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MEDITAÇÃO

Leia também

Convenção Nacional 
reúne legionários 
em Itapema

LELUT

Em torno de 500 pessoas 
de toda a IECLB estiveram em 
Itaqpema nos dias 23 e 24 de 
setembro, homens na maioria. 
O encontro reuniu os grupos da 
Legião Evangélica Luterana-Lelut 
para a sua Convenção Nacional. 
A palestra principal foi do pastor 
sinodal Inácio Lemke.

HOMENS / PÁG. 8 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Celebrações e semi-
nários  em conjunto 
nos 500 anos

CATÓLICOS E LUTERANOS

Católicos e luteranos 
celebram em conjunto em vários 
sínodos, na Catedral em Porto 
Alegre e num seminário de ma-
riologia. Durante o encontro, os 
participantes se debruçaram sobre 
o pensamento do reformador 
Martim Lutero sobre o Cântico 
de Maria, o Magnificat. Assim, 
os 500 anos da Reforma aparecem 
nos 300 anos de Nossa Senhora 
Aparecida no Brasil.

ECUMENISMO / PÁG. 15 

Para onde vai a Reforma?
IGREJA E FUTURO

EZEQUIEL 37.27 

“Deus diz: Viverei 
ali com eles e 
serei o Deus deles, 
e eles serão o meu 
povo.”

“Não te mete na minha vida!” 
Quantas vezes você já ouviu estas 
palavras? Quantas vezes elas já 
saíram da sua boca? Esta frase, 
no entanto, foi dita por um jovem 
desesperado. Ele estava precisando 
urgentemente de muita ajuda, pois 
vivia um momento de grande an-
gústia.  Infelizmente, ele optou em 
não permitir que alguém se metesse 
em sua vida. 

Normalmente não gostamos 
quando outros interferem ou que-
rem determinar algo para nossa 
vida. Achamos que somos donos 
do próprio nariz e que conseguimos 
viver e resolver tudo do nosso jeito.  

Que bom que Deus pensa e 
age de forma diferente. Ele diz: 
”Viverei ali com eles e serei o 
Deus deles, e eles serão o meu 
povo” (Ezequiel 37.27). Deus 
está determinado. Ele quer viver 
bem juntinho com aqueles que 
ele escolheu. Isto fica ainda mais 
claro ao ouvirmos as palavras que 
Jesus diz: “Não foram vocês que 
me escolheram; pelo contrário, fui 
eu que os escolhi” (João 15.16).  
Além de escolher, promete tam-
bém estar sempre conosco: “Eu 
estou com vocês todos os dias até 
o fim dos tempos” (Mateus 28.20). 
Deus, com certeza, quer o nosso 

bem. Ele quer nos ajudar em nos-
sas angústias, aflições e dúvidas. 
Ele quer a nossa salvação. 

Não importa se somos crianças, 
adolescentes, jovens, adultos ou 
idosos, todos estamos ao alcance 
da mão carinhosa e misericordiosa 
de Deus. Ele escolheu estar bem 
próximo de nós. Esta escolha mara-
vilhosa de Deus não tem preço; é de 
graça. É dádiva graciosa de Deus. 
É o amor incondicional de Deus.

Deus já fez a sua escolha. Ele 
escolheu se meter na nossa vida. 
Ele escolheu ser o nosso Deus.

E então...  Vou permitir que 
Deus se meta na minha vida?

Aexpressão “Agora 
são outros 500”, um 
subtítulo do Tema 
do Ano “Alegres, 
Jubilai!”, causou 

estranheza e surpresa no início 
do ano. Parecia um trocadilho 
meio engracadinho e simplório. 
Depois de todas as celebrações e 
reflexões, chegamos ao final de um 
ano em que se falou da Reforma 
e de Lutero como nunca antes. E 
agora, como continuar a jornada? 
Dentro da visão dos “outros 500”, 
o desafio é saber o que queremos 
como igreja nos próximos anos e 
décadas. Ou seja, agora que sabe-
mos bastante coisas sobre a nossa 
origem, de onde viemos, é hora 
de dar um passo adiante e deixar 
bem claro para onde iremos. Que 
o legado do reformador Martim 
Lutero, apresentado de modo tão 
rico, criativo e inspirador até aqui, 
nos inspire nesta busca e não nos 
deixe desviar o olhar de Cristo.

A IECLB deixou 
claro em seu tema 
anual que não 
basta celebrar 500 
anos da reforma. É 
preciso olhar para 
o futuro, traçar 
novos programas e 
planejar. Saiba no 
que se pensa ao falar 
nisso, nesta edição.

RECORTE DA CAPA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA REVISTA SUÍÇA (EIN)BLICK

Comin celebra 35 
anos com seminário 
de interculturalidade

POVOS INDÍGENAS

Diversas etnias indígenas e 
não indígenas trocaram espirituali-
dade, saberes e receitas no encontro 
comemorativo dos 35 anos do 
Conselho de Missão Entre Povos 
Indígenas, da IECLB. A entidade 
foi criada em 1982 para assessorar a 
igreja em sua missão junto aos povos 
originários do Brasil.

DIACONIA / PÁG. 12 



Deus diz: Viverei ali com eles e 
serei o Deus deles, e eles serão o 
meu povo.”

Somos todos 
conclamados a 
vivenciar nossa fé 
cristã no dia a dia, 
animando outros a 
vivenciar o caminho 
de Cristo, como os 
primeiros cristãos 
eram "os do caminho".

Prof. NELSON HEIN, 
Professor de Matemática 
da FURB, em Blumenau
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CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

ASSINATURA COLETIVA (a partir de 15 assina-
turas): R$ 19,00 cada assinatura. Exemplares 
serão enviados para um único endereço, num 
único pacote.

FORMAS DE PAGAMENTO: Remeter cópia de 
comprovante de depósito bancário na conta da 
Gráfica e Editora Otto Kuhr Ltda.: Caixa Econô-
mica Federal, Agência 2374, Conta Corrente Nº 
2221-1, cod. op 003.

P. em. ANILDO WILBERT, Diretor Geral / Florianópolis

Que outros 500 nos esperam?

Opinião  EZEQUIEL 37.27

EDITORIAL

FUNDADO EM MARÇO DE 1985
Periódico publicado pelos Sínodos Vale do Itajaí, 
Norte Catarinense e Paranapanema, da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)

Fale conosco

PREÇOS DOS ANÚNCIOS:
Anúncio Comercial: Sob Consulta
Anúncio Particular: R$ 2,20/cm2

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00 (anual)

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
10/11/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

As programações da celebração dos 500 anos da Reforma acon-
teceram amplamente. Buscou-se resgatar a história e reflexos 
da Reforma. Eis que o dia 31 de outubro de 2017 é a data da 
comemoração dos 500 anos da fixação das 95 Teses de Lutero na 

porta da igreja de Wittenberg/Alemanha. É assim considerado o momento 
da ruptura e mudança. Fomos animados e desafiados a olharmos em direção 
do amanhã, “agora são outros 500”. Somos todos conclamados a professar 
e vivenciar nossa fé cristã no dia a dia, sendo assim testemunhas vivas e, 
com isto, proclamadores do amor de Deus. Sim, que a nossa vida cristã 
possa animar outros a vivenciarem o caminho de Jesus Cristo. Eis que os 
primeiros cristãos eram chamados “os do caminho”, uma referência clara 
à afirmação de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida... (João 14.6). 
Só tem uma forma de conhecê-lo cada vez mais, estar ligado à Palavra e 
estudá-la profundamente. Assim como Lutero o fez!

Que metas assumir ao olhar para os “outros 500 anos”? O que importa?
• O que importa é justamente mostrar a importância de Lutero e da 

Reforma nos mais variados âmbitos das nossas vidas, seja familiar, 
comunitária, social e política, evidenciando que a Reforma foi um 
movimento que contribuiu para que o mundo se tornasse o mundo 
que conhecemos hoje.

Parthenon dos livros proibidosMartim Lutero, um invejoso
CARTAS

O texto “O Parthenon dos Livros Proibidos” (edição 10/2017, 
página 11) termina com uma pergunta: “O que é arte e quem 
determina o que deve ser visto como arte ou não? ”  Quem define 
o que pode ser visto como arte são os olhos do expectador. É sua 
sensibilidade, seu gosto estético que orientam sua avaliação. Qual 
seria então o papel da crítica especializada? Não seria normativo. 
Aos especialistas cabe, por exemplo, transmitir conhecimentos 
sobre a evolução histórica da arte e assim contribuir para que 
leigos ou não aprimorem sua apreciação das obras.

 Elvira Horstmeyer
Curitiba - PR

Foi muito agradável ler o artigo do título (edição 9/2017, página 
9), até nos depararmos com as frases “ideia surgida a partir da 
bonequinha da sorte” e “Elas são consideradas um amuleto”. A 
admiração se transformou em indignação.Usar bonequinhas da 
sorte como amuleto para manter uma comunidade chega próximo 
de ter que realizar festas com bebida alcoólica. Superstição na fé 
evangélica luterana é algo muito estranho e até indigno. Causa 
indignação este incentivo à superstição, ao desvio da fé. Coloca-
se a fé num objeto e não mais no centro da Igreja, que é Cristo. 
Tem-se a impressão que a Trindade é trocada por uma bonequinha 
como amuleto. Que tristeza! 

P. em. Ingo Piske e Alba Piske
Agrolândia - SC 

O CAMINHO RESPONDE: O artigo em epígrafe em nenhum 
momento afirma que os bonecos de Lutero e Catarina são 
como amuletos. Apenas diz que a ideia surgiu a partir de uma 
bonequinha da sorte que é vendida no Maranhão, e que (esta sim) 
é considerada um amuleto pela religiosidade popular. A acusação 
de desvio da fé e incentivo à superstição é exagerado. 

Lutero e Catarina solidários no Agreste

Na primeira vez em Roma, minha 
ida ao Vaticano parecia um passeio bla-
sé. Ao me aproximar da Basílica de São 
Pedro, fui tomado por algo contagiante, 
que me fazia vibrar. Claro que tentei es-
conder; afinal sou luterano. Ao adentrar 
a Basílica, fiquei surpreso e sem sabem 
exatamente o que fazer. Em silêncio, 
orei o Pai Nosso. Naquele momento 
surpreendente, descobri o que Lutero 
tinha contra a construção: inveja. 

Inveja é um sentimento humano 
natural; mas, que é diabólico, é. Fato 
é que ele deve ser controlado. Eu, por 
exemplo, sou um invejoso profissional. 
Explico. Vejo algo que alguém fez e 
de que gosto, imediatamente me sinto 
inferiorizado por não ter sido eu a ter a 
ideia. Afinal, eu mereço.

A inveja faz mal? Sim, se você não 
souber controlar sua obsessão. Caim 
não soube, e deu no que deu. Lutero 
mesmo afirmou “as rendas de todo o 

reino cristão estão sendo sugadas por 
esta insaciável basílica”. Acho que 
Lutero, tal como faço quando vejo uma 
boa ideia, tomou-a para si. Eu olho, 
adapto, melhoro, enfim: reformo. 

Toda vez que reformo algo – cons-
trução, móvel ou qualquer objeto –, 
verifico cores, padrões, adaptações que 
obviamente procuro estabelecer já tra-
zendo um modelo em mente, montado 
e construído daquilo que vi, observei e 
provei. Lutero não foi o único em seu 
tempo a ver que a igreja precisava de 
uma reforminha e fez uso suas prefe-
rências e princípios.

A Reforma iniciada por Lutero 
obviamente causou inveja a outros. 
Principalmente a seus compatriotas 
que, por estarem agora na basílica 
sem paredes de Lutero, viram-se livres 
para atacar, saquear e matar. Os cam-
poneses tinham agora uma inspiração 
máxima de que ‘o justo viverá pela fé’. 
Simples assim.

Passados 500 anos, outras denomi-
nações religiosas, em muito inspiradas 
nos princípios luteranos, copiaram, 
adaptaram e melhoraram aquilo que se 
iniciou em 1517. Problema é que eles, 
em boa medida, já nos ultrapassaram. 

A declaração conjunta de 1999 é um 
exemplo. Nós demos um passo atrás. 
Nada contra. Porém, desde lá continua-
mos a achar que foi a melhor coisa que 
aconteceu desde Lutero.

Lutero, o Doctor Hyperbolicus 
como era conhecido, muito prova-
velmente teria aceitado, mas com um 
montão de ideias novas e não se dei-
xaria convencer de ideias e ideais ul-
trapassados, liturgias assumidamente 
retrógradas vistas como vintage, albas 
que fazem nossos pastores parecerem 
‘parteiras de campanha’, etc.

Reformar custa, pois o passado 
sempre nos espreita, exigindo fideli-
dade. Acomodar-se é mais fácil que 
criar ou reformar. O demônio sobre o 
qual tanto Lutero escreveu quer isto, 
impondo regras e mais regras que 
nos infantilizam. Nos falta algo para 
seguir a Reforma de Lutero. Talvez 
as palavras do poeta Heirinch Heine 
sobre Lutero ajudem a entender: “Ele 
tinha algo original, incompreensível, 
miraculoso, tal como encontramos em 
todos os homens providenciais, algo 
aterradoramente ingênuo, simploria-
mente astuto, sublimemente limitado, 
indomitamente diabólico”. 

• Continuar a difundir os escritos, os pensamentos e as atitudes de 
Lutero amplamente.

• Estar aberto a ouvir e buscar compreender os que pensam diferente, 
na busca de uma caminhada conjunta. Isto inclui pensar e agir ecu-
menicamente.

• Estar aberto a mudanças que se vislumbram a partir da Palavra de 
Deus e  a coisas novas, como o novo Livro de Canto da IECLB. 

• Salientar e buscar viver na prática o “sacerdócio geral de todos os 
crentes”, doutrina cristã baseada em 1 Pedro 2.9-10, que visa envolver 
os cristãos ativamente no serviço ao Senhor e ao próximo.

• Cuidar para que as estruturas eclesiásticas sejam instrumentos a 
serviço da missão, conduzindo pessoas a Cristo, Senhor e Salvador!

• Confiar na promessa da presença de Deus, como o próprio Deus fez 
a Jacó: Eis que estou contigo e te guardarei (Gênesis 28.15).

Enfim, importa lembrar sempre que a Confissão de Augsburgo esclarece 
que ‘a Igreja é a congregação dos santos na qual o Evangelho é pregado 
de maneira pura e os Sacramentos são administrados corretamente’. Sim, 
em verdade, é a presença da Palavra de Deus que faz a Igreja!



Fala Sinodal
INÁCIO LEMKE 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense em Joinville.
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Destaques
GRUPOS DE CASAIS

Brusque recebe casais de todo o 
Sínodo Vale do Itajaí em encontro 500 Anos, Agora

são outros quinhentos

GRUPO ECUMÊNICO DE BLUMENAU 
se alegra com participação

DIVULGAÇÃO O CAMINHO Quando esta edição chegar 
às suas mãos, a grande data 
referencial da Reforma da Igreja 
já faz parte da História dos 500 
Anos. 

Reafirmando o Tema da 
IECLB 2017: Alegres, Jubilai! 
Igreja Sempre em Reforma: 
Agora são outros 500, 
podemos conversar assim 
como faziam os discípulos a 
caminho de Emaús e perguntar:  
afinal aconteceu tudo neste 
Ano Jubilar? O que poderá ser 
diferente daqui para frente em 
nossa comunidade e na igreja 
cristã?

Para quem caminhava com 
os olhos abertos, os ouvidos 
atentos e o coração sensível, 
pôde perceber o grande número 
de eventos que aconteceram 
neste Ano Jubilar. 

Basta olharmos apenas 
para tudo o que foi oferecido na 
Região dos três Sínodos: Norte 
Catarinense, Paranapanema 
e Vele do Itajaí, para nos 
alegrarmos e agradecer por 
este tempo de graça e partilha 
da Palavra entre irmãs e irmãos. 
Agradecer pela boa experiência 
em convivência entre Igrejas 
que têm como centro o próprio 
Cristo. 

Destaco aqui a experiência 
ecumênica vivida no Simpósio 
Mariológico Ecumênico, 
organizado pela equipe de 
Diálogo Bilateral da Igreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil – IECLB 
e Igreja Católica Apostólica 
Romana – ICAR, realizado 
em 01 a 03 de setembro em 
Curitiba. 

A mesma equipe de Diálogo 
também promoveu vários 
seminários e encontros de 
estudo sobre o Documento 
Do Conflito à comunhão 
– Comemoração conjunta 
Católico-Luterano da Reforma 
em 2017. 

Cabe destaque especial o 
Dia da Igreja – 29 de outubro 
na ARENA Jaraguá, onde 
comunidades dos três Sínodos 
se reuniram celebrar e reafirmar 
que somos uma Igreja Sempre 
em Reforma.

O desafio agora é 
assumirmos o que foi Tema 
Central no Fórum de Missão 
em São Leopoldo, 01 a 04 de 
junho: Igreja Missionária, na 
Perspectiva de Comunidades 
Mais Atrativas, Inclusivas e 
Missionárias. Assim, olhamos 
para outros 500.

No dia 27 de agosto, o Sí-
nodo Vale do Itajaí reuniu 
mais de 300 pessoas no 

Encontro Sinodal de Casais. O 
evento aconteceu na Comunidade 
Bom Pastor, em Brusque, e teve 
como tema “A aliança de Deus que 
gera fidelidade”. A palestra ficou ao 
cargo do P. Roger Marcel Wanke, 
professor na Faculdade Luterana 
de Teologia (FLT).

Em sua apresentação, o pastor 
Roger enumera dois exemplos 
sobre a percepção da fidelidade 
nos dias de hoje: “em primeiro 
lugar parece, fidelizamos compras, 
recebemos cartões de fidelidade 
de lojas, que acumulam pontos, 
nos possibilitando descontos ou 
produtos. Por outro lado, parece 
que falar hoje sobre fidelidade 
significa falar de algo antiquado, 
que não se encaixa mais na época 
em que vivemos. Principalmente 
no contexto no relacionamento 
interpessoal, parece que ser fiel é 
careta, fora de moda”.

Ele seguiu afirmando que a 
misericórdia e a fidelidade de Deus 

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

são dois atributos dele, que dão 
condições para viver nesse mundo. 
Se não fosse a misericórdia e a 
fidelidade de Deus, o ser humano 
não estaria aqui. Elas se renovam a 
cada manhã como presente de Deus 
a nós. “A misericórdia, a graça e 

a lealdade de Deus significa em 
outras palavras, que Deus não rói 
a corda. E sua fidelidade, tem a ver 
com o caráter de Deus e significa 
que ele permanece firme nos seus 
propósitos e valores. Por ser fiel, 
Deus é confiável”.

O encontro ainda contou com 
muito louvor com grupos de 
canto, coros e instrumentais, 
apresentação dos grupos e comu-
nidades presentes e encerrou com 
um grande almoço de confrater-
nização.

O professor Roger Marcel Wanke (FLT) palestrou sobre a fidelidade gerada pela aliança com Deus.

Na noite do domingo, 1o 
de outubro, na Igreja do Espírito 
Santo, na Comunidade Blumenau 
Centro, aconteceu uma celebração 
ecumênica como parte das come-
morações dos 500 anos da Reforma 
Luterana. “Ser Igreja de Cristo 
Hoje” norteou o tema da celebra-

ECUMENISMO DE BASE

Seis igrejas celebram ato ecumênico pela Reforma em Blumenau 

ção que contou com a participação 
de lideranças de diferentes igrejas 
de Blumenau, grupos musicais, 
celebrantes litúrgicos e do pastor 
sinodal Breno Carlos Willrich, do 
Sínodo Vale do Itajaí.

A iniciativa foi da IECLB com 
a parceria das igrejas Católica 
Apostólica Romana, representada 
pelo bispo Dom Rafael Biernarski 

e o padre Raul Kestring; Presbite-
riana do Brasil, com o reverendo 
Gilberto Francisco dos Santos; 
Metodista, com a pastora Ro-
sangela Modos; 1ª Igreja Batista 
em Blumenau, representada pelo 
pastor Edson Luis Batista e Evan-
gélica Luterana do Brasil, com 
o pastor Volnei Schwartzhaupt. 
Também representaram a IECLB 

a pastora Márcia Hülle e os pas-
totres Luciano Martins, Horst 
Lünke, Milton Jandrey, Anderson 
Ellwanger, Alexandre Klitzke e 
Flávio Peiter. A reunião destas seis 
igrejas foi algo inédito na cidade 
de Blumenau e apresentou uma 
noite de muita reflexão a partir do 
legado do movimento reformató-
rio iniciado no século 16.

A uma só voz, representan-
tes das denominações cristãs 
alegraram-se em celebrar o amor 
de Deus e refletir sobre o ser 
igreja de Cristo nos dias atuais. 
Comunhão, valores da Reforma, 
dignidade do ser humano, ética, 
unidade, amor, fé e motivação 
foram impulsos lançados neste 
culto especial e que ecoarão por 
todos os tempos entre os mem-
bros destas igrejas. 

 “Não estamos unidos em 
torno de uma denominação, nem 
de interesses próprios. Estamos 
à disposição de estarmos em 
unidade, expressando a glória de 
Deus por formarmos um corpo 
que é sinal do amor de Deus. A 
reforma precisa estar viva no co-
ração de cada pessoa”, afirmaram 
os celebrantes.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

A celebração ampliou, pela primeira vez, a participação das igrejas no movimento ecumênico de Blumenau.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Gente e Eventos 

Flashes

CONDOMÍNIO NA PRAIA BRAVA 
recebe capela ecumênica 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

CELEBRAÇÃO

Um casamento comunitário 
foi celebrado pela primeira 
vez na Comunidade Evan-

gélica de Joinville-União Paroquial 
(CEJ-UP) no dia 23 de setembro, 
na igreja da Paz. A ideia foi um 
presente da CEJ-UP para casais 
ainda não unidos por bênção matri-
monial por motivos diversos, entre 
eles o financeiro. Muitos já moram 
juntos e precisam de um incentivo 
para colocarem a vida conjugal sob 
os cuidados de Deus. Uma forma 
interessante de missão, para que 
casais vivam sua espiritualidade e 
caminhem junto na comunidade de 
fé. Celebraram a bênção matrimo-
nial a pastora Eli Deifelt, a diácona 
Angela Lenke, e os pastores Germâ-
nio Bender e Ernani Petry.

Participaram casais que esta-
vam aptos pelo casamento civil ou 
união estável, com ao menos uma 
pessoa do casal ligada à IECLB. 
Os casais foram orientados em 
suas paróquias como proceder 
com a inscrição e uma comissão de 
voluntários da CEJ-UP organizou 
o evento. 

Casamento comunitário marca Joinville
Diác. ANGELA LENKE / Joinville

casamento bom e saudável também 
servimos a Deus e buscamos ser 
pessoas melhores para o/a outro/a 
e para o mundo. Que nos acompa-
nhem as palavras que esses noivos 
receberam e que nos orientem na 
vida em família e comunidade: 
“Agora, pois, permanecem a fé, 
a esperança e o amor, estes três, 
porém o maior destes é o amor” (1 
Coríntios 13.13).

Nove casais fizeram o curso 
para noivos e receberam a bên-
ção. Tanto a igreja quanto o salão 
comunitário encheram de convi-
dados. Foi uma linda celebração. 
É gratificante realizar os sonhos 
das pessoas.

A CEJ-UP agradece às paró-
quias que doaram o coquetel e 
mobilizaram pessoas para ajudar 
a organizar o evento. Também 

agradece doadores e doadoras que 
forneceram decoração, música, 
fotografia e itens do coquetel.

Alegramo-nos como igreja de 
Confissão Luterana, oriunda da 
Reforma Protestante do século 
XVI, que a Bênção Matrimonial 
continua sendo importante para 
a vida comunitária e que, como 
aprendemos com o Reformador 
Martinho Lutero, através de um 

Nove casais participaram de todos os trâmites e receberam a bênção matrimonial na igreja da Paz.

ERNÂNI PETRY foi instalado, 
no domingo 24 de setembro, 
como pastor da paróquia 
São Lucas, em Joinville/
SC. O ofício de instalação foi 
realizado pelo pastor vice-
sinodal Marcos Oliveira, com 
assistência dos pastores 
eméritos Rubens Horst e 
Henrique Seick. Após dez 
anos trabalhando na Paróquia 
Semeador, também em 
Joinville, Petry assume como 
ministro na São Lucas.

INGRIT VOGT, diácona e 
secretária-geral da IECLB, foi 
diagnosticada com câncer no 
pâncreas após internamento 
e intervenção cirúrgica para 
biópsia, realizados no Hospital 
Moinhos de Vento em Porto 
Alegre. Após a intervenção, no 
início de outubro, os médicos 
recomendaram imediato 
tratamento quimioterápico. 
O Caminho manifesta 
solidariedade e ora pelo 
completo restabelecimento de 
sua saúde. 

A diácona 
Ingrit Vogt é 
secretária-
geral da 
IECLB 
desde 
2010.

ESTÊVÃO PREDIGER faleceu no dia 
18 de setembro, aos 35 anos de idade. 
Estêvão é filho do pastor emérito Irno 
Prediger e da esposa Marli. Estêvão 
lutou contra um tipo de tumor raro; 
estava internado para procedimento 
de quimioterapia. Ele deixa enlutados 
a esposa Débora Milanez Prediger, o 
filho Lucas Milanez Prediger de três 
anos, a filha Lúcia Milanez Prediger 
de um ano, os pais e irmãs e toda a 
Comunidade Luterana de Três Lagoas/
MS, onde era muito ativo. Estêvão foi 
sepultado no dia 19 de setembro em 
Três Lagoas/MS.

No dia 13 de julho, o núcleo 
da Legião Evangélica Luterana-
-LELUT da Paróquia Apóstolo 
Paulo de Jaraguá do Sul/SC re-
passou 67 toalhas de banho ao 
Hospital Jaraguá. O núcleo, com 
sede na Comunidade do bairro Vila 
Lenzi, recebeu no mês de julho da 
LELUT Sinodal uma doação de mil 
reais, a serem usados para missão. 

Após analisar possíveis desti-
natários da doação, o grupo decidiu 
canalizar o valor para o Hospital 
e Maternidade Jaraguá. Por reco-
mendação, ficou decidido transfor-
mar o valor em um bem material e 
foram adquiridas toalhas de banho 
para o Hospital. Com valor recebi-
do a LELUT da Paróquia Apóstolo 

Paulo comprou 67 toalhas de banho 
e as doou para o Hospital. 

Para nossa alegria e realização, 
as pessoas que nos receberam no 
Hospital se alegraram muito e 
comentaram que quando souberam 
que receberiam uma doação de 
toalhas, chegaram a pensar que não 
seriam tantas. E que com certeza 
esta doação iria ajudar e muito, 
pois este material também estava 
em falta no hospital. 

Somos gratos a Deus, à LELUT 
Sinodal, e aos membros do grupo 
que se dispuseram a estar presentes 
naquele dia para repassar a doação.  
Que o Senhor nosso Deus nos 
abençoe a todos em nome do nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Hospital Jaraguá recebe 
doações dos homens da LELUT

HOMENS

RUBENS BEILFUSS (65 
anos), faleceu no dia 12 
de outubro em Blumenau/
SC, vítima de cirurgia 
cardíaca após infarto. 
Ele era esposo de Mirian 
Beilfuss, colaboradora na 
secretaria do Sínodo Vale 
do Itajaí. Deixa enlutados 
a esposa Mirian, o filho 
Bruno, a filha Henriette, 
o genro Edelson, o 
neto João Henrique, o 
irmão Renato e demais 
familiares e amigos.

Pesar
A Incorporadora Procave 

ergueu, no condomínio Brava Home 
Resort, na Praia Brava em Itajaí/SC, 
um Espaço Ecumênico (foto). O 
condomínio conta com 14 edifícios 
de 12 andares cada, e mais de 60 
opções de lazer. A ideia do espaço 
surgiu no lançamento da maquete 
do empreendimento, quando o Frei 
Nelsom, um padre franciscano do 
Colégio Bom Jesus, foi abençoar 
a obra. Na ocasião, Frei Nelsom 
encantado com todos os atrativos 
do então projeto, falou que tudo es-
tava perfeito, apenas faltando uma 
capela. Agora, já foram realizados 
casamentos, batizados, grupos de 
estudos e meditação e novenas, 
entre outros eventos.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Capela em condomínio 
na Praia Brava é ecumênica

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHODIVULGAÇÃO O CAMINHO

REPRODUÇÃO FACEBOOK



“A missão de Jesus 
foi mais terapêutica 
que religiosa; mais 
preocupada com o 
sofrimento do que com a 
moralidade religiosa.”
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Em Foco 

DISSERAM:

HOMENAGEM NA ALESC destaca 
caminhada de Martim Lutero

Notícias Breves

Dr. Bráulio Barbosa
Diretor Técnico

CRM-SC 3379

Cuide da sua saúde. A sua vida merece essa atitude.

Informações pelo fone (47) 3451-3333
Estacionamento 24h, com acesso pela rua Luiz Brockmann.DO SEU PLANO

DE SAÚDE

CONSULTE
A COBERTURA

www.donahelena.com.br

Corais do Paranapanema celebram os 500 anos da Reforma
CANTO CORAL

HAROLD SEGURA, Pastor 
e teólogo colombiano; reside 

em Costa Rica.

O 20º Encontro de Coros 
Luteranos do Sínodo Paranapanema 
quebrou a rotina de coralistas, mú-
sicos e regentes no final de semana 
de 23 e 24 de setembro em Curitiba. 
O encontro ganhou em por juntar-se 
aos 50 anos da Comunidade da Cruz 
e aos 500 anos da Reforma. 

A equipe do Conselho Sinodal de 
Música,  liderada por Lislie Moraes 
de Carvalho, organizou o evento de 
forma bastante dinâmica. No sábado 
foram feitos o credenciamento e 
o ensaio do grande coro, seguidos 
de lanche oferecido pela OASE da 
Comunidade da Cruz. Depois, os par-
ticipantes do encontro dirigiram-se 
à Paróquia Santa Rita de Cássia, por 
questão de espaço e foram realizadas 
as apresentações dos corais. 

O padre Anisio José deu as 
boas vindas, reforçou a nossa fé no 
mesmo Deus e passou a palavra ao 
pastor Leandro Luis Silva, membro 
da comissão organizadora, anfitrião 
e mestre de cerimônia.

Já anoitecia quando coralistas e 
músicos vindos de diferentes comu-
nidades, apresentaram um variado 
repertório de hinos e canções da Re-
forma, revelando o talento de Mar-
tim Lutero como compositor. Para 

encerrar a etapa das apresentações, 
o pastor sinodal Odair Braun agra-
deceu a organizadores e participantes 
e chamou ministros e ministras ali 
presentes para um momento de ora-
ção e bênção. Mais tarde, no salão 
paroquial da Comunidade da Cruz, 
foi servido um jantar, uma nova 
oportunidade para confraternização 
e integração.

Um culto na manhã de domingo 
reuniu coralistas e comunidade local, 
conduzido pelo pastor Leandro e 
o PPHMista Miqueias. A prédica, 
baseada foi feita pelo pastor sino-
dal Odair Braun. Além do grande 
coro, deve ser destacada também a 
participação da Orquestra de Metais 
da Comunidade Melanchton.Um 
almoço encerrou o encontro. 

INFÂNCIA

Amamentação em baixa
Segundo a UNICEF, apenas 

40% das crianças até seis 
meses de vida são alimentadas 
exclusivamente com leite 
materno no mundo, conforme 
recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde. De 194 
países analisados, apenas 23 
registraram índices acima de 
60%. No Brasil, o índice é de 
38,6%. Segundo a OMS, o 
aleitamento materno é crucial no 
primeiro semestre de vida dos 
bebês, prevenindo diarreia e 
pneumonia, as principais causas 
de morte em lactentes. Além de 
beneficiar os bebês, amamentar 
faz bem às mães.

CASAMENTO

Bem casado, 
coração bom

Casamentos estáveis, que 
melhoram ao longo do tempo, 
ajudam a saúde cardíaca, diz 
um estudo britânico. Homens 
com casamentos fortalecidos 
ao longo do tempo têm pressão 
sanguínea e nível de colesterol 
mais saudáveis do que os que 
vivem numa relação deteriorada. 
Segundo o estudo, a qualidade 
no casamento previne riscos de 
doenças cardiovasculares. Os 
resultados foram obtidos com 600 
participantes e foram divulgados 
no Journal of Epidemiology & 
Community Health.

Um ensaio geral preparou o grande coro para a celebração.

REFORMA 500 ANOS

ALESC homenageia a Reforma
Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

AAssembleia Legislativa de 
Santa Catarina-ALESC 
realizou, na noite de 16 de 

outubro no Plenário Osni Régis, 
sessão especial em homenagem aos 
500 anos da Reforma. A solenidade 
foi proposta pelos deputados Milton 
Hobus, Jean Kuhlmann e Aldo Sch-
neider, todos luteranos.

Para o deputado Jean Kuhlmann, 
31 de outubro de 1517 mudou a 
história do mundo. “Talvez nem 
Lutero imaginava o que seu ato es-
tava representando.” O parlamentar 
destacou a contribuição da igreja 
luterana desde a colonização de 
Santa Catarina. Para ele, muito mais 
do que uma igreja, do que o ensino 
religioso e a espiritualidade, a igreja 
luterana representa a luta por uma 
educação melhor, por uma saúde 
melhor, pelo atendimento à infân-
cia e aos idosos. Kuhlmann citou 
exemplos de escola, hospital, creche 
e asilo mantidos pela comunidade 
luterana em Blumenau. 

O deputado Milton Hobus falou 
do orgulho de ter sido batizado na 
igreja de Lutero, do mesmo modo 
que seus familiares. “Vivemos em 
comunidade porque os princípios da 

igreja luterana nos fizeram assim”, 
discursou. Fazendo uma analogia 
com o protesto do monge que não se 
conformava com a cobrança de vagas 
no céu pela igreja da época, Hobus 

disse que o Brasil está precisando 
de líderes capazes de se indignar e 
apontar novos caminhos.

O pastor sinodal do Sínodo Cen-
tro-sul Catarinense, Jacson Homero 
Eberhardt, agradeceu a homenagem 
da Assembleia Legislativa, em nome 
do presidente da IECLB, Dr. Nestor 
Paulo Friedrich. Refletiu sobre “o 
justo viverá por fé” (Rm 1.17), pa-
lavra central no processo de reforma 
iniciado por Lutero. As teses de pro-
testo e indignação se basearam nessa 
descoberta e que isso não se vende, 
conforme o pastor. “A sociedade 
precisa enxergar em nós, na nossa 
igreja, uma ética comprometida com 
este evangelho”, ensinou.

A sessão especial foi encerra-
da com uma oração e benção do 
pastor sinodal do Sínodo Vale do 
Itajaí, Breno Carlos Willrich, que 
intercedeu também pelo deputado 
Aldo Schneider, ausente da sessão 
por problemas de saúde e pela 
secretária-geral da IECLB, diácona 
Ingrit Vogt, também em tratamento 
de saúde. 

Jerry Comper e os deputados Hobus e Kullmann com o P. Sin. Willrich.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Reflexão
ELFRIEDE RAKKO
EHLERT, Curitiba/PR
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Mulher 
SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS é 
importante no combate à violência

Violência doméstica na pauta da OASE
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau Novembro
Talvez valha a pena 

comparar os sentimentos 
que movem as pessoas em 
relação a novembro: aqui no 
Brasil, no hemisfério sul e, por 
outro lado, as do hemisfério 
norte. Estivemos na Alemanha 
e, quando novembro era 
mencionado, logo evocava em 
mim a lembrança da minha 
infância: por lá é um mês 
cinzento, de muita neblina e já 
bastante frio.

Justamente neste mês estão 
os dias em que lembramos, 
de modo especial, dos 
nossos falecidos, lá e cá: Dia 
de Finados e Domingo da 
Eternidade. Mas lembramos 
dos nossos falecidos nestas 
datas especiais. Meu coração 
se enche de gratidão por tudo 
aquilo que nos ensinaram 
aqueles que nos antecederam 
na morte. 

Para os jovens nem sempre 
são bem-vindos conselhos e 
admoestações. Mas eles nos 
ensinam a viver.

O ano se inclina para o fim.

Você se lembra de entes 
queridos já falecidos, da riqueza 
que nos proporcionaram? Pai, 
mãe, irmãos e outros parentes 
e amigos próximos? Mais 
doloroso ainda, quando nos 
deixaram há pouco tempo atrás.

Uma ex-colega professora, 
mais nova que eu, dinâmica, 
cheia de vitalidade, recusou 
remédios na luta contra doença 
grave. Faleceu...

Somos gente que pensa 
e vive...e as doenças mais 
graves?

Novembro nos leva a pensar 
na fragilidade da vida. Como 
vidro: frágil, mas útil! Vejamos 
e avaliemos o que este vaso 
frágil, nossa vida, aguenta. E a 
dos outros que nos cercam?   

Sem querer, podemos 
quebrar um vaso desses. 
Sejamos cuidadosos, isto 
é, respeitosos para com os 
que nos cercam. Não só os 
mais íntimos, mas todos que 
esperam algo de nós, ou seja 
a nossa consideração, nosso 
cuidado. 

Andar com cuidado para 
não pisar nos cacos depois de 
uma amizade rompida, de um 
relacionamento quebrado com 
vizinhos ou parentes.

“Portanto, vede 
prudentemente como andais, 
não como néscios, e, sim 
como sábios, remindo o tempo, 
porque os dias são maus...” 
(Efésios 5.15).

AOASE do Sínodo Vale do 
Itajaí reuniu as coorde-
nadoras e vice-coordena-

doras paroquiais nos dias 25 e 26 
de agosto, no Centro de Eventos 
Rodeio 12. O tema do encontro 
foi “Violência contra a mulher”, 
abordado pela Dra. Sheila Rubia 
Lindner, especialista em Saúde 
Pública da Universidade Federal 
de Santa Catarina-UFSC.  

A Dra. Sheila apresentou dados 
estatísticos que assustaram a todas. 
“Em pleno Século 21 ainda temos 
tanta violência contra a mulher, 
e o que mais assusta, a violência 
é praticada por pessoas muito 
próximas das vítimas”, ressaltou 
a palestrante. A violência contra 
a mulher é um problema social e 
de saúde pública que atinge todas 
as etnias, religiões, escolaridade 
e classes sociais. É uma violação 
de direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Por isso, esse tipo de 
violência não pode ser ignorado ou 
disfarçado. Precisa ser denunciado 
por toda a sociedade.

A violência pode manifestar-se 
de várias formas, com diferentes 
graus de gravidade. Geralmente, 
com episódios repetitivos e que, na 
maior parte das vezes, costumam 
ficar encobertos pelo silêncio. 

O primeiro passo para a pro-
teção e resgate da dignidade das 
mulheres vítimas de violência, sem 
dúvida, é a informação. Para poder 

se reconhecer como uma vítima de 
violência, para poder entender que 
determinadas atitudes e ações por 
parte do parceiro são violência, é 
necessário que essas informações 
cheguem a todas as mulheres. 

Para combater a violência con-
tra a mulher, a conscientização de 
toda a sociedade é extremamente 
importante. Muitas pessoas pre-
senciam agressões e têm contato 
com famílias que convivem com 
o abuso, mas, por medo ou re-
ceio, acabam não denunciando. A 
cultura do “em briga de marido e 
mulher, ninguém mete a colher” 

é extremamente prejudicial para 
exterminar a violência doméstica 
no Brasil. Por isso, as denúncias 
e a conscientização da sociedade 
podem gerar a mudança dessa 
realidade cruel.

As participantes tiveram opor-
tunidade de relatar experiências de 
suas vidas, podendo assim desaba-
far e compartilhar. Como dinâmica 
utilizou-se um fio de um novelo 
de lã que foi passado de mão em 
mão, dando o significado de que 
as pessoas estão entrelaçadas umas 
às outras e que foram referência ao 
longo da vida. 

Na noite de sábado aconteceu o 
Culto de Tomé. A celebração teve 
como proposta sair dos próprios 
muros e orar pelos outros, culto que 
emocionou a todas. A pastora Marcia 
Helena Hülle dirigiu ainda uma me-
ditação intitulada “Pérolas da Vida”. 
Uma meditação que incentivou bas-
tante o silêncio e a reflexão, pois a 
pulseira tem cinco pérolas compridas 
que representam o silêncio. Houve 
ainda espaço para as informações 
sobre o Dia Intersinodal da Igreja, 
que acontece no dia 29 de outubro, 
na Arena Jaraguá e uma encenação 
sobre Catarina e Lutero.

Após a palestra da Dra. Sheila Rubia Lindner (UFSC) uma dinâmica levou as mulheres a falar sobre violência.

A Oase do Sínodo Vale do 
Itajaí iniciou uma campanha contra 
a violência doméstica. Empoderadas 
a partir da exposição “Nem tão doce 
lar”, que passou pelo Vale do Itajaí 
em junho e julho, as mulheres trata-
ram sobre o assunto no último retiro 
da coordenação sinodal, quando a 
palestrante Sheila Rubia Lindner 
abordou o assunto. 

Como resultado desta campa-
nha, foram confeccionados pela 
Assessoria de Comunicação do 
Sínodo Vale do Itajaí, 6 mil folhetos 
advertindo mulheres sobre os tipos 
de violência, além de uma série de 
locais que é possível pedir ajuda em 
caso de maus-tratos, podendo buscar 
os direitos sempre que necessário. 

A pastora Márcia Helena Hülle, 
de Blumenau-Centro, umas das 

orientadoras do trabalho sinodal com 
mulheres, reforça que a realidade 
brasileira, tristemente, está marcada 
pela violência doméstica e familiar; 
diariamente há noticiário sobre o 
tema. “Falar sobre este tema é um 
desafio, pois envolve vidas e sen-
timentos de pessoas marcadas pela 
dor. Como OASE, como igreja que 
tem a tarefa de ser e ter voz profética 
em meio a essa realidade, tivemos a 
iniciativa de uma intervenção para o 
enfrentamento e a superação da vio-
lência. Como igreja de Jesus Cristo 
somos pessoas chamadas a lutar e 
viver a transformação cultural, com 
base numa educação e vivência da 
justiça da igualdade, que fomente a 
construção de uma sociedade justa e 
igualitária entre mulheres e homens. 
Pois acreditamos que uma vida sem 
violência é direito de mulheres e 
homens”, defendeu a pastora. 

Vale do Itajaí promove 
campanha contra a 
violência doméstica

No dia 23 de setembro a 
OASE da Paróquia de Assis teve um 
encontro em Assis/SP para celebrar 
a Semana nacional da OASE. Um 
café e as palavras da presidente 
da Comunidade e vice-presidente 
da Paróquia, Elaine Hannisch, da 
coordenadora paroquial Elfrida 
Reinheimer e da corrdenadora da 
OASE de Assis, Johanna Ziegler, 
abriram o encontro. O pastor Luiz 
Timóteo Schwanz meditou sobre 
Eclesiastes 3.1-8 e a ministra candi-
data Camila fez dinâmica com um 
novelo de lã, conectando todas. As 
intercambistas da Suécia, Rebecka 

e Signe, apresentaram seu país, cul-
tura, costumes e a igreja da Suécia. 
Elas cantaram uma linda canção em 
sueco que fala do Deus Criador e  
guia nosso caminhar. Após o almoço 
a pastora Paula, de Marília/SP, falou 
sobre a questão teológica central da 
Reforma em Romanos 1.17 e a im-
portância das mulheres na Reforma, 
destacando Catharina von Bora entre 
outras mulheres importantes para a 
Reforma. Após a palestra aconteceu  
a celebração proposta pela OASE 
Nacional para este dia. Foi um dia 
muito importante de comunhão entre 
irmãs e comunhão com Deus. 

OASE de Assis celebra 
a Semana Nacional da OASE

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau
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DER WEG MONATSSPRUCH November 2017 – Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen 
und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. (Ezechiel 37,27)

KRITISCH BEOBACHTET

Lasst uns die Freiheit zum Gottesdienst feiern!
Olhar
crítico

BALDUR VAN KAICK
Pastor emérito
da IECLB
Curitiba/PR

CELEBREMOS A 

LIBERDADE DE CULTO!
Em 1987 o pastor Dr. Joachim 

Fischer publicou na revista Estudos 
Teológicos o artigo “O incidente de 
Santa Maria”, em que investiga um 
acontecimento que envolve a nossa 
Igreja naquela cidade gaúcha. Em 
1887 a Comunidade Evangélica 
local construíra uma igreja. Contudo 
o Delegado de Polícia recorreu ao 
Código Criminal da época e proibiu 
a inauguração. Motivo: A lei não 
permitia igrejas não-católicas com 
torre e sinos. O Delegado tinha 
razão. Mas há tempos a lei não 
era cumprida. Por quê de repente 
sua aplicação? A revolta entre as 
famílias luteranas foi generalizada. 
O episódio escancarou que 
continuava proibida no Brasil a 
celebração de cultos não-católicos 
em igrejas. 

O “Incidente de Santa Maria” 
deflagrou nas comunidades 
luteranas um movimento em prol 
da mudança da Constituição 
do Brasil. 7.893 pessoas, de 
norte a sul, assinaram a petição, 
apresentada às autoridades. 
Lideranças visitaram o Senado, 
mostrando a inconformidade 
com a criminalização do culto 
celebrado em igreja. Tudo avançava 
bem, quando inesperadamente 
foi aprovada na Câmara de 
Deputados uma petição de recusa 
da reivindicação dos não-católicos. 
A manobra mostrou que as 
resistências contra a aceitação 
de liberdade de culto no Brasil 
continuavam declaradas. Um 
luterano desabafou: “Somos por 
acaso uns párias da sociedade?”

Apesar do revés, as 
Comunidades arregaçaram as 
mangas e continuaram a luta pelo 
reconhecimento pleno da Confissão 
Luterana no Brasil.

A Proclamação da República é 
data importante para a nossa Igreja, 
pois foi em decorrência dela que em 
7 de janeiro de 1890, por proposta 
de Rui Barbosa, se tornou realidade 
o sonho de liberdade de culto no 
Brasil. Conforme investigação do 
professor de História da Igreja Dr. 
Joachim Fischer, o acontecimento 
foi festejado pelas famílias luteranas 
com foguetes e iluminação festiva 
nas casas. As décadas de se 
reunir em culto “às escondidas” 
pertenciam ao passado.

A partir desse marco, o dia 
15 de Novembro é data para ser 
celebrada em nossas comunidades, 
com ações de graças. E zelar para 
que a República se aprimore (e 
não deteriore!) é tarefa que não 
podemos transferir a outros, afinal 
foi ela que nos deu a liberdade de 
poder confessar publicamente a 
nossa fé.

Im Jahr 1987 hat Pfarrer Dr. 
Joachim H. Fischer in der Zeit-
schrift „Estudos Teológicos“ einen 
Artikel veröffentlicht mit dem Ti-
tel: „O Incidente de Santa Maria.“ 
(Der Vorfall von Santa Maria). 
Darin untersucht er einen Vorfall, 
der unsere Kirche in jener Stadt 
in Rio Grande do Sul betraf. Im 
Jahr 1887 hatte die evangelische 
Gemeinde am Ort eine Kirche ge-
baut. Aber der Polizeichef berief 
sich auf das Kriminalgesetz, und 
ließ nicht zu, dass sie eingeweiht 
wurde. Grund: Das Gesetz erlaub-
te keine nicht-katholische Kirchen 
mit Turm und Glocken. Der Po-
lizeichef hatte Recht. Aber das 
Gesetz wurde schon lange nicht 
eingehalten. Warum sollte es dann 
jetzt plötzlich ange wandt wer-
den? Es ent stand eine allgemeine 
Entrü stung unter den lutherischen 
Familien. Der Vorfall stellte blank, 
dass in Brasilien  weiterhin nicht-
-katholische Gottesdienste verbo-
ten waren.

Der „Incidente de Santa Maria“ 
hat in den Lutheri schen Gemein-
den eine Bewegung entfacht für 
eine Änderung des brasilianischen 
Grundgesetzes (Constituição). 
7.893 Personen, von süd bis nord, 
haben eine Petition in diesem Sinn 
unterschrieben, die der Obrichkeit 
überreicht wurde. Eine Delegation 
besuchte den Senat, und brachte 
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dort die Unzufriedenheit zur Spra-
che mit der Kriminalisierung des 
nicht-katholischen Gottesdienstes 
in Kirchen. Alles schien auf guten 
Weg gebracht. Da wurde unerwarte-
ter Weise in der Câmara dos Depu-
tados eine Petition genehmigt gegen 
den Antrag der Nicht-katholiken. 
Dieses politische Manöver hat 
gezeigt, dass der Widerstand gegen 
die Gottesdienstfreiheit in Brasilien 
immer noch lebendig war. Ein Lu-
theraner entrüstete sich: „Sind wir 
vielleicht die Ausgestoßenen der 
Gesellschaft?“

Trotz dieser Niederlage, haben 

die Gemeinden nicht aufgegeben, 
und haben ihren Kampf für die 
volle Anerkennung des Lutheri-
schen Bekennt nisses in Brasilien 
fortgesetzt. 

Die Ausrufung der Repu-blik 
ist ein wichtiges Datum für unsere 
Kirche. Denn in Folge dessen wur-
de, am 07. Januar 1890, auf An-
trag von Rui Barbosa, der Traum 
der Freiheit zum Gottesdienst in 
Brasilien wahr. Forschungen des 
seligen Kirchenge schichtlers Dr. 
Joachim H. Fischer haben gezeigt, 
dass die lutherischen Familien das 
Ereignis mit Raketen und festlicher 

Hausbeleuchtung gefeiert haben. 
Die Zeiten, an denen man sich 
heimlich zum Gottesdienst versam-
meln musste, waren nun vorbei.

Von da an ist, in unseren Ge-
meinden, der 15. November ein 
Tag, Dankgottesdienst zu feiern. 
Und sich dafür einzusetzen, dass 
unsre Republik verbessert, und 
nicht ver schlechtert wird. Diese 
Aufgabe dürfen wir nicht anderen 
überlassen. Denn es ist die Repu-
blik, die uns die Freiheit  gebracht 
hat, unseren Glauben öffentlich zu 
bekennen.

Übersetzt: P. Em. Dr. Osmar Zizemer

Buß- und Bettag
Was ist das?  Es ist ein evan-

gelischer religiöser Feiertag, der 
bis vor einigen Jahren in allen 
evangelischen Landeskirchen in 
Deutschland gehalten wurde. Es 
war ein allgemeiner arbeitsfreier 
Tag, an dem die Menschen über 
begangene Fehler, über getroffene 
Fehlentscheidungen und Fehltaten 
nachdenken, Sünden bekennen und 
im Gebet um Gnade bitten. Beson-
ders in Notzeiten wurde der Buß- 
und Bettag gehalten und gelebt. 

Vielleicht sollten wir – in die-
sen Zeiten der Unsicherheit, der 
ausufernden Gewalt in unserem 
Land – überlegen einen Buß- und 
Bettag einzuführen. 

Die deutschen evangelischen 
Kirchen feiern Buß- und Bettag 
am Mitwoch vor dem  Ewigkeits-
sonntag. In diesem Jahr also am 
22. November.

Die biblische Losung für diesen 
Tag lautet: „Gerechtigkeit erhöht 
ein Volk, aber die Sünde ist der 
Leute verderben.“  (Sprüche 
14.34).

Anders gesagt
Der Buß- und Bettag gestattet, 

dazuzulernen. Er erlaubt Verände-
rung. Die Einsicht, dass ich andere 
Möglichkeiten gehabt hätte als die, 
die ich gewählt habe, schmerzt. 
Einzugestehen, dass ich Fehler 
mache, ja fehlbar bin, kränkt das 
Selbstbewusstsein. 

Im zweiten Schritt aber ist beides 
befreiend. Ich muss nicht festhalten 
an den eigenen Versäumnissen und 
Fehlern und sie auf Dauer rechtfer-
tigen. Ich darf aufhören mit dem, 
was mir oder anderen schadet. Ich 
kann meine Handlungsspielräume 
erweitern und mich entwickeln. Ich 
darf mich auf beglückende Weise 
zum Guten verändern.

Tina Willms

Gott ist mitten unter uns
Viel Gutes haben Ezechiel und die 

Menschen seiner Zeit nicht erlebt. Der 
Tempel ist zerstört, das Volk gespal-
ten, die Oberschicht deportiert in ein 
fremdes Land. Das Vertrauen auf Gott 
schwindet. 

Ezechiel hat es nicht leicht, er legt 
den Finger in die Wunde – Gott kann 
auch strafen, Gottlosigkeit bleibt nicht 
ohne Folgen. 

Aber Gott wäre nicht er selbst – 
ohne Gnade. So kann Ezechiel von 
dem Geist der Versöhnung reden. Ein 
wunderschönes Bild wird gezeichnet: 
„Ich will unter ihnen wohnen und will 
ihr Gott sein und sie sollen mein Volk 
sein.“ Gott ist nicht der ferne, unnahba-
re Gott, er kommt mitten in das Leben. 

Stellen Sie sich vor, es klingelt 
an der Haustür, Gott steht davor und 
sagt: „Hallo Nachbarn, ich wollte nur 
mal bei euch reinschauen, wie es so 
geht!“ Ich kenne das von Hausbesu-
chen als Pfarrerin. Anfangs war etwas 
Unsicherheit. Die gute Stube wurde 
aufgeschlossen und etwas steif wurde 
versucht, ins Gespräch zu kommen. 
Nach mehreren Begegnungen fanden 
die Besuche dann in der gemütlichen 
Küche statt. Ganz zwanglos redeten 
wir über Gott und die Welt – und Gott 
war mitten unter uns.

„Hallo Nachbarn“ – so einem Gott 
kann ich mein Leben anvertrauen. Hier 
wird vorweggenommen, was Weih-
nachten handfest sichtbar wird: Gott 
ist mitten unter uns. Er hat Anteil an 
meinem Leben. 

Carmen Jäger
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Homens INÁCIO LEMKE dirigiu a palestra 
da Convenção Nacional da LELUT

THALIA JAQUELINE 
SCHUH, Sínodo 
Vale do Itajaí

Juventude
e inclusão

LELUT

Homens realizam convenção 
nacional de grupos em Itapema

Nos dias 23 e 24 de setembro 
o Sínodo Vale do Itajaí e a 
Paróquia de Itapema sedia-

ram a 11ª Convenção Nacional da 
Legião Evangélica Luterana, a Lelut. 
O encontro aconteceu na Comunida-
de de Itapema-Porto Belo e no Co-
légio Unificado, reunindo em torno 
de 500 pessoas (367 legionários de 
48 núcleos e convidados) sob o tema 
“Alegres, Jubilai! Lelut sempre em 
reforma, agora são outros 500”.

O pastor sinodal Breno Carlos 
Willrich saudou os participantes 
deixando a mensagem a partir da 
visão da IECLB: “Ser reconhecida 
como igreja de comunidades atrati-
vas, inclusivas e missionárias, que 
atuam em fidelidade ao evangelho 
de Jesus Cristo, destacando-se 
pelo testemunho do amor de Deus, 
pelo serviço em favor da dignidade 
humana e pelo respeito à criação”. 

O presidente nacional da Lelut, 
Ingo Bartz Strohschoen, também se 
alegrou com as pessoas vindas de 
diversos núcleos com o objetivo de 
promover integração, espiritualidade 
e encaminhamentos sobre as ativida-
des da organização.

O 2º vice-presidente da IECLB, 
pastgor Inácio Lemke, dirigiu a pa-
lestra principal do encontro, na manhã 
de sábado. Ele disse que é preciso 
perceber a necessidade de novamente 
colocar a Palavra de Deus na centra-
lidade da convivência Cristã. “Deus 
criou um mundo de forma harmoniosa 
e bela, com muita variedade, e, confiou 
ao ser humano a responsabilidade de 
cuidá-lo e nele ser feliz.

A coordenadora de Gênero, Ge-
rações e Etnias, Pa. Carmen Michel 
Siegle, apresentou as atividades de 
sua área de atuação e as principais 
preocupações na defesa da justiça 
de gênero, entendida como proteção 
da dignidade e busca por igualdade 
de direitos e oportunidades para ho-
mens e mulheres. Para isso, também 
promove o diálogo com os grupos de 
homens da Lelut, reunindo e dispo-

nibilizando materiais, divulgando co-
nhecimento e promovendo a reflexão.

No domingo os legionários parti-
ciparam de culto eucarístico dirigido 
pelo pastor local Günter Bayerl Pa-
dilha. Ainda analisaram relatórios, 
estabeleceram metas para o biênio 
2018/2019, aprovaram a mensagem 
da convenção e decidiram que o pró-
ximo encontro acontecerá em 2019, 
na cidade de Panambi/RS.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

No dia 16 de setembro acon-
teceu,  na Comunidade Luterana 
de Castro/PR, o primeiro Encontro 
de Homens do Sínodo Paranapa-
nema. Foram 55 participantes de 
Londrina, Rolândia, Curitiba, Cas-
tro, São José dos Pinhais, Pinhais 
e Irati. Após agradável acolhida de 
parte da comunidae local e café da 
manhã, celebrou-se culto seguido 
de momento de apresentação dos 
participantes, onde se percebeu 
rica diversidade de trabalhos e 
ênfases. 

Ao longo do dia se fez a escolha 
de uma coordenação sinodal com 
um representante da Regional 
Norte do Sínodo, um representante 

da Regional Centro e um repre-
sentante da Regional Sul, mais 
um orientador teológico para o 
trabalho no sínodo.

Observou-se grande alegria e 
gratidão pelo encontro. Há grupos 
que se encontram há 20 anos e que 
nunca foram reunidos com outros 
grupos. Em vista disso, já ficou de-
finido que o segundo encontro será 
em 2018, no dia 29 de setembro. 
Também se deu encaminhamento 
que para o próximo encontro seja 
chamada a cooordenação nacio-
nal da Lelut para apresentar os 
trabalhos, de tal forma que cada 
grupo tenha melhores condições de 
decidir se irá se integrar à Lelut ou 
se o grupo se reúne como grupo de 
homens independente.

Sínodo Paranapanema realiza primeiro encontro de homens
P. Sin. ODAIR BRAUN / Curitiba
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“Portanto, assim como 
o corpo sem o espírito está 
morto, assim também a fé sem 
ações está morta” (Tiago 2.26). 

Enquanto cristãos e cristãs, 
entendemos que o elemento 
fundamental para nossa união 
em Cristo é a fé. Porém, de que 
modo temos vivenciado a fé em 
nosso dia a dia? É ela que nos 
inspira a viver em comunhão 
e nos impulsiona a colocar 
nossos dons a serviço do 
próximo; e é essa manifestação 
prática da fé, expressa através 
do serviço, que chamamos de 
diaconia. 

Inúmeras vezes praticamos 
a diaconia sem nos darmos 
conta; todo e qualquer ato 
de amor é uma expressão de 
fé e gratidão. A comunhão 
em nossos grupos de JE nos 
motiva de modo ainda mais 
especial a exercer diaconia. 
Entretanto, será que nossos 
pensamentos e ações têm se 
voltado ao próximo de modo 
inclusivo? 

Tomando como exemplo o 
Sínodo Vale do Itajaí, a maioria 
das pessoas que integram os 
grupos de JE não apresentam 
nenhum tipo de deficiência 
física ou intelectual. A ausência 
de jovens nessas condições 
nos espaços comunitários 
ocorre devido à inexistência 
destes ou devido a uma 
questão de inacessibilidade? 
Diversos aspectos podem 
responder esta questão, 
inclusive a existência de uma 
dinâmica, linguagem e estrutura 
não adaptadas para essas 
pessoas.

Precisamos olhar além da 
realidade de nossos grupos, 
comunidades e paróquias e 
incentivar visitas e convites 
a pessoas cujo acesso aos 
espaços proporcionados pela 
igreja é dificultado. Além disso, 
é preciso buscar maneiras 
de adaptar a linguagem e as 
atividades de modo a torná-
las cada vez mais inclusivas, 
fortalecendo assim o corpo de 
Cristo em sua pluralidade.
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Ano 500 ATO SOBRE A PONTE marca 
protesto dos luteranos em Colatina

Reforma 500OUTROS QUINHENTOS

Capixabas protestam contra morte de rio LIÇÕES E HISTÓRIAS 
da Vida e Obra de 
Martim Lutero

A leitura é um 
hábito luterano
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P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau
(Com informações de EPD)

Ler é parte da vida cristã tanto 
quanto ir ao culto. Martim Lutero e 
a Reforma contribuíram de modo 
decisivo para isso. A insistência 
da Reforma na importância da 
leitura transformou a Alemanha no 
segundo maior mercado livreiro do 
mundo. Segundo a organização 
da Feira do Livro em Frankfurt, 
cada alemão adquiriu em média 
12 livros no último ano. A Reforma 
contribuiu para a maior conquista 
cultural do protestantismo, 
transformando a leitura num ato 
quase religioso.

Tudo começou com a 
insistência de Lutero em 
alfabetizar para incrementar a 
leitura da Bíblia. Seu objetivo era 
levar as pessoas a construírem 
uma imagem própria de Deus, 
sem a supervisão da autoridade 
eclesial. “A Bíblia é tudo de que 
precisa um cristão fervoroso”, 
escreveu Lutero. É lá que ele 
encontra “satisfação, alimento, 
alegria, paz, luz, arte, justiça, 
verdade, sabedoria, liberdade e 
tudo de bom, em abundância”.

O estímulo direto de Lutero 
desenvolveu no cenário alemão 
uma viva cultura da leitura e do 
debate. Desde Lutero, entretanto, 
sempre prevaleceu o conselho de 
selecionar bem os livros que se 
lê. Já no seu tempo, o reformador 
denunciava uma “profusão de 
livros de conteúdo duvidoso”, 
em função do acirrado debate 
teológico e eclesiástico da época. 

A preocupação de Lutero 
chega a nossos dias. A última 
Expocristã foi uma demonstração 
à brasileira da profusão de livros 
que desviam o foco para temas 
distantes do verdadeiro conteúdo 
da Reforma, como a teologia da 
prosperidade. Não só no meio 
eclesiástico, o pouco que se lê no 
Brasil ainda é caracterizado por 
uma leitura equivocada.

De modo geral, nem mesmo 
a Alemanha escapou dos novos 
ventos que sopram fortes sobre 
o universo da leitura, vindos dos 
meios digitais. A agilidade da 
informação digitalizada reduz o 
tempo dedicado à boa leitura. Nem 
a tradição de 500 anos de paixão 
livreira segurou uma redução de 
18% no número de livros vendidos 
nos últimos cinco anos. 

“A fé vem pela palavra”, que 
não pode ser apenas ouvida, 
mas também lida. E ler é sempre 
um caminho que nos ajuda a 
entender e a buscar a relação 
da palavra de Deus com a nossa 
vida. A leitura nos ajuda a não 
“engolir” simplesmente qualquer 
conteúdo de fé, mas a buscar o 
entendimento e a apropriação 
através da reflexão.

Odia 1º outubro de 2017 
ficou registrado na história 
de Colatina/ES. Luteranas 

e luteranos deram um exemplo 
de cidadania e testemunho de fé, 
com uma celebração na Praça Sol 
Poente. Sob a bênção da chuva que 
caía, 2.800 pessoas caminharam 
pelas ruas da cidade e aguçaram o 
olhar da população local. Ao longo 
dos quase quatro quilômetros de 
caminhada, oito cenas relembraram 
a história da Reforma e da família 
de Lutero.

A caminhada teve uma parada 
sobre a Ponte Florentino Avidos, 
onde foram relembradas a tragédia 
ocorrida no Rio Doce e as duras 
experiências com a estiagem. Foi 
lida uma carta de clamor diante 
da morte do Rio Doce e estendida 
uma grande faixa preta, simboli-
zando a dor e o luto provocados 

pelo crime socioambiental que 
feriram as águas da 5ª maior bacia 
hidrográfica do Brasil. Os 682 
metros da ponte foram totalmente 

ocupados pelos caminhantes, que 
clamavam a Deus diante das dores 
experimentadas pelo Rio Doce e 
seus afluentes. 

A celebração teve continuidade 
na Faculdade Castelo Branco, onde 
após o almoço os participantes fo-
ram recebidos pelo Grupo Semear, 
da Paróquia de Vila Pavão e show 
da Banda Mc’Coys, da IECLB de 
Novo Hamburgo/RS. Em culto 
eucarístico com pregação da 1ª 
vice-presidente da IECLB, Pa. 
Silvia Beatrice Genz, emocionou 
os presentes refletindo sobre a água 
da vida. O dia celebrativo foi orga-
nizado pela União Paroquial Norte 
do Espírito Santo e pela OASE, 
que celebrou o X Dia Sinodal da 
OASE. O evento recebeu especial 
apoio da paróquia de Colatina, do 
Sínodo Espírito Santo a Belém, 
de ministros das demais Uniões 
Paroquias do SESB, e da “Asso-
ciação Amigas para o Bem Viver” 
que ressaltaram a importância do 
“Outubro Rosa”.

O colorido das sobrinhas contrasta com as poucas águas do rio.

De 14 a 31 de agosto acon-
teceu um intercâmbio de estudos 
de ministras e ministros da IECLB 
com a Evangelische Akademie 
Loccum da Igreja Evangélica 
Luterana de Hannover. O inter-
câmbio faz parte de uma parceria 
já existente entre o Sínodo Uruguai 
e a Igreja Luterana da Alemanha 
(Norte). Essa parceria foi ampliada 
e assim permitiu que ministros e 
ministras de diferentes sínodos 
pudessem representar a igreja 
nas festividades dos 500 anos e 
partilhar um pouco das diferenças 
de nosso ser igreja de norte a sul. 
O Sínodo Vale do Itajaí esteve re-
presentado pela pastora Christiane 
Plautz, o Sínodo Norte Catarinense 
pela pastora Eli Elisia Deifeld e o 
Paranapanema pela pastora Vera 
Regina Waskow. 

O programa estabeleceu como 
objetivos fortalecer a parceria entre 
igrejas irmãs (Igreja Luterana de 
Hannover e IECLB); a formação 
contínua de ministros e ministras; 
experimentar como pastores e 
pastoras da igreja irmã realizam 
sua tarefa, como pregam, como vi-

dade, conhecer igrejas, cidades 
e lugares, vivemos um momento 
especial dentro do intercâmbio 
que foi o de participar das festi-
vidades dos 500 anos da Reforma 
na programação em Wittemberg. 
Na cidade de Wittemberg foram 
espalhadas tendas no jardim de 
Lutero onde as diferentes igrejas 
luteranas e instituições, de dife-
rentes partes do mundo, tiveram 
espaço para compartilhar seus pro-
jetos e sua caminhada. No espaço, 
que partilhamos com a Igreja de 
Hannover, oramos, estudamos a 
bíblia, cantamos e contamos um 
pouco sobre o ser igreja luterana 
missionária e profética no Brasil 
numa realidade tão adversa. Con-
versar com pessoas de diferentes 
lugares do mundo e contar um 
pouco de nossa caminhada foi, 
entre tantos outros momentos, 
realmente especial.

O programa foi excelente, so-
mos gratas a Deus pela oportunida-
de de representar nossos sínodos e 
o desafio que fica é a continuidade 
dessa parceria e o prosseguimento 
do diálogo entre as duas igrejas, 
com atividades, novos intercâm-
bios, parcerias. 

vem, como é a sua convivência nas 
casas e nas comunidades; buscar 
diálogo sobre perguntas palpitantes 
nas igrejas (por exemplo, como 
ser Igreja na cidade); propiciar a 
ministros e ministras a possibili-
dade de fazer um intercâmbio para 
experienciar a vivência da fé em 
igrejas irmãs; ver como acontece 
a formação de líderes; conhecer 
realidades sociais e econômicas 

diferentes; trocar experiências em 
termos de organização da estrutura 
eclesial; dialogar sobre como cada 
qual busca responder ao chamado 
de Jesus em seu contexto; buscar 
contato com pastores e pastoras de 
outras realidades para alargar nossa 
vista sobre o ministério.

Entre a possibilidade de co-
nhecer e estar com colegas de 
ministério, conviver em comuni-

Pa. ELI ELISIA DEIFELT / Joinville

INTERCÂMBIO

Igreja de Hannover realiza intercâmbio de ministros com a IECLB
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Além da troca de experiências, o grupo foi a Wittenberg perlos 500 anos.
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História 

Galo Verde

DIACONIA está entre as metas da 
Sociedade de Senhoras de Blumenau

PROGRAMA AMBIENTAL 
GALO VERDE
www.galoverde.org.br

Educação ambiental 
conservadora ou 
crítica?

110 anos do grupo pioneiro de SC
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

As duas perspectivas 
são uma disputa dentro do 
que chamamos de campo da 
educação ambiental. Para 
Guimarães (2004): “a educação 
ambiental tradicional ou 
conservadora, define-se por 
ser hegemônica, mecanicista e 
simplificadora dos fenômenos, 
além de não poder ou não 
querer revelar as relações de 
poder” e “...ela não promove 
as mudanças necessárias 
para a superação da crise 
socioambiental”. 

Para ele, a educação 
ambiental crítica é “interdisci-
plinar, relacionada com a teoria 
da complexidade e com o 
objetivo de desvelar as relações 
de dominação atuais e que pode 
e deve fazer um contraponto 
àquela”. 

A educação ambiental 
conservadora não permite 
que o indivíduo consiga 
perceber além do impacto 
direto que causamos. Ela faz 
crer que se separarmos o lixo, 
economizarmos água e usarmos 
sacolas retornáveis, estaremos 
“fazendo a nossa parte” e de 
bem com o meio ambiente.

Precisamos mesmo é 
perguntar (e responder), por 
exemplo, por que consumimos 
tanto? Quem detém, como e 
por que, o domínio sobre a 
natureza? Para que e para 
quem é o desenvolvimento 
(mesmo que “sustentável”)? 

Devemos ir na raiz dos 
problemas, identificando as 
suas causas (e consequências). 
Nosso conceito de desenvolvi-
mento abriga apenas aspectos 
econômicos, negando os 
sociais, culturais, ecológicos, 
éticos e políticos, entre tantos 
outros. 

O conceito deveria ser 
fundado na equidade e na 
participação e em oposição 
à concepção neoliberal de 
desenvolvimento. Ele só 
terá sentido numa economia 
solidária, regida pela compaixão 
e não pelo lucro e que requer 
também uma educação crítica, 
no sentido lato.

Prof.JOSÉ SOMMER / Blumenau

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

ASociedade Evangélica de 
Senhoras de Blumenau 
(Sesb/Oase) completou 

110 anos de serviços diaconais 
prestados no Vale do Itajaí. O pri-
meiro grupo de mulheres de Santa 
Catarina inicialmente se reunia para 
diminuir o número de mortes de 
parturientes e bebês, que em 1907 
era muito elevado. O pastor Mum-
melthey e sua esposa Mildred, que 
era enfermeira da Cruz Vermelha 
Inglesa, reuniram um grupo de se-
nhoras e fundaram o Evangelisches 
Frauenverein. 

A celebração de aniversário 
aconteceu na Igreja do Espírito 
Santo, na Comunidade Blumenau 
Centro, no dia 31 de agosto. O 
culto especial foi conduzido pelos 
ministros da comunidade e do Lar 
e Residencial Elsbeth Kohler. A 

a mantenedora do Lar de Idosos 
Eslbeth Koehler, com uma completa 
estrutura para atender os moradores 
idosos, incluindo serviços na área da 
saúde, alimentação, lazer, capelania 
e vivência comunitária.

 “Desde o princípio, o lar sem-
pre quis ser uma casa aonde as 
pessoas se sentissem bem, com 
qualidade de vida e onde não se 
perde a identidade. Os idosos que 
moram conosco têm seu aposento 
individual, trazem sua mobília e 
suas recordações”, enfatizou a dire-
tora do Lar e Residencial, diácona 
Hildegard Amábile Mathies. 

O pastor Nilson Hermes Ma-
thies, capelão do Elsbeth Koehler, 
disse que a instituição sempre teve 
um trabalho voltado ao idoso, a 
partir da ótica diaconal. “O lar tenta 
ser o que é uma comunidade, com 
acompanhamento físico e espiritual 
da pessoa idosa”. 

pregação ficou ao cargo do ex-pastor 
regional da igreja, pastor emérito 
Meinrad Piske, e do pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich.

 “A vontade da Sesb sempre foi 
de servir ao próximo. A comunhão 
entre as participantes, moradores, 
familiares e colaboradores é a outra 

ênfase do trabalho da sociedade”, 
enfatizou a presidente da organiza-
ção, Leila Denise Longo.  

Durante longos anos a Socie-
dade esteve à frente da Materni-
dade Johannastift, inaugurada em 
1923 e anexada ao Hospital Santa 
Catarina em 1981. Desde 1982 é 

Na atualidade o grupo mantêm o Lar de Idosos Elsbeth Koehler.

HAROLDO RITZKE / Timbó

No dia 12 de setembro o 
Hospital e Maternidade OASE de 
Timbó/SC completou 80 anos de 
atividade em prol da comunidade. 
Para marcar a data, o Vidas Instituto 
de Assistência à Saúde, Conselho 
Diretor do Hospital e Maternidade 
OASE e OASET inauguraram a 
capela do hospital, que há muito 
tempo vinha  sendo solicitada por 
pacientes e familiares. 

A capela foi inaugurada na 
presença de autoridades e amigos 
do Hospital. O Presidente do Vidas, 
Richard Choseki, entregou a chave 
da capela ao presidente do Conselho 
Diretor do Hospital OASE,  Haroldo 
Ritzke, que a passou para a presiden-
te da OASET Reintraut L. Bertram e, 
em conjunto com Teresinha Metzker, 
abriram a porta da Capela.

A benção ecumênica foi realiza-
da pelo pastor da Comunidade Cris-
to Redentor, Dari Jair Appelt e pelo 
diácono da ICAR da Paróquia Santa 
Terezinha, Hildemar Dalmaso. 

Na oportunidade,  representan-
do o Conselho Diretor do Hospital 
o vice presidente Osvaldo Trisotto 
relatou a história dos 80 anos do 
Hospital. No dia 12 de setembro de 
1937 nascia em Timbó a primeira 
maternidade, tendo como a primeira 
parteira a Schwester Helena Süez 
que foi uma verdadeira mãe e anjo 
da comunidade, como reconheci-
mento pelos trabalhos tealizados 
recebeu o título de Cidadã Honorá-
ria de Timbó. Devido a exigências 
legais em 1967 a Maternidade 
foi transformada em Hospital e 
Maternidade. Os recursos sempre 
vieram da comunidade e de muitas 
pessoas que se destacaram para a 
manutenção, sendo uma das gran-
des incentivadoras e colaboradoras 
a Sra. Gertrud Lorenz.

Em 1968 começou a funcionar o 
Hospital OASE com oito leitos, sen-
do o primeiro médico o Dr. Romariz 
Volmer Jaques, que ainda hoje atua 
no Hospital. Atualmente contamos 
com cem leitos na enfermaria e mais 
dez leitos na UTI adulto.

TIMBÓ

Hospital OASE completa 
80 anos e inaugura capela

A capela 
inaugurada 
junto ao 
Hospital OASE 
era uma antiga 
reivindicação 
de pacientes e 
familiares.

O grupo de OASE Girassol 
de Caçador/SC comemorou no dia 
9 de setembro 80 anos de ativida-
des. A celebração festiva aconteceu 
no dia 14 de setembro, com a par-
ticipação de quase uma centena de 
mulheres da comunidade local, de 
visitantes dos grupos de Videira e 
Curitibanos, além da presença da 
diretoria sinodal da OASE, Vera 
Lucia Bettega Küster (presidente), 
Anegret Reinke Wudtke (secretá-
ria) e Relinda Rode (tesoureira).

Uma Celebração Eucarística 
foi concelebrada pelo pastor Ildo 
Franz, e a pastora Francinne de 
Oliveira Kerkhoff, de Videira.

Ildo abordou na pregação o 
tema, “Sonhar não é proibido”, 
destacando que, “a OASE é fruto 
de sonhos de mulheres, que não 
ficaram hibernadas em seus pen-
samentos e ideias, e por isso este 
trabalho chegou até nós”. Resgatou 
a história com seu início na Alema-

nha, Rio Claro, e assim também 
a história na cidade de Caçador, 
que desde sua origem de ênfase 
diaconal.

O pastor Ildo lembrou que 
este sonho das mulheres da OASE 
está “ancorado” no sonho de Deus 
pela humanidade, o que fica muito 
claro e definido nos 10 objetivos 
do grupo.

Estes objetivos deixam claro 
que a atuação da OASE nunca 
deverá estar voltada para o desejo, 
satisfação ou realização individual 
e pessoal, pelo contrário, para a 
vivência do amor ao próximo(a), 
caso contrário, onde impera a in-
dividualidade, o sonho se dissolve.

Após a celebração, todos) 
foram recepcionados no Centro 
Comunitário para um momento 
de homenagens, sendo servido 
um delicioso café, com sorteio de 
brindes e da Ação entre Amigos 
promovido pelo grupo.

OASE

Grupo Girassol de Caçador 
completa 80 anos de existência

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

FOTO HAROLDO RITZKE
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Música MÚSICA é um dos principais 
legados da Reforma Luterana

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

CANTO CORAL

Elisa Freixo e onze coros em Joinville
O Credo Apostólico

Muitos membros das 
comunidades torcem o nariz 
quando, em todos os cultos 
são chamados para repetirem 
o Credo Apostólico. Por isso e 
por outros motivos, em muitas 
celebrações a confissão de fé 
é deixada de lado. E poucos 
sentem falta. 

Quando falamos o credo 
apostólico afirmamos uns para 
os outros, à comunidade e ao 
mundo em que cremos e em 
qual Deus cremos. Declaramos 
a nossa fé.

Na liturgia do culto, a 
confissão de fé foi colocada 
na proclamação do evangelho, 
seja após a leitura do texto 
do bíblico, ou após a prédica. 
E isso não é por acaso. A 
comunidade declara em voz alta 
e publicamente que o evangelho 
proclamado procede e é do 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 
Repete o resumo do conteúdo 
da fé, tal como os cristãos 
fizeram desde os primeiros 
séculos. 

a declaração de fé
Para quem olha as pás 

do moinho nem sempre 
percebe o mesmo movimento 
em velocidades diferentes. 
Os ventos com intensidade 
diferente geram movimentos 
repetitivos fundamentais para a 
tarefa do moinho.

Em cada culto repetimos 
a nossa declaração de fé. 
Repetição necessária para 
confirmarmos publicamente em 
que cremos e quem é o nosso 
Deus. E a nossa repetição, 
sob ventos diferentes da vida 
nova de cada dia, ao definir 
insistentemente o conteúdo da 
fé responde perguntas, resolve 
dúvidas e cria confiança diante 
de situações diferentes e novos 
desafios. 

Precisamos repetir para 
nós mesmos e para os outros o 
resumo do conteúdo da nossa 
fé. Sem a repetição, essa ação 
constante, tal como as pás do 
moinho, corremos o risco de 
fraquejar diante do evangelho e 
duvidar da revelação de Deus, 
que nos coloca em movimento 
transformador, no mundo que 
carece da água viva que sacia 
a sede de amor, cuidado, justiça 
e paz.

O conteúdo do Credo é 
um resumo da nossa fé e 
é inspirado diretamente na 
doutrina dos apóstolos. A 
linguagem do Credo estava na 
boca da igreja primitiva, como 
se pode perceber claramente 
nos textos de Rm 1:3-4; 8:34; 1 
Co 15:1-4.

CLARINDO SCHLIEWERT / Joinville

O 56o Encontro de Coros 
no dia 26 de agosto, na Paróquia 
da Paz, em Joinville/SC, teve o 
grande privilégio de contar com 
a presença de Elisa Freixo, titular 
do Órgão de Tubos da Matriz de 
Tiradentes/MG, também respon-
sável por projetos de restauração 
de órgãos de tubos, que nos saudou 
com um preludio da obra de Bach, 
Magnificat.

O encontro foi especial porque, 
com alegria e gratidão ao nosso 
Deus, com nossas vozes e nossos 

instrumentos musicais pudemos 
testemunhar e divulgar as Boas 
Novas da Palavra, com lindos e 
harmoniosos cânticos apresentados 
por onze coros, totalizando 300 
vozes. Agradecimentos especiais 
aos Regentes Vivian, Karla, Vanes-
sa, Mariane, Tecla, Mário, Rafael, 
Cleonir.

Gratos ao Conselho Sinodal 
de Música-Núcleo Joinville, sob a 
coordenação de Solange Muller e 
equipe, que se empenhou para que  
o encontro fosse agradável e ainda 
organizou uma bela confraterniza-
ção no final.O encontro contou com 300 participantes entre músicos e cantores.

A música é uma excelente 
maneira de louvar a Deus, de teste-
munhar e fortalecer a fé. Sabendo 
disso, a Paróquia Blumenau Velha 
iniciou em 2016 um projeto na 
paróquia, contratando a musicista 
Daniela Weingärtner para dirigí-lo. 
São oferecidas aulas de violão, 
teclado e flauta e iniciou-se um 
grupo de canto. 

Em 2017, o projeto foi esten-
dido aos confirmandos. Sema-
nalmente, logo após ou antes do 
horário dos encontros de ensino 
confirmatório, as turmas tem 

aula de música com enfoque 
em flauta.

No culto do dia 1o de outubro 
foram eles que conduziram os 
hinos durante a celebração. São 
aproximadamente 38 preparandos 
e confirmandos que tocaram e 
ajudaram a comunidade no louvor.  

A intenção é formar músicos na 
comunidade e desde logo integrá-
-los nos espaços de vivência co-
munitária, valorizando seu serviço, 
seu dom. Após a confirmação eles 
podem continuar com as aulas se 
desejarem.

Paróquia Blumenau Velha 
estende projeto de música 
ao ensino confirmatório

FORMAÇÃO MUSICAL

Paróquia de Massaranduba 
realiza concerto pelos 
500 anos da Reforma

MÚSICA DA REFORMA

P. CLAUDIR BURMANN / Massaranduba

Dentro dos eventos cele-
brativos dos 500 anos da Reforma, 
no dia 30 de setembro aconteceu 
o Concerto da Reforma na Igreja 
dos Apóstolos em Massaranduba. 
O Concerto reuniu pessoas de 
diversos lugares e denominações. 

A Maestrina Elisiana Klabunde 
e o Coral dos Apóstolos, ao longo 
do ano, prepararam os hinos. Na 
noite, foram apresentados hinos 
clássicos de Martim Lutero e de 
Paul Gerhardt, alguns com versões 
diferentes das tradicionalmente 
conhecidas. O Candidato ao Minis-

tério Evandro Elias apresentou um 
breve histórico de cada hino entre 
as apresentações. Além do Coral 
dos Apóstolos, o Coro Paroquial 
de Metais de Schroeder também 
teve uma participação especial, 
compartilhando experiências da 
tour realizada pela Alemanha.

Mais do que um evento cul-
tural, o Concerto proporcionou 
momentos de reflexão e fortale-
cimento da fé em Jesus Cristo. O 
Coral dos Apóstolos, com mais 
de 40 anos de atuação, tem sido 
fundamental para trazer bom ânimo 
e renovar a esperança de muitas 
pessoas.

Bíblia em família
A Sociedade Bíblica da Alemanha está oferecendo um exemplar grátis 
da Bíblia Jubilar de Lutero a cada descendente do reformador. Todos 
que tiverem Luther no sobrenome podem receber o presente até o dia 
31 de outubro. Os candidatos ao presente apenas devem comprovar o 
nome com um documento e responder à pergunta: “O importa para um 
verdadeiro Luther hoje?”. Segundo a SBA, o presente é uma espécie 
de reconhecimento à família Luther, cujo sobrenome pode ter sido 
confrontado várias vezes no último ano com assuntos como o imposto 
eclesial e abordagens relacionadas às comemorações. A Bíblia 
Revisada de Martin Luther foi publicada em 2017, após uma revisão 
do texto que resgatou diversas expressões originais do reformador.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Diaconia 
POVOS INDÍGENAS

Comin celebra 35 anos 
em seminário intercultural

INTERCULTURALIDADE foi motivação 
do seminário dos 35 anos do Comin

INCLUSÃO

FACEBOOK COMIN

Itoupava Baixa faz culto 
na semana nacional de PD

OConselho de Mis-
são entre Povos 
Indígenas-Comin 

celebrou 35 anos de exis-
tência numa festa emble-
mática. Um Seminário de 
Interculturalidade, nos dias 
2 a 4 de outubro, reuniu 
representantes de diversas 
lideranças indígenas e não 
indígenas em Porto Alegre/
RS, na Casa de Retiro Vila 
Betânia. 

Com a temática “In-
terculturalidade: Tecendo 
caminhos de justiça através 
de (com)vivências entre 
povos indígenas e não indí-
genas”, o encontro transpi-
rou troca de saberes. Tudo 
começou com música nas 
vozes Laklãnõ/Xokleng e 
Tupiniquim, seguida de uma 
análise da conjuntura atual 
sobre os direitos dos povos 
indígenas. A espiritualidade 
indígena esteve presente em 
muitos momentos durante o 
encontro. 

A interculturalidade foi 
vivenciada na pele pelos 
participantes, que trocaram 
saberes de suas culturas. 
Cucas, linguiças e geleias 
coloniais se misturaram a 
alimentos kaingang e xok-
leng, na partilha dos alimen-
tos trazidos e preparados 
pelos participantes e suas 
diversas culturas. Também 
teve partilha de apresenta-
ções artísticas e compro-
misso coletivo firmado pela 
luta nas causas indígenas 

e por uma (com)vivência 
mais justa.

O Comin foi criado em 
reunião do Conselho Dire-
tor da IECLB, nos dias 23 
a 25 de setembro de 1982 
em Porto Alegre/RS, com 
o objetivo de assessorar 
a Direção da igreja sobre 
questões indígenas em seu 
âmbito. 

Sua criação está regis-
trada no Boletim Informa-
tivo do Conselho Diretor, 
nº 79, de 14 de outubro de 
1982: “Considerando que o 
envolvimento da IECLB na 
questão indígena requer um 
grêmio que tenha a tarefa de 
acompanhar os obreiros na 
área indígena, bem como de 
providenciar a comunicação 

para dentro das comunida-
des, sendo ao mesmo tempo 
órgão assessor do CD em 
questões indígenas, o Con-
selho Diretor, atendendo à 
solicitação dos obreiros que 
atuam entre índios, criou 
o Conselho de Missão en-
tre Índios e nomeou o Sr. 
Sighard Hermany, sr. Nor-
mélio Krampe, P. Friedrich 
Gierus, P. João A. Müller da 
Silva, P. Anildo Wilbert e P. 
Edson Streck para compo-
rem o referido Conselho”.

O principal papel do 
Comin nesses anos sempre 
foi o apoio à causa indígena 
e às lutas dos povos indíge-
nas pelo cumprimento dos 
seus direitos constitucionais. 
Professoras e professores, 

enfermeiras e enfermeiros, 
pastoras e pastores, médi-
cas, agrônomos, advogadas 
e advogados e assistentes 
sociais estão entre os pro-
fissionais que atuam em 
parceria direta com diversos 
povos indígenas sob respon-
sabilidade do Comin. Suas 
áreas de atuação abrangem 
a saúde, a educação, a orga-
nização, o resgate cultural, 
a demarcação de terras e a 
etnosustentabilidade.

Coordenado pela pastora 
Renate Gierus, o Comin tem 
apoio de diversas entidades 
internacionais, como Pão 
Para o Mundo e ACT Alian-
ce, e está sob o guarda-chuva 
da Associação Luterana de 
Diaconia-ALC.

Indígenas e não-indígenas trocaram celebrações e saberes durante a festa dos 35 anos.

No dia 27 de agosto foi 
celebrado o culto de assis-
tência e inclusão das pessoas 
com deficiência (PD), na 
Comunidade de Itoupava 
Baixa, da Paróquia Bom 
Pastor do bairro Fidelis, em 
Blumenau/SC. 

O culto foi oficiado pelo 
pastor Norival Mueller, e as 
senhoras Anegrete e Loure-
na, abordando a temática da 
Comunhão a partir de Ma-
teus 16.13ss. O coral Vozes 

em Louvor apresentou dois 
hinos. Participaram 25 pes-
soas com deficiência,  seus 
familiares e a comunidade. 

Após o culto, houve um 
almoço comunitário. A co-
ordenação, Elfrieda, Ruth, 
Sani e Clóvis, agradecem 
de uma forma especial as 
senhoras da Oase, ao pastor 
Norival e aos demais volun-
tários que de alguma forma 
se doaram em prol deste 
ministério.

O grupo de PD com os organizadores e o pastor Norival.

Os grupos de OASE da 
Paróquia de Massaranduba 
celebraram seu Encontro 
Paroquial no dia 06 de se-
tembro. Dentro da progra-
mação da Semana Nacional 
da OASE foi ministrada 
uma palestra sobre Ações 
Comunitárias pela Diaconisa 
Arlete Prochnow. 

O Grupo de OASE No-
emi da Igreja da Paz – Co-
munidade Jacu-Açu foi 
quem acolheu os demais 
Grupos da Paróquia. A 
tarde foi especial pela te-
mática e pelos desafios que 
a Diaconisa Arlete propôs: 

como OASE é necessário 
estar em constante inquie-
tação diante dos desafios 
de como desempenhar a 
Comunhão, Testemunho e 
Serviço. 

A diaconisa desafiou a 
OASE da Paróquia de Mas-
saranduba a ter um olhar do 
servir com a transformação da 
realidade, através de ações mi-
sericórdia e sem preconceitos. 

Despertou a vontade de servir 
mais e melhor nos sete grupos 
existentes na Paróquia. As mu-
lheres expressam gratidão pela 
tarde especial e à diaconisa 
que conduziu a reflexão.

OASE

Grupos de Massaranduba refletem sobre ações diaconais 
Pa. ELKE DOEHL / Massaranduba

A diaconisa Arlete Prochnow trouxe informações preciosas sobre diaconia para as mulheres.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

SÍNODOS

Vale do Itajaí celebra
vinte anos de sínodo

Ministros e lideranças do passado e do presente do sínodo.

No domingo 8 de outubro 
em Rodeio 12, lideranças do 
Sínodo Vale do Itajaí celebra-
ram os 20 anos de criação da 
estrutura sinodal na IECLB. 
No Vale do Itajaí, uma as-
sembleia no dia 4 de outubro 
de 1997, na Comunidade Blu-
menau Centro, marcou a fun-
dação de um dos 18 sínodos 
da igreja. Com pregação do 
ex-pastor sinodal Nelso Wein-
gärtner e liturgia da ex-pastora 
sinodal Mariane Beyer Ehrat, 
pastor sinodal Breno Carlos 

Willrich e vice Sigfrid Baa-
de, a celebração contou com 
a participação da Diretoria 
do Conselho Sinodal e co-
laboradores da sede sinodal. 
Todos que fizeram parte desta 
história foram homenageados 
pela atual gestão sinodal. O 
pastor sinodal e o presidente 
Rubens Olbrisch receberam 
as pessoas em frente ao altar 
para deixar uma palavra de 
gratidão. No fim, um almoço 
de confraternização marcou a 
celebração festiva.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Fé e Vida 
NOBEL DA PAZ

Oslo premia campanha de 
eliminação das armas nucleares

DENÚNCIA E APOIO são oferecidos 
pelo Conic aos religiosos afros

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DA REDAÇÃO / Blumenau

OPrêmio Nobel da Paz des-
te ano vai para a Campa-
nha Internacional pelo 

Desarmamento Nuclear-CIDN. 
A decisão foi divulgada no dia 6 
de outubro em Oslo, pelo Comi-
tê norueguês do Prêmio Nobel. 
Segundo o Comitê, há muito as 
armas nucleares não representa-
vam ameaça tão presente quanto 
nos últimos tempos. Segundo 
a presidente do Comitê, Berit 
Reiss-Anderson, os esforços da 
CIDB buscam conseguir uma 
proibição internacional das armas 
nucleares.

A decisão do Nobel recebeu 
apoio político e eclesiástico inter-
nacional. A crescente tensão entre 
os EUA e a Coreia do Norte foi o 
exemplo mais citado nas manifes-
tações de apoio.

A CIDN, com sede na Suíça, 
tem parcerias em mais de 100 
países e empenhou-se entre outros 
pela assinatura de um acordo inter-

nacional na ONU proibindo armas 
nucleares. O acordo está disponível 
para assinatura dos países desde 
a assembleia geral da ONU em 

setembro. Até o momento mais 
de 50 países já assinaram o docu-
mento, nenhum deles, entretanto, 
conta entre as potências nucleares 
do planeta.

A diretora da CIDN manifestou 
que a premiação é uma grande hon-
ra para a entidade. “Armas atômicas 
não trazem segurança alguma, nem 
estabilidade; ao contrário”, disse 
Beatrice Fihn. A premiação da enti-
dade coloca pressão sobre os países 
que protagonizam a atual alta da 
tensão nuclear no planeta.

Também as igrejas manifesta-
ram seu total apoio à campanha. 
“após as catástrofes nucleares 
dos séculos 20 e 21, as igrejas se 
mantêm firmes mais do que nunca 
no propósito de buscar um mundo 
livre de armas nucleares”, disse o 
presidente do Conselho da Igreja 
Evangélica na Alemanha, Heinrich 
Bedford-Strohm.

A crise entre a Coreia do Norte e os EUA foi o exemplo mais citado.

Terra Brasilis
P. CLOVIS HORST 
LINDNER, Diretor de 
Redação em Blumenau/SC

No início de outubro, notícias 
em que líderes religiosos de religiões 
de matriz africana foram forçados a 
destruir seus símbolos, identificados 
como “coisa do demônio” sob a mira 
de armas de fogo, levou o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs-Conic 
a emitir uma nota de solidariedade.

As notícias diziam que os ata-
ques foram feitos por chefes do trá-
fico vinculados a igrejas evangélicas 
que faziam uma “faxina espiritual” 
nos morros do Rio de Janeiro com 
práticas de crime de intolerância 
religiosa para ampliar seu território.

“Além de identificar e respon-
sabilizar quem realiza tais atos de 
violência, é necessário que se realize 
uma profunda discussão sobre o 
papel da religião na sociedade bra-
sileira. Como igrejas que dialogam 
ecumenicamente, não podemos 
aceitar nenhum tipo de intolerância 
e violência em nome da fé em Jesus 
Cristo. Cremos que essa fé nos con-
duz para o encontro com o outro, 
como fruto do amor ao próximo”, 
diz a nota do Conic.

“Não podemos ignorar que a 
perseguição contra comunidades re-
ligiosas afro-brasileiras se manifesta 
de diferentes maneiras. O relatório 
Direitos Humanos e Estado Laico 
da Plataforma de Direitos Humanos 
DHESCA (2016) aponta casos em 

CONIC

Igrejas divulgam nota 
de solidariedade a religiões 
de matriz africana

que foram negados atendimentos na 
rede pública de saúde para pessoas 
que portavam o colar que identifica 
um Orixá. Crianças também têm so-
frido discriminação nas escolas por 
causa da sua fé”, emenda o Conic.

“É lamentável que anos de pre-
gação demonizando os adeptos da 
Umbanda e do Candomblé tenham 
produzido o pior dos mundos: a 
manifestação de um cristianismo le-
niente com o narcotráfico e agressivo 
contra os adeptos de outra religião. 
O fundamentalismo religioso não 
pode ser reconhecido como prática 
do Evangelho. Jesus nos desafia 
para a prática do amor e condena a 
promoção do ódio”, continua a nota.

“Assim sendo, nos colocamos ao 
lado do povo de terreiro para dizer 
não à intolerância. Reconhecemos 
que essas iniciativas criminosas não 
são coerentes com o Evangelho e 
violam a Constituição”, diz o Conic.

“Queremos expressar a nossa 
solidariedade, o nosso amor fraternal 
e sororal a todas as comunidades 
religiosas afro-brasileiras, compro-
metendo-nos com a denúncia dos 
atos de intolerância, promovendo 
o diálogo para a superação dos 
preconceitos e reafirmando o estado 
laico como uma condição essencial 
para a promoção do respeito entre as 
religiões”, concluem as igrejas.

Definir as modalidades de 
um testemunho cristão comum 
e adquirir uma melhor compre-
ensão das recíprocas tradições 
teológicas e espirituais tanto a 
nível local quanto internacional: 
foram esses os principais objeti-
vos do segundo encontro anual 
da Comissão Internacional de 
Diálogo entre Luteranos e Pen-
tecostais que, significativamente 
no quinto centenário da Reforma, 
se realizou dias atrás na Alema-
nha, em Wittenberg, a cidade de 
Martinho Lutero.

Copresidida por Jean-Daniel 
Plüss, da missão pentecostal suíça, 
e pelo Rev. Walter Altmann, da 
Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB), a 
Comissão reúne membros da Fe-
deração Luterana Mundial (FLM) 

e representantes das várias comu-
nidades pentecostais.

Estiveram no centro dos traba-
lhos o tema da identidade cristã, à 
luz de uma passagem evangélica: 
“O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque ele me ungiu para 
evangelizar os pobres, enviou-me 
para proclamar a remissão aos 
presos e aos cegos a recuperação da 
vista, para restituir a liberdade aos 
oprimidos e para proclamar um ano 
de graça do Senhor” (Lc 4.18s).

Em particular, a reflexão 
concentrou-se sobre a neces-
sidade de buscar um caminho 
comum para a missão. O grupo 
se reunirá novamente em outubro 
de 2018, na América Latina. Em 
2020, na conclusão da fase atual 
do diálogo, será publicado um 
documento comum. 

DIÁLOGO

Luteranos e pentecostais 
buscam caminho comum 
para a missão

Desde as celebrações 
dos 500 anos da conquista da 
América (1992) e da chegada 
de Cabral ao Brasil (1500), 
sabemos que quinhentos anos 
são pouco tempo. Assim, esses 
cinco séculos desde Lutero 
também são apenas um átimo. 

No que se refere aos cinco 
séculos da nossa nação desde 
os portugueses, isso significa 
dizer que somos uma nação 
jovem. Mas, foram cinco séculos 
mais que suficientes para nos 
transformar num caldo perigoso 
de intolerância religiosa e 
política que lembra bem aquele 
em que a Reforma de Lutero 
floresceu. Injustiça social, uma 
classe dominante que nem 
pensa em abrir mão de seus 
privilégios, e políticos corruptos 
e déspotas grassam no Brasil 
de 2017. 

Um novo Lutero ia se 
dar muito bem por aqui, 
pois há muito a fazer. O que 
impressiona, nesta nossa 
"cópia" da Idade Média dos 
tempos da Reforma, é que são 
justamente os que se dizem 
herdeiros de Lutero que agora 
forçam ou deixam acontecer um 
retorno aos tempos das trevas. 

O Brasil de hoje abre um 
perigoso espaço a igrejas 
multimilionárias e que exploram 
incautos, que não têm escrúpulo 
algum em condenar com os 
mesmos instrumentos que as 
vitimaram no passado. Elas 
perseguem as religiões de matriz 
africana e a igreja católica com 
a desenvoltura da Inquisição. 
Lançam fora qualquer resquício 
de ética e se jogam na política 
com a mesma sanha de poder e 
corrupção dos cardeais e bispos 
dos tempos de Lutero. 

Na trincheira conservadora, 
igrejas tradicionais esvaziadas 
e presas a velharias teológicas 
e ideológicas assistem a 
tudo impotentes e caladas, 
fazendo corar aquele intrépido 
reformador que ora brincam de 
homenagear. 

Essa é a gente que o padre 
de Wittenberg combateria hoje 
com sua teologia. Assim, um 
novo Lutero não lançaria suas 
baterias contra Roma, mas 
contra quem se diz seu herdeiro.

Precisamos desesperada-
mente desse novo Lutero. 
Sem esse Lutero revivido na 
realidade brasileira lamentável 
dos nossos dias, eu temo pelo 
nosso destino como nação, 
tão jovem quanto a Reforma. 
Vamos para o lixo da história. 
Quem se habilita a, em tempo, 
mudar tudo isso? Quem fixará 
as novas 95 teses na porta do 
Castelo de Brasília?

Procura-se um novo Lutero
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

INFÂNCIA

ASSINE O AMIGO DAS CRIANÇAS 
no site da Editora Sinodal

Timbó comemora dia da criança e os 
80 anos da revista Amigo das Crianças
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NOSSAS CRIANÇAS

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

No dia 8 de outubro, a Comunidade Blumenau Centro realizou o 2° Dia 
do Amizando. Todas as crianças e famílias foram convidadas. Durante 
três horas, vivenciaram o culto, a piscina de bolinha e cama elástica, 
além de comes e bebes. Famílias interagindo e crianças brincando, 
trocando suas lutecas por livros e brinquedos lúdicos e cristão.

Para comemorar o Dia das 
Crianças e os 80 anos da revista 
O Amigo das Crianças, a Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana 
em Timbó organizou, na Comuni-
dade Trindade, um encontro muito 
especial. O encontro aconteceu na 
tarde do dia 30 de setembro e con-
tou com a participação de crianças 
das diferentes comunidades.

As crianças foram recebidas 
pela equipe de orientadoras e 
orientadores do Culto Infantil que 
preparou todas as atividades da 

tarde.  Logo após a acolhida, Dona 
Florisbela, nossa personagem, 
surgiu e, no auge de seus 85 anos, 
contou às crianças como conheceu 
o Amigo das Crianças. Ela ressaltou 
a importância do empenho dos pais, 
padrinhos e madrinhas que fizeram 
a primeira assinatura da revistinha. 
Mostrou alguns exemplares mais 
antigos da revista e como ela hoje 
está ainda mais bonita! Convidou 
as crianças para que conheçam e 
assinem a revista. Cada criança 
que participa do culto infantil re-
cebeu, em outubro, um exemplar 
da revista.

A tarde continuou com a en-
cenação da história bíblica e can-
tos. Depois do gostoso lanche, as 
crianças foram divididas em cinco 
grupos e participaram de diferentes 
estações de brincadeiras. Em cada 
estação, uma ou mais brincadeiras: 
tabuleiro gigante com perguntas e 
respostas, peixinho na rede, ovo 
choco, alerta, cabo de guerra, corri-
da de saco, pula cordas, mão na bola 
e casa/morador/terremoto. A cada 
15 minutos as crianças trocavam de 
estação e assim puderam brincar em 
todas elas, resgatando e valorizando 
as brincadeiras variadas.

Pa. MIRIAN RATZ / Timbó

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



Nossos Hinos
NORIVAL MUELLER, 
pastor da IECLB no bairro 
Fidélis, em Blumenau/SC
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Ecumene MARIOLOGIA teve perspectiva 
de Lutero sobre Maria

REFORMA 500 ANOS

IECLB e católicos celebram juntos
Hinos: alegria 
e passatempo

“Cante um hino que começa 
com a letra A!” Conseguiu? 
“Agora, letra B.” Esse era um 
passatempo nas longas viagens 
dos reformadores Lutero, 
Doutor Jonas, Melanchthon e 
Cruciger. Um desafio que os 
divertia, enquanto sacolejavam 
na carruagem pelas estradas 
até Leipzig ou outra cidade. 
Uma bonita imagem que 
mostra a música e os hinos 
criando comunhão, diversão e 
relaxamento.

Os estudantes de Wittenberg 
também conheciam a força dos 
hinos. Especialmente alunos 
de Melanchthon, o reformador 
praticamente workaholic (viciado 
em trabalho)! Tarde da noite, ao 
notar que em sua casa ainda 
havia luz na sala de estudo, 
um grupo de estudantes lhe 
fazia uma serenata com hinos 
da Reforma. Esta é também 
uma bonita imagem da música 
trazendo conforto, alegria, 
consolo a um já sonolento 
professor.

Por estes dois exemplos nota-
se que a música e especialmente 
os hinos da Reforma eram “o 
som da hora”. Não eram uma 
produção acadêmica para ser 
utilizada apenas nas celebrações. 
Faziam parte do cotidiano. 
Com toda a naturalidade eram 
cantados, mesmo que para 
diversão ou passatempo.

Mas, não por obrigatoriedade! 
Cantava-se porque a música 
tem a capacidade de fixar 
ensinamentos; facilita a 
meditação sobre temas da fé; 
fortalece a argumentação a 
favor do Evangelho; manifesta 
a alegria da salvação por fé; 
testemunha o perdão em Cristo; 
sua harmonia remete à harmonia 
na criação divina; cria comunhão; 
e é um passatempo educativo e 
muito divertido! 

AIgreja Católica Apostólica 
Romana (ICAR) e a IECLB 
realizaram uma celebração 

ecumênica no dia 28 de setembro, 
na Catedral Metropolitana de Porto 
Alegre/RS. O convite aberto à co-
munidade mencionava os tempos 
de pouco diálogo e demasiado con-
fronto que temos vivido e que, nesse 
contexto, as igrejas cristãs podem 
contribuir para a busca de caminhos 
que passem do confronto e conflito 
à comunhão.

Recordando os 500 anos da Re-
forma, as igrejas reunidas na Fede-
ração Luterana Mundial (FLM) e a 

ICAR têm mantido diálogo fraterno, 
buscando identificar temas e causas 
que lhes permitem testemunhar o 
evangelho em parceria e comunhão. 
Nesse sentido, em 31 de outubro de 
2016 o Presidente da FLM, Bispo 
Munib Younam, e o Papa Francisco 
presidiram a celebração na Catedral 
Luterana em Lund, na Suécia.

Agora, a IECLB, filiada à FLM, 
e a Igreja Católica estenderam esse 
convite fraternal a todo o povo de 
Deus: testemunhar o evangelho de 
Jesus Cristo em parceria e comu-
nhão, como sal e luz do mundo, no 
caminho do conflito à comunhão.Presidência, pastores sinodais, bispos e celebrantes em Porto Alegre.

Em uma realização da Comis-
são de Diálogo Bilateral Católico-
-Luterano, da Comissão Episcopal 
Pastoral para o Ecumenismo e Di-
álogo Inter-religioso da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e do Núcleo Ecumênico e 
Inter-religioso e Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná (PUC-PR), 
aconteceu, nos dias 1º a 3 de setem-
bro em Curitiba/PR, um Simpósio 
Ecumênico Mariológico, que reuniu 
bispos, padres, pastores, leigos e estu-
dantes de teologia de diversas partes 
do Brasil. Duas datas motivaram a 
realização do evento: os 500 anos da 
Reforma e os 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora Aparecida 
nas águas do rio Paraíba do Sul.

O tema principal que fundamen-
tou as conferências do simpósio 
foi o comentário de Lutero sobre o 
Magnificat. Segundo Dom Francisco 
Biasin, Bispo de Volta Redonda/RJ 
e presidente da Comissão Episcopal 
para o Ecumenismo e o Diálogo In-
ter-religioso, foi possível “encontrar 
pontos em comum muito bonitos e 
fundamentados, sobretudo na Bíblia, 
que podem nos ajudar a crescer na 
unidade entre as duas igrejas”.

O primeiro dia do simpósio 
aconteceu no auditório Thomas 
Morus, da PUC-PR, e teve duas 
conferências: “Apresentação do 
Documento: Do Conflito à Comu-
nhão”, assessorado pelo pastor Dr. 
Leandro Hofstätter (IECLB) e pelo 
Pe. Erico Hammes, e “A 500 anos 
da Reforma, o que Lutero tem a nos 
dizer hoje?”, assessorado pelo Pe. 
alemão Hubertus Blaumeiser, vin-
do da Europa especialmente para o 
simpósio. A palestra de Blaumeiser 
foi muito apreciada, pois, vindo de 

Roma e perito em Lutero, ele integra 
o Movimento dos Focolares, que no 
mundo inteiro promove a unidade 
entre os cristãos, expôs de maneira 
clara e atraente pontos do pensamen-
to de Lutero que são atuais e renova-
dores, além de ter feito uma síntese 
sobre o ponto atual do diálogo entre 
católicos e luteranos, evidenciando 
o maravilhoso caminho que tem se 
desenvolvido ultimamente.

No sábado, o evento aconteceu no 
Instituto Salete e teve mais três con-
ferências: “A Espiritualidade Luterana 

da Cruz”, “A Teologia de Lutero sobre 
Maria a partir do seu Comentário ao 
Magnificat”, na abordagem luterana e 
na abordagem católica.

O domingo foi momento de 
celebrar junto a fé em Cristo e con-
cluir pensando em ações ecumênicas 
para o futuro. Para o pastor Yedo 
Brandenburg (IECLB), a credibi-
lidade da igreja depende de todos: 
“Depende do nosso testemunho, 
do nosso caminhar de mãos dadas, 
do respeito à alteridade e isso está 
ocorrendo. Claro que não buscamos 
uma unidade institucional, mas uma 
diversidade reconciliada a partir da 
Cruz de Cristo”.

No clima de fraternidade e uni-
dade, luteranos reconhecem Maria 
como a Mãe de Deus, segundo a 
ótica bíblica e a amam. Da mesma 
forma, católicos reconhecem que 
precisam mudar o seu olhar em re-
lação a Lutero, o Reformador. 

A Presidência da IECLB foi re-
presentada no evento pelo P. Inácio 
Lemke, Pastor 2º Vice-Presidente da 
Igreja e Pastor Sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense. 

*Fonte: nota original publicada no 
site da CNBB - Regional Sul/PRP. Dr. Leandro Hofstaetter foi um dos palestrantes do encontro.

Simpósio se debruça sobre o Magnificat em Lutero
DIÁLOGO CATÓLICO-LUTERANO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Especial UM OLHAR para os desafios 
diante da igreja no futuro

OLHANDO PARA FRENTE

Outros 500 depois da Reforma
P. GUILHERME LIEVEN / Rodeio

Quando Jesus disse: Eu 
sou o Caminho e a 
verdade e a vida; eu 
sou a luz do mundo; o 

pão vivo que desceu do céu; a água 
que mata a sede para sempre; não 
tenham medo dos que matam o 
corpo; felizes os misericordiosos; 
felizes os que têm fome e sede de 
justiça; onde estiver o seu tesouro, 
aí estará o seu coração... Quando 
Ele afirmou: Eu venci a morte; eu 
lhes dou a paz... Muitos que ou-
viam Jesus devem ter cochichado: 
“Agora são outros quinhentos!”. 

Quando o apóstolo Paulo escre-
veu para a comunidade em Roma: 
o mundo inteiro ouve falar sobre 
a fé que vocês têm; o evangelho 
é poder de Deus para salvar todos 
os que creem; o evangelho mostra 
que Deus nos aceita por meio da 
fé; o justo viverá por fé; nós que 
somos fortes devemos ajudar os 
fracos a carregarem as suas cargas 
e não devemos agradar a nós mes-
mos; não há nenhuma condenação 
para as pessoas que estão unidas 
em Cristo... Certamente alguns da 
comunidade, depois de ouvirem 
a leitura e os comentários sobre 
a carta que receberam de Paulo 
comentaram assim: “Agora são 
outros quinhentos!”. 

O novo – Se uma criança tinha 
uma mochila velha, já rasgada, 
e ganhou uma nova, ela, depois 
de olhar e usar a nova mochila, 
surpresa, vai dizer: que mochila 
bonita, boa! “Agora são outros 
quinhentos!”. 

Se uma pessoa ganhou no dia 
do seu aniversário uma camisa 
nova, ao vesti-la, olha no espelho, 
se ajeita e, com graça, afirma: 
“Agora são outros quinhentos!”.

Afirmamos que Jesus trouxe a 
salvação ao mundo, e agora são ou-
tros quinhentos. As pessoas viram 
e ouviram coisas extraordinárias.  
As primeiras comunidades cristãs, 
numa realidade injusta e ameaça-
dora, adversa à vontade de Deus, 
ouviram a proclamação do amor 
de Deus revelado em Jesus Cristo. 
Pessoas foram transformadas, co-
munidades cristãs nasceram, vidas 
foram salvas. Tudo isso foram 
“outros quinhentos”. Algo novo 
e maravilhoso passou a acontecer 
em vilas e cidades. E os ouvintes 
do evangelho que praticavam a 
fé percebiam: “Agora são outros 
quinhentos!”.

A Reforma – Parece estra-
nho, mas com liberdade podemos 
anexar mais esse significado à 

frase que desperta compromisso 
nas celebrações e reflexões dos 
500 anos da Reforma: “Agora são 
outros quinhentos!”. 

Nossa história está marcada, 
moldada e colorida com os sinais 
do novo e extraordinário que veio 
ao mundo pela ação salvadora de 
Deus, realizada em Jesus Cristo. 

Há 500 anos, algo novo e 
surpreendente também aconteceu. 
Martim Lutero e a Reforma varre-
ram e lavaram muitas coisas velhas 
da igreja. Novidades boas surgi-
ram. Num mundo e numa realidade 
sedentos de mudanças, ávidos pela 
ação misericordiosa e a bênção de 
Deus, as lideranças do império, da 
igreja e o povo conheceram as 95 
teses de Martim Lutero. 

Ele anunciou que 95 coisas 
precisavam mudar na igreja. De-
nunciou o clero e as lideranças 
que comercializavam a graça e o 
amor de Deus. A igreja precisava 
de uma reforma. A firmeza de 
Martim Lutero, as dúvidas e o 
sofrimento do povo, somados à 
situação da igreja cheia de divi-
sões e de erros, perdida e afasta-
da da sua missão de anunciar o 
evangelho de Jesus Cristo fizeram 
surgir um novo movimento, com 
novidade de vida. 

A ação nova de Martim Lute-
ro chamou para o retorno à obra 
salvadora de Deus, realizada em 
Jesus Cristo. Fundamentou o grito 
por mudança na necessidade da 
igreja grudar somente em Cristo, 

na Escritura Sagrada, na Bíblia, na 
Fé e na Graça. 

Em poucos anos muitas coisas 
mudaram. A Bíblia foi traduzida 
para o alemão. Tornou-se conheci-
da pelo povo de Deus. As famílias 
receberam o Catecismo, escrito 
por Lutero, para ensinar os conte-
údos da fé aos filhos e às famílias. 
Conheceram os mandamentos de 
Deus, as orações da igreja, os sa-
cramentos do Batismo e da Santa 
Ceia e a importância da confissão 
dos pecados. 

Aos poucos, os cultos ganha-
ram uma nova liturgia e novos 
hinos, e a Bíblia passou a ser 
estudada. Aprenderam sobre a 
liberdade, sobre a comunhão com 
Deus, através de Jesus Cristo. As 
lideranças da Reforma prepararam 
uma nova Confissão – A Con-
fissão de Augsburgo. Tornou-se 
necessário esclarecer os motivos 
das mudanças e a nova vida das 
comunidades de fé.  

As comunidades que aderiram 
às mudanças da Reforma viveram 
e testemunharam coisas novas e 
surpreendentes. Certamente alguns 
comentavam: “Agora são outros 
quinhentos!”.

O Brasil – Os fatos da história 
revelam momentos extraordinários 
que são verdadeiramente “outros 
quinhentos”.  Quando os primeiros 
imigrantes evangélico-luteranos 
chegaram ao Brasil, trouxeram 
consigo o seu jeito de viver a fé em 

Jesus Cristo: Bíblia, hinário, cate-
cismo, tradições, conhecimentos 
sobre o culto, o entendimento e a 
prática dos sacramentos e ofícios 
da igreja. 

A realidade brasileira era per-
versa. Não encontraram recursos 
para sobreviver com dignidade. 
E, ainda, a sua identidade cristã 
não foi considerada. A religião 
oficial da nova terra era a Católica 
Romana. As suas formas liturgias 
e tradições de fé não podiam ser 
praticadas. Igrejas não podiam ser 
construídas. 

Nessa nova realidade os imi-
grantes começaram a se organizar 
e resistir. Construíram escolas, 
nas suas casas reuniram-se para 
orar, cantar, ler e estudar a Bíblia. 
Sabiam que era preciso somente a 
escritura sagrada, Jesus Cristo, a fé 
e a graça de Deus. 

Em meio aos medos, con-
tradições e perigos, doenças e 
fatalidades, saudade de parentes 
e da terra natal, resistiram e orga-
nizaram comunidades de fé. Logo 
descobriram que, com fé e espe-
rança, unidos em comunidades, 
em comunhão uns com os outros e 
com Deus, educando filhos e filhas, 
cuidando dos valores da justiça e da 
paz, a novidade de vida poderia ser 
vista. Tempos depois, certamente 
alguns já afirmavam: “Agora são 
outros quinhentos!”.

A nossa vez – Hoje vivemos 
num mundo ruim e ameaçador, 

onde vale a esperteza, o lucro, a 
louca beleza, a vaidade, o sucesso, 
a corrupção, o roubo, a mentira, a 
violência, o ódio e a discriminação 
de pessoas. Um mundo onde a 
maioria está possuída por valores 
e interesses brutais e cruéis, que 
matam, intoxicam, separam co-
munidade e famílias... Completem 
essa frase. Estão faltando mais 
palavras para descrever o que se 
passa em nosso contexto, no país 
e no mundo.

Nesta realidade, nós cristãos 
evangélicos luteranos, guiados por 
Cristo, que apostou no amor mes-
mo na cruz, orientados pela Palavra 
de Deus, com fé e libertados, sob 
a graça de Deus, somos chamados 
e chamadas a testemunhar a novi-
dade de vida, a fazer a diferença, 
a participar do movimento de mu-
danças e transformação. “Agora 
são outros quinhentos!”.  

Apostamos na misericórdia e 
na bênção de Deus. Construímos 
comunidades. Vivemos em fé e es-
perança. Praticamos os sacramen-
tos. Cuidamos das nossas crianças. 
Cantamos com instrumentos e em 
coro, louvando a Deus. Ensinamos 
os conteúdos da fé aos nossos ado-
lescentes e jovens. Criamos grupos 
de mulheres e homens. Acompa-
nhamos os doentes e enlutados. 
Agimos e incidimos na realidade 
através de instituições, fundações 
e por meio de ações simples de 
diaconia, que têm o poder da 
profecia e o gosto da novidade de 
vida. Nessa realidade, vemos e per-
cebemos que a nossa participação 
na comunidade, a nossa fidelidade 
como filhos e filhas de Deus, são 
outros quinhentos.

Esta é a nossa vocação. Aceitos 
por Deus, pela fé, somos colocados 
na missão de Deus neste mundo 
para fazer a diferença, criar sinais 
de vida e anunciar a vontade de 
Deus de transformar os seus ini-
migos em amigos. 

Nossa vida, nossa vida comu-
nitária de fé, tudo o que fazemos 
em nome de Deus, é para chamar 
mais pessoas para viverem em li-
berdade. Podemos proclamar a elas 
o evangelho e clamar para pararem 
de cultuar a morte, de manipular a 
palavra de Deus, de acreditar em 
valores e poderes que escravizam 
e matam.  

Nos próximos 500 anos bus-
caremos, com a ação do Espírito 
Santo, pela proclamação do evan-
gelho encantar pessoas com a vida, 
com o amor, com a dignidade e a 
liberdade, com a comunhão com 
Deus, em simplicidade. Isso é algo 
extraordinário! Por isso, “agora são 
outros quinhentos!”.
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