Um feriado 
com muito louvor, fortalecimento 
da fé e reflexão; além das histórias 
e amizades construídas. Quem 
participa guardará para o resto da 
vida!”, enfatizou o jovem Matheus 
Alfarth Deschamps, da JE Martin 
Luther, em Blumenau (SC).

A calculadora de Deus não bate com a nossa
Esta é a comparação proposta 

pelo pastor Clovis Horst Lindner em 
sua palestra aos jovens em Rodeio, 
na segunda-feira de carnaval. “A hu-
manidade se acostumou a um mundo 
em que tudo é calculável. Tudo 
tem números e cifras, preço e valor 
financeiro. Nada escapa da nossa 
calculadora, nem mesmo as pessoas. 
A nossa calculadora estabelece quem 
é nobre e quem é ralé, quem é rico 
e quem é pobre, quem pode e quem 
não pode”, lista o pastor.

“Tal cosmovisão é baseada na 
visão da meritocracia. Ou seja, quem 
tem é porque mereceu. Quem não 
tem, não se esforçou que chega”, afir-
ma. É isso que torna o nosso mundo 
tão sem graça, completa.

“A calculadora de Deus não fun-
ciona assim”, compara Lindner. “Na 
calculadora de Deus 2 + 2 pode dar 5, 
ou 8, ou 12, ou “cento por um”, como 
disse Jesus na parábola da semente. A 
calculadora de Deus não perdoa até 
7 vezes, mas até “70 vezes 7 vezes”! 
Está lá, na Bíblia!”.

Na visão do pastor, “Deus é um 
matemático muito louco, que não se 
enquadra nos nossos padrões ma-
temáticos! E é essa calculadora de 
Deus que entra em operação quando 
falamos de Graça”. Graça é a palavra 
mais bonita da linguagem de Deus, 
e significa amor dado livremente e 
sem expectativa de retorno, pondera.

Justamente porque a calculadora 
de Deus é tão louca, que não existe 

meritocracia com ele. Não tem negó-
cio com Deus! Ele não aceita nossa 
listinha de boas ações! Por isso, 
podem esquecer tudo sobre Lutero 
desde que lembrem essa frase: “O 
justo viverá pela fé”, aconselha. 

“A graça que nos liberta, entre-
tanto, é a mesma que nos comprome-
te”, diz o pastor Clovis. “Um cristão 
salvo por graça não consegue aceitar 
um mundo em que existem guerras, 
fome, dor, sofrimento, injustiças, 
medo, abandono, desigualdade. E ele 
vai se empenhar para que isso mude. 
Ele é impelido pelo amor que rece-
beu para amar da mesma maneira”. 
Para realizar isso, “um cristão pode 
fazê-lo no seu dia a dia, em sua pro-
fissão por exemplo”, conclui.
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Gente e Eventos PREFEITA SISI BLIND é a primeira 
mulher a assumir presidência da Fecam

Flashes
MINISTÉRIO ORDENADO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

GERD UWE KLIEWER e 
esposa GHERHILD mudaram-
se para o ancianato Bethesda. 
O antigo secretário-geral 
da IECLB, que viveu muitos 
anos como aposentado 
entre parentes e amigos na 
terra natal em Wittmarsum/
PR, instalou-se num 
apartamento em Pirabeiraba 
no dia 14 de janeiro. “Esta 
será a nossa última mudança, 
desconsiderando aquela em 
que carregam a gente num 
caixão”, brinca Kliewer.

GAROPABA, comunidade da 
IECLB no litoral catarinense, foi 
surpreendida pela visita do casal 
MARTIN e MARIETTA JUNGE. 
De férias por aqui com a esposa, 
Junge, que é pastor chileno e 
secretário-geral da Federação 
Luterana Mundial-FLM em 
Genebra-Suíça, participou de 
culto seguido de almoço, no 
quarto domingo de advento, 22 
de dezembro. 
Eles estiveram acompanhados 
do casal brasileiro RUDELMAR 
e ANGELA BUENO DE FARIAS, 
de Nova York. Rudelmar é 
representante do Conselho 
Mundial de Igrejas-CMI na ONU. 
Os dois casais estavam de férias 
na praia de Siriú. Garopaba é 
parte da paróquia do pastor 
Wilhelm Sell, mas o culto foi 
oficiado por Johannes Gerlach, 
que integra o Galo Verde.

WALTER ALTMANN, teólogo e 
pastor da IECLB, acaba de ter 
publicado pela Editora Fortress, 
de Minneapolis/EUA, a segunda 
edição revista e ampliada do 
seu livro “Luther and Liberation, 
A Latin American Perspective”. 
O livro de 462 páginas foi 
lançado no dia 1º de fevereiro. 
O lançamento da edição 
brasileira está previsto para 
março, pela Editora Sinodal. 
Altmann foi pastor presidente 
da IECLB por oito anos e dirigiu 
o Comitê Central do Conselho 
Mundial de Igrejas por outros 
oito anos. Vive em São 
Leolpoldo/RS com a esposa 
Magdalena e está jubilado.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

A Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam) empossou 
em 28 de janeiro a prefeita de São 
Cristovão do Sul/SC, Sisi Blind, 
como presidente da entidade para 
o mandato 2016/2017. Além dela 
foram empossados também os 
vice-presidentes, secretários e 
membros do Conselho Fiscal da 
Federação. É a primeira vez em 
35 anos que a entidade tem uma 
prefeita na presidência.

Sisi Blind agradeceu a con-

POLÍTICA

Sisi Blind assume 
presidência da Fecam

fiança dos colegas prefeitos e na 
mesma hora convocou a nova di-
retoria para uma primeira reunião 
na semana seguinte.

Na cerimônia de posse a Presi-
dência da IECLB foi representada 
pelo P. em. Anildo Wilbert. Em 
sua saudação Wilbert pronunciou 
palavras de bênção à prefeita Sisi 
Blind e sua equipe de trabalho. Sisi 
Blind é pastora ordenada da IECLB 
e está licenciada desde 2013 para 
o exercício do cargo de prefeita.

Ivo Krueger encerra 
atividade pastoral

Alegria e emoção marcaram 
a celebração de envio para a apo-
sentadoria do pastor Ivo Krueger, 
no último domingo, 31 de janeiro, 
na Comunidade de Testo Salto, 
Paróquia da Paz, em Blumenau 
(SC). Krueger atuou por mais de 
15 anos nesta paróquia. No pe-
ríodo, foi vice pastor sinodal do 
Sínodo Vale do Itajaí, na segunda 
gestão da pastora sinodal Mariane 
Beyer Ehrat. 

Em sua pregação de despedida, 
Kruguer reiterou: “Sou profun-

damente grato a Deus pela sua 
presença constante em minha 
vida, por todas as coisas que me 
tem concedido, pelas comunidades 
onde tem me colocado. Por ter me 
usado como semeador para semear 
a sua boa semente”, concluiu.

Krueger atuou em Nova Petró-
polis, Timbó e Testo Salto, tendo 
atuado também no intercâmbio 
na Alemanha por seis anos. Agora 
como pastor emérito, fixa residên-
cia em Blumenau com a esposa 
Marleni e a filha Martina.

IECLB ordena nova 
leva de ministros/as

O pastor presidente da 
IECLB, Dr. Nestor Paulo Friedrich, 
inaugurou, no dia 24 de janeiro 
em Porto Alegre/RS, a série de 
ordenações coletivas do ano de 
2016. Ao todo, foram ordenados 
oito ministros, três mulheres e 
cinco homens. Entre os ministros, 
foram seis pastores e pastoras, uma 
catequista e uma missionária.

Outros nove ministros foram 
ordenados pelo pastor presidente. 

No dia 31 de janeiro em Santa 
Maria de Jetibá/ES ele oficiou a 
ordenação de seis ministros, dos 
quais três pastores e três pastoras. 
Já no dia 21 de fevereiro em Hori-
zontina/RS foram ordenadas mais 
três pastoras.

No total foram ordenados ao 
ministério pastoral nove pastores 
e seis pastoras, uma mulher ao mi-
nistério catequético e uma mulher 
ao ministério missionário.

ANNELIESE DOHMS DROSTE, esposa P. em. Rolf Droste, faleceu 
no dia 2 de janeiro no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre 
aos 90 anos. Necessitada de cuidados intensos por muitos anos, 
seu esposo fez disso a prioridade da sua vida. O P. em. Rolf Droste 
foi pastor da Casa Matriz de Diaconisas, secretário-geral da IECLB 
e coordenador da Obra Gustavo Adolfo no Brasil, além de pastor de 
paróquia. Anneliese era filha do Praeses Hermann Dohms.
MÁRCIO ROBERTO BRATZ faleceu no dia 2 de janeiro, aos 33 
anos, em Gravatá-Navegantes/SC. Bratz era zelador no Centro de 
Eventos Rodeio 12 há nove anos. Natural de Palmitos/SC, ele foi 
vítima de afogamento e foi sepultado no cemitério de Rodeio 12.
MACEDA ALTMANN faleceu no dia 10 de janeiro, aos 86 anos, 
em Balneário Camboriú/SC. Ela era mãe de Renita Appelt e sogra 
do pastor Dari Jair Appelt (Timbó/SC). Maceda foi sepultada em 
Maravilha/SC.
LANDOLIN KERTZENDORFF, pai da pastora Luane Kertzendorf 
(na Alemanha no momento) faleceu no dia 19 de janeiro aos 56 
anos, em Indaial/SC, vítima de câncer.
ARNO ZOSCHKE faleceu no dia 21 de janeiro em Indaial/SC, aos 
84 anos. Pai de Roseli e sogro do P. em. Irineu Valmor Wolf, Arno 
Zoschke foi vice-prefeito e vereador em Indaial e liderança na 
IECLB.
GERTRUD FENSKE (N.: Steinert) faleceu no dia 23 de janeiro 
em Nauheim-Alemanha aos 89 anos. Seu marido, pastor Theodor 
Fenske, atuou em Blumenau entre os anos de 1955 e 1967, quando 
retornou à Alemanha.
KARL GEHRING faleceu aos 88 anos, no dia 26 de janeiro, no 
Hospital Bethesda em Pirabeiraba-Joinville/SC. Pastor emérito, 
Gehring residia no Ancianato Bethesda desde 2000. Ele nasceu em 
28/01/1927 em Schaffhausen-Nördlingen/Alemanha, foi casado com 
Margarete Konietzky Gehring(+2013) e pai de Friedrich, Traugott, 
Manfred e Marianne (falecida). O pastor foi ordenado em 1951 na 
Alemanha e atuou durante toda a sua vida pastoral na IECLB, em 
Cachoeira(1952/54), Jaraguá do Sul (1954/68), São João de Canela 
(1968/74) e São Paulo-Paróquia Centro (1974/89).
JOÃO JESKE faleceu no dia 27 de janeiro em Brusque/SC aos 90 
anos de idade. Ele foi um dos fundadores da Comunidade Luterana 
do Paquetá e orientador do Culto Infantil na comunidade por 47 
anos.
CURT BUTZKE faleceu dia 17 de fevereiro em Blumenau/SC aos 
82 anos. Ele é pai do P. Marcos Butzke (Itajaí/SC) sogro do P. Rolf 
Karl Jantsch (Piçarras/SC) e sogro de Osmar Hinkeldey, presidente 
da Paróquia Blumenau Bom Pastor/Garcia em Blumenau. Deixa 
enlutada a esposa Asta Butzke, 7 filhos e 10 netos.

Obituário

Irmãos Ponath voltam ao ES
No dia 30 de janeiro o pastor 

Ronei Odair Ponath encerrou suas 
atividades na Paróquia Blumenau 
Velha Central. Após três anos de 
trabalhos junto a esta comunidade, 
ele assumirá um novo desafio no 
Sínodo Espírito Santo a Belém, 
na Paróquia de Baixo Guandu. Da 

mesma forma, seu irmão, o pastor 
Eloir Carlos Ponath, encerrou 
suas atividades na Comunidade 
Blumenau Centro em janeiro e co-
ordenará os trabalhos eclesiásticos 
da Paróquia de Domingos Martins 
(ES), também no Sínodo Espírito 
Santo a Belém.

O pastor Ivo 
Krueger atuou 
em paróquias 
no Brasil e na 
Alemanha, 
tendo sido vice-
pastor sinodal 
no Vale do 
Itajaí.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Geral VALE DO ITAJAÍ Presta última 
homenagem a Schwanke

Notícias BrevesA PEDIDO

Gratidão pelo ministério 
do pastor Reinhard Koch

PESAR

Enfarte vitima o pastor 
emérito  Reinaldo Schwanke

IMPRENSA

ROTHENBURGER 
SONNTAGSBLATT

O jornal Rothenburger 
Sonntagsblatt era distribuído 
gratuitamente no Brasil a leito-
res interessados. Quem quiser 
continuar lendo o periódico da 
Igreja Luterana da Baviera/
Alemanha pode receber os 
exemplares digitalmente, em 
formato PDF. Basta para isso 
enviar um email à redação 
(brasilien@rotaweb.de) ou 
entrar em contato com o P. em. 
Friedrich Gierus, em Blumenau/
SC (47/3337-1434). 

DISSERAM

“É uma vergonha que 
os protestantes estejam 
lendo a Bíblia como se 
fosse o Corão. Deus se 
tornou em Cristo não 
um livro, mas sim, um 
ser humano.”

JÜRGEN MOLTMANN, Teólogo 
reformado da Alemanha

No ano de 1997 o pastor Rei-
nhard Antônio Koch foi ordenado 
ao Ministério Pastoral e instalado 
no segundo campo ministerial da 
Paróquia Itoupava Seca, em Blu-
menau. Atuou em parceria com os 
pastores Romeu Hoepfner, Hugo 
Westphal e Renato Creutzberg.  

Reinhard e sua esposa Mirta 
marcaram a história de muitas 
famílias nesta comunidade. Com 
intensidade e paixão, as ênfases 
marcantes na pregação foram os 
relacionamentos familiares, o 
amor, o perdão, a compaixão e a 
solidariedade. 

Sua atuação deixou marcas 
profundas em todos os setores, 
especialmente na área infanto ju-
venil, através do Missão Criança, 
“menina dos olhos” de Koch. Seu 
comprometimento junto à comis-
são do Missão Criança possibi-
litou que esta Paróquia continue 
vivenciando o programa completo, 
acompanhando crianças dos zero 
aos doze anos de idade.

Não obstante a alegria e grati-
dão, cabe lembrar: “O coração do 
homem traça o seu caminho, mas 
o Senhor lhe dirige os passos” (Pv 
16.9). Em outubro de 2014 o pas-
tor Reinhard foi acometido de um 
AVC (Acidente Vascular Cerebral). 

Após 45 dias na UTI, Reinhard ini-
ciava longo processo de tratamento 
e recuperação. Simultaneamente, 
a dura realidade de que nem sem-
pre as coisas acontecem quando 
e como queremos. Ao longo do 
tempo, em meio ao carinho e à 
esperança de familiares e amigos, 
decisões importantes tinham de ser 
tomadas. 

No dia 31 de outubro de 2015, 
por ocasião do culto da Reforma 
da Comunidade Evangélica de 
Blumenau, a pedido do pastor Rei-
nhard Koch, o pastor sinodal em 
exercício Sigfrid Baade anunciava 
publicamente o desligamento do de 
Koch das atividades pastorais na 
Paróquia da Itoupava Seca. 

Oficialmente desde 31 de de-
zembro de 2015 o pastor Reinhard 
A. Koch está afastado do ministério 
pastoral por motivo de saúde. Com 
sua família, ele reside em Balneário 
Barra do Sul. 

Koch, entretanto, permanece 
na comunhão daqueles a quem foi 
confiado o ministério na igreja.  
Para a Paróquia Luterana Blume-
nau Itoupava Seca foram momen-
tos de muita reflexão, sensibilidade 
e gratidão. Afinal, foram 18 anos 
de serviço, edificação, pregação, 
companheirismo e amizade.

Muitos têm perguntado quando 
ele volta e esta é a situação atual 
da Paróquia Blumenau-Itoupava 
Seca.  A vaga pastoral está publi-
cada pela IECLB, currículos de 
candidatos estão sendo acolhidos e 
uma comissão de eleição de novo/a 
ministro/a terá a tarefa de escolher 
o substituto de Koch. 

“Rogamos a Deus que 2016 seja 
um ano abençoado na nova cami-
nhada da família Koch e na vida 
comunitária na Paróquia Itoupava 
Seca. Que Deus nos fortaleça e nos 
guarde, para que possamos, por sua 
graça, continuar nos alegrando com 
os que se alegram e chorando com 
os que choram”, afirma Creutzberg.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Morre o pastor 
Manfredo 
Riechel

O pastor Manfredo Riechel  (62 
anos) faleceu em Taquaras, Rancho 
Queimado/SC, no dia 12 de março.

Natural de Ijuí/RS, ele foi ca-
sado com Marli Fischer Riechel, 
que faleceu em 8 de junho de 2013, 
sendo pai de duas filhas, Mônica  
(28 anos) e Juliana (26 anos).

O pastor Riechel foi ordenado 
em 1991. Ele atuou em Dona Otí-
lia, Roque Gonzales/RS (1984-87); 
em Independência/RS (até 1994); 
Dom Pedrito/RS (até 1999) e desde 
então em Taquaras/SC.Manfredo Riechel (1953-2016)

CONVÊNIO

Presidência visitará 
Castrolanda em maio

O pastor presidente Nestor 
Friedrich realizará visita à 
Igreja Reformada de Castrolan-
da, em Castro/PR, no dia 13 de 
maio. Um convênio assinado 
entre a Igreja Reformada e a 
IECLB resultou no envio do ca-
sal de pastores Alexander Busch 
e Adriana Kuhn Busch para 
atender Castrolanda. O pastor 
sinodal Odair Braun, vice sino-
dal Célio Seidel e o presidente 
do Conselho Sinodal Jeinz Egon 
Löwen participarão da visita.

FOTO DO FACEBOOK

Reinaldo Emílio Schwanke 
(72 anos), pastor emérito da IECLB, 
faleceu na madrugada de domingo, 
dia 14 de fevereiro, em Timbó/SC, 
onde reside com a esposa Rosa Maria 
desde a aposentadoria. Schwanke 
sofreu um enfarte e não resistiu. 
Ele foi sepultado no mesmo dia no 
cemitério em Timbó.

Schwanke iniciou na escola da 
Reserva Indígena Toldo Guarita, em 
Tenente Portela/RS, como professor 
das crianças do povo Guarani. Desde 
então, foi um apaixonado defensor 
da causa indígena. Integrou o Comin 
(Conselho de Missão Indígena da 
IECLB) e diversos conselhos. Foi 
representante do Sínodo Vale do Ita-
jaí no Grupo de Apoio à Missão em 
Santa Catarina. Em 1975 ingressou 
no ministério pastoral e atuou nas 
paróquias de Buriti, Condor, Tenente 
Portela, Cascavel e Benedito Novo, 
no pastorado de Alto Benedito.

 Mesmo aposentado não parou, 
realizando diversas substituições 
em paróquias do Sínodo Vale do 
Itajaí. Na noite antes de sua morte 
participou da investidura dos novos 

ministros em Badenfurt/Blumenau, 
onde atuou em tempo de vacância 
desde meados do ano passado. Rece-
beu agradecimento da comunidade 
pela substituição que realizou. Disse 
sentir-se feliz por ter sido “uma 
luzinha”.

Reinaldo deixa enlutados a 
esposa Rosa Maria, com quem 
completaria 49 anos de casamento, 
e os filhos Renato e Ronald. 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Mulher MULHERES DE CUBA falam 
sobre a criança no DMO

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 2016

Quaresma é presente
A Quaresma é um presente 

gostoso! É tempo oportuno para 
refletir sobre as coisas da vida. 
Viver a espiritualidade deste 
tempo de Quaresma é refletir 
sobre sofrimento, vida, morte, 
eternidade. Refletir sobre essas 
coisas fundamentais da vida 
humana em qualquer lugar 
deste mundo é jejuar. Porque 
no jejum fazemos uma seleção 
daquilo que realmente é impor-
tante para a vida.

Lembro que não achava 
a quaresma muito atrativa 
quando criança. Minha mãe 
dizia que teríamos que ver que 
jejum faríamos. Logo pensava: 
“Lá se vão os doces este mês”. 
Adorava chocolate... E eu ficava 
perguntando à minha mãe o 
porquê de fazer jejum. 

Eu não lembro o que ela me 
respondia, mas lembro que este 
exercício provocava em mim a 
reflexão sobre coisas da vida. 

Jejuar e festejar
Jejuar de alguma coisa é 

abster-se de algo. É permitir 
algo diferente. É buscar substi-
tuir o ‘de sempre’, por algo que 
não se tentou ainda. É olhar 
para outra direção. Hoje, reflito 
sobre jejuar na quaresma de 
forma diferente. 

Quaresma é tempo para je-
juar e festejar ao mesmo tempo: 
é tempo de jejuar do individua-
lismo e festejar Deus que habita 
em cada ser. É tempo de jejuar 
da falta de tempo e festejar a 
doação e o coração que se abre 
para as outras pessoas. É tempo 
de jejuar do egoísmo e dividir 
com alguém um pouco da vida. 

Quem sabe jejuar da 
teimosia e se deixar levar pela 
opinião diferente. Jejuar do 
trabalho 24 horas em cima do 
computador e festejar mais 
a família, a roda de pessoas 
amigas. 

Quaresma é tempo de jejuar 
da tristeza e festejar a alegria 
da simplicidade de mais um dia. 
É tempo de jejuar das trevas e 
festejar a paz. É tempo de jejuar 
do pessimismo e festejar a 
esperança. É tempo de jejuar da 
morte e festejar a vida. É tempo 
de Deus.

Os grupos da OASE em todo o 
Brasil têm um encontro mar-
cado na primeira sexta-feira 

de março, dia 4. A celebração do Dia 
Mundial de Oração-DMO é um dos 
eventos mais importantes do ano para 
a maioria deles. 

Entretanto, o DMO está longe de 
restringir-se aos grupos da nossa OASE. 
É um dia ecumênico do qual participam 
muitas mulheres e tem dimensão mun-
dial, envolvendo igrejas tão distantes 
entre si como as batistas na África, as 
luteranas na Alemanha ou as presbite-
rianas nos EUA. Mais de uma centena 
de países têm comitês locais de organi-
zação e fomento do DMO. Trata-se de 
um dos maiores movimentos de oração 
em todo o mundo cristão.

Em 2016, contrariando muitos mitos 
e crenças sobre a “ilha de Fidel Castro”, 
o DMO foi organizado pelas mulheres de 
Cuba. O DMO e o cristianismo têm uma 
longa história por lá, anterior à revolução 

P. CLOVIS HORST LINDNER / Da Redação cubana (1959), e que continua até hoje. 
Ao contrário do que muitos imaginam, 
Cuba é um país majoritariamente cristão, 
católico, protestante e pentecostal.

DMO em Cuba - Em 1930 a Igreja 
Presbiteriana Reformada de Cuba ce-
lebrou o DMO pela primeira vez. Os 
metodistas iniciaram no ano seguinte 
e o Exército da Salvação em 1972. Em 
1975, Ano Internacional da Mulher pro-
movido pela UNESCO, o Conselho de 
Igrejas Evangélicas de Cuba organizou 
o Departamento de Mulheres. Hoje há 
quase 30 diferentes denominações que 
participam do DMO na ilha.

O Comitê Nacional do DMO em 
Cuba existe desde 2011 e foi este grupo 
que organizou o tema a ser debatido em 
todo o mundo em 2016. Um dos grandes 
resultados dessa abordagem é ajudar 
a compreender a realidade cubana, a 
situação das mulheres de lá e o que as 
move em sua fé.

Tema 2016 - O tema desta edição 
do DMO é uma palavra de Jesus sobre 
as crianças: “Quem receber esta criança 
em meu nome, a mim me recebe” (Mar-
cos 9.37 e sinóticos). A preocupação 
com a infância está entre os principais 
programas cubanos, com um impor-
tante trabalho nas áreas de saúde e de 
educação. Vamos ouvir nossas irmãs em 
Cuba, que desenvolveram o material 
para as reflexões deste ano.

O Comitê brasileiro do DMO é 
presidido por Ani Sheila Kummer, 
liderança da OASE na IECLB. Quem 
ainda não teve acesso ao material do 
DMO 2016, preparado pelas mulheres 
de Cuba, pode acessar o site www.
dmoracao.comunidades.net. Está tudo 
lá. Ao trabalho, então!

As mulheres de Cuba celebram conosco

O Retiro de Mulheres acon-
tece anualmente no mês de feve-
reiro, promovido pela Associação 
Wally Heidrich e organizado pela 
OASE Sinodal  do Sínodo Norte 
Catarinense. Neste ano o retiro 
aconteceu nos dias 2 a 5 de feverei-
ro no Lar Vila Elsa, em São Bento 
do Sul/SC. O tema do Retiro em 
português foi “Nutrindo a espi-
ritualidade no nosso cotidiano”, 
coordenado pela pastora emérita 
Iára Müller, de Pelotas/RS.

No início uma dinâmica de 
apresentação intitulada “Chapéu 
Violeta” motivou as 37 participan-
tes a falar de si. Todas ganharam 
um chapéu como lembrança do 
momento. A pastora Iára conduziu 
no tema lembrando a importância 

ASSOCIAÇÃO WALLY HEIDRICH

Fevereiro é tempo de 
retiros em São Bento do Sul

do silêncio e da oração no cultivo 
da espiritualidade. 

Foram momentos de profunda 
reflexão num clima de leveza, 
partilha e companheirismo. “Si-
lenciamos, oramos, cantamos e 
refletimos sobre nossa vida de 
fé e da importância do cultivo 
de momentos de silêncio e ora-
ção”, registra a pastora Cristina 
Scherer. 

Uma tarde dos talentos com a 
apresentação de cantos, poesias, 
contos e histórias engraçadas fez 
rir e partilhar a vida com alegria. 
Noutro momento houve um tempo 
para um passeio no Lar Filadélfia 
onde houve reflexão bíblica, café 
colonial e a revelação da amiga 
de oração.

A dinâmica do chapéu violeta fez parte do primeiro dia do tema. Wilson Henrique Baade
Nascido em 08/02/35 em Curitiba e falecido 
em 15/01/16 nesta mesma cidade onde viveu 
com a família. Casou-se com Ruth Thereza 
(Klar) Baade em 20/11/65 e ambos passaram 
a dedicar tempo e vida para a Igreja. Wilson 
era formado em Ciências Contábeis e exerceu 
muitas tarefas na IECLB. Iniciou o trabalho 
na Comunidade Evangélica Luterana de 
Curitiba – CELC como conselheiro, secretário 
por vários mandatos; participou ativamente 

In Memoriam

na constituição e formação de comunidades em Curitiba, tais como 
Comunidade da Cruz e Comunidade Bom Samaritano. Exerceu o 
cargo de tesoureiro no Distrito Sul do Paraná. Devido a sua formação 
prestou serviços como auditor em entidades da IECLB tais como: 
OASE – RE II – Seminários de Liderança, Instituição Bethesda, 
Fundação ISAEC, Curatório da Escola Superior de Teologia e outros 
órgãos onde era chamado. Recebeu no dia de sua confirmação as 
palavras de 1 Timóteo 6.12 “Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida 
eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu 
o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas”. 
Floresceu e trabalhou onde Deus o chamou e colocou. Pranteiam sua 
morte sua esposa Ruth, seu filho adotivo Carlos Augusto, sua nora 
Josiane, dois netos, uma irmã, dois cunhados e demais familiares.

Quem 
receber esta 
criança em 
meu nome, 
a mim me 
recebe.

MARCOS 9.37

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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DER WEG MONATSSPRUCH März 2016 – Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat, so 
habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! (Johannes 15,9)

KRITISCH BEOBACHTET

In Seiner Liebe bleiben
Olhar
crítico

WERNER BRUNKEN
Ministro emérito
Brusque / SC

Permanecer no  
seu amor

No mês de março somos 
confrontados com importantes 
festas do calendário da 
Igreja Cristã: Domingo de 
Ramos, Quinta-feira Santa, 
Sexta-feira Santa e Páscoa. 
Muitas vezes não sabemos 
ao certo o que estas datas 
têm a nos dizer. Assim quero 
lembrar o bem que estas datas 
representam, meditando sobre 
as palavras de Jesus acima: 
“PERMANECER”.

O que nos lembra esta 
palavra? Eu lembro  de várias 
situações, em que esta palavra 
foi importante para mim. 
Quando meus pais me diziam: 
“Fique perto de nós e nada 
de mal pode lhe acontecer”. 
Ou: ”Permaneça no Colégio 
até o buscarmos”. Ou: ”Num 
temporal fique em casa e feche 
portas e janelas”. 

Se hoje penso nestas 
situações, sinto como eu me 
sentia bem e amparado. Eu 
confiava nas promessas dos 
pais. 

Assim também é com as 
datas festivas do Calendário 
Cristão. Jesus, que se sabia 
acolhido e protegido pelo Pai, 
foi a Jerusalém por amor; foi 
à cruz por amor e ressuscitou 
por amor. Por estes sinais Jesus 
permanece no Pai e também 
entre nós.

Assim somos desafiados 
nestas datas festivas – 
Semana Santa e Páscoa – a 
“PERMANECER NELE”. 
Confiar-nos totalmente a ele. 
Só assim experimentaremos 
acolhida. Para viver este 
permanecer nele as palavras de 
1 João 3.1 querem nos apoiar: 
”Vede que grande amor nos 
tem concedido o Pai, a ponto 
de sermos chamados filhos de 
Deus; e, de fato, somos filhos de 
Deus”.

4. März 2016

Weltgebetstag 
aus Kuba

Tema: NEHMT KINDER 
AUF UND IHR NEHMT 

MICH AUF

Im Monat März werden wir 
mit groβen Festen des Kirchen-
jahres konfrontiert: Palmsonntag, 
Karwoche, Gründonnerstag, Kar-
freitag und Ostern. Oft begreifen 
wir nicht recht, was diese Feste uns 
bringen. Daher will ich versuchen, 
ihre Bedeutung für uns mit den obi-
gen Worten Jesu zu verdeutlichen: 
„BLEIBEN”.

 An was erinnert uns dieses Wort? 
Ich erinnere mich an viele Begebe-
nheiten, wo dieses Wort von Bedeu-
tung war. Wenn die Eltern mir sagten: 
„Bleibe nahe bei uns, so kann dir 
nichts passieren”. Oder: „Bleibe in der 
Schule, bis wir dich abholen”. Oder: 
“Bei Unwetter bleibe zu Hause und 
mache alle Fenster und Türen zu”. 

P. EM. WERNER BRUNKEN
GEMEINDEBRIEF

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

Wenn ich heute daran denke, so 
merke ich, wie ich mich dann wohl 
und geborgen fühlte. Ich vertraute 
auf das Gesagte. 

So ist es auch mit den Festen 
des Kirchenjahres. Jesus, der sich 
in dem Vater geborgen wusste, 
ging aus Liebe nach Jerusalem; er 

ging aus Liebe ans Kreuz; er ging 
aus Liebe durch den Tod in das 
Leben. Durch diese Zeichen blieb 
und bleibt Jesus beim Vater und 
auch bei uns. Alles aus Liebe zu 
uns Menschen.

So werden wir eingeladen auch in 
der Karwoche und in den Ostertagen 

in Jesus zu “BLEIBEN”. Uns ihm 
ganz anzuvertrauen. Nur so werden 
wir Geborgenheit erfahren. Dazu 
mögen uns die Worte aus dem l. 
Johannesbrief 3.1 ermuntern: “Seht, 
welch eine Liebe hat uns der Vater 
erwiesen, dass wir Gottes Kinder 
heiβen sollen – und wir sind es auch”.

ZEITGEIST

Ostern dauert vierzig Tage - Was geschieht da eigentlich alles?

Wenn man nach dem zweiten 
Ostertag jemandem noch „Frohe 
Ostern“ wünscht, dann kriegt man 
wahrscheinlich zu hören: „Ja, 
wünsch ich auch – dass Sie es hat-
ten!“ Dabei kann man im Grunde 
vierzig Tage lang „Frohe Ostern“ 
wünschen, denn so lange dauert 
Ostern. Was geschah aber der Tra-
dition nach in diesen vierzig Tagen?

Ein Blick auf den christli-
chen Kalender gibt einen ersten 
Hinweis: Karfreitag ist der Tag, an 
dem Jesus von Nazareth gekreuzigt 
wurde. Am Sonntag darauf ist 
Ostern, da feiern Christen, dass 
Jesus auferstand, also wieder le-
bte. Noch mal vierzig Tage, dann 

FRANK MUCHLINSKY ist Himmelfahrt, also der Tag, an 
dem der auferstandene Jesus sich 
endgültig von seinen Anhängern 
und Freunden verabschiedete und 
in den Himmel 
„fuhr“. Noch mal 
zehn Tage, dann 
ist Pfingsten und 
der Heilige Geist 
kommt über die-
jenigen, die an 
Jesus Christus 
glauben.

Es geht also 
um die vierzig 
Tage zwischen 
Ostersonntag und Christi Himmel-
fahrt. In dieser Zeit, so erzählen 
die vier Evangelien - also die 
Bücher der Bibel, die vom Leben 

Jesu erzählen - zeigte sich Jesus 
immer wieder seinen Freunden 
und Anhängern. Die biblischen 
Geschichten berichten zunächst 

nur von einem 
leeren Grab und 
einem riesigen 
Schrecken. Denn 
es lag nahe, dass 
jemand den to-
ten Jesus aus 
dem Grab gesto-
hlen haben könn-
te. Doch dann 
mehren sich die 
Berichte, dass Je-

sus wieder lebt. Immer mehr Leute 
erzählen, dass er ihnen begegnet ist. 

Nach Ostern wird den ersten 
Christen klar: Jesus war nicht 

einfach irgendein Mensch. Er war 
auch kein einfacher Prophet, wie es 
schon viele gegeben hatte. Durch 
Jesus war Gott in die Welt gekom-
men, war Mensch geworden. 
Das ist eigentlich unvorstellbar. 
Denn Gott ist unendlich, und der 
Mensch ist sterblich. Wenn Gott 
also zum Menschen wird, muss er 
auch sterben, dann aber ist er nicht 
mehr Gott. Weil Jesus starb, konnte 
er seine Menschlichkeit beweisen. 
Dass er drei Tage später wieder 
auferstand, ist Beweis für seine 
Göttlichkeit.

Seine Jünger haben vierzig 
Tage lang Zeit zu begreifen, dass 
sie Gott begegnet sind. Durch 
Ostern ist aus Jesus von Nazareth 
Jesus Christus geworden.

ANDERS GESAGT

Auferstehung
TINA WILLMS

Ob es ein Leben nach dem 
Tod gibt? Ich weiß es nicht. Die 
Hoffnung darauf ist wie ein Pfand, 
das ich nicht selber einlösen kann. 

Es gibt Anhaltspunkte für diese 
Hoffnung, mitten im Alltag. Ein 
freundliches Wort, das mich aus der 
Trauer lockt, eine Idee, die einen 
verfahrenen Streit lösen kann, die 
rettende Hand, die ein Freund oder 
ein Fremder mir reicht, ein Funke, 
der eine erloschene Leidenschaft 
neu aufleben lässt. 

In solchen Erlebnissen vermute 
ich einen göttlichen Geist. Darum 
stärken sie mein Vertrauen, dass 
Gott uns aus dem Tod holen kann 
in ein anderes, neues Leben.

Palmsonntag, Karwoche, Karfreitag und Ostern
Mit dem Palmsonntag beginnt 

die Karwoche, in der Christen des 
Todes Jesu am Kreuz gedenken. Der 
Palmsonntag erinnert an den Einzug 
Jesu in Jerusalem, mit dem sein Lei-
densweg begann. Den Berichten der 
Evangelien zufolge ritt Jesus auf ei-
nem Esel in die Stadt und wurde vom 
Volk jubelnd empfangen. Bei seinem 
Empfang breiteten die Menschen ihre 
Kleider vor ihm aus und streuten grüne 
Zweige – dem Johannesevangelium 
zufolge Palmzweige – auf den Weg. 

Die Karwoche ist die Vorberei-
tung auf Ostern. Am Gründonnerstag, 
am Vorabend des Karfreitags, wird 
in Abendmahlsgottesdiensten an das 
letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern 
vor seinem Tod erinnert. Kontrast 
dazu ist die Osternacht, in der die 

Christen die Auferstehung Jesu von 
den Toten feiern.

Der Karfreitag ist einer der 
höchsten Feiertage des Christentums. 
An diesem Tag erinnern Christen 
an das Leiden und Sterben Jesu am 
Kreuz. Der Begriff Karfreitag leitet 
sich vom althochdeutschen Wort 
„Kara“ für Klage und Trauer ab. 
In den meisten Kirchengemeinden 
schweigen die Glocken zu den Got-
tesdiensten. Manchmal ist der Altar 
schwarz verhängt, und die Orgel 
bleibt stumm. 

Taufen oder Trauungen finden 
am Karfreitag nicht statt. Öffentliche 
Veranstaltungen sowie Märkte und 
gewerbliche Ausstellungen sind ver-
boten. Rundfunksendungen müssen 
auf den ernsten Charakter des stillen 

Feiertages Rücksicht nehmen.
Ostern ist das älteste und wi-

chtigste Fest der Christenheit. Es 
erinnert an die Mitte des christlichen 
Glaubens: die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten nach seinem 
Leiden und Sterben am Kreuz. Das 
Osterfest ist daher ein Symbol für den 
Sieg des Lebens über den Tod. In der 
frühen Christenheit fanden oft Taufen 
an diesem Tag statt. 

Im Jahr 325 bestimmte das Konzil 
von Nicäa den Sonntag nach dem 
ersten Vollmond im Frühling als 
Ostertermin. Seither wird das Aufers-
tehungsfest in den westlichen Kirchen 
zwischen dem 22. März und dem 25. 
April begangen. Volkstümlich wurde 
der Begriff „Ostern“ von der Frühlin-
gsgöttin „Ostara“ abgeleitet.

STICHWORT
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Criança 

Férias, tempo de estudar a bíblia
SÍNODOS Família

DARCY E HELGA BRANDT
Ministros eméritos da IECLB
Navegantes / SC

NAS FÉRIAS o espaço 
da igreja é das crianças

Uma das fortes caracterís-
ticas da era digital é o descar-
tável. A sociedade é aquilo que 
as famílias são e a família é o 
reflexo do relacionamento conju-
gal. A família é como a estrutura 
de uma ponte que sustenta a 
pista de rolamento sobre a qual 
os filhos transitam em direção à 
vida, e essa estrutura se mantém 
firme e sólida à medida que os 
pilares, que são os pais, se man-
têm firmes e fortes. 

Alarmantes são os dados 
estatísticos a constatar o pro-
gressivo aumento de relaciona-
mentos desfeitos, bem como as 
experiências colhidas junto ao 
ambiente social que nos cerca, 
dando conta da superficialidade 
com que relacionamentos são en-
carados e de famílias fortemente 
sofrendo o processo corrosivo do 
desgaste e desintegração. O que 
podemos e devemos fazer é nos 
esforçar ao máximo no sentido 
de dificultar, retardar, amenizar 
os efeitos corrosivos do desgaste 
natural que ameaçam nossos 
relacionamentos. De que forma? 

Algumas das muitas árvores 
frutíferas que rodeavam nossa 
casa estavam cheias de ervas 
de passarinho a lhes dificultar 
a respiração e, consequente-
mente, a abreviar seu ciclo vital 
e produtivo, condenando-as à 
morte precoce. Numa determi-
nada época do ano, passavam 
por um processo de limpeza com 
uma escova de aço. Essa limpeza 
facilitava-lhes a oxigenação e a 
continuar oferecendo seus nutri-
tivos e saborosos frutos.

As pessoas são como as 
árvores nas quais Deus injetou a 
seiva do amor. Cabe às pessoas 
a responsabilidade de usarem 
a  escova de aço” em forma de 
atitudes de amor para que a 
planta do amor possa se  desen-
volver de forma livre e saudável, 
proporcionando bem-estar e 
felicidade a seu cônjuge e famí-
lia, o que acabará se refletindo 
de forma benéfica sobre toda a 
sociedade.

Temáticas diferentes, um mesmo 
objetivo: estudar a bíblia. Foi 
desta maneira que diferentes co-

munidades e paróquias do Sínodo Norte 
Catarinense organizaram encontros 
durante o período das férias escolares 
para reunir as crianças em torno do texto 
bíblico. As Escolas Bíblicas de Férias 
marcaram muitas crianças no período, 
nos mais dciferentes locais dentro da 
área do sínodo. Nesta edição, O Caminho 
publica os relatos recebidos.

De 25 a 29 de janeiro crianças de 
quatro a 11 anos encontraram-se em 
Campo Alegre/SC. O tema “Cami-
nhando com Jesus” foi baseado na 
história de Pedro. Mais de 80 crianças 
puderam aprender que um pescador de 
peixes, pode ser transformado em pes-
cador de gente para o Reino de Deus. 
Aprenderam que um homem que negou 
Jesus três vezes, teve oportunidade de se 
arrepender, ser perdoado e continuar se-
guindo a Jesus. A exemplo de Pedro, nós 
também somos instáveis, manifestando 
coragem e medo no mesmo dia. Mas o 
Senhor nos salva e nos ajuda para que 
não vivamos com medo e enfrentemos 
as dificuldades com fé. 

Em Rio da Prata-Joinville/SC o 
encontro foi nos dias 27 a 30 de janeiro 
com mais de 100 crianças por dia e uma 
equipe de 40 pessoas, que usou seus dons 
para semear a palavra de Deus. O tema 

foi “O Caminho do Amor”, desenvolvido 
a partir dos dez mandamentos. 

Banda com muito louvor, teatro de 
abertura para a história bíblica e ativida-
des em pequenos grupos com aplicação 
prática da história e trabalhos manuais, 
assim eram as atividades. Lanches e 
tempo de recreação onde as crianças se 
divertiram muito e o encerramento do dia 
com uma história missionária. 

Nos dias 21 a 24 de janeiro as crian-
ças das paróquias de Caçador/SC e Rio 
das Antas/SC reuniram as crianças na 
localidade de Retiro Saudoso. A ati-
vidade foi realizada em conjunto com 
a MEUC (Missão Evangélica União 
Cristã).Sob a coordenação da missionária 
Roselei Dreffs, os pastores Ildo Franz e 
Armin Andreas Hollas e suas equipes 
também estiveram envolvidos.

O tema em Retiro Saudoso esteve 
relacionado com os super-heróis dos 
desenhos animados, sendo divididos em 
quatro equipes, com “os vingadores”, 
“os jovens titãs”, “a liga da justiça” e 
“os guardiões da galáxia”. Com base em 
histórias bíblicas, as crianças puderam 
responder que o verdadeiro super-herói, 
que sabe tudo, que está em todo lugar, 
que tem todo o poder, toda a força e a 
vitória (inclusive sobre a morte), é Jesus 
Cristo, no qual podemos depositar toda 
a nossa confiança.

As crianças em volta do templo de Campo Alegre.

Uma apresentação com gestos em Rio da Prata-Joinville.

Caçador e Rio das Antas reuniram as crianças também.

O programa “Nas férias 
com Jesus” está consolidado no 
calendário de eventos dos sínodos 
Norte Catarinense e Vale do Itajaí. 
Além de ser uma ótima opção de 
lazer para as crianças que passam 
férias no litoral norte de Santa 
Catarina, se tornou uma grande 
ferramenta de missão. Neste ano, 
entre os dias 5 a 8 de janeiro, as 
comunidades de Itapema, Gravatá, 
Armação, Piçarras, Barra Velha, 
Barra do Sul, São Francisco do 
Sul e Itapoá receberam mais de 
170 crianças e seus familiares e 30 
orientadores e orientadoras para 
participar de tardes de integração 
e confraternização. 

O tema “Pela Graça de Deus, 
livres para cuidar” pautou os quatro 
encontros a partir dos subtemas livre 
para cuidar da criação, livre para 

cuidar de mim, livre para cuidar do 
próximo e livre pela Graça. “Nossa 
intenção foi trabalhar o tema do ano 
da IECLB, aproximando a refle-

xão proposta pela igreja a partir da 
perspectiva da criança”, reforçou a 
coordenadora da Pastoral da Criança 
e Juventude do Sínodo Vale do Itajaí, 
Katilene Willms Labes.

As tardes foram envolventes. 
Além da reflexão a partir de um texto 
bíblico, houve atividades lúdicas e 
recreativas e no final um delicioso 
lanche. “Foram momentos de muitas 
bênçãos e muito louvor. Deus nos mo-
tiva a cuidar da vida e do semelhante, 
assim como nos foi ensinado por Cris-
to Jesus”, alegrou-se a pastora Cristina 
Scherer, de Barra do Sul. A pastora 
Louvani Kuhn Hirt, da comissão orga-
nizadora, reforçou que a intenção dos 
sínodos é oportunizar às famílias uma 
opção diferente nas férias num espaço 
acolhedor, de muita fé e comunhão.

Graça de Deus foi tema do projeto Nas Férias com Jesus de 2016
Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Geral PARQUE irá homenagear 
a bióloga Lúcia Sevegnani

FESTEJOS

Juventude e 500 anos
Este período que antecede 

outubro de 2017 é muito opor-
tuno para revisitar as nossas 
origens como igreja e aprender 
com a Palavra de Deus e com o 
Reformador Martin Lutero.

Eu olho para Lutero e vejo 
um homem cheio de atitudes! 
Atitudes me remetem a jovia-
lidade, juventude. Destaco 
duas atitudes de Lutero e faço 
uma relação com a juventude 
comprometida com o evangelho, 
que busca a Deus e que vive 
em comunhão com as pessoas e 
com a criação.

Vontade de aprender
Lutero tinha vontade de 

aprender. Tinha sede de conhe-
cimento da palavra e estava 
informado do mundo que o 
cercava. Eu fico encantada com 
a quantidade de material que ele 
escreveu e traduziu! Hoje, tenho 
o privilégio de conhecer muitas 
pessoas jovens que têm conheci-
mentos profundos em diferentes 
áreas e que têm sede de mais 
conhecimento. Jovens assim nos 
inspiram e nos motivam a não 
parar no tempo, a aprofundar-
mos nosso conhecimento sobre 
o que acontece ao nosso redor e 
sobre a palavra de Deus. Sobre a 
fé, Lutero diz: “Mal tenho come-
çado a crer. Nas coisas de fé vou 
ter que ser aprendiz até morrer”.

Coragem e ousadia
Lutero teve coragem para 

apresentar suas ideias. Enfrentou 
os poderes da época para defen-
der o que considerava importan-
te e correto. Que o espírito de 
jovialidade do reformador e de 
tantas pessoas jovens nos motive 
e inspire a renovar nosso conhe-
cimento e coragem, depositando 
sempre a nossa fé em Deus. 

No dia 20 de dezembro, o 
ponto de pregação em Cruzália/SP 
lançou a pedra fundamental de seu 
futuro templo. Ligado à Comunidade 
da Colônia Riograndense, Paróquia 
de Assis/SP, no Sínodo Paranapane-
ma, o ponto de pregação no pequeno 
município surgiu nos anos 1970. 

A pedra fundamental contém um 
jornal com o histórico deste sonho, a 
ata da assembleia que decidiu sobre a 
construção, um jornal local, dinheiro 
e moeda, devocionários da IECLB, 
a planta baixa da futura construção, 
uma lista com os nomes das pessoas 
presentes e um cartaz do tema e lema 
do ano de 2016.  

O pastor local Luiz Temóteo 
Schwanz realizou a prédica à luz 
do Salmo 127 e de Mateus 7.24-27. 
Enquanto comunidade e família de 
fé, devemos construir nossas vidas e 
também o sonho da construção num 
firme fundamento, sobre a rocha. 
Durante a pregação, salientou a pa-
lavra do salmista “Se o Senhor não 
edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam” (Sl 127.1). 

Pedra fundamental de futuro 
templo luterano é lançada 
no município de Cruzália

No local onde está a pedra fun-
damental foi fixada uma cruz como 
marco visível de onde podemos 
localizá-la e onde futuramente será 
o altar. Esta cruz foi levada pelos 
jovens como sinal de que eles são 
igreja presente e se comprometem 
com sua comunidade de fé. 

Tivemos uma celebração muito 
emocionante e festiva contando com 
a significativa presença de 53 pesso-
as. Agora damos continuidade à obra 
que Cristo começou para a edificação 
de sua igreja.

O físico e engenheiro am-
biental alemão Johannes Gerlach 
está oferecendo uma palestra sobre 
“Mudanças Climáticas”. Gerlach, 
que reside com sua esposa brasilei-
ra Maria numa casa 100% movida 
a energia solar em Paulo Lopes/SC, 
sabe do que está falando. Militante 
da causa ambiental, entre outros 
ele integra o núcleo do Programa 
Ambiental Galo Verde, grupo de 
trabalho sobre gestão ambiental nas 
igrejas vinculado ao Sínodo Vale 
do Itajaí. Gerlach é membro da co-
munidade da IECLB em Garopaba/
SC, onde participa do presbitério, é 
pregador leigo e coordena a música 
na comunidade.

A palestra de Gerlach vai bem 
durante a Campanha da Frater-
nidade Ecumênica 2016, com 
o tema “Casa Comum – Nossa 
Responsabilidade”. Entretanto, 
pode também ser agendada em 
qualquer momento por abordar um 
tema urgente e que diz respeito à 
cristandade e sua responsabilidade 
pela Criação de Deus. 

GESTÃO AMBIENTAL

Galo Verde oferece palestra 
sobre mudanças climáticas 
de Johannes Gerlach

A palestra é indicada para 
comunidades, paróquias, sínodos, 
conferências de ministros e mi-
nistras e/ou grupos de trabalho, 
inclusive em encontros ecumêni-
cos. Tem duração de uma hora e 
pode ser seguida de uma rodada 
de troca de informações e debate. 
Johannes Gerlach está esperando 
o seu convite!

SERVIÇO
Palestrante: Johannes Gerlach, 
físico e engenheiro ambiental. 
Integra o Programa Ambiental 
Galo Verde, é membro da IECLB 
em Garopaba/SC, reside numa 
casa alimentada somente com 
energia solar em Paulo Lopes/
SC. Alemão radicado no Brasil, 
é casado com a brasileira Maria 
Velasco, com quem divide o estilo 
de vida na casa solar.
Tema da palestra: Mudanças 
Climáticas
Duração da palestra: Em torno de 
uma hora, com debate posterior.
Providenciar: Data e local, telão, 
datashow (beamer) com conexão 
para computador.
Contato via email: gjschalombr@
web.de

Gerlach falando de recursos 
energéticos.

No dia 28 de janeiro fo-
ram abertos os envelopes com as 
propostas de preço das empresas 
interessadas em realizar a revita-
lização do parque situado atrás do 
Supermercado Angeloni da Fonte 
Luminosa, em Blumenau/SC. O 
local será denominado de Parque 
dos Animais Doutora Lúcia Seveg-
nani, em homenagem à bióloga e 
ambientalista que morreu vítima de 
câncer em 2015. 

Professora da Universidade 
Regional de Blumenau e pesquisa-
dora do bioma da Mata Atlântica, 

Blumenau implantará Parque 
dos Animais Doutora Lúcia Sevegnani

Lúcia era uma das principais am-
bientalistas de Santa Catarina. Foi 
parceira do Programa Ambiental 
Galo Verde.

A empresa J.S. Empreiteira de 

Lúcia em 2014, no Galo Verde.

Mão de Obra foi a vencedora. A 
assinatura do contrato da obra está 
prevista para dia 10 de fevereiro. 
A obra prevê reforma geral do 
parque, pintura, troca de cerâmi-
ca, instalações elétricas, limpeza, 
plantio de mudas de árvores, recu-
peração do gramado, iluminação 
pública, cercas ao redor do parque 
e instalação de bancos. A estrutura 
contará também com um espaço 
para os animais de estimação de 
aproximadamente 1.300 m2, com 
direito a aparelhos para os animais 
se exercitarem.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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PARÓQUIA CRISTO BOM PASTOR

Templo de Joinville completa 75 anos
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História CONCERTOS e homenagens 
marcam jubileu de igreja

Galo Verde
RAUL KESTRING
O autor é padre da Igreja 
Católica Apostólica Romana
Blumenau / SC
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Casa Comum 
Galo Verde é o nome de um 

projeto de gestão ambiental. 
Diferencia-se porque é dirigi-
do especialmente para comu-
nidades cristãs, religiosas. 
Iniciou-se na Europa e, atra-
vés da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
(IECLB), há alguns anos, está 
presente no Brasil e também 
em Blumenau e região.  A Dio-
cese de Blumenau é uma das 
muitas entidades que lhe são 
parceiras. 

Mais do que conhecer o es-
perançoso projeto, urge acolhê-
-lo na sua comunidade, escola, 
associação, em vista da preser-
vação e recuperação ambiental  
ao seu redor. 

Nossa Responsabilidade
Casa Comum – Nossa 

Responsabilidade é justamente 
o tema da  4ª Campanha da 
Fraternidade Ecumênica da 
história da evangelização do 
Brasil, dentre as mais de cin-
quenta edições animadas pela 
Conferência Nacional do Bispos 
do Brasil, desde o seu início, na 
década de 1960. 

Este tema reforça-se com 
o respectivo lema: “Quero ver 
o direito brotar como fonte e o 
direito correr como riacho que 
não seca” (Am 5,24). 

O Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil-Conic,  
estabeleceu que o saneamento  
básico se constitui no foco desta 
Campanha da Fraternidade 
Ecumênica. Evidente, é sinal de 
cuidado concreto com o am-
biente de nossas áreas urbanas 
e rurais. 

A imagem de um bonito 
galo inclui-se na metodologia 
do Galo Verde, como prêmio 
de eficiência e perseverança a 
grupos e  entidades que o assu-
mem. Pode se tornar profecia de 
um mundo mais habitável, com 
gente mais saudável e feliz. Bem 
como sonha Amós: um riacho de 
águas límpidas a correr e que 
não seca, sinal de vida e vida 
abundante.  

Anoite de 26 de janeiro foi 
marcada com muita músi-
ca de qualidade, executada 

pela Orquestra Cidade de Joinville, 
sob a regência de Martinho Lutero 
Klemann. Com 30 integrantes, a 
Orquestra executou um repertório 
variado interpretando obras dos 
períodos Clássico, Barroco, Ro-
mântico e Contemporâneo. Até 
a inusitada The Typerwritter de 
Leroy Anderson foi apresentada e 
encantou pela destreza do maestro 
com uma máquina de escrever 
acompanhada da orquestra. O 
espetáculo contou com o apoio da 
Fundação Cultural de Joinville.

A noite marcou o início das 
comemorações pelos 75 anos do 
templo da paróquia Cristo Bom 
Pastor de oinville/SC. Diversas 
atrações durante o ano devem mar-
car o jubileu, entre elas concertos 
de corais e orquestras. 

Comunidade festiva - Na 
manhã de 31 de janeiro, a comu-
nidade Cristo Bom Pastor celebrou 
culto de aniversário de 75 anos, 
que aconteceu no dia 2 de feverei-
ro. Durante a prédica baseada em 
Lucas 4.21-30, a comunidade foi 
levada a refletir sobre como daqui 
a mais 75 anos as futuras gerações 
venham a comemorar 150 anos. A 
conclusão deste questionamento 
levou a comunidade a ver em Cris-

to, na fidelidade ao evangelho e no 
seguimento dos ensinamentos do 
Senhor da Igreja a única possibili-
dade de a igreja permanecer. Após 
o culto a comunidade se reuniu na 
porta do templo para em uníssono 
cantar “Parabéns a você”, que foi 
seguido de um delicioso pedaço 
de bolo.

O templo - A “igreja da 
Anita”, por estar no bairro Anita 
Garibaldi, recebeu o nome Cristo 
Bom Pastor em 1967. O templo 
foi inaugurado em 2 de fevereiro 
de 1941, um ano e três meses 
após o lançamento da pedra fun-
damental.

A construção de um segundo 
templo luterano em Joinville era 
uma necessidade e um sonho da 
paróquia luterana de Joinville que 
era atendida na época apenas pela 
“igreja da Paz”, no centro. No iní-
cio de 1941, os cultos passaram a 
ser celebrados também no templo 
do bairro Anita Garibaldi, na zona 
sul de Joinville. 

Hoje as coisas mudaram muito. 
Novas paróquias foram criadas e a 
paróquia Cristo Bom Pastor cres-
ceu em todos os sentidos. Apesar 
de muitas dificuldades ao longo dos 
anos, sempre permaneceu entre os 
membros a certeza de que o Bom 
Pastor Jesus Cristo sempre esteve 
com sua mão estendida sobre esta 
paróquia, guiando e protegendo as 
ovelhas deste aprisco.A comunidade reunida diante do templo qaue completa 75 anos.

“Culto em Platt”(pomerano).  
Assim constava no programa ofi-
cial da conhecida Festa Pomerana 
de Pomerode/SC. E assim aconte-
ceu no dia 17 de janeiro, inserido 
nas demais programações que 
acontecem no Pavilhão Cultural.

Organizado pelo pastor Aldo 
Beskow, da União Paroquial de Po-
merode, concelebraram os pastores 
Renato Nass da Paróquia de Testo 
Central e capixaba de origem, que 

TRADIÇÕES

Festa Pomerana celebra 
mais um culto em Platt

fez a pregação, e o pastor emérito 
Heinz Ehlert, natural de Pomerode.

O coral local e o coro de trom-
bones embelezaram o culto, que 
foi prestigiado por mais de 300 
pessoas da região de Pomerode. 
O prefeito municipal da cidade, 
que também fala pomerano, 
marcou presença. Impressionan-
te que este agora já tradicional 
evento ecle siás tico reúne tão 
grande público.

O culto já se tornou evento tradicional da festa em Pomerode.

Bodas de Platina

No dia 7 de novembro de 2015 ALBERTO E CUNILDA GRAHL 
comemoraram 65 anos de vida matrimonial, no Clube João e Maria, 
no Belchior/Gaspar. Familiares e amigos comemoraram com o casal. 
A celebração foi realizada pelo pastor Horst Lümke, que saudou o 
casal com o Salmo 106.1: “Rendei graças ao Senhor, porque eçe é 
bom; porque a sua misericórdia dura para sempre.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



Povos da Terra

5413

ANO XXXII / Nº 3 / MARÇO DE 2016 11O CaminhO

Geral LUTA ARMADA foi saída de 
Torres em defesa dos pobres

IGREJA NA PRAIA

Brasiguaios voltam a Guaratuba
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. EUCLÉCIO SCHIECK / Garuva

Anualmente, num esforço 
realizado num grande mutirão, 
o Comin brinda as comunidades 
da IECLB com um caderno es-
pecial para a Semana dos Povos 
Indígenas, de 17 a 23 de abril. 
Para 2016 foi elaborado pelo 
povo Laklãnõ/Xokleng, o “povo 
que caminha em direção ao 
sol”, que vive no Leste de Santa 
Catarina, em José Boiteux.

O Caderno já está dispo-
nível para uso em escolas e 
grupos das comunidades. O 
material foi produzido por 
professores e alunos da E.I.E.B. 
Vanhecú Patté da Aldeia Bugio 
e o Comin. “Parabéns à co-
munidade da Aldeia Bugio que 
contribuiu com a construção 
deste material! E também à 
Aldeia Plipatól, que contribuiu 
com algumas imagens”, posta 
Janaína Hübner em sua página 
no Facebook.

Reinaldo Schwanke
Em um dos encontros do 

Comin em São Leopoldo/RS, 
o grupo olhava fotos antigas 
e o pastor Reinaldo Emílio 
Schwanke exclamou: “Eu co-
nheço esta bicicleta encostada 
nesta casa, era minha, eu dava 
aula ali!” (foto ao lado). Na dé-
cada de 1960 Schwanke peda-
lava cerca de 5 km de Tenente 
Portela/RS até os arredores da 
Terra Indígena Guarita para 
dar aulas às crianças indíge-
nas Kaingang. Ele foi um dos 
precursores da ação luterana 
entre povos indígenas. Desde 
então ele esteve envolvido com 
o Comin, nos grupos de apoio 
do Guarita e da região Leste 
Catarinense.

Schwanke, que foi por longos 
anos um perene defensor dos 
povos indígenas, faleceu no dia 
14 de fevereiro em Timbó/SC 
aos 72 anos. O Comin abraça 
os familiares e agradece por seu 
compromisso e testemunho.

Semana dos 
Povos Indígenas

ARQUIVO DO COMIN

Escola dos Guarani no Toldo Guarita, nos anos 1960, 
onde Reinaldo Schwanke era professor.

Há três anos um grupo de 
pessoas do Paraguai ocu-
pou o Lar da Amizade, 

uma casa de retiros da IECLB em 
Guaratuba/PR. Ao se despedirem, 
disseram: “Volveremos!”. 

De fato, jovens paraguaios de 
Santa Rosa del Monday, Santa Rita, 
Curupayty, Los Cedrales e Naranjal, 
acompanhados do casal pastoral 
Mariela Bohl e Armando Weiss, 
veranearam durante uma semana, de 
12 a 18 de janeiro, nas belas praias 
do litoral paranaense. 

O grupo já veio com um desafio 
do presbitério: se ocorrer alguma 

pronta para ter comunhão, louvar e 
compartilhar a Palavra. 

A Banda “Aos pés da cruz” de 
Garuva conduziu o louvor e os jovens 
visitantes apresentaram três canções 
em castelhano. Mas, uma pergunta 
pairava no ar, à qual o pastor Arman-
do respondeu. Praticamente todos 
os jovens falavam só português por 
serem das comunidades luteranas na 
divisa com o Brasil e são integradas 
por brasileiros e seus descendentes. 
São os “brasiguaios”. São poliglotas. 
Aprenderam português e alemão em 
casa e espanhol e guarani na escola. 
A visita e os momentos de confra-
ternização marcaram a história de 
Guaratuba. 

atividade comunitária, todos devem 
participar. Os jovens da Iglesia 
Evangelica del Rio de La Plata fize-
ram questão de participar do culto de 

veraneio das quartas à noite. Há 66 
cadeiras no templo e o grupo tinha 
42 pessoas. O templo estava lota-
do, com gente divertida e curiosa, 

O grupo de visitantes era formado por 42 pessoas.

Com as palavras do evangelista João: “Não fiquem aflitos. Creiam 
em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos 
quartos.” (João 14. 1 – 2), o Sinodo Norte Catarinense lembra a 
presbítera e liderança da Paróquia Planalto Central Catarinense, 
ROSEMARI DAS GRAÇAS KER N, nascida em Marcelino 
Ramos/RS, em 17 de abril de 1943, filha de Maria Magdalena 
Teixeira da Silva e Isaaque da Silva. Ela veio a falecer em 25 de 
janeiro de 2016 em Curitibanos/SC. Era casada com Henrique 
Paulo Kern e deixa enlutadas as filhas: Erica, Heiderose, Maria 
Paula, Caroline, Ullrike Priscila; netos Luiz Henrique, Ana Paula, 
Kelly Regina e Karina e bisneta Priscilla. Resemari foi servidora 
pública aposentada, reconhecida por seu trabalho na área da 
educação especial, membro fundadora da APAE de Curitibanos, 
ex-diretora geral da Fundação Catarinense de Educação Especial, 
comunicadora da Rádio Comunitária Maria Rosa (Curitibanos), 
presidente por 8 anos da Paróquia do Planalto Central Catarinense 
e presidente por 8 anos da Comunidade de Curitibanos. O Sínodo 
Norte Catarinense expressa sua solidariedade à família e à 
Paróquia do Planalto Central Catarinense.
P. Inácio Lemke, Pastor Sinodal do Sínodo Norte Catarinense.

In Memoriam

Jorge Camilo Torres Restrepo 
nasceu em 3 de fevereiro de 1929 
em Bogotá-Colômbia e ficou co-
nhecido como Camilo Torres, o 
padre guerrilheiro. Camilo nasceu 
numa família abastada, de pai mé-
dico, e pode estudar em boas esco-
las na Colômbia. Estudou Teologia 
em Bogotá e na Bélgica, também 
se especializando em sociologia e 
alguns semestres de direito. 

De volta ao seu país, seus olhos 
e coração se voltam para os mais 
pobres. Em seu ministério como 
padre, opta pelos injustiçados e 
se coloca como voz profética em 
defesa daqueles cuja vida estava 
ameaçada por fome e miséria.

Esta opção teve consequências 
para Camilo. Ele foi repreendido 
pela hierarquia católica por sua 
militância política, motivo pelo 
qual abandonou o sacerdócio e se 

Camilo assumiu o compromisso 
de se colocar ao lado dos excluídos 
e morreu na guerrilha. Segundo suas 
próprias palavras, ele assumiu isso 
como cristão, como padre e como 
sociólogo, numa sociedade profun-
damente injusta e cruel. Somente 
nos últimos 50 anos houve quase 
meio milhão de mortos, seis milhões 
de deslocados (quatro milhões deles 
na Venezuela), milhares de desapa-
recidos, grilagem de terras por fa-
zendeiros e empresas multinacionais 
(especialmente do petróleo, de minas 
e de agrocombustíveis), muitas vezes 
com a ajuda de paramilitares.

Meio século após sua morte, 
a voz profética de Camilo Torres 
continua atual. Os problemas que o 
levaram ao engajamento e até à luta 
armada não diminuíram. Ao contrá-
rio, agravaram-se sobremaneira em 
todos os países da América Latina. 
Por isso, a sua biografia continua 
inspirando muitos a abraçar a 
causa dos pequeninos irmãos, aos 
quais Jesus se referiu no evangelho 
segundo Mateus.

vinculou ao Exército de Libertação 
Nacional-ELN em 1965. Morreu 
em seu único combate frente às 
tropas oficiais em 15 de fevereiro 
de 1966 em Patiocemento/Santan-
der, Colômbia.

“Sabemos que a fome é mortal, 
dizia o padre Camilo Torres. E se 

sabemos disso, dizia, tem sentido 
perder tempo discutindo se a alma 
é imortal? Camilo acreditava no 
cristianismo como prática do amor 
ao próximo e queria que esse amor 
fosse eficaz. Tinha a obsessão 
do amor eficaz. Tal obsessão o 
levantou em armas e por ela caiu, 
num desconhecido rincão da Co-
lômbia”, escreveu o historiador 
Eduardo Galeano.

AMÉRICA LATINA

Pelo cinquentenário da morte de Camilo Torres
P. Sin. INÁCIO LEMKE / Joinville

ONDE ESTÁ 
CAMILO TORRES?
Em janeiro deste ano, o 
presidente colombiano 
Juan Manuel Santos 
ordenou ao Exército 
Nacional de Colombia 
que dê início ao 
processo de busca e 
exumação dos restos 
mortais de Torres, num 
gesto para acelerar o 
diálogo de paz com o 
grupo guerrilleiro do 
Exército de Libertação 
Nacional-ELN.

REPRODUÇÃO  O CAMINHO
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Geral GUILHERME RIPP  assume 
liderança jovem no Vale

Sob o tema “Jovens luteran@s 
pela graça de Deus”, aconteceu em 
Londrina/PR o 12º RELUCA  (Re-
tiro Luterano de Carnaval), nos dias 
6 a 8 de fevereiro. A comunidade 
local e suas lideranças organizaram 
as refeições em espaço emprestado 
pela família Strass.

O retiro foi iluminado pelo 
lema bíblico de Romanos 3.24 
“Mas, pela sua graça e sem exigir 
nada, Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus que nos salva”. 
Participaram jovens das paróquias 
de Assis/SP, Campo Mourão, 
Maringá, Rolândia e Londrina, 
todas da regional norte do Sínodo 
Paranapanema.

O louvor foi conduzido pelo 
grupo de Londrina; meditações e 
orações dirigidas pela coordena-
dora sinodal da JE, Bárbara Luise 
Hiltel Venturini, pelo jovem repre-
sentante do Sínodo no Conselho 
Nacional da JE Pedro Petersen, e 
pelos ministos presentes.

Uma palestra abordou a con-
fessionalidade luterana, pelo pastor 
Luiz T. Schwanz, de Assis e orien-
tador teológico da JE da regional 

norte do sínodo. “Manifesto pela 
Graça” foi a outra palestra, pro-
ferida pelo bacharel em Teologia 
Pablo F. Dummer, estudante de pós 
graduação em Teologia Sistemática 
da Faculdades EST. 

Após as palestras foram feitas 
atividades como a confecção cria-
tiva da rosa de Lutero e a criação 
de “95 teses” para os nossos dias. 
Também houve gincana, noite 
cultural e festa hippie. Estas ati-
vidades contaram com o apoio da 
coordenadora da JE regional norte, 
Valéria C. Pantsch, e equipe de 

apoio Priscila Schilling, Adalto e 
Carina Flugel.

Juntamente com as inscrições 
os jovens foram incentivados a doar 
alimentos como primeira ação para 
a campanha #Desafio95, promovi-
da pela Coordenação Sinodal da JE 
pelos 500 anos da Reforma. 

O encontro reuniu 50 jovens que 
avaliaram de fundamental importân-
cia o tema abordado. Como luteranos 
libertos pela graça de Deus, quere-
mos ser diferentes e remar contra a 
maré para ajudar o outro e agir por 
um mundo melhor.

Jovens reúnem-se no carnaval em Londrina

A graça de Deus e os desafios resultantes foram o tema em Londrina.

JOVENS

Nova coordenação no Vale
Os jovens do Sínodo Vale do 

Itajaí elegeram nova coordenação 
sinodal em congresso. No Acam-
pamento de Carnaval, no dia 9 de 
fevereiro em Rodeio (veja matéria 
à página 3) foi eleito o jovem 
Guilherme Ripp, da JE Blumenau 
Velha como nono coordenador 
sinodal da JE.

“Para os próximos dois anos 
vamos buscar os grupos de jovens 
mais afastados do nosso trabalho e 
incentivar paróquias que não pos-
suem grupo de jovens a criarem. A 
integração é um desafio constante 
da Juventude Sinodal, por isso, pre-
tendemos continuar com os eventos 
e a integração entre os grupos do 
Vale do Itajaí e de outros sínodos”, 
enumerou Ripp.

A jovem Laura Taysa Espig, da 
Juventude Ecumênica do Máximo, 
foi eleita vice-coordenadora. Iago 
Luigi Boebel, da JE Blumenau 
Garcia, será o representante no 
Conselho Nacional da Juventude 
Evangélica, e terá como suplente 
Thalia Jaqueline Schuh, da JE 
Pomerode Fundos. Na secretaria 
atuarão Franciele Hornburg e 

Amara Eliz Ullrich. Jonas Michael 
Ziel e Max Matheus Manske assu-
mem a tesouraria. Outros eleitos 
são Matheus Alfarth Deschamps 
e Martin Creutzberg (esportes), 
Nathan Couto Domingos (música), 
Mateus Ramlow Silva (comuni-
cação), Debora Teske (educação 
cristã contínua), Alessandra Bran-
cher Roeder (eventos), Denner 
Espig (patrimônio). A orientação 
teológica ficará com os catequistas 
Daniel Ricardo da Costa e Edson 
Reginaldo.

Guilherme Ripp é o coordenador.

A realidade de muitas famí-
lias chega aos brinquedos. A Lego 
alemã lança uma série de brinque-
dos que contempla pessoas com 
deficiência (PD). Uma reflexão 
urgente e necessária, porque fala 
da vida de mais de 18 por cento da 
humanidade. Além de favorecer 

a inclusão e o respeito pelo dife-
rente, esses brinquedos ajudam a 
compreender que temos corpos ex-
tremamente frágeis e um acidente 
banal pode nos lançar numa cadeira 
de rodas, tornando-nos “com defi-
ciência” também. Lições de amor 
em forma de plástico!

Durante o 21º Fórum Econô-
mico Mundial em Davos/Suíça, 
em janeiro, o secretário-geral do 
Conselho Mundial de Igrejas-
-CMI, Olav Fykse Tveit, apre-
sentou os dez mandamentos dos 
alimentos.

“Se olhamos os alimentos 
através da lente da justiça, cada 
prato de com,id nos lembra cer-
tos desafios e oportunidades. É 
importante que reconheçamos os 
esforços, inversões e a própria vida 
de plantas e criaturas sacrificadas 
para proporcionar o alimento sobre 
nossas mesas”, refletiu Tveit.

Dez mandamentos sobre os 
alimentos:

1. Deverás dar graças pelos 
alimentos que consomes.

2. Deverás proporcionar alimen-
to a quem não tem comida.

3. Comerás com atenção e 
moderação.

4. Serás agradecido com os que 
fizeram crescer os alimentos 
e os que prepararam a comi-
da sobre tua mesa.

5. Não desperdiçarás a comida.
6. Deverás reduzir a pegada 

ecológica da produção de 
alimentos e a oferta.

7. Deverás proteger a biodiversi-
dade e as fontes de alimentos.

8. Deverás apoiar salários 
justos para o trabalho dos 
agricultores.

9. Deverás lutar para que todas 
as pessoas tenham acesso a 
alimentos fáceis de encon-
trar e nutritivos.

10. Te alegrarás em compar-
tilhar o dom sagrado da 
comida com todos e todas.

Para Tveit, “a comida é sagra-
da, já que é um dom de Deus para 
sustentar as nossas vidas através 
do intercâmbio, da celebração, da 

gratidão, do sacrifício e da reno-
vação. Em nosso lar com um – a 
Terra – temos que trabalhar juntos 
para limitar o câmbio climático 
e outras barreiras à segurança 
alimentar, para que os alimentos 
possam ser colocados à disposição 
de todos e todas hoje e nos anos 
vindouros”.

O CMI trabalha no campo da 
segurança alimentar por meio 
da campanha mundial “Food for 
Life” (Alimentos para a Vida), 
trabalhando para a erradicação 
da fome, a promoção de uma 
nutrição adequada e a busca de 
sistemas alimentares justos e 
sustentáveis. A campanha coloca 
ênfase especial em práticas agrí-
colas sustentáveis e na situação 
dos pequenos produtores e seu 
acesso e controle sobre os recur-
sos naturais como a terra, a água 
e as sementes.

Os dez mandamentos da comida
Lego lança série de 
brinquedos sobre deficiência

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Fé e Vida FEDERAÇÃO LUTERANA MUNDIAL 
celebrará 500 anos com o Papa

Terra Brasilis
CLOVIS HORST LINDNER
Diretor de Redação
Blumenau / SC

REFORMA 500 ANOS

Papa irá à Suécia para os 500 anos
Opapa Francisco viajará 

para a cidade de Lund, na 
Suécia, no dia 31 de outu-

bro, para participar da cerimônia 
conjunta entre a Igreja Católica e a 
Federação Luterana Mundial-FLM 
para comemorar o 500° aniversário 
da Reforma Protestante.

O porta-voz do Vaticano, Fe-
derico Lombardi, explicou que 
esta visita do papa é “um gesto de 
diálogo muito significativo”.

Na comemoração na Suécia 
estarão presentes o presidente e 
secretário-geral da FLM, bispo 

Munib A. Younan, e o secretário-
-geral rev. Martin Junge.

Segundo um comunicado con-
junto das igrejas católica e luterana, 
a comemoração é um exemplo das 
“sólidas” relações de diálogo e in-
cluirá uma “oração comum” que foi 
redigida por ambas as igrejas.

Na nota, Junge expressou que 
está “profundamente convencido de 
que trabalhando pela reconciliação 
entre luteranos e católicos, trabalha-
mos pela justiça, pela paz e pela re-
conciliação em um mundo marcado 
por conflitos e violência”.O presidente da FLM Munib Younan com o papa e Junge ao fundo.

A presidente Dilma Rousseff 
reuniu-se na quarta dia 10 de feverei-
ro com representantes do Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 
(Conic) para falar sobre a Campanha 
da Fraternidade 2016. Com o tema 
“Casa Comum, Nossa Responsabi-
lidade”, sobre saneamento básico, 
a campanha vai trabalhar também 

a necessidade de combater o Aedes 
aegypti e os males que causa.

Cinco pastores da IECLB in-
tegraram a comitiva: Nestor Paulo 
Friedrich (pastor presidente), os 
sinodais Inácio Lemke e Dalcido 
Gaulke, a pastora Romi Márcia 
Benke (secretária-geral do Conic) e 
o pastor Teobaldo Witter (Cuiabá).

Dilma pede ajuda ao Conic
no combate ao Aedes Egypti

Cinco pastores da IECLB estiveram na comitiva do Conic

O lançamento da CFE acon-
teceu na quarta-feira de cinzas 
na Sede da CNBB em Brasília. 
Durante o lançamento foi lida 
uma mensagem recebida do Papa 
Francisco. O Conic também rece-
beu  mensagem do rev. Olav Fykse 
Tveit, secretário-geral do Conselho 
Mundial de Igrejas-CMI.

À tarde a diretoria e a secretária-
-geral do Conic, representantes das 
igrejas membros e de Misereor foram 
recebidos no Palácio da Alvorada 
pela Presidente Dilma Rousseff, 
acompanhada dos ministros da Casa 
Civil, da Saúde e das Cidades. Na 
ocasião foi entregue a Dilma a “De-
claração Ecumênica sobre o Sanea-
mento Básico como Direito Humano 
Fundamental”. A Presidente acolheu 
o documento e conclamou as igrejas 
para somarem na mobilização na 
campanha de combate ao mosquito 
aedes egypti.

à noite aconteceu uma celebra-
ção ecumênica de abertura da CFE 
2016 na Comunidade Luterana de 
Brasília. A homilia foi oficiada por 
Dom Flavio Irala, presidente do 
Conic, e pelo Monsenhor Spiegel, 
representante da Misereor.

Na quinta-feira dia 11 de fe-
vereiro a secretária-executiva do 
Conic, pastora Romi Márcia Ben-
cke, acompanhou a delegação da 
Misereor para a Alemanha, onde 
as igrejas também estão refletindo 
e trabalhando o mesmo tema. 

“Querias irmãs e irmãos de ca-
minhada ecumênica, quero motivá-
-las e motivá-los para somarmos 
nesta CFE, onde pessoalmente me 
sinto bastante entusiasmado. Seu 
tema ‘Casa Comum’ lembra que a 
comunidade humana está inserida 
numa comunidade mais ampla 
na Terra. O cuidado com a paz, a 
justiça e o bem-estar comum da 
família humana e de todas as formas 

de vida é preocupação de todas as 
pessoas, indiferente às suas crenças 
e convicções”, desafia o pastor 
Inácio Lemke, sinodal do Norte 
Catarinense, presidente do CIER e 
vice-presidente da IECLB.

“É hora daqueles que formam o 
discurso moral acerca dos valores 
sustentáveis para a Terra verem que 
temos possibilidades e que pode-
mos fazer muito mais pelo nosso 
planeta. Acredito que mudanças 
são possíveis. E vejo que algumas 
já estão acontecendo. Vejo que 
muitas pessoas já mudaram seus 
hábitos e prioridades”, conclama. 

“Na mensagem do CMI é afir-
mado que muitos estão conosco, 
física e simbolicamente, na pere-
grinação de justiça e paz. O tema 
da CFE aponta na direção de que 
podemos ter justiça e que podemos 
ter paz”, encerra Lemke.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Lançamento da CFE 2016 
teve cerimonial no Alvorada

Lei evangélica
Agora o dia 31 de outubro 

é oficialmente o “Dia Nacional 
da Proclamação do Evange-
lho”. Embora comemorada 
entre os evangélicos brasileiros 
(inclusive entre parte dos lute-
ranos da IECLB), a lei 13.246 
assinada por Dilma no dia 12 
de janeiro é claramente incons-
titucional. Foi um equivocado 
agrado à bancada evangélica 
do Congresso Nacional, em 
busca de apoio ao governo. 

A constituição brasileira de-
fine o Brasil como um “Estado 
laico”. Está na hora de discutir 
isso mais a fundo. Precisamos 
voltar a compreender a im-
portância de não mexer nesta 
cláusula pétrea da nossa Cons-
tituição, sob pena de estarmos 
puxando nosso próprio tapete.

Estado laico
O Brasil já foi um Império 

com religião oficial e, como 
descendentes dos imigrantes 
protestantes do século 19, 
sabemos muito bem o que isso 
representou. A liberdade de que 
gozamos desde a proclamação 
da República e a Constituição 
de 1890, deveria ser inegociá-
vel para nós.

Então, comemorar leis reli-
giosas, como dias da Reforma, 
da Bíblia, da Proclamação do 
Evangelho e outras mais, não 
deveria nos empolgar. Devíamos 
ser contra isso por princípio.

A perigo
Se a onda pega, amanhã 

promulgam uma lei que fecha 
terreiros de candomblé ou proí-
be evangélicos de andar com a 
bíblia na rua. Sabemos como 
isso funciona: uma coisa leva à 
outra e, no final, percebemos o 
equívoco cometido – quase sem-
pre muito tarde.

O Estado laico devia ser 
tema nas nossas igrejas, nas 
nossas escolas da Rede Sinodal 
e nas públicas, bem como em 
toda a nossa sociedade. 

Mesmo num Estado laico, 
em 1931 Getúlio Vargas autori-
zou a polícia a invadir terreiros 
de candomblé. Quebra-quebras 
em terreiros ou de imagens 
católicas já estão acontecendo 
de novo. Onde está o limite? A 
luz vermelha está acesa e Dilma 
errou ao macular a caneta pre-
sidencial com esta e outras leis 
do mesmo calibre.
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Em Foco VOCÊ IRIA morar numa igreja 
redecorada como residência?

Lutero e Zuínglio
CONGRENAJE 2016

Timbó se prepara para 
receber os jovens de 
todo o Brasil em junho

JENS SCHMITZ / 2015

Você moraria numa casa que 
já foi uma igreja? Pois é exatamen-
te o que fez em Hamburgo-Alema-
nha um jovem casal que comprou 
uma igreja e a transformou em 
sua residência. O arquiteto Stefan 
Grattolf e sua esposa não resistiram 
ao encontrar esta à venda. 

A igreja que virou casa não é 
nenhuma construção tradicional, 
com torre e sinos. É uma constru-
ção do pós-guerra, com arquitetura 
moderna. O local era igreja e centro 
comunitário de uma comunidade 
independente e foi construída em 
estilo moderno no ano de 1965, 
sendo desocupada há três anos. 

CURIOSIDADE DA FÉ

Igreja, academia de ginástica 
ou residência diferenciada?

A nave principal é uma área 
bem iluminada com telhado em 
forma de tenda e muitos vitrais, que 
permitem a entrada de luz multico-
lorida, e virou o espaço principal da 
casa, tornando-se um loft. 

Ao lado, uma construção de 
um só andar, com diversas salas 
que já foram espaço para crianças, 
jovens e encontros de grupos. 
Ótimo para instalar as suítes. 
Durante as obras, os vizinhos 
queriam saber o que seria da igreja 
e se espantavam com a resposta. 
O casal reinstalou tudo conforme 
seu gosto e vive feliz na sua casa 
em forma de igreja.

Vista externa da antiga igreja, transformada em residência.

A nave principal da igreja foi transformada em espaçoa área de convívio.Os dias 24 a 29 de julho 
deste ano estão reserva-
dos para o 23º Congresso 

Nacional da Juventude Evangélica-
-CONGRENAJE da IECLB. O 
encontro, segundo estimativa dos 
organizadores, deve reunir mais de 
1.500 jovens luteranos e luteranas 
de todo o Brasil. Desta vez, o local 
de encontro será em Timbó/SC, no 
Sínodo Vale do Itajaí.

O mega-encontro da juventude 
luterana brasileira já tem temática. 
“Pela Graça (não?) temos valor”. O 
lema do encontro será uma palavra 

do apóstolo Paulo: “Pela Graça e 
sem exigir nada, Deus aceita todas 
as pessoas por meio de Cristo Je-
sus, que os salva” (Romanos 3.24). 
A inspiração está no tema do ano.

“A Juventude Evangélica tem 
um compromisso claro com o 
evangelho de Jesus Cristo. O CON-
GRENAJE é o grande espaço para 
pensar, aprender e buscar formas 
de dar testemunho público desse 
compromisso. Temos a responsa-
bilidade de construir, dia a dia, um 
mundo mais justo. Pela Graça de 
Deus somos chamadas e chama-

dos a sermos profetizas e profetas, 
denunciando e agindo contra todas 
as atitudes, ideologias, leis, etc., 
que oprimam e tentem diminuir a 
dignidade de toda e qualquer pes-
soa”, escreve Rodolfo dos Santos, 
coordenador do CONAJE.

O foco do encontro será os 500 
anos da Reforma. Entre as propo-
sições está a criação de 95 ações 
protagonizadas pelos jovens do 
congresso. O envento contará com 
espaços de espiritualidare, refle-
xão, interação, tomada de decisões 
e de muita convivência.

As comunidades da União Paroquial de Timbó receberão jovens de toda a IECLB no CONGRENAJE.

Abrir-se para pessoas de culturas 
desconhecidas, não invejar o sucesso alheio 
ou convidar alguém desconhecido para 
uma conversa em casa estão entre as ações 
propostas para esta quaresma pela Igreja 
Evangélica na Alemanha. A tradicional ação 
“Sete Semanas Sem” propõe que as pessoas 
tenham um coração largo. Que façam expe-
riências inusitadas abrindo-se aos outros, 
para ver o que acontece quando a gente se 
desarma em relação ao próximo. O perdão 
e o recomeço entre pessoas com o relacio-
namento estremecido também constam da 
lista de ações. O tema de 2016 para a ação da 
quaresma na Alemanha é “Coração grande! 
Sete Semanas sem Aperto”.

SETE SEMANAS SEM

Ação de Quaresma quer abrir os corações 
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P. NORIVAL MUELLER (com base na pesqui-
sa de Pastor Leonhard Creutzberg, no portal 

luteranos.com.br)
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Ecumene CULTOS ECUMÊNICOS são bem 
frequentados para a CF Ecumênica

Nossos Hinos
Cristo está vivo (HPD 315)Cultos de lançamento da CFE 2016 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO Instrumentos rítmicos são 
benvindos em celebrações festivas 
como a Páscoa. Pandeiro, triân-
gulo, tambor-de-mão (bombo) ou 
Cajón dão um clima de alegria e 
verdadeira festa. É o que cristãos 
celebram na Páscoa: A festa da 
ressurreição.

Em 1966, Bernard Kyamanywa 
(Tansânia, 1938) compôs o hino 
em questão, fazendo uso de uma 
melodia que aprendera na infância, 
no culto infantil. Alguns hinólogos 
defendem que a melodia foi levada 
para a Tansânia por missionários 
ingleses. Importa que a melodia é 
simples e de fácil assimilação. Des-
te modo, rapidamente a vomunida-
de aprende e canta junto. Assim, de 
forma simples e clara anuncia que a 
ressurreição de Jesus é a vitória de 
Cristo por nós. A autor da tradução 
ao português é desconhecido.

Órfão
Atualmente Kyamanywa é pas-

tor luterano na Tansânia e tem uma 
história marcada por sofrimento e 
superação. Sua mãe faleceu quando 
ele nasceu. Como órfão foi edu-
cado em um lar de missão cristã. 
Formou-se professor, profissão que 
exerceu por cinco anos, lecionando 
nas séries primárias. Formou-se 
pastor em 1968 e hoje colabora 
para a tradução da Bíblia para a 
língua materna, o Ruhaya.

Durante os anos de seu estudo 
de teologia Bernard Kyamanywa fa-
zia parte de um grupo de estudantes 
africanos que foram animados por 
seu professor alemão a procurar e 
criar hinos cristãos, cujos textos e 
melodias tenham origem africana. 
Kyamanywa colaborou nesta cole-
ção com cinco hinos.

No domingo, dia 14 de feve-
reiro, celebrações ecumêni-
cas marcaram o lançamento 

da Campanha da Fraternidade Ecu-
mênica 2016. Com a igreja cheia, 
na Catedral São Paulo Apóstolo, 
em Blumenau/SC, elas refletiram 
sobre o tema “Casa comum, nossa 
responsabilidade” e lema “Quero ver 
o direito brotar como fonte e correr 
a justiça qual riacho que não seca. 
Amós 5.24”. 

A pregação foi dirigida pelo 
diretor de Redação do Caminho, 
pastor Clovis Horst Lindner. “Não 
dá mais para colocar urgência 
ambiental na lista dos adiamentos. 
Aliás, isso vem sendo empurrado 
com a barriga pela humanidade há 
décadas. Estamos sendo convo-
cados, nesta Campanha da Frater-
nidade Ecumênica, como igrejas, 
como cristãos e cristãs das diversas 
confissões, a agir profeticamente”.

“O profeta Amós nos torna pro-
fetas em defesa de toda a criação. 
Que a Campanha da Fraternidade 
cumpra o seu propósito principal, ou 
seja, que nos torne fraternos, que nos 

torne irmãos e irmãs uns dos outros 
e, principalmente, dos mais pequeni-
nos entre nós, como o próprio Cristo 
nos ensina”, convocou.

Esta é quarta edição da Campa-
nha da Fraternidade Ecumênica. A 
maior novidade é que ela transpõe 
fronteiras nacionais, já que conta 
com a participação da Misereor 
– entidade episcopal da Igreja Ca-
tólica da Alemanha que trabalha na 
cooperação para o desenvolvimento 
na Ásia, África e América Latina.

A liturgia da celebração foi 
conduzida por representantes das 

A celebração lotou a Catedral São Paulo Apóstolo de Blumenau.

igrejas Católica Apostólica Romana, 
Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB) e Evangélica Lu-
terana do Brasil (IELB). O Núcleo 
Ecumênico de Blumenau ainda rea-
lizará o encerramento da Campanha, 
no Domingo de Ramos, 20 de março, 
na Catedral São Paulo Apóstolo, em 
Blumenau (SC), quando também 
acontece a Coleta Ecumênica Na-
cional da Solidariedade. 

Na capital paranaense, o Mo-
vimento Ecumênico de Curitiba/
MOVEC promoveu a celebração do 
lançamento na Igreja Anglicana. A 

celebração foi coordenada pelo bispo 
anglicano Dom Naudau, e teve a par-
ticipação do padre Volnei da Igreja 
Católica, de dom Jeremias da Igreja 
Ucraniana e do pastor Alfredo Hags-
ma da IECLB. A pregação do dia foi 
proferida pelo pastor Sinodal Odair 
Braun, do Sínodo Paranapanema.

Em Florianópolis/SC, o culto de 
lançamento teve como pregador o  
assessor do seminário do CIER em 
Lages sobre tema e lema da campa-
nha, pastor Dr. Renatus Porath. O 
culto foi na comunidade ecumênica 
do Templo Cristão de Jurerê Inter-
nacional. O evento reuniu reuniu 
gente da ICAR (Pe. Francisco de 
Canasvierias,  Pe. Prim da Pastoral 
da Sobriedade, D. Wilson e membros 
da CADEIR), da Católica Ortodoxa 
Síria (Pe. Celso), da Episcopal An-
glicana e da IECLB (Anildo Wilbert, 
pastor sinodal Jacson Eberhardt, 
Donald Nelson e Renatus Porath). 
Participaram em torno de 120 pes-
soas que lotaram o templo. A liturgia 
e cantos, sugeridos pelo CONIC, 
serviram de base para o culto muito 
animado e significativo.

Alida Siewert Lemke

Com saudade lembramos a Sra. Alida Siewert Lemke, viúva de 
Willy Lemke, nascida em 04 de junho de 1926, em Jaraguá do 
Sul, faleceu dia 15 de janeiro de 2016 no Hospital Bethesda, em 
Pirabeiraba. Deixa enlutado 05 filhos, 03 filhas, 14 netos e 07 
bisnetos. A família agradece todo apoio recebido pelos funcionários 
do Hospital Bethesda, de forma especial agradecem ao Dr. Jorge 
Wünch pela dedicação.

Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de 
vir. (Hb. 13. 14)

 P. Sin. Inácio Lemke
Em torno de 120 pessoas estiveram no lançamento em Florianópolis.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

In Memoriam
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Vamos 
cuidar da 
nossa casa

TOBIAS LEMKE / Joinville

ANO XXXII / Nº 3 / MARÇO DE 201616 O CaminhO

Especial JEJUAR no tempo da Quaresma 
é uma tradição a ser preservada?

Tema do Ano
QUARESMA

Tempo de descompasso
No Café da Manhã

– E aí Valmi, leste o email do 
diretor de redação d’O Caminho? 

– Li, sim! Gostei do convite 
para juntos escrevermos sobre a 
Quaresma, esse tempo oportuno 
para a doação. 

– Nesses 40 dias entre o Carna-
val e a Páscoa só me vem à mente a 
palavra “jejum”. Esta prática ainda 
nos diz respeito? 

– Óbvio que sim, Renato! O 
jejum teve, tem e sempre terá a ver 
com a fé cristã. 

– Certo. Outro dia eu li que 
Jesus, ao não ingerir alimentos 
durante quarenta dias, só tinha em 
vista melhor entender a vontade 
do Pai; melhor preparar-se para 
enfrentar a dor da morte na cruz 
por amor às pessoas. Pouca gente 
sabe disso. 

– Pois é Renato! Somos pessoas 
livres que podem ou não jejuar. O 
jejum não é um dever religioso. Na 
igreja cristã se jejua com a mente 
voltada para o despojamento de 
coisas e comportamentos que nos 
atrapalham no discipulado de Jesus 
Cristo. 

– Queres dizer que não se 
deve entender o jejum como uma 
obrigação, mas como um caminho 
que leva à liberdade cristã e à sua 
preservação. É isso?

– Isso mesmo! Quem deseja 
focar-se em Deus, distanciar a 
cabeça de tudo o que pode distraí-
-la, pratica o jejum que auxilia na 
organização do tempo para uma 
melhor meditação, um melhor en-
tendimento da Bíblia, um melhor 
diálogo com Deus. 

– Meu tempo de pastorado 
me autoriza a afirmar que toda a 
cristandade corre risco de perder 

este foco cristão. Sim, porque aqui 
e ali somos afogadas e afogados 
pela propaganda; pelos inúmeros 
programas oferecidos pela mídia.

– Concordo! Em todos os 
canais de comunicação há os tais 
“gurus” que conversam conosco 
com o objetivo de implantar suas 
ideias nas nossas cabeças. 

– É, Valmi! Não é fácil. Quem 
se deixa conversar por esses co-
municadores não se dá conta de 
que quase só ainda balbucia o que 
eles entendem como certo. Ora, o 
jejum evangélico também tem a 
ver com uma postura mais crítica 
diante da mídia. 

O telefone toca. Fazer uma 
visita para uma pessoa adoentada 
é preciso...

– Vou ter que sair Valmi. Con-
tinuamos esse bate-papo durante 
o almoço!

Depois da Sobremesa

– Enquanto voltava para casa 
lembrei-me de um texto do profeta 
Isaías sobre jejum (Isaías 58.6-7): 
“Não! Não é esse o jejum que eu que-
ro. Eu quero que soltem aqueles que 
foram presos injustamente, que tirem 
de cima deles o peso que os faz so-
frer, que ponham em liberdade os que 
estão sendo oprimidos, que acabem 
com todo tipo de escravidão. O jejum 
que me agrada é que vocês repartam 
a sua comida com os famintos, que 
recebam em casa os pobres que estão 
desabrigados, que deem roupas aos 
que não têm e que nunca deixem de 
socorrer os seus parentes.” 

– Quê texto, hein Renato? Tenho 
para mim que cuidar das outras 
pessoas não é possível se não cui-
damos de nós mesmos, se não nos 
dispomos a jejuar, se não abdicamos 
de alguma coisa nesta vida. 

– Concordo! Que tal abster-se 
de um pouco de bem-estar para 
poder entender pessoas que não o 
tem; abster-se de comida gostosa 
para alcançar força e ânimo de 
se colocar ao lado de quem não a 
tem; abster-se de refeição semanal 
para doar o valor mensal da mesma 
para pessoas carentes que precisam 
desse dinheiro para sobreviver? 

– Bingo! Esse pode ser o nosso 
jejum. Nada de méritos; nada de 
“aparecer” na comunidade cristã, 
mas exercitar-nos nessa liberdade 
para a qual Jesus Cristo nos desafiou.  

– A diaconia desafia a descobrir 
onde aplicar a liberdade de fazer 
jejum. Ao não ingerir álcool; ao 
abdicar da nicotina, do chocolate 
e da carne animal na Quaresma e, 
depois, doar esses valores para a 
edificação de pessoas próximas, 
estaremos jejuando conforme a 
vontade de Deus. 

– Uauuu!
– Sabe, Renato, não é fácil 

entender o jejum diaconal, que tem 
a ver com “serviço”. Muita gente 
usa um sem número de palavras 
para explicá-lo às pessoas. Para 
mim, só a prática do jejum é que 
dá autoridade para falar do assunto. 

Bate a campainha. Uma pessoa 
precisa de aconselhamento.

– Valmi! Vamos ter que conti-
nuar esta conversa à noite. 

– Beleza!

Na lavação da louça 
– Renato, outro jeito de jejuar 

é também só pronunciar palavras 
que enalteçam a vida; envolver-nos 
com conteúdos que apenas promo-
vam nosso autoconhecimento e o 
conhecimento de Deus. 

– Boa pedida! Abster-se de 
gastar tanto tempo na frente da 
televisão e do computador. Ler 
mais livros. Dominar a apatia que 
volta e meia se instala na nossa 
casa. Visitar as irmãs e os irmãos 
da comunidade... 

– Se vamos compartilhar esses 
conteúdos com as leitoras e os 
leitores d’O Caminho, então, que 
tal sugerirmos que neste tempo de 
Quaresma se ouse uma avaliação 
dos costumes estranhos? Eles, 
uma vez esclarecidos, podem ser 
colocados de lado. 

– Boa, Valmi! Vamos sugerir 
que se tente detectar onde atamos 
os nossos corações. Se eles esti-
verem amarrados em coisas sem 
valor, Jesus não terá espaço neles.  

– Penso que seja por aí. Coloca 
essas ideias no papel. O evangelho 
veio trazer alegria e nós podemos 
viver este momento novo que Jesus 
nos oferece!

Diác. Valmi Ione Becker e
P. Renato Luiz Becker / Blumenau

Páscoa - Ressurreição - Morte e Vida
O que é que nós festejamos na Páscoa? 

A crucificação ou a ressurreição de Jesus Cristo? 
Para a teóloga Dorothee Sölle, “dizer que Jesus 
ressuscitou só tem sentido se tivermos consciência 
que também ressuscitaremos depois da morte que 
já é verdade na vida que vivemos”. 

A ressurreição não é algo trivial, que pode 
acontecer sem a nossa participação. Quem não 
tem uma relação pessoal com a Páscoa, quem só 
a percebe como um tempo de folga no calendário, 
está longe de entendê-la como deve ser.  

Na Páscoa se mostram a morte e a vida. Nela, 
o sepultamento e a ressurreição estão intimamente 
ligados. Isso também vale para os dias de hoje e, 
cada uma, cada um de nós pode experimentar esta 
realidade. 

Páscoa é tempo de consolo e recomeço. Ela é 
ponto de partida para uma época onde o desespero 
não tem mais lugar. Ela é uma etapa onde a culpa é 
descartada. Sim, a Páscoa pode ser o momento do 
surgimento de uma nova vida. 

Notem a diferença entre “Páscoa” e “viagem”. 
A viagem não muda muita coisa em nós, porque 
geralmente termina onde começa. Já a Páscoa é um 
despertar contínuo para vida. Não só passeie pela 
vida. Reescreva sua história. Inspire-se na Páscoa. 
Sepulte a inveja, a raiva e as desavenças. Pendure 
sua culpa na cruz. Aliás, foi exatamente por isso 
que Jesus morreu! Perdoe-se e mergulhe numa nova 
vida. O teólogo Dietrich Bonhoeffer não deixou 
por menos: “Quem sabe o significado da Páscoa, 
jamais se desespera!”.

O tema “Pela graça de 
Deus, livres para cuidar” e 
seu subtema soma com “Casa 
Comum, Nossa Responsabili-
dade”, tema da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica (CFE), 
campanha de suma importân-
cia para ampliar temas como 
sustentabilidade e saneamento 
básico. Saneamento refere-se a 
quatro redes: abastecimento de 
água potável, coleta e siste-
mas de tratamento de efluentes 
líquidos, sistemas de coleta 
de resíduos sólidos e redes de 
drenagens pluviais.

Mas, qual é realmente o 
desafio para falar de sanea-
mento básico, assumir uma 
CFE para um tema e ainda 
por cima necessitarmos citar a 
palavra fraternidade? Vamos 
nos imaginar que todos nós nos 
encontramos numa barcaça com 
um furo em sua extremidade e 
que esta barcaça representaria 
nosso bairro com alguma casa 
que não possui ligação à rede 
de coleta de efluentes líqui-
dos. Estamos todos vivendo no 
mesmo barco e por isso cabe a 
palavra Fraternidade.

Estou cansado de entrar e 
sair de auditorias e reuniões de 
setores onde as pessoas tentam 
culpar o pobre, o vizinho, o 
governo ou as empresas. Quero 
ver esta CFE decolar com atitu-
des simples que fazem sim uma 
diferença na vida de toda gente. 
Por isso alimento a esperança 
se mesmo sendo só uma casa 
que começar a separar o seu 
resíduo em casa, mesmo se estes 
resíduos não forem parar numa 
cooperativa, mas que está mos-
trando que quer ser diferente e 
que está começando a consertar 
o seu erro ao em vez de pro-
curar um vizinho errado para 
culpar. Só assim haverá sinal 
de esperança, para consertar o 
furo da barcaça.

De agora em diante se você 
não fazia a sua parte, comece a 
olhar para a sua casa e faça a 
diferença, se você já agia certo 
comece a ser também fraterno, 
com o irmão e vizinho e ajude 
quem fez errado ao em vez de 
julgar lembrando que estamos no 
mesmo barco e vamos navegar ou 
afundar juntos. Assim podemos 
cuidar da nossa casa/planeta, 
buscando o BEM e não o mal.


