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MEDITAÇÃO

Leia também

Pedra Fundamental 
concretiza primeiro 
passo de um sonho

CAMPOS VERDEJANTES

Campo Alegre assistiu no dia 
27 de agosto ao ato de lançamento 
da pedra fundamental do Instituto 
Luterano Campos Verdejantes. O 
lugar, idealizado por Magdalena 
Gramkow, será um oásis para fa-
mílias de pessoas com deficiência.

DESTAQUES / PÁG. 3 

O passado alemão sob a 
censura nazista à arte moderna e 
uma obra exposta na feira Doku-
menta em Kassel sobre livros 
proibidos são inspiração para 
uma reflexão do pastor Clovis 
Horst Lindner sobre a relação 
entre arte e censura ao longo da 
história humana.

GERAL / PÁG. 11  

www.facebook.com/ocaminhoieclb

A Diaconia chega 
aos 50 anos levando 
água ao semiárido

SERVIÇO SOCIAL

Criada pela Confederação 
Evangélica do Brasil, a Diaconia 
é uma organização social de inspi-
ração cristã. Concentra sua atuação 
em três estados do Nordeste brasi-
leiro e atua em defesa dos excluí-
dos e empobrecidos da região sob a 
chancela de onze igrejas, a IECLB 
entre elas. 

HISTÓRIA / PÁG. 10 

Hora de celebrar!
REFORMA 500 ANOS

Lucas 15.10 

Omês de outubro de 2017 será único! Martim Lutero e o tur-
bilhão de eventos em torno da sua personalidade irrequieta 
e determinada marcaram a história da humanidade tanto 
quanto o Renascimento ou a conquista da América. Depois 

de cinco séculos transcorridos, poucos fatos históricos impregnam tanto 
a atualidade quanto a Reforma Protestante. O lado bom de tudo isso é 

“Os anjos de Deus 
se alegrarão 
por causa de um 
pecador que se 
arrepende dos 
seus pecados.”

Um jovem ativo na igreja acei-
tou provar um coquetel de bebidas 
fortes. Seu corpo não demorou a 
sinalizar a intoxicação e foi interna-
do às pressas. A mãe, também ativa 
na comunidade, mulher simples e 
batalhadora, que criou os filhos sem 
o pai, não acreditou quando ligaram 
para ela requerendo sua presença no 
hospital para cuidar do filho com 
overdose. Ela disse que devia ser um 
engano: seu filho nem bebia! Mas 
era verdade... Atônita e indignada 
ela foi ao hospital e cuidou do filho. 
O jovem, depois de retomar a cons-
ciência, não sabia o que dizer para 
a mãe e para a irmã mais velha. Ele 

havia quebrado o laço mais nobre na 
relação humana: a confiança.

Com o filho em casa, a mãe me 
chamou e me colocou a par de tudo. 
Conversei com o jovem. Ele não con-
seguia olhar nos meus olhos, tamanha 
a sua vergonha. Perguntei o que mais 
doía naquele momento. Ele disse que 
era ter traído a confiança das pessoas 
que mais amava. Ele chorou e disse 
que estava profundamente arrepen-
dido. Orei com ele, clamando pelo 
perdão de Deus e anunciei a graça, 
dizendo que “Deus é fiel e justo para 
perdoar e purificar todo pecado” 1Jo 
1.9. Perguntei se ele estava pronto 
para pedir perdão à sua mãe e ele 

disse que era o seu maior desejo. E foi 
aí que eu presenciei a cena mais linda 
do meu ministério: o jovem, com 
profunda humildade, chegou diante 
de sua mãe, olhou nos seus olhos e 
pediu perdão. A resposta da mãe veio 
acompanhada de um abraço quase 
interminável. Eu agradeci a Deus por 
ver que tudo aquilo era real – o pe-
dido de perdão e o perdão concedido 
eram verdadeiros e a reconciliação 
aconteceu no íntimo dos dois. 

Arrependimento e reconciliação 
são ensinamentos divinos. Vive em 
paz quem os pratica. Naquele dia, 
fizemos festa na casa, e tenho certeza 
que os anjos fizeram festa no céu!

que nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, fazemos 
parte desta história espetacular. Assim, nada mais justo do que celebrar 
e render graças a Deus. O que nos move, é a Teologia da Graça. O lega-
do da Reforma nos impulsiona a continuar sendo uma igreja que faz a 
diferença. Neste mês de outubro, louvemos, exultemos e falemos sobre 
a fé que nos move. Parabéns, comunidade luterana mundial!

O Parthenon dos 
livros proibidos 
e o que é arte

CULTURA

NESTA EDIÇÃO:

Encarte 
Especial da 
Reforma  



Lutero continua 
a nos dizer que a 
igreja tem na Bíblia 
a única norma de fé 
e de vida e não abree 
mão da confissão de 
que Cristo é o único 
Senhor e Salvador.

Os anjos de Deus se alegrarão por 
causa de um pecador que se arrepende 
dos seus pecados.”

CLÁUDIA VOIGT 
ESPÍNDOLA, 
Assistente social em 
Florianópolis/SC
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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

Reforma é dádiva e oportunidade

Opinião  LUCAS 15.10

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:
10/10/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Outubro é tempo de festa! Estamos em clima de celebração 
e júbilo pelos 500 anos da reforma luterana. É momento de 
elevar nossos corações e olhos ao alto e render graças a Deus 
pelas mudanças que ocorreram a partir da leitura e estudo da 

palavra de Deus. E pela razão maior, como Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, fazemos parte desta história singular!

Muitas programações já se realizaram mundo afora e outras estão ainda 
programadas. Entre estas, destacamos o Dia da Igreja Intersinodal, no dia 
29 de outubro, em Jaraguá do Sul/SC, organizado pelos Sínodos Vale do 
Itajaí, Paranapanema e Norte Catarinense.

A data comemorativa dos 500 anos é 31 de outubro. Data em que Lutero 
fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg/Alemanha, propondo a 
discussão da caminhada da igreja da época.

Não esqueçamos que a Reforma é dádiva divina. Não podemos ficar 
apenas no celebrar e na comemoração. É também oportunidade para efetuar 
uma reflexão profunda e séria, verificando o que precisa ser recuperado e o 
que deve ser abandonado para sermos a igreja de Deus! A preocupação e a 
pergunta é por uma igreja não insípida, mas “sal da terra” com todo vigor! 
Nesta reflexão cabe a pergunta: Lutero tem algo a nos dizer em nossos dias? 
O que ele nos diria diante da realidade na qual estamos, seja ela referindo-

-se à nossa vida comunitária, em termos de missão e testemunho, ou ainda 
diante da realidade brasileira na qual estamos inseridos? Realidade esta que 
uns denominam como sendo a maior crise que o Brasil já experimentou em 
sua história. Outros falam que há uma “erosão moral” na qual as relações 
humanas deixam de se pautar pela ética.

Lutero continua a nos dizer: A igreja tem na Bíblia a única norma de 
fé e de vida; não abre mão da confissão de que Jesus Cristo é o único Se-
nhor e Salvador. A salvação é graça de Deus; igreja são pessoas inseridas 
na comunidade e no mundo. Neste sentido, Lutero nos indicou um norte 
ético. Enfatizou, em seus escritos, que a fé deve levar a mudanças. Jean 
Delumeau, estudioso do cristianismo em especial na Reforma, afirma que 
a prática da fé foi fundamento na Reforma. Fé ancorada em sólida teologia 
que levou para uma nova moral, um novo padrão de conduta, uma ética 
capaz de transformar a sociedade como um todo e não apenas a igreja.

O Caminho brinda os seus leitores e as suas leitoras, nesta edição, com 
o Encarte Especial da Reforma. Cremos ser importante conhecer o passado 
para poder pensar, refletir e projetar o amanhã. Boa leitura e reflexão!

ENIGMA FOTOGRÁFICO 4

Você sabe que lugar é este?

Convivendo com a diversidade religiosa

RESPOSTA DO MÊS DE SETEMBRO

Esta é a Igreja da IECLB do Distrito 
Claraíba, em Nova Trento/SC. Carla 
Cristaldo (Jaraguá do Sul).  Andreas 
Herweg (Pomerode) e Marcelo Marcos 
Busse (Blumenau). entram junto na lista. 
Os que acertaram até agora,  participando 
do sorteio de uma assinatura para 2018. 
O resultado sai em dezembro!

Esta é a quarta foto do 
Enigma Fotográfico. Se 
você quiser participar e 
concorrer a uma assinatura 
do jornal O CAMINHO para 
o ano de 2018, envie-nos a 
sua resposta para o e-mail 
caminho@mythos.art.
br, com nome, telefone 
e endereço completo. 
Na edição de dezembro 
sairáo/a sortudo/a que vai 
receber uma assinatura do 
jornal para 2018. Boa sorte!

Notícia ref. Concílio de 2018 (set/p.3), lembro que não 
há mais eleição do Conselho no Concílio da Igreja. O 
Conselho da Igreja é composto nas assembleias sinodais.
 Gerd Uwe Kliewer - Pirabeiraba/Joinville/SC
Sobre a Feijoada de Rodeio 12 (set/p.6) a LELUT que mais 
ajudou foi a de Barra do Rio Cerro/Jaraguá do Sul.
 Suzana Karina Tribess Stricker - Jguá do Sul/SC

Ul t imamente,  tenho me 
relacionado com pessoas 
dos mais variados matizes 

religiosos, de fiéis testemunhas de 
Jeová  a espíritas, passando por 
muçulmanos e umbandistas. Cada 
um exercendo seu legítimo direito 
de escolha, de professar sua opção 
religiosa. Essa convivência tem me 
levado a algumas reflexões. 

A primeira reflexão é que essa 
possibilidade de escolha decorre 
do fato de vivermos num mundo 
pós-moderno, onde a questão do 
divino e do reconhecimento de um 
ser superior passa por uma questão 
de escolha individual. 

Sabemos que nem sempre foi as-
sim. Na Idade Média, por exemplo, 
o caminho era um só e aquele que 
ousasse se desviar dos dogmas da 
Igreja Católica estava colocando sua 

vida em risco. Lutero e tantos outros 
do seu tempo experimentaram isso 
na própria pele. 

Em segundo lugar, temos a 
oportunidade única de adquirir co-
nhecimentos e vivenciar uma troca 
de experiências. Percebi que a fé 
muçulmana não admite mediador 
entre Deus e os homens. Como 
não há a noção de pecado original 
não há uma dívida a ser paga e, 
portanto, cabe a cada um seguir os 
mandamentos divinos para estar em 
sintonia com Deus. 

Outra amiga buscou no espiri-
tismo a explicação para suas dores 
existenciais. Ela caminha sobre as 
veredas do resgate de outras vidas. 
Desta forma, sua jornada inclui 
ações de solidariedade, tentando 
merecer algo melhor no futuro. 

Testemunhas de Jeová andam 
pelas ruas num sábado frio e chu-
voso... O que as move? Recebem 
portas fechadas, mas continuam no 
firme propósito, porque a ação é 
carregada de sentido. 

Viajar cerca de 300 quilômetros 
para ir numa manifestação da um-

banda, faz parte do mundo de outra 
amiga, que buscou nesta religião 
a paz e o equilíbrio que estava 
buscando.

Enfim, diferentes fés, diferentes 
meios de ligação com o sagrado. 
Jesus nos ensina a viver em amor e 
comunhão com o próximo. Quem é 
o meu próximo? Será que é somente 
aquele que compartilha meu modo 
de ser e de pensar, minha fé? Seria 
muito fácil seguir os ensinamentos 
dEle se a proposta fosse essa, mas o 
ensinamento é: ame o seu próximo 
como a si mesmo!

Como tratar o diferente? Com 
um profundo respeito pela escolha 
de fé e com muito amor, instru-
mentos para superar o desafio da 
convivência com aquele que pensa 
diferente. 

Exercendo isso, já estamos 
dando um grande exemplo e ainda 
temos a oportunidade de expressar 
o diferencial cristão: nossa salvação 
vem pelos ensinamentos de Jesus e 
vem pela Graça. É pela Graça que 
nos movemos e tentamos mover o 
mundo!

CARTAS



Fala Sinodal
ODAIR BRAUN 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Paranapanema, em Curitiba.

5693

ANO XXXIII / Nº 10 / OUTUBRO DE 2017 3O CaminhO

Destaques
INSTITUTO LUTERANO CAMPOS VERDEJANTES

Pedra fundamental é o primeiro 
passo em direção à concretização Alegres, Jubilai!

MAGDALENE GRAMKOW foi 
idealizadora do Instituto

FOTOS: CLOVIS LINDNER

P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

Agora vai! Um sonho de 
duas décadas começou a 
sair do papel no dia 27 de 

agosto, em Campo Alegre/SC. O 
lançamento da pedra fundamental 
é o primeiro passo concreto rumo a 
uma casa de repouso e acolhimento 
para pessoas com deficiência com 
o inspirador nome de Instituto Lu-
terano Campos Verdejantes.

Tudo começou com um grupo 
de amigos impulsionado pelo 
sonho de dona Magdalene Gra-
mkow. Incontáveis reuniões de-
pois, formalização de um instituto 
com CNPJ e tudo, planta baixa na 
mão, agora existe o primeiro sinal 
concreto do que será a casa: a pedra 
fundamental.

O culto, numa radiante manhã 
ensolarada e sob uma impecável 
lona branca, foi concelebrado pela 
presidente do “Campos Verdejan-
tes”, a incansável diácona emérita 
Valmi Ione Becker, o casal de 
ministros local, Flávio e Franciele 
Weiss, a diaconisa Arlete Proch-
now , a coordenadora de Diaconia e 
Inclusão da IECLB, diácona Carla 
Vilma Jandrey, e o pastor sinodal 
e 2º vice-presidente da IECLB  
Inácio Lemke.

“Muita fé, muita esperança 
e, sobretudo, muito amor desse 
pessoal que sonhou este sonho ao 
longo das últimas duas décadas 
foram os impulsos para que che-
gássemos ao dia de hoje”, celebrou 
Lemke em sua pregação, aludindo 
ao escrito de Paulo em 1 Coríntios 
13 sobre o amor.

A diácona emérita Valmi Becker preside o Instituto e a diaconisa Arlete Prochnow coordena a Diaconia do SNC.

A bela celebração foi envolta 
na moldura do coral Cristo Re-
dentor, da Comunidade Evangé-
lica de Joinville-CEJ, que fretou 
um ônibus para participar. Diante 
das autoridades e da numerosa 
comunidade, a eufórica diretoria 
do Instituto colocou jornais do dia 
– entre eles a última edição do Ca-
minho –, dinheiro, atas e diversos 
documentos na urna. A pedra foi 
lacrada e recebeu as tradicionais 
marteladas do pastor sinodal e de 
Márcio Habech, coordenador da 
Comissão de Construção.

Muitos falaram e houve muitas 
homenagens. Entre as falas que 
mais emocionaram o público, este-
ve a de Débora Lindner Zambiasi, 
publicitária e mãe de um menino 
com deficiência. Criadora da lo-
gomarca do Instituto junto com o 
marido Cristiano, também publi-
citário, ela mencionou os “nãos” 
iniciais de quem recebe um ser tão 
especial aos seus cuidados, segui-
dos de “e se...”, e que se tornam em 
“sim” a cada conquista.

Emocionou também a idea-
lizadora do projeto. Magdalene 

Gramkow, viúva do pastor Nor-
berto Gramkow, mãe de uma 
filha com deficiência e ela mesma 
dependente de um andador para 
locomover-se, entre lágrimas e 
uma citação de Dietrich Bonhoe-
ffer, falou da sua alegria por viver 
este momento.

A futura sede do instituto foi 
planejada para ser um espaço de 
acolhimento para pessoas com 
deficiência e seus familiares, ins-
pirado em know-how do Evange-
lisches Johannesstift em Berlim\ 
Alemanha. “Não será um depósito. 
Trabalharemos sempre em conexão 
com as famílias, em apoio e carre-
gar mútuos”, frisou Valmi.

O culto do lançamento da pedra 
fundamental transformou-se num 
encontro fraterno, reforçado a pão 
com salsichão e muita conversa. 
Sonhos são assim, começam de for-
ma utópica e se tornam celebração 
e encontro rumo à concretização. 
Muitas mãos plantam campos 
verdejantes. Este, virou instituto e 
será casa de apoio.

Por ora, os recursos em caixa 
são suficientes apenas para levantar 
as paredes. “Precisamos da ajuda 
de muita gente”, ressaltou o tesou-
reiro do instituto, Rubens Bahr ao 
apresentar o “Livro Ouro” e a conta 
para doações (C\C 30.227-5 AG 
0628 CEF). Detalhes do projeto 
podem ser conhecidos na internet 
(facebook .com\camposverdejan-
tes e E-Mail  ilcamposverdejan-
tes@gmail.com)A comunidade prestigiou a celebração. à direita, D. Magdalene Gramkow, a idealizadora do projeto.

O título, extraído do hino 
155 do Hinos do Povo de Deus 
1 (HPD 1), orienta o tema 
da IECLB neste ano em que 
comemoramos os 500 anos 
da Reforma. Diversas são as 
comemorações, celebrações, 
lançamentos de livros, 
seminários e encontros no Brasil 
e no mundo. 

Também os sínodos 
Paranapanema, Norte 
Catarinense e Vale do Itajaí 
têm um grande Dia Inter-
Sinodal da Igreja, marcado 
para 29 de outubro na Arena 
Jaraguá, na cidade de Jaraguá 
do Sul/SC, para celebrar este 
acontecimento histórico que 
redimensionou a igreja e lançou 
luzes sobre a economia, a 
educação e a organização da 
sociedade. 

Deve ser evitado ar de 
triunfalismo, como se todos 
aqueles eventos tivessem 
acontecido num estalar de 
dedos. A Reforma se deu 
em contexto que deve ser 
compreendido, como demonstra 
o encarte que acompanha O 
Caminho neste mês e que visa 
ampliar o entendimento sobre a 
Reforma.

Como dito, muitas são as 
comemorações neste ano. O 
que fica disso e como isso nos 
orientará a partir do dia 1o de 
novembro, o dia seguinte ao 
aniversário da Reforma? Como 
serão os próximos 500 anos? O 
que nossos sínodos, paróquias 
e comunidades aprendem com 
este movimento em torno dos 
500 anos e como isso orientará 
a caminhada?

Lutero mudou o mundo 
e não somente a igreja. O 
compromisso que devemos 
aprender das comemorações 
é que a igreja e a sociedade 
precisam estar em constante 
avaliação e transformação, para 
que os desafios que se colocam 
possam ser enfrentados visando 
o bem comum. 

Cristãos e cristãs inspirados 
em Lutero não podem se abster 
da sociedade e das demandas 
que ela traz, sob pena de deixar 
a sua fé adormecida. Lutero 
mudou a igreja e o mundo. 

Luteranos e luteranas hoje 
são desafiados e desafiadas 
a colocar-se em posição 
de vanguarda para que os 
ensinamentos da Reforma 
persistam impulsionando 
transformações e reformas. 
Isto deve acontecer a partir 
da Sagrada Escritura e da 
fé, elementos essenciais 
para Lutero e para a Igreja 
Luterana.
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Gente e Eventos 

Flashes

P. PRES. FRIEDRICH esteve em 
Rodeio 12 no dia 10 de agosto 

IMAGEM DO FACEBOOK

MINISTÉRIOS

TOBIAS MATHIES / Blumenau

Na quinta-feira, 10 de agos-
to, o pastor presidente da IECLB, 
Dr. Nestor Paulo Friedrich, parti-
cipou da conferência de ministros 
e ministras do Sínodo Vale do 
Itajaí. O encontro foi celebrado no 
Centro de Eventos Rodeio 12. Em 
conversa com pastores, pastoras 
e diáconos, o pastor presidente 
falou dos quatro eixos do Plano de 
Ação Missionária (Pami) da Igre-
ja: liturgia, diaconia, comunhão e 
evangelização; e os eixos trans-
versais: comunicação, formação e 
sustentabilidade.

Ao mencionar a temática “Cui-
dar Bem do Bem da IECLB”, que 
sinaliza as ações da atual adminis-
tração central da igreja, o dirigente 

Pastor presidente abre o jogo 
com ministros e ministras no Vale

Brasil?” e, destacou: “como ser 
igreja em uma sociedade hedonista, 
individualista e consumista, em 
que tudo é efêmero e descartável, 
na qual as pessoas se sentem livres 
para uma participação descompro-
missada, transitória e dependente 
da emoção e do ambiente?”.

A comunicação também foi 
abordada. Ele destacou os princi-
pais veículos de comunicação da 
IECLB e lembrou das redes sociais 
e novas mídias, que atualmente, 
exercem um papel essencial para 
a divulgação de ações e troca de 
informações. Por fim, ministros e 
ministras puderam fazer perguntas 
e colocar suas opiniões sobre a 
gestão e a missão da IECLB. Nesta 
hora, Friedrich abriu o jogo com 
seus colegas de ministério.

máximo da IECLB disse que tem 
como prioridades a comunicação, 
ações missionárias, qualificação 
funcional, acompanhamento a 
ministros e ministras e a estudan-
tes de teologia. Ele explanou com 

detalhes os programas e projetos 
em cada uma dessas áreas.

O pastor presidente parafraseou 
o secretário de Missão, Pedro 
Puentes, quando questionou: “Que 
Igreja queremos ser no e para o 

O pastor presidente refletiu sobre o ser igreja com os ministros do Vale.

No dia 22 de agosto, as mi-
nistras do Sínodo Norte Catarinense 
tiveram o 12o Encontro Sinodal, nas 
dependências do Lar Vila Elsa em 
São Bento do Sul/SC. O encontro 
teve meditação da pastora Daiana 
Ernest Schwalbe (Oxford) e partilha 
sobre a vida pessoal e familiar das 
16 participantes do encontro, entre 
pastoras, catequistas, diáconas e 
diaconisa. 

No encontro, a pastora Francine 
de Oliveira Kerkhoff falou sobre 
sua tese de mestrado na UNIPLAC 
sobre “Ensino religioso no projeto 
político-pedagógico do município 
de Videira: Tensões e Desafios”. 

A partilha ocorreu sobre o tema 
da pesquisa, sua relevância para a 
atuação ministerial bem como das 
alegrias que a vivência do mestrado 
proporcionou à colega, lembrando a 
importância de espaços de amizades 
e reciprocidade na trajetória ministe-
rial e de vida de cada pessoa.

O grupo tratou da representação 
no planejamento do III Encontro 
Nacional de Ministras da IECLB e 
definiu datas, locais e temas para os 
encontros de 2018, bem como indi-
cou a nova coordenadora do grupo, 
a catequista Rosilene Schultz, que 
assume no lugar da pastora Cristina 
Scherer. 

Ministras do Sínodo Norte 
Catarinense têm 12o encontro

O encontro das ministras do Norte Catarinense foi em São Bento do Sul.

RENATO LUIZ BECKER 
despediu-se do Conselho de 
Redação do jornal o Caminho. 
O momento ocorreu durante 
a última reunião de pauta do 
jornal, no Centro de Literatura 
Evangelística, em Blumenau/
SC. O pastor justificou seu 
desligamento com um bem-
humorado texto intitulado “O 
Ponto”, em que reflete sobre 
a necessidade de desapegar 
e encerrar etapas na vida. Na 
reunião, falou de seus projetos 
futuros e agradeceu todo o 
carinho que recebeu da equipe. 
O Conselho de Redação 
agradece por sua contribuição 
ao Jornal O Caminho durante 
os 17 anos em que participou 
como conselheiro e colunista. 
Desejamos ao pastor Renato 
sucesso em seu novo projeto 
e deixamos o Jornal sempre 
aberto às suas contribuições.

Uma cruz com as Sete Obras 
de Misericórdia foi o lembrança 
de despedida que o pastor 
HANS ZELLER, secretário 
para América Latina da Igreja 
Evangélica Luterana na Baviera 
recebeu em visita à sede da 
à IECLB. No dia 14 de agosto 
Zeller foi recebido pelo Pastor 
Presidente, pastor Dr. Nestor 
Friedrich, e pelo assessor 
teológico da Presidência, 
pastor Dr. Romeu Martini, junto 
com o pessoal da Secretaria 
Geral da IECLB. A cruz foi um 
reconhecimento pelos anos 
de caminhada conjunta, pelos 
quais a IECLB é imensamente 
grata. O pastor Zeller também 
levou um conjunto de canecas 
com obras do pintor Flávio 
Scholles. Conforme já noticiado 
neste espaço, Zeller despede-
se da função e ingressa na 
aposentadoria no final do ano. 

P. ODAIR BRAUN / Curitiba

Dados do Banco Central do 
Brasil apontam que mais de 58% 
das famílias brasileiras enfrentam 
dificuldades em relação a endivida-
mento. A realidade das comunida-
des cristãs não é diferente. O tema 
marca forte presença no dia a dia 
familiar e gera dificuldades. 

Também ministros e ministras 
da igreja muitas vezes são atrope-
lados por situações de dificuldades 
financeiras e necessitam adotar 
postura de maior planejamento. 

Em vista disso, os ministros 
e as ministras do Sínodo Para-
napanema estiveram reunidos 
de 29 a 31 de agosto na segunda 
conferência sinodal do ano em 
Campo Largo/PR. O tema de 
estudo foi Conhecendo a Econo-
mia e Aprendendo fazer Plane-
jamento Financeiro Familiar. O 
encontro de ministros e ministras 
foi assessorado pelo economista 
Carlos Magno e pelo couching e 
administrador Ion de Veer, autor 
do livro Minhas Finanças, da 
Editora Esperança.

Ministros do Paranapanema 
falam sobre dinheiro e família

Ministros e ministras participantes da conferência em Campo Largo.

"Se Deus nos privasse por um ano 
de tudo o que precisamos para 
viver, oh, quão grande seria a 
gritaria neste mundo! Mas, como 
ele despeja tudo sobre nós em 
profusão, somos todos ingratos 

e não há um que agradeça."

Martim Lutero
Tischreden
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Em Foco 

DISSERAM:

PARTICIPE DO DIA DA IGREJA em Jaraguá 
do Sul! A sua presença será indispensável

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

Orientadores tomam um 
café com Katharina von Bora

CULTO INFANTIL

Reforma 500 Anos
Os alemães estão eufóricos com 
o sucesso das comemorações 
dos 500 anos da Reforma. 
Entretanto, ninguém está mais 
realizado do que o prefeito de 
Wittenberg, a cidade de Lutero. 
Segundo Torsten Zugehör, 
mais de meio milhão de turistas 
visitam a cidade ao longo de 
2017. Isso é de longe o maior 
número de pessoas que já 
visitou Wittenberg. Só de 
ingressos pagos para shows, 
exposições e museus, já foram 
vendidos 300 mil.

“Eu posso garantir 
que a ciência tem 
provas suficientes de 
que os furacões estão 
ficando mais fortes por 
conta das mudanças 
climáticas.” 

JOACHIM SCHELLHUBER, chefe 
do Instituto Potsdam de Pesquisa 

do Clima, em Berlim-Alemanha.

TOBIAS MATHIES / Blumenau

 
“Café com Katharina” foi 

o tema do seminário sinodal do 
culto infantil, assessorado pelo 
Programa de Gênero e Religião 
(PGR) da Faculdades EST, no 
dia 2 de setembro, no Centro de 
Eventos Rodeio 12. O objetivo 
do evento foi possibilitar troca 
de saberes e histórias de mulhe-
res do movimento da Reforma 
Protestante. Além de conhecer 
algumas histórias, orientadoras e 
orientadores do culto infantil tive-
ram a oportunidade de interpretá-
-las e representar suas histórias, 
reinventando-as. 

Na parte da manhã, após o 
café de acolhida, iniciaram-se os 
trabalhos com a saudação da coor-
denadora sinodal do culto infantil 
do Sínodo Vale do Itajaí, Elisabeth 

Petters Guse Schmidt. Em seguida, 
o pastor sinodal Breno Carlos Will-
rich saudou o grupo, falando dos 
desafios de participar do serviço 
de Cristo no contexto brasileiro 
em que se acirra a violência, as 
guerras, o preconceito. 

O estudo sobre a história das 
mulheres da Reforma teve início com 
meditação sobre Marcos 14.1ss, con-
duzida pela pastora Dra. Marli Brun 
do PGR – Faculdades EST. Com 
argila, orientadores e orientadoras 
construíram símbolos representa-

tivos de sua atuação na igreja. Na 
segunda parte da manhã Katharina 
von Bora, representada pela pastora 
Marli, contou sobre os desafios do 
tempo de infância no convento e so-
bre o quanto os escritos da Reforma 
transformaram a sua história de vida 
e de outras freiras. 

Após o almoço, realizou-se uma 
dinâmica de estudo e representação 
da história de Argula von Grum bach, 
Olympia Fulvia Morata, Katharina 
Schütz Zell, Brigitta Wallner, Marie 
Dentiere e da própria Katharina. Na 
avaliação, participantes ressaltaram 
que o estudo desse tema faz com 
que as próprias orientadoras reflitam 
sobre suas trajetórias de vida, for-
talecendo sua ação na igreja. Após 
a reflexão temática, o seminário 
teve continuidade com a eleição da 
nova coordenação sinodal do culto 
infantil.

A esposa de Lutero falou às orientadoras do culto infantil em Rodeio.

Os Sínodos Norte Catarinense, Pa-
ranapanema e Vale do Itajaí prepararam 
e convidam para o Dia da Igreja, a ser 
realizado em 29 de outubro de 2017, na 
ARENA Jaraguá, na cidade de Jaraguá 
do Sul/SC.

Este será um dia especial para todas e 
todos os participantes! Queremos celebrar 
e refletir sobre as mudanças proporciona-
das pelos 500 Anos da Reforma Luterana 
e sua continuidade em união, graça e fé. 

Segue a Programação:
08h30 - Recepção Caravanas 
09h30 - Saudação, Abertura e         
             Apresentações dos Grupos
10h00 - Fala: Lutero e a Educação 
10h30 - Fala: Lutero e a Música 
11h00 - Lançamento Livro de Canto da IECLB
11h15 - Fala: O que será nos próximos 500? 

12h00 - Intervalo para almoço
(apresentações culturais, 
musicais, visita a estandes, 
comunhão e integração)

14h00 - Apresentação das Crianças
14h30 - Celebração do Culto 
16h30 - Bênção e Envio

Que a misericórdia e a bondade de 
Deus motivem, orientem e fortaleçam 
a preparação e organização das carava-
nas em vossas comunidades para este 
grande e louvável Dia da Igreja. Todos 
e todas são bem-vindos! Procure a 
sua liderança comunitária e faça a sua 
inscrição desde já. As paróquias estão 
organizando caravanas de ônibus para 
este grande dia. Organizem-se em ca-
ravanas de carona solidária também (a  
Criação de Deus agradece!).

Programação do Dia da Igreja na Arena Jaraguá em outubro
FESTA DOS 500 ANOS

A Faculdades EST, em São 
Leopoldo/RS estará outorgando 
o título de Doutor Honoris 
Causa ao Prof. Dr. Kjell 
Nordstokke. O ato de outorga 
ocorrerá no dia 19 de outubro, 
às 19 horas, no Auditório do 
Prédio H da Faculdades EST, no 
Morro do Espelho. Kjell iniciou 
sua relação com a IECLB e o 
Brasil através da atuação da 
Missão Norueguesa na IECLB, 
nos anos 1980.

Reconhecimento

Kjell 
Nordstokke 
é da Igreja 
Luterana na 
Noruega.

Participe! Não perca esta 
oportunidade única de celebrar e 
conhecer a história da Reforma!



Reflexão
ELFRIEDE RAKKO
EHLERT, Curitiba/PR
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Geral 
MÚSICA

NORTE CATARINENSE realiza dois 
encontros de corais em núcleos

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Pedras e Raizes
Dos meus anos vividos no 

Chaco, no Paraguai, lembro 
que foi difícil explicar a uma 
criança o que é uma pedra, 
pois naquela região isolada 
não se conhecia tal coisa. Que 
maravilha  foi para uma turma 
de alunos, numa excursão de 
conclusão de curso, subir numa 
rocha. Quê visão! Tão diferente 
do Chaco, onde tudo é plano.

Quantas surpresas pessoas 
já tiveram ao rachar pedras: 
por exemplo, encontrando uma 
ametista, pedra semipreciosa de 
muito valor, escondida ali.

Quando os  imigrantes 
chegaram ao sul do Brasil, 
tiveram  que se arranjar com 
as pedras no terreno destinado 
ao plantio e criar raízes. 
Acredito eu que não foi fácil 
adaptar-se ao clima e ao solo 
por vezes cheio de pedras que 
dificultavam passar o arado, 
a exemplo de sua terra natal. 
Tiveram que achar outro jeito de 
proceder o plantio.

Estes dias atravessamos 
de carro uma região onde 
os imigrantes literalmente 
transformaram a paisagem e aí 
criaram raízes!

E as pedras? 

Graças a Deus, a mente 
humana é tão criativa que 
consegue transformar pedras 
em pães!  Quer dizer: Aproveitá-
las para o sustento. Lembro 
pedregulho, paralelepípedos, 
muros... Vi uma foto onde de 
dentro da rocha cresceu uma 
árvore. O que é mais forte?

Pedra e raiz, maravilhoso 
é que ambos fazem parte da 
natureza. E ali Deus colocou 
os imigrantes provenientes da 
Europa. Lá, onde não viam 
mais chance de sobreviver. 
É também maravilhoso que a 
pessoa humana é capaz de se 
enraizar num novo solo, num 
novo ambiente!

Pedras – sempre haverá 
pedras no caminho. Pode-
se tropeçar nelas. Chamam 
atenção que é fácil cair. Ou 
fazer delas algo útil. De outro 
lado, raízes nos nutrem, nos 
dão sustento, tanto material 
como espiritualmente. 

 Fiquei feliz ao caminhar 
por um vilarejo de agricultores. 
O nosso acompanhante nos 
explicou: “Hoje o colono 
consegue vender tudo, mas 
tudo mesmo que produz. Até 
falta produto. Tanta é a procura 
por produtos coloniais”. Um 
novo país coberto de selvas a 
serem derrubadas para construir 
casas e plantar roças tornou-se 
pátria que já sustenta gerações.

Ao entardecer do dia 26 de 
agosto, melodias recheadas de har-
monia e sustentadas pelos ritmos 
das vozes de coristas e dos sons 
dos instrumentos davam início ao 
56o Encontro de Coros do Núcleo 
Joinville do Sínodo Norte Catari-
nense. O encontro foi na Igreja da 
Paz, em Joinville/SC.

Com a participação de onze 
coros, hinos e canções com os 
mais variados arranjos foram 
apresentados, trazendo a beleza 
e a especificidade de cada grupo.  

Momento único, pois se consi-
derarmos a música como uma arte 
“de passagem”, este momento não 
volta, não se repete, mas permane-
ce na vida das pessoas pelo signi-
ficado que tem e que dá sentido no 

resultado da execução da obra e na 
beleza de sua expressão.

Cristãos, alegres jubilai, de 
Martim Lutero, o tema do ano foi 
cantado e tocado por todos no ar-
ranjo de Roberto Rossbach. Fruto 
de muito trabalho dos regentes, 
músicos e coristas. Envolvidos 
neste espírito celebrativo dos 500 
anos da Reforma, o grande coro 
entoou também Deus é castelo 
forte e bom na forma original 
acompanhado pelo órgão de tubos 
e Creio em Deus numa versão mais 
contemporânea. Foram momentos 
de intenso louvor a Deus, comu-
nhão e expressão da espiritualidade 
de uma igreja que reconhece seu 
legado teológico musical e tem 
prazer em testemunhar sua fé.

Onze coros participam de 
encontro de corais no Núcleo 
Joinville do Norte de SC

Os coralistas uniram suas vozes para entoar os hinos da Reforma.

Schroeder acolhe coralistas 
para o 42o encontro de coros 
do Núcleo Jaraguá do Sul

WALDECIR HANG e
ELISIANA KLABUNDE

No dia 20 de agosto coristas e 
instrumentistas foram calorosamente 
acolhidos para o 42º Encontro de 
Coros do Núcleo Jaraguá do Sul 
do Sínodo Norte Catarinense, na 
Comunidade da Paz, Paróquia de 
Schroeder/SC.

Sob a regência de Mário Kle-
mann de Joinville, o grande coro 
fez aquecimento vocal e ensaiou as 
músicas Cristãos, alegres jubilai, 
Em ti, ó Deus, Glória ao Senhor, 
Agnus Dei - Vinde Adoremos e Ein 
Feste Burg ist unser Gott, entoadas 
no culto em seguida. Essas músicas 
fazem parte do repertório do Dia 
Intersinodal da Igreja, em 29 de 
outubro, na Arena Jaraguá. A direção 
do Culto ficou a cargo do pastor local 
Cleiton Friedemann e a pregação foi 
conduzida pelo vice-pastor Sinodal 
Marcos Aurélio de Oliveira. 

O encontro teve participação 
especial do Coro Paroquial de Me-
tais de Schroeder, além dos coros 
convidados da Paróquia Cristo 
(IELB), Paróquia Unidos em Cristo 
(IELB) e Luz de Deus (Católico). 
Após o almoço, dando sequência à 
programação, cada um dos dez gru-
pos participantes teve espaço para 
apresentar duas músicas. 

Durante o encontro também 
aconteceu a formação da nova co-
ordenação do Conselho Sinodal de 
Música do Núcleo Jaraguá do Sul: 
Elisiana Klabunde (coordenado-
ra), Waldecir Hang (vice), Miche-
le Guckert (secretária), Wanderli 
Siewerdt (vice) e o pastor Elpídio 
C. Hellwig (assessor teológico). 
A nova coordenação agradeceu o 
pastor Elpídio pela coordenação até 
aqui. O evento foi transmitido ao 
vivo pelo Facebook da paróquia de 
Schroeder e teve aproximadamente 
1.800 visualizações no dia. 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O regente joinvilense Mário Klemann conduziu o grande coro.

HOMENS

Em 24 de agosto, em Massa-
randuba/SC,  o pastor Claudir Bur-
mann proferiu palestra “Conselho 
da Igreja - como funciona?” para 
um público de 55 pessoas ligadas 
à Legião Evangélica Luterana-LE-
LUT do Sínodo Norte Catarinense.

Burmann descreveu as ativi-
dades exercidas pelo Conselho da 
Igreja da IECLB, que atua em cará-
ter supletivo ao Concílio. Durante 
sua exposição esclareceu como o 
Conselho interage com as demais 
instâncias da IECLB. Após a pales-

tra, ocorreu uma confraternização 
entre os presentes.

Em 26 de agosto, esteve reu-
nida a Coordenação da LELUT 
Sinodal do Norte Catarinense, 
na paróquia Apóstolo Paulo, em 
Jaraguá do Sul/SC, quando foram 
apresentadas as atividades em 
desenvolvimento pelos núcleos 
e pela coordenação, bem como 
tratados assuntos referentes à XI 
Convenção Nacional da LELUT 
nos dias 23 e 24 de setembro, em 
Itapema/SC.

LELUT e o funcionamento 
do Conselho da Igreja

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Entre os dias 25 e 27 de agos-
to, aconteceu na Comunidade 
Evangélica Luterana de Londrina 
a 9ª Oficina de Música do Sínodo 
Paranapanema. Com realização do 
Conselho de Música do Sínodo, 
coordenação de Lislie Moraes de 
Carvalho e assessoria de Pauline 
Roeder Siqueira, Alysson Siquei-
ra e Danni Distler, a oficina teve 
como abertura o tema “Alegres, 

Jubilai! Agora são outros 500”. 
Além dos conteúdos abordados 
(interpretação, composição, téc-
nica vocal e prática de conjunto), 
houve momentos de muito louvor, 
aprendizado, troca de experiências 
e aproximação entre os participan-
tes. Danni Distler também apresen-
tou algumas de suas composições 
com relatos de sua trajetória como 
cristão e músico.

Londrina hospeda oficina 
de música no Paranapanema

Participantes 
ouviram 
palestra 
sobre o tema 
do ano da 
IECLB.
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DER WEG MONATSSPRUCH Oktober 2017 – Es wird Freude sein vor den 
Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. (Lukas 15,10)

KRITISCH BEOBACHTET

Hofnarren gesucht
Olhar
crítico

GERD UWE KLIEWER
Pastor emérito
da IECLB
Joinville/SC

PROCURAM-SE BOBOS DA CORTE
Na edição de julho, Clovis Lindner 

escreve sobre os bobos da corte que, 
na época da Reforma, colocavam um 
espelho crítico diante dos olhos dos 
príncipes. Acaba sugerindo que nós 
façamos isso com os nossos regentes. 
A quem ele se refere? Aos políticos que 
elegemos. Na Constituição do Brasil 
lemos no Artigo 1º: “Todo o poder emana 
do povo”. Elegemos os políticos para que 
exerçam este poder para o bem do povo, 
e, como cidadãos e eleitores, nós somos 
responsáveis pelo que fazem. No tempo 
de Lutero era diferente. Os príncipes 
eram governantes “pela graça de Deus”. 
Por isso só o bobo da corte podia 
arriscar-se a criticar o príncipe.

Hoje nós, o povo dos eleitores, so-
mos o soberano supremo do país. Onde 
agora está o bobo da corte que coloca o 
espelho diante deste detentor do poder 
último? Seriam, por acaso, os políti-
cos? Seria até desejável. Eles deveriam 
informar-nos que não nos podem dar 
nada, a não ser aquilo que antes tiraram 
do nosso bolso via imposto! Nossos 
políticos têm um medo tremendo do 
eleitor, pois sabem que não serão eleitos 
se falarem a verdade exigindo sacrifícios 
e comedimento de nós. “O eleitor quer 
ser enganado” dizem, e tentam seduzir-
-nos com promessas.

Winston Churchill, um político 
inglês, fez o contrário! No seu discurso 
eleitoral declarou e repetiu: “Não tenho 
nada a oferecer a não ser sangue, 
trabalho duro, lágrimas e suor”. Ele foi 
eleito. E evitou o colapso do seu país na 
Segunda Guerra Mundial.

No Brasil não estamos ameaçados 
por algum inimigo externo. Mas uma 
política econômica irresponsável pode 
levar ao colapso com a mesma rapidez. 
E que política é essa? Muito simples: 
Gastar mais do que a gente tem. E 
isso os nossos governos vêm fazendo 
sistematicamente há muitos anos. E onde 
estão agora os bobos da corte que vão 
explicar ao povo dos eleitores que não 
dá mais para continuar assim? Vamos 
ter candidatos que explicam aos seus 
eleitores que o nosso sistema previden-
ciário está quebrado? Ou que é injusto 
conceder aos funcionários públicos e 
militares aposentadoria com vencimentos 
integrais após 25 ou 30 anos de serviço? 
Ou pagar à cozinheira do ancionato 
menos que um décimo que a um juiz, um 
procurador, um deputado? 

Não há outra saída: Nós, os elei-
tores, precisamos assumir a função de 
bobos da corte. Precisamos colocar-nos 
mutuamente o espelho diante do nariz 
e reconhecer os nossos erros. E ficar 
sempre lembrados que, seja lá o que for 
que acontece, no fim nós teremos que 
pagar a conta. Por isso, se um candidato 
promete vantagens, fiquemos desconfia-
dos. Nosso voto não é moeda de troca! 
Não confiemos que algum político, juiz 
ou procurador vá resolver os problemas 
graves que colocam o nosso país em 
risco, se nós mesmos não respeitamos o 
que serve ao bem de todos os cidadãos 
e agimos conforme. Os políticos que 
elegemos vão servir ao seu próprio 
interesse e não ao bem comum, se não 
os controlarmos. Tentemos, portanto, 
descobrir os honestos entre eles, e então 
dar-lhes o nosso voto.

In der Juliausgabe dieser 
Zeitung schreibt Clovis Lindner 
über die Hofnarren der Refor-
mationszeit, die den Fürsten 
einen kritischen Spiegel vor 
Augen hielten. Am Schluss 
schlägt er vor, dass wir unseren 
Regenten diesen Spiegel vor die 
Nase halten. Wer ist gemeint? 
Die Politiker, die wir gewählt 
haben. In der Verfassung Bra-
siliens heiβt es im 1. Artikel: 
„Alle Macht geht vom Volke 
aus“. Wir wählen die Politiker, 
damit sie diese Macht zum 
Wohl des Volkes ausüben, und 
sind als Bürger und Wähler 
verantwortlich für das, was sie 
tun. Zu Luthers Zeiten war das 
anders. Die Fürsten waren Re-
genten von „Gottes Gnaden“ Da 
müsste man schon ein Hofnarr 
sein, wenn man den Fürsten 
korrigieren wollte. 

Heute sind wir, das Volk  der 
Wähler, der höchste Souverän 
(Machthaber) im Land. Wo ist 
nun der Hofnarr, der diesem 
Machthaber, das heißt dem Volk 
den  Spiegel vorhält? Sollten es 
etwa die Politiker sein? Schön 
wär’s. Sollten sie uns sagen, dass 
sie uns nichts geben können, was 
sie uns nicht vorher als Steuern 
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aus der Tasche gezogen haben? 
Unsere Politiker haben eine Hei-
denangst vor dem Wähler und 
wissen, dass sie nicht gewählt 
werden, wenn sie ehrlich sind 
und Opfer oder Einschränkun-
gen verlangen. „Der Wähler will 
betrogen werden“ sagen sie und 
versuchen, uns mit leeren Ver-
sprechungen zu ködern. 

Winston Churchill, ein Po-
litiker von England machte das 
Gegenteil. In seiner Wahlrede 
erklärte und wiederholte er: 
„Ich habe nichts zu bieten als 
Blut, harte Arbeit, Tränen und 
Schweiβ!“. Er wurde gewählt. 
Und er bewahrte sein Land vor 
dem Zusammenbruch im 2. 
Weltkrieg.

 In Brasilien sind wir von 
keinem Feind bedroht. Aber eine 
verantwortungslose Wirtschafts-
politik kann genau so schell zum 
Zusammenbruch führen. Was 
ist das für eine Politik?  Ganz 
einfach: Mehr Geld ausgeben 
als man hat. Und das tun unsere 
Regierungen systematisch seit 
vielen Jahren. Wo sind nun 
aber die Hofnarren, die dem 
Wählervolk erklären, dass es 
nicht so weitergeht? Werden 
wir Kandidaten haben, die dem 
Wähler sagen, dass unser Ren-
tensystem bankrott ist? Dass es 
ungerecht ist, dass Beamte und 
Offziere nach 25 oder 30 Jahren 
im Dienst mit vollem Gehalt in 
Ruhestand gehen? Oder dass die 

Köchin im Altenheim 
weniger als ein Zehn-
tel von dem verdient, 
was ein Richter, 
ein Staatsanwalt, 
ein Abgeordneter 
bekommt?

Es gibt keinen 
Ausweg: Wir, die 

Wähler, müssen selbst 
die Hofnarren sein, uns 

gegenseitig den Spiegel vor die 
Nase halten und unsere Fehler 
erkennen. Und immer daran 
denken: Am Ende bezahlen wir 
und unsere Kinder die Rech-
nung. Deshalb: wenn ein Kan-
didat uns oder unserer Gruppe 
Vorteile verspricht, ist Vorsicht 
geboten. Unser Wahlrecht ist 
kein Tauschobjekt. Erwarten 
wir nicht, dass irgend ein Poli-
tiker, Richter oder Staats anwalt 
die schweren Probleme lösen 
wird, die unser Land in Ge-
fahr bringen, wenn wir selbst 
nicht erkennen, was dem Wohl 
aller Bürger dient und danach 
handeln. Die Politiker, die wir 
wählen, werden ihren eigenen 
Interessen dienen und nicht dem 
Gemeinwohl, wenn wir ihnen 
nicht auf die Finger schauen. 
Versuchen wir also die Ehrli-
chen herauszufinden und denen 
unsere Stimme zu geben.

MENSCHEN DER REFORMATION

Argula von Grumbach - ein besonderes Werkzeug Christi 

REINHARD ELLSEL

Als erste Frau setzt sich die 
bayerische Adelige Argula von 
Grumbach, geb. von Stauff, öffent-
lich für die reformatorische Lehre 
ein. 

Argula von Stauff ist 1492 auf 
der Burg Ehrenfels bei Regensburg 
geboren. Bildung war in ihrer Fa-
milie wichtig. Als sie zehn Jahre 
war, schenkte ihr der Vater eine 
Bibel mit der Bitte, fleißig darin 
zu lesen. Seit dem Tod ihrer Eltern, 
die 1509 innerhalb von fünf Tagen 

an der Pest starben, liest sie viel 
in der Bibel und erwirbt sich eine 
beachtliche Bibelkenntnis. 

1515 heiratet sie den begüter-
ten Friedrich von Grumbach, mit 
dem sie vier Kinder bekommt. Sie 
interessiert sich intensiv für die 
Reformation. Aber ihr Mann hat an 
der neuen Glaubensbewegung kein 
Interesse. Er bleibt bis zu seinem 
Tod ein gläubiger Katholik. 

1522 erlassen die bayerischen 
Herzöge ein strenges Gesetz gegen 
die Reformation: Allen Untertanen 
ist es verboten, Lehren und Schrif-
ten Luthers anzunehmen oder über 
deren Inhalt zu diskutieren. Argula 
jedoch setzt sich über das Verbot 
hinweg und versucht weiter, an 
neue Schriften Luthers und an-
derer Reformatoren zu gelangen. 
1523 kommt es an der Universität 
Ingolstadt zu einem Prozess. Der 
junge Magister Arsacius Seehofer 
hat als Anhänger von Luther und 
Melanchthon für die neue Glau-

bensbewegung unter den Studen-
ten geworben. Am 7.9.1523 wird 
er unter Gewaltandrohung zum 
Widerruf gezwungen und zur Haft 
im Kloster Ettal verurteilt. Weil die 
Männer schweigen, ergreift Argula 
von Grumbach mutig das Wort zur 
Verteidigung von Seehofer. 

Ihr Eintreten für die Reforma-
tion bringt ihr viel Leid. Ihr Mann 
verliert seine Stellung, die Familie 
gerät in finanzielle Not. Sogar ihre 
eigene Verwandtschaft fordert, sie 
zum Schweigen zu bringen. Mit der 
achten Flugschrift verstummt ihre 
Stimme nach nur einem Jahr in der 
Öffentlichkeit. 1554 stirbt sie auf 
einem ihrer Güter. 

Martin Luther, den Sie in den 
Tagen des Augsburger Reichstages 
1530 auf der Veste Coburg besucht, 
schätzt ihren unbeugsamen Geist 
und schreibt: „Sie ist es wert, dass 
wir alle für sie bitten, dass Christus 
in ihr triumphiere. Sie ist ein be-
sonderes Werkzeug Christi“.

Luther und die 
deutsche Sprache

Vor 500 Jahren schlug Martin 
Luther seine 95 Thesen an die Tür 
der Schlosskirche in Wittenberg. Sein 
Wirken reformierte nicht nur Kirche 
und Politik, sondern auch die deut-
sche Sprache. Der Einfluss Luthers 
auf das heutige Deutsch ist, nach dem 
Professor für Germanistik Helmut 
Ebert, enorm. Demnach habe sich mit 
Luthers Schriften die Großschreibung 
der Substantive immer mehr durch-
gesetzt, viele Redewendungen und 
Sprichwörter hätten ihren Ursprung 
in seinen Werken. Die Alltagsspra-
che war ein fester Bestandteil in der 
Bibelübersetzung von Martin Luther. 
So war sie, wie auch heute noch, eine 
Möglichkeit für den Leser, sich mit 
dem Text zu identifizieren. Bereits 
dem Dichter Johann Wolfgang von 
Goethe war der große sprachliche 
Einfluss des Reformators bewusst. 
„Wir wissen gar nicht, was wir Luther 
und der Reformation im Allgemeinen 
alles zu danken haben“, schrieb er 
über Luther und lobte seinen „kla-
ren Ausdruck, seine deftig-derbe 
Sprache sowie seine kämpferische 
Persönlichkeit“.

(Quelle: Verein Deutsche Sprache e.V.)
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Geral O VIOLÃO é um dos instrumentos 
mais usados no louvor na igreja

RENATO VALENGA, 
Liderança jovem do 
Sínodo Paranapanema

Fé compartilhada
através da ação

VIOLÃO

Seminário explora ritmos e possibilidades
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

AParóquia de Massarandu-
ba ofereceu a quem toca 
violão nos cultos um mini 

seminário desse instrumento, que é 
um dos mais utilizados na atualida-
de pelos grupos de louvor na igreja. 
Organizado pelo Departamento 
de Música da Paróquia, o evento 
aconteceu no dia 26 de agosto na 
Comunidade Massaranduba 58, e 
contou com 16 participantes, inte-
grantes dos grupos de louvor das 
comunidades de Massaranduba e 
o pastor Claudir Burmann. 

O palestrante do dia foi o pro-
fessor Lemuca Alves, de Jaraguá 
do Sul/SC, ao qual agradecemos 
pelo empenho, dedicação e o cui-
dado na condução. 

No encontro foram trabalhados 
desde os cuidados básicos com o 
instrumento, passando por estu-
dos de harmonia, conhecimento 
das possibilidades de execução 
de novos acordes e sonoridades 
do instrumento, até ritmos novos. 
Foi uma ótima oportunidade de 
compartilhar vivências e esclarecer 
dúvidas da utilização do violão. 

A participação dos alunos e 
professor no culto das 19 horas do 
mesmo dia, na Igreja dos Apósto-
los da Comunidade Massaranduba 
58, marcou a todos os presentes 
e foi o momento culminante do 
seminário. Aos participantes fica 
o estímulo de continuar se apri-
morando nos estudos.Instrumentistas da paróquia aproveitaram boas dicas de Lemuca Alves.

Jovem luterano precisa 
estar sempre em reforma. No 
ano de 2017 tive a oportunidade 
de ser acolhido pela Igreja da 
Suécia, em um processo de 
intercâmbio chamado Jovens 
na Igreja Mundial. Vivi a igreja 
na península escandinava e lá 
compartilhei visões de mundo 
e cresci como jovem cristão. 
Entre diversas coisas, aprendi 
que a juventude que tem 
autonomia e que é chamada 
para servir faz da igreja um 
lugar mais vivo e próspero. 

Ser jovem não é unicamente 
estar nas reuniões da JE, 
cantando hinos e refletindo 
sobre a palavra. Se olharmos 
dessa forma, seremos uma 
igreja egoísta. A fé foi feita 
para ser compartilhada através 
da ação, passando o amor de 
Deus adiante e promovendo 
mudança no mundo. Jovem 
luterano precisa ter na essência 
a vontade de transformar, 
de mostrar que a reforma é 
constante. 

Hoje também temos 
desafios, novas reformas 
e somos os protagonistas 
desse processo. Nosso 
compromisso com o mundo 
envolve engajamento nas 
questões sociais, bem como o 
dever de compartilhar do amor 
de Deus, sem distorções ou 
manipulações. Pela graça de 
Deus somos livres para mudar! 

A palavra mudança pode 
carregar um sentido complexo 
e, muitas vezes, parece que 
seria impossível viver de outra 
forma. No entanto, devemos 
nos espelhar na própria 
Reforma Protestante, em que 
o objetivo era justamente 
mudar o modo de viver a 
fé, que estava corrompida. 
Seguindo a ideia de que a 
reforma surgiu de dentro da 
própria igreja, precisamos 
começar a mudança em 
casa, com pequenas ações, 
pensando e trabalhando 
em grupo, para começar a 
desenhar a verdadeira e grande 
transformação que queremos 
para o mundo. 

DA REDAÇÃO / Blumenau

O Brasil vive um dos piores 
cenários mundiais quando o assunto 
é aplicação de defensivos agrícolas. 
Campeão mundial de consumo de 
agrotóxicos há dez anos ininter-
ruptos, o celeiro agrícola chamado 
Brasil apresenta um estado de 
contaminação geral do seu meio 
ambiente. Como resultado, cada 
brasileiro come 5,2 quilos de agro-
tóxicos por ano. 

A terrível realidade alimentar 
brasileira erguida sobre o agrone-
gócio tem saída? Para o engenheiro 
agrônomo Fábio André Mayer tem. 
“O desenvolvimento sustentável é 
capaz de suprir as nossas necessida-
des sem comprometer a capacidade 
de atender às necessidades das futu-
ras gerações”, ele garante. 

Especialista em agricultura fami-
liar, a saída perfeita para o cenário 
de agressão química ininterrupta é a 
produção sustentável de alimentos. 
“Além de reduzir substancialmente 
o uso de agrotóxicos e de adubos 
químicos, essa forma de produção 
multiplica em centenas de vezes o 
emprego no campo.

Engenheiro agrônomo do Centro 
de Apoio e Promoção da Agroe-
cologia-CAPA, Fábio Mayer foi a 
atração principal do 5º Seminário do 
Galo Verde. O encontro de ambienta-

MEIO AMBIENTE

Agroecologia e troca de coordenação no seminário do Galo Verde

listas da igreja aconteceu no Centro 
de Eventos Rodeio 12, no sábado 16 
de setembro. 

Mayer sabe bem do que está fa-
lando. Responsável por esse trabalho 
no Núcleo Pelotas/RS do CAPA, a 
entidade presente em cinco núcleos 
no Rio Grande do Sul e no Paraná 
tem dado apoio a famílias de agri-
cultores que produzem segundo o 
receituário da agroecologia.

Além de Fábio, o biólogo José 
Sommer e o naturalista Nélcio 
Lindner, antigos colaboradores do 
Galo Verde, também expuseram o 
dramático cenário envenenado da 
agropecuária brasileira.

Durante o encontro, os partici-
pantes também ouviram o emociona-
do depoimento do pastor Guilherme 
Lieven sobre o avançado andamento 
do programa de gestão ambiental do 
Centro de Eventos Rodeio 12. 

Entre outros resultados, a casa 
reduziu seu boleto de energia elé-
trica em mil reais mensais graças a 
medidas simples, como a adoção de 
lâmpadas LED e censores de presen-
ça. Árvores estão sendo plantadas e 
identificadas; água aquecida com 
energia solar jorra das torneiras da 
cozinha; os resíduos são rigorosa-
mente separados; e o agrotóxico foi 
praticamente banido da instituição. 

Rodeio 12 também planeja for-
mação ambiental para a comunidade 
do entorno e seminários para lide-
ranças comunitárias voltados para a 
sustentabilidade ambiental.

Ao final do encontro, o funda-
dor e coordenador do Programa 
Ambiental Galo Verde desde 2013, 
pastor Clovis Horst Lindner, pas-
sou a coordenação para o físico e 
ambientalista Johannes Gerlach. 
“Após quase cinco anos na coor-
denação, faz muito bem que novas 
ideias, novos ares e novos rumos 
conduzam o Galo Verde”, disse 
Lindner ao passar o bastão a Gerla-
ch. O novo coordenador reside em 
Paulo Lopes/SC com sua esposa, a 
ambientalista Maria Velasco.Gerlach (E) no lugar de Lindner.

O engo agrônomo Fábio Mayer falou de Agroecologia e do CAPA.

FOTOS: NÉLCIO LINDNER
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DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Nós a vivenciamos todos os 
dias, nos rostos das pessoas 
pedintes, no menino magérrimo 
ajoelhado que junta as frutas 
podres do chão no Ceasa diante 
da fartura das caixas lotadas de 
produtos bons, mas onde ele não 
pode mexer, na família Guarani 
que se encontra na esquina, 
cuja mãe triste vê apenas asfalto 
e pedra e cujos olhos sonham 
com matas, riachos e peixes. De 
alguma forma, de algum jeito que 
ninguém consegue me explicar, 
estamos nos tornando insensíveis 
ao fato de que seres humanos 
desvivam sua existência. Não, 
não temos pena de morte no 
nosso país. Me expliquem então 
o porquê dessas guilhotinas por 
toda a parte?

Lembro do sábio do oriente 
cujo bom desejo ao filho do 
Rei, escrito no seu livro de ouro 
foi: “que morram os avós, que 
morram os pais, que morram os 
filhos!” A morte no tempo certo 
já é doida o suficiente. Daí a 
sabedoria de desejar à vida o 
seu tempo natural, e que o fim 
assim também ocorra, não por 
doenças, não por percalços, não 
por acidentes, não, por favor, não, 
na morte de crianças com câncer 
ou com fome!

Mesmo que eu entenda 
Platão quando disse que quando 
alguém morre não choramos pela 
pessoa, mas por nós mesmos, 
pela falta que ela irá fazer a 
nós, ou seja, por egoísmo, não 
consigo julgar. E sucumbo ao 
ver um pai, uma mãe, chorando 
por si pela perda de seu filho. 
Não consigo recrimina-los (me 
desculpe, Platão) por chorar por 
si mesmos! Me comovo com 
sua dor pelo mesmo motivo que 
choram e minhas entranhas 
gemem e pedem para que eu não 
experimente a mesma sorte...
eu sei, eu sei, egoísmo! Mas de 
alguma forma me solidarizo com 
ele e a mãe nesse momento e o 
tempo não conta!

Digo isso porque choro com 
Lutero e Katharina que em 20 de 
setembro de 1542 perderam a 
sua “Lenchen”. Me comove o que 
o Reformador escreve ao amigo 
Jakob Probst em 09 de outubro: 
“Da dor que só um pai pode 
sentir no coração já sou senhor, 
mas somente no processo de 
reclamar e gritar contra a morte. 
Assim, apenas a indignação pôde 
acalmar as minhas lágrimas. Eu 
amei muito ela! Mas a morte terá 
a sua retaliação no dia do juízo 
final. Minha Käthe te saúda ainda 
com soluços e os olhos molhados 
de tanto chorar.” E, usando o 
próprio Lutero para explicar: “E 
quem ler ou alguma vez tiver visto 
sua pena e seus pensamentos, 
vai ter que dizer: esse é o Lutero.”

Entre os dias 7 e 11 de agosto, 
o reitor da Faculdades EST, Prof. 
Dr. Wilhelm Wachholz, e o pró-
-reitor de pós-graduação e pesquisa, 
Prof. Dr. Rudolf von Sinner, estive-
ram na Alemanha para participar 
do Congresso “Impactos Culturais 
da Reforma”. O encontro ocorreu 
em Wittenberg e foi sediado pela 
fundação Leucorea, que fica junto 
à Universidade Halle-Wittenberg e 
opera no prédio da antiga universi-
dade de Wittenberg onde atuavam, 
entre outros, os reformadores Mar-
tim Lutero, Felipe Melanchthon e 
Andreas von Karlstadt.

Von Sinner, além de participar 
das atividades do evento, também 
foi um dos principais conferen-
cistas. Ele apresentou, no dia 9 de 
agosto, discurso sobre Teologia da 
Reforma entre Migração e Missão 
no e do Brasil, em busca de traços 
da presença protestante e sua 
teologia num continente tradicio-
nalmente católico. 

sil. Ele destacou o novo modelo de 
vida comunitária implantado pelas 
famílias imigrantes luteranas, com 
agricultura familiar e tendo como 
centro a escola-igreja, com ampla 
participação democrática e educa-
ção para todos, bem antes de existir 
escola pública.

O congresso contou com par-
ticipação de cerca de 150 pesqui-
sadores da Alemanha, Escócia, 
Holanda, Índia e Inglaterra. Além 
de palestras e mesas-redondas, 
também houve apresentações mu-
sicais no decorrer do evento. 

Em Wittenberg, Wachholz e 
von Sinner assinaram um convênio 
de intercâmbio científico da Facul-
dades EST com a Universidade de 
Halle-Wittenberg, representada 
pelo seu reitor, Prof. Dr. Udo 
Sträter, e o coordenador local, Prof. 
Dr. Daniel Cyranka. Os professores 
da EST tiveram, ainda, a oportu-
nidade de visitar pontos turísticos 
alusivos à Reforma. 

Em sua fala, o professor ex-
plicou que os missionários cató-
licos almejaram, inclusive, um 
continente livre de “luteranismo”, 
termo com o qual se designava 
toda a heresia à época. Inicialmente 
efêmera, a presença protestante 
ficou mais visível no século XIX 
e emplacou hoje com a presença 
maciça das igrejas pentecostais e 

neopentecostais. “Uma teologia 
da reforma hoje precisa questionar 
todas as igrejas do ponto de vista 
do evangelho e dos desafios da 
contemporaneidade”, ponderou 
von Sinner.

Wachholz apresentou palestra, 
na seção de “Reforma em Contex-
tos Interculturais”, sobre os Traços 
da Reforma e seu Impacto no Bra-

Os professores Wachholz e von Sinner na porta das 95 teses.

Luteranos e luteranas de 
Gaspar/SC comemoraram a cria-
ção da lei que instituiu o “Dia da 
Reforma Luterana”, todos os anos 
em 31 de outubro, no município. O 
projeto de lei iniciou a tramitação 
em abril por iniciativa da Paróquia 
de Gaspar e do vereador Rui Carlos 
Deschamps. O projeto foi apreciado 
na Câmara de Vereadores e apro-
vado por unanimidade, no dia 22 
de agosto. 

O prefeito de Gaspar, Kleber 
Wan-Dall, sancionou a lei na pre-
sença do vice-pastor sinodal, Sigfrid 
Baade, e de representantes da união 

cando e deixando este dia na história 
da cidade”, enalteceu Wan-Dall.

Para o vice-pastor sinodal, Si-
gfrid Baade, é preciso relembrar a 
caminhada de 500 anos da Reforma 
Luterana. “Queremos valorizar os 
valores éticos, morais e religiosos 
deixados pelo reformador e pensar 
em nossa caminhada como igreja 
pelos próximos 500 anos”.

A presidente da Paróquia de 
Gaspar, Jacqueline Susan Sofia Sch-
neider aproveitou para agradecer o 
feito e relembrou que a comunidade 
luterana está em festa neste ano e 
a sanção da lei inclui a cidade de 
Gaspar no calendário mundial dos 
500 anos.

Município de Gaspar institui o Dia da Reforma Luterana
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

TOBIAS MATHIES / Blumenau

paroquial de Blumenau e da Paró-
quia de Gaspar, além de pessoas 
ligadas ao poder público. O ato 
aconteceu no Gabinete do Prefeito, 
no dia 1 de setembro. 

“Este é um momento para ce-
lebrarmos a história e a tradição da 
comunidade luterana em nossa ci-
dade. Fiquei feliz em poder receber 
lideranças luteranas da região, mar-

O prefeito sancionou a lei no seu gabinete à vista das lideranças luteranas.

De 28 de agosto a 4 de novembro 
o Museu Histórico de Nova Hartz/
RS exibe uma exposição sobre os 
“500 anos da Reforma Luterana – 
Reflexos em Nova Hartz”. É um jeito 
especial de celebrar e rememorar 
esta importante data (31 de outubro) 
de forma interessante e construtiva. 

Uma reunião entre o pastor Gil-
mar Zacomelli (IECLB), o pastor 
Adilson Schunke (IELB) e a vice-
-presidente da Associação Amigos 
do Museu, Cleia Brunner, definiu 
a exposição e também a palestra 
realizada no Espaço Cultural, no 
dia 22 de setembro. O título da 
palestra é “Experiência pessoal dos 
caminhos de Lutero: fotos e relatos 
pessoais durante viagem, em 2015, 
aos locais onde Lutero viveu”. O 

Museu de Nova Hartz tem
exposição da Reforma Luterana

palestrante será o pastor luterano 
e colunista do Jornal NH, Marcos 
Schmidt. Também está colaborando 
na programação o doutorando do 
ISEI Rodrigo Luis dos Santos.

Na exposição podem ser vistos 
o cálice e a Bíblia emprestados pela 
Comunidade de Campo Pinheiro da 
IECLB, relíquias de sua fundação 
em 1926. O crucifixo foi emprestado 
pela Comunidade de Nova Hartz 
– IECLB, dentre outros objetos 
históricos que estão expostos. Vânia 
Inês Ávila Priamo, Coordenadora 
do Museu de Nova Hartz, disse que 
“o objetivo é marcar os 500 anos 
da Reforma, e mostrar como esse 
evento está tão intimamente ligado 
à historia da cidade, às suas tradições 
culturais, à sua religiosidade.”
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História 

Galo Verde

ENTIDADES LUTERANAS em Blumenau 
participaram do desfile no dia 2

PROGRAMA AMBIENTAL 
GALO VERDE
www.galoverde.org.br

Reciclando 
a Construção

Reforma desfila no aniversário da cidade
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Bodas de Ouro

“O casal Delfino e Luzia Marquardt Bruch, celebraram com muita 
alegria suas Bodas de Ouro no dia 01 de julho de 2017. A cerimônia 
foi realizada pelo pastor emérito Egbert Schwanz na Igreja Cristo 
Bom Pastor em Rio Cerro II no Município de Jaraguá do Sul.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

Como parte das comemora-
ções dos 500 anos da Re-
forma, luteranos e luteranas 

de Blumenau/SC, no Sínodo Vale 
do Itajaí, participaram do desfile de 
aniversário de 167 anos da cidade, 
no dia 2 de setembro, na Rua XV de 
Novembro. O evento foi prestigiado 
por mais de cinco mil pessoas e con-
tou com muita alegria, confraterniza-
ção e demonstração de carinho pelo 
município e pela história. O trecho 
de cerca de 1,2 km entre a Alameda 
Rio Branco e a Rua Dr. Amadeu 
da Luz serviu de passagem para 88 
entidades, carros alegóricos e apro-
ximadamente dois mil participantes.

A delegação luterana composta 
por mais de 180 pessoas levou para 
a principal rua da cidade a história da 
igreja luterana no mundo. Dividido 
em seis blocos, o grupo vestiu nas 
camisas as cores da Rosa de Lutero 
e a identificação roxa no pelotão de 
abertura. Na camiseta constavam as 
inscrições: “Agora são outros 500 – 
Igreja sempre em Reforma”.

 O preto da cruz representou o 
início da Igreja Luterana no mundo. 
O vermelho do coração representou 
os 17 primeiros imigrantes luteranos 
de Blumenau. O branco da rosa foi 
trazido pela banda da Escola Barão 
do Rio Branco e mostrou o legado 
da música luterana. O azul reuniu 
diversos setores de trabalho da igre-
ja. O amarelo do anel representou 
todas as instituições luteranas que 
integram a sociedade blumenauense. 
A passagem de cada bloco prendeu a 
atenção e arrancou aplausos.

Antes do desfile, a Prefeitura 
realizou homenagem ao fundador 

do município, Dr. Hermann Bruno 
Otto Blumenau, no Mausoléu Dr. 
Blumenau, situado no início da Rua 
XV de Novembro. O prefeito Napo-
leão Bernardes abriu oficialmente as 
festividades em comemoração aos 
167 anos da cidade. Neste ano, em 
memória ao fundador da cidade, 
que era luterano, a Comunidade 
Evangélica de Blumenau – União 
Paroquial Luterana, representada 
pelo presidente Roberto Boebel, 
e pelo coordenador ministerial, P. 
Anderson Ellwanger, participou 
da entrega de corbelhas de flores 
junto ao túmulo do Dr. Blumenau 
e sua família e do hasteamento das 
bandeiras na Praça Bertha Repsold 
(Praça do Mausoléu).

Representantes das comunidades luteranas abriram o desfile do aniversário de Blumenau no dia 2 de setembro.

No início do ano, tive 
oportunidade de visitar a 
empresa Vitacyclo Logística 
Reversa, no município de 
Gaspar/SC, bem perto do final 
da Rua da Glória, que trabalha 
com reciclagem de materiais da 
construção civil. Foi uma grata 
surpresa ver que em Blumenau 
estamos dando passos 
importantes nesta área.

A empresa recebe resíduos 
apenas do município de 
Blumenau, no momento. Todo 
processo é feito por esteira 
e são separados plásticos, 
produtos eletro-eletrônicos, 
madeiras, galhos, ferragens, 
papelão, gesso e EPS (isopor), 
ficando para o final o concreto, 
que é a maior parte desses 
materiais. 

Um grande britador tritura 
este concreto, que depois é 
separado em várias peneiras de 
brita e areia. Com as madeiras 
e estacas, é feito cavaco para 
caldeiras. Com galhos mais 
finos, folhas e material orgânico 
está se iniciando um processo 
de compostagem para venda de 
húmus. 

Desde que iniciou suas 
atividades em agosto de 2013, a 
empresa já reciclou mais de 225 
mil toneladas, um valor muito 
pequeno em relação ao que 
é produzido pela indústria da 
construção civil. 

Para acelerar e aumentar 
a responsabilidade neste 
processo, a câmara 
de vereadores de 
Blumenau aprovou a LEI 
COMPLEMENTAR Nº 1130, 
DE 10 DE JULHO DE 2017, 
que altera e acrescenta 
dispositivos na Lei 1370, que 
rege sobre a fiscalização dos 
serviços de coleta, transporte 
e gerenciamento de resíduos 
da construção civil, assim 
como autuação no caso de 
descumprimento. 

Todas essas medidas e 
investimentos são necessários, 
se quisermos que as gerações 
após a nossa tenham uma 
vida mais digna e com menos 
turbulências em relação ao clima 
e ao nosso planeta.

Cabe esta responsabilidade 
a todos nós, não só a órgãos 
públicos e empresas privadas. 
Que possamos repassar ao 
próximo o lindo presente que 
Deus nos legou: o nosso planeta 
Terra.

ROBERTO BOEBEL / Blumdnau

O livro Abrindo Novas Fron-
teiras, lançado em português pela 
Editora Otto Kuhr, é o resultado de 
um simpósio realizado em 2014 na 
Alemanha, por ocasião do 150º ani-
versário de Otto Kuhr, o primeiro 
pastor enviado pela Igreja Luterana 
da Baviera ao Brasil. 

Este simpósio ocorreu entre 
representantes da Igreja Evangélica 
Luterana na Baviera (Evangelisch-
-Lutherische Kirche in Bayern – 
ELKB) e da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB).

Esta obra é com-
posta por doze con-
tribuições, bem como 
de um prefácio e uma 
breve contribuição ex-
plicativa para o termo 
“Gotteskasten”, redi-
gida pelo coeditor da 
edição em língua alemã, 
Hans Zeller. 

O livro está dividido 
em três sessões temáti-
cas: histórico-eclesiás-
tica; temas teológicos 
atuais; e situação atual 
da IECLB, sua parceria 
com a ELKB e ques-
tões para a caminhada 
futura.

Este livro será lan-
çado no Dia Intersi-

LIVROS

História do primeiro pastor 
da Baviera enviado para o 
Brasil é contada em livro

nodal da Igreja (Sínodos Vale do 
Itajaí, Norte Catarinense e Para-
napanema), no dia 29 de outubro, 
em Jaraguá do Sul/SC, ao valor de 
R$ 25,00. Reservas antecipadas 
com a Livraria Martin Luther – 47 
3337 1110.

Adquira o seu exemplar para 
conhecer a história da nossa Igreja 
nesta região.

P. RONI ROBERTO BALZ / Blumenau

SERVIÇO: Adquira o seu exemplar pelo preço de 
lançamento de R$ 25,00 no Dia Intersinodal da 
Igreja, ou antecipadamente, na Livraria Martin 
Luther (Telefone: 47/3337-1110)
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Geral CONCERTOS LUTERANOS incluiu 
obras de Bach e Beethoven

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

CULTURA

O Parthenon dos Livros Proibidos 
e o que deve ser entendido como arte A Bênção

Elisa Freixo apresenta concertos luteranos ao órgão em Blumenau

Quando vamos ao culto, 
recebemos a bênção de Deus. 
Retornamos ao caminho do 
dia a dia sob o olhar de Deus, 
envoltos com a sua paz e a sua 
misericórdia. 

A bênção é parte da liturgia 
de despedida quando, ao final 
do culto, a pastora ou o pastor 
a partir do altar impõe as mãos 
em direção à comunidade e 
profere palavras de bênção. 
É uma oração que anuncia e, 
ao mesmo tempo, roga a Deus 
bênção: misericórdia, paz, e 
o olhar de Deus que ilumina e 
marca as pessoas com o seu 
cuidado e amor. A bênção está 
presente nas celebrações, no 
sacramento do batismo, nos 
ofícios da confirmação, do 
matrimônio e de bodas, nas 
despedidas e nas visitas a 
pessoas enfermas.

Deus orientou Moises a 
ensinar a Aarão como abençoar 
o povo (Números 6.22-27). 
Os sacerdotes cantavam a 
bênção no templo com alegria 
e confiança, dádiva gratuita 
de Deus, independente de 
merecimentos. Jesus encontrou 
os discípulos com medo, 
após a morte de cruz e a 
ressurreição e anunciou a eles 
a paz. A presença, o amor e a 
misericórdia de Deus tornam-se 
visíveis na bênção, que marca 
as pessoas com a proteção e a 
paz.

Quando eu era adolescente, 
ouvia da minha mãe: ”aquela 
pessoa está com o capeta no 
coro” (na pele). Ela se referia 
às pessoas violentas, injustas, 
perigosas. Não é errado 
afirmar que em nossos dias há 
muitas pessoas com o “coro” 
contaminado. Por outro lado, 
é correto dizer que milhares 
de pessoas participam das 
comunidades de Jesus Cristo, 
vão aos cultos, recebem os 
ofícios da vida comunitária de 
fé e vivem sob a bênção de 
Deus. Dias e noites caminham, 
resistem aos poderes do mal e 
às injustiças, e participam da 
construção da paz.

Aarão aprendeu a abençoar 
o povo que caminhava no 
deserto, numa situação de 
provisoriedade, necessidade, 
medo e insegurança. Nosso 
tempo hoje é de crise. Tudo 
parece frágil e perigoso. 
Vivemos entre as pessoas que 
adoram o mal, as injustiças, o 
poder injusto, a discriminação. 
Nesta realidade necessitamos 
da bênção de Deus, anunciada e 
rogado na liturgia final do culto. 
Queremos viver abençoados, 
com coragem, com esperança, 
com sede de fé e de paz, 
marcados pelo olhar de Deus.

No ano de 1955, o pintor ale-
mão Arnold Bode queria 
resgatar a arte na Alema-

nha do pós-guerra. Naquele ano, 
ele montou a primeira exposição 
de arte Dokumenta. O objetivo era 
mostrar a arte do século 20 para 
reintegrar a Alemanha no circuito 
artístico mundial. Para isso, ele 
expôs, num museu em ruínas em 
Kassel, toda a arte que o regime 
nazista havia difamado e conside-
rado não-arte. Por conta da censura 
nazista, a Alemanha havia passado 
em branco pela arte da primeira 
metade do século 20. 

A Dokumenta, portanto, foi 
um resgate cultural enorme na 
Alemanha vítima do nazismo. 
Para recuperar um enorme terreno 
perdido, 130 mil pessoas visitaram 
a primeira feira de Arnold Bode. 
E os alemães puderam ver, após 
muito tempo de censura, obras ex-
pressionistas, cubistas e futuristas. 
Viram pela primeira vez as obras de 
Picasso, Matisse, Ernst, Kandinsky 
e muitos outros. Tudo isso não era 
arte para os nazistas. 

Neste ano de 2017, aconteceu a 
14ª edição da Dokumenta de Kassel 

P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

– que começou em abril e terminou 
em setembro. Na exposição, havia 
uma obra de arte de 70 metros de 
comprimento por 30 metros de 
largura e 20 metros de altura. A 
obra é da artista plástica argentina 
Marta Menujín. Intitulada “Parthe-
non dos Livros Proibidos”, ela era 
feita somente de livros cuja leitura 
é ou já foi proibida em algum mo-
mento da história. Tinha o mesmo 

tamanho do Parthenon real, da 
Grécia antiga. Os “tijolos” desta 
obra eram 67.000 livros. Quando 
a Dokumenta terminou, as pessoas 
puderam levar esses livros para 
casa, para que voltem a ser lidos.

Pergunto a você, em sua con-
cepção do que é um bom livro, 
que mereça o título de livro e deva 
ser lido como um: quais livros 
você colocaria na lista dos livros 

proibidos? Pois saiba que entre 
os livros do Parthenon literário 
de Kassel estava toda a obra de 
Honoré de Balzac e até mesmo a 
Bíblia. E olha que a igreja também 
já tinha um tal de Index Librorum 
Prohibitorum, com livros que 
deviam sumir das estantes.

Agora, pergunto: O que é arte 
e quem determina o que deve ser 
visto como arte ou não? 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

TOBIAS MATHIES / Blumenau

As comemorações dos 500 
anos da Reforma também passam 
pela música, um dos grandes lega-
dos do reformador Martim Lutero. 
Pensando nisso, na noite de 29 de 
agosto a organista e cravista Elisa 
Freixo se apresentou na Igreja do 
Espírito em Blumenau Centro, 
numa iniciativa da Comunidade 
Evangélica de Blumenau-UP. A 
convidada interpretou músicas sa-
cras de grandes compositores, como 
Bach, Beethoven e Mendelsohn.

“A Reforma se deu através da 
música. É muito fácil tocar um re-
pertório reformado. É uma música 
de muita estrutura e organizada, 
criando um equilíbrio muito bom 
e por isso sobrevive com muita 
força”, descreve Freixo.

O pastor Milton Jandrey, páro-
co local, ressaltou o papel impor-

tante que a música tem em todo o 
processo da Reforma, como parte 
da cultura das pessoas, como fer-
ramenta de louvor e testemunho do 
Evangelho de Cristo.

 “Há pelo menos dez séculos 
a Igreja Cristã tem no órgão o 
principal instrumento de culto. É 
um instrumento que, ao mesmo 
tempo, pode ser muito delicado e 

suave para situações introspecti-
vas, mas, também pode ser muito 
robusto e imponente em momentos 
em que o culto pede exaltação”, 
completou o musicista Geandro 
Zimmermann, coordenador dos 
Concertos Luteranos.

Parafraseando Martim Lute-
ro, “a música é uma esplêndida 
dádiva de Deus e eu gostaria de 
exaltá-la com todo meu coração e 
recomendá-la a todos”.

Elisa, além de grande intérprete 
da música sacra barroca, é uma 
das mais conceituadas musicistas 
brasileiras no mundo. Ela ainda se 
apresentou na igreja da Paróquia 
Bom Pastor, em Brusque/SC, no 
dia 27 de agosto, e na igreja da 
Paz em Joinville/SC, no dia 30 de 
agosto. Além disso, ela ofereceu 
curso de órgão para organistas das 
paróquias e das cidades por onde 
passou.

Elisa Freixo, organista e cravista, ao órgão em Blumenau Centro.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Diaconia 
ONG

Diaconia completa 50 anos

PAMI está na pauta da formação 
nos núcleos do Norte Catarinense

PAMI

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Planejamento missionário 
da IECLB em pauta no 
Sínodo Norte Catarinense

P. MARCOS A. DE LOIVEIRA / Joinville

P. Sin. DALCIDO GAULKE / Presidente

ADiaconia é uma or-
ganização social bra-
sileira, de inspiração 

cristã e sem fins lucrativos, 
que tem por objetivo a promo-
ção da justiça e do desenvol-
vimento social. A instituição 
nasceu em 28 de julho de 
1967, a partir da Confede-
ração Evangélica do Brasil. 
Com sede em Recife/PE,  hoje 
concentra sua atuação em três 
estados da região Nordeste. É 
composta por 11 igrejas:  IE-
CLB, Cristianismo Decidido, 
Adventista do Sétimo Dia, 
Exército de Salvação, Igreja 
de Cristo, Episcopal, IELB, 
Metodista, Presbiteriana, 
Presbiteriana Independente e 
Congregacional. 

Diaconia tem como finali-
dade básica servir as pessoas  
excluídas, empobrecidas e 
injustiçadas da sociedade, 
identificando-se com suas 
lutas na construção da cidada-
nia com dignidade. Na defesa 
dos direitos humanos, eco-
nômicos, sociais, culturais e 
ambientais e pela construção 
de novos direitos do cidadão.  
Sua missão é realizada em 
Pernambuco, na região do Pa-
jeú e em Recife; no Ceará, em 
Fortaleza; e no Rio Grande do 
Norte, em Umarizal.

Dia 28 de julho, Diaconia 
completou 50 anos de existên-
cia servindo e transformando 
vidas no Sertão Nordestino.Este 
marco foi celebrado em Afo-
gados da Ingazeira, cidade no 
semiárido Pernambucano, que 

fica há 390 km de Recife.  Es-
tiveram presentes convidados e 
representantes das  instituições 
membros da Diaconia.  

A celebração dos 50 anos  
deve estender-se ao longo do 
ano e teve início com home-
nagem da Câmara Municipal 
de Afogados da Ingazeira/
PE, do prefeito e de muitas 
lideranças do município e 
vizinhos. Com a presença do 
Bispo Católico Dom Egídio 

e muitas outras lideranças 
religiosas e de movimentos 
populares.  Além da home-
nagem da câmara e prefei-
tura, foi feita a entrega do 
documento com a lei na qual 
a prefeitura doa o lote para a 
construção da sede da Diaco-
nia na região. O terreno doado 
pela Prefeitura de Afogados 
da Ingazeira tem dois mil 
metros quadrados, no bairro 
do São Cristóvão, e abrigará 
a sede própria. No município, 
a instituição funciona em uma 
casa de aluguel.

Exposição – Na semana 
do aniversário, foi realizada 
uma exposição histórica na 
praça central de Afogados da 
Ingazeira. A exposição retrata 
a história do protestantismo 
no Brasil e traz  o documento 
de constituição da Diaconia, 
que tem a assinatura do então 
presidente da IECLB, pastor 

Karl Gottshald, que presidia 
a Confederação Evangélica 
do Brasil na época. De modo 
muito especial, a exposição 
traz a história com ações que 
transformaram vidas.

Em Recife Diaconia foi 
homenageada pela Assem-
bleia Legislativa no dia 7 de 
agosto e haverá homenagem 
e exposição semelhante  em 
Natal/RN e Fortaleza/CE. A 
exposição será levada às de-
mais regiões onde Diaconia 
atua. As ações de Diaconia 
marcam a vida de milhares 
de pessoas no sertão e nas ca-
pitais do Nordeste. Ter água, 
através da construção de uma 
cisterna, um biodigestor com 
gás para cozinhar e adubo 
para produzir alimentos faz 
uma grande diferença. Ter 
acesso a tecnologias para 
combater a sede, a fome é 
viver a transformação em 
suas vidas.

Profissionais e diretoria na sessão solene na Câmara de vereadores em Afogados da Ingazeira/PE.

Gottschald assinou fundação.

Você já se deparou 
com a imensa vontade de fa-
zer algo pelo mundo e promo-
ver a mudança, mas na hora 
de colocar o plano em prática 
se viu impotente diante dos 
diversos problemas que pre-
cisam ser resolvidos? Parece 

que nada do que fizermos 
vai resultar em uma grande 
transformação social. 

Bem, talvez você esteja 
vendo a situação pelo lado 
complicado da coisa. Temos 
muitos problemas que pre-
cisam de soluções, mas não 
podemos ficar frustrados por 
sermos pequenos demais para 

resolver um grande proble-
ma. Se pensarmos o inverso, 
de que somos grandes o 
suficiente para resolvermos 
pequenos problemas, tere-
mos então o que pode ser o 
começo da mudança que 
queremos.

Os pequenos problemas 
estão em todos os lugares, 
inclusive no contexto onde 
vivemos. Tomamos como 
exemplo uma situação que 
aconteceu na comunidade 
que eu frequento, na cidade 
de Castro/PR. A dona Maria 
Ebner levantou na paróquia 
uma campanha de arreca-
dação de lacres que seriam 
trocados por cadeiras de 
rodas. A atitude parece sim-
ples, pequena. Mas ela se 
dedicou tanto a esse projeto, 

e não descansou enquanto 
não realizou o objetivo. Em 
um tempo não muito longo, 
ela estava com a cadeira 
nova que conseguiu graças 
ao esforço que teve, cadeira 
essa que fica na comunidade, 
disponível para empréstimo.

Se cada um de nós se 
comprometesse com peque-
nos projetos, pequenas ações, 
teríamos muita gente traba-
lhando em prol de um motivo 
maior. Dividindo o trabalho 
ele se torna menor e mais 
acessível. Isso nos leva a pen-
sar: quais as necessidades do 
contexto onde vivo? Como 
posso ajudar, conforme os 
talentos que me foram dados? 
Bem, essas são respostas que 
só serão alcançadas quando o 
primeiro passo for dado.

São as pequenas ações que geram grandes mudanças
RENATO VALENGA 

Deus vem ao mundo 
para nos salvar, torna-se gen-
te como nós, sofre na cruz e 
vence a morte. Deus é o fun-
damento e o sujeito da missão 
que Ele mesmo realiza. Pelo 
batismo e pela fé, Deus nos 
inclui neste movimento em 
prol da cura e salvação do 
mundo. A igreja, portanto, 
é instrumento da missão de 
Deus. Toda nossa ação como 
igreja é missionária.

Missão requer planeja-
mento. O Roteiro para o 
planejamento missionário au-
xilia comunidades a planeja-
rem suas ações missionárias. 
Esse roteiro foi elaborado 
atendendo à solicitação do 
28o Concílio da Igreja e con-
siderando os materiais que já 
haviam sido publicados pela 
IECLB. A proposta para o 
desenvolvimento do planeja-
mento missionário está orga-
nizada em cinco momentos: 
apaixonar-se pela missão, 
assumir a missão, analisar 
a situação, definir as ações, 
executar as atividades.

O roteiro traz orientações 
para o desenvolvimento de 
cada um dos cinco momen-
tos. Seu conteúdo pode ser 
aprofundado com auxílio do 

texto do Plano de Ação Mis-
sionária da IECLB (PAMI) 
e as suas dinâmicas podem 
ser adaptadas ao contexto da 
comunidade. Nos seminários 
de capacitação é entregue a 
cada paróquia participante um 
pendrive com todo o material 
necessário.

O texto acima foi elabo-
rado pelo pastor Dr. Emilio 
Voigt, coordenador do Núcleo 
de Produção e Assessoria da 
Secretaria Geral da IECLB. 
Ele está assessorando os “se-
minários de capacitação para 
planejamento missionário” 
que estão acontecendo no 
Sínodo Norte Catarinense. 
Ao todo serão três seminá-
rios, um em cada Núcleo: 
Contestado, Jaraguá do Sul 
e Joinville. 

O objetivo é apresentar 
o novo material da IECLB, 
capacitar pessoas para sua 
aplicação e criar uma equipe 
para assessorar comunidades 
e paróquias no planejamento 
missionário.

O primeiro seminário já 
aconteceu, na Paróquia de Ca-
çador (Núcleo Contestado), 
com 21 pessoas. Os outros 
serão em setembro em Mas-
saranduba (Núcleo Jaraguá 
do Sul) e Cristo Bom Pastor-
-Joinville (Núcleo Joinville).

“O desafio missionário de nossas Igrejas fundamentado na 
teologia luterana” é o tema dos debates que ocorrem durante 
a Consulta que reúne representantes da IECLB e da ELKB, 
Igreja Evangélica Luterana na Baviera, de 4 a 7 de setembro 
em Rothenburg ob der Tauber, no sul da Baviera-Alemanha.

Em painéis, cada Igreja expôs as suas prioridades nos 
últimos dois anos, em que as duas igrejas avaliaram o que 
está fazendo hoje e quais mudanças deveriam implementar 
diante do contexto atual, sem perder as bases da Teologia 
Luterana. Durante o encontrou houve uma recepção com a 
participação de pastores alemães que já atuaram no Brasil, 
pastores e pastoras da IECLB que atuam na Alemanha, além 
de estudantes intercambistas. A Consulta, sempre realizada a 
cada dois anos, permite às duas igrejas que sejam inspiradas 
com ideias e propostas relevantes diante dos desafios de cada 
qual na realidade em que estão inseridas.

Baviera em conversa com o Brasil
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Fé e Vida 

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

LUTO E DOR

Grave acidente rodoviário deixa 
comunidade capixaba consternada

ESTADO CAPIXABA deve muito ao 
pastor Norberto Berger, diz jornal

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DA REDAÇÃO / Blumenau

Delação premiada
As últimas notícias 

relacionadas à Operação 
Lava Jato mostraram de forma 
cristalina o que eu venho dizendo 
desde o início: O instituto 
da delação premiada é uma 
arapuca. 

Joesley Batista, por exemplo, 
confessou na caradura que, em 
alguns depoimentos, mentiu e 
inventou para aliviar pro seu lado. 
Agora, fica a dúvida: quantos o 
terão feito desde que tudo isso 
começou? 

Também Palocci, em seu 
depoimento a Moro, arrola fatos 
que “ficou sabendo depois”, 
com a displicência de quem 
está “contando um causo”. São 
atitudes que depõem contra essa 
prática de premiar quem abre 
o jogo em troca de vantagem 
judicial. 

O resultado é que não apenas 
inocentes viram réus, mas os 
verdadeiros culpados têm tudo 
para escapar ilesos. Basta alegar 
que a metodologia da delação 
premiada é viciada e corrompida; 
e de fato é.

Se a moda da delação para 
livrar a própria cara pega de 
vez na justiça brasileira, vamos 
trazer de volta um hábito jurídico 
duvidoso e de alta periculosidade, 
que era largamente usado na 
Idade Média. E o risco é que ele 
pode contaminar todo o sistema 
jurídico. Isso quer dizer que 
amanhã alguém, para reduzir sua 
pena na justiça, envolve quem ele 
quiser, contanto uma história... 
inclusive a mãe, o pai, o filho... ou 
você mesmo!

Prática da Idade Média
A delação nos remete 

diretamente a um período 
da história em que a justiça 
cometeu milhares de injustiças. 
Na Idade Média, a delação era 
uma forma de livrar a própria 
pele diante da justiça. Para 
escapar das garras da lei, a 
delação colocava as autoridades 
no encalço de outra pessoa.

Pior que isso, a delação era 
uma maneira eficaz de livrar-se 
dos inimigos. Quem detestava a 
sua vizinha, ia ao santo tribunal 
da Inquisição e a acusava de 
bruxaria. Se a vizinha tivesse 
sorte, apodrecia na cadeia. Na 
maioria dos casos, entretanto, o 
seu destino era a fogueira.

Além de acabar com a 
presunção da inocência, já 
não são necessárias provas 
para condenar uma pessoa. 
Basta alguém dizer, e está dito. 
Queremos isso de volta? Eu 
creio que não! Como um cético 
contumaz, eu duvido que a 
justiça de fato busque a verdade 
antes de condenar. Vai ficar o 
dito pelo não dito.

Um grave acidente envol-
vendo dois caminhões, um 
micro-ônibus  e outro veí-

culo trouxe luto e dor à comunidade 
luterana de Domingos Martins/ES. O 
grupo de danças folclóricas alemãs 
Bergfreunde de Campinho voltava 
de um festival em Juiz de Fora/MG, 
quando o ônibus foi envolvido no 
acidente com um caminhão carregado 
de placas de granito. 

O caminhão foi o causador de 
um acidente que terminou com 11 
mortos e sete feridos na BR 101, 
em Mimoso do Sul, na tarde do do-
mingo 10 de setembro. No local há 
duas faixas no sentido Rio de Janeiro 

e uma faixa no sentido Vitória. O 
caminhão carregado de placas de 
granito estava ultrapassando outro 
veículo no sentido Rio, quando per-
deu o controle, invadiu a contramão 
e colidiu com o micro-ônibus que 
vinha em sentido contrário. 

Após a colisão, o micro-ônibus in-
vadiu a contramão e bateu numa car-
reta carregada com cerveja. Os dois 
veículos pegaram fogo. Em seguida, 
um Ford Ka, colidiu com os pedaços 
de granito espalhados na via. O cami-
nhão com granito foi apreendido para 
perícia. O grupo folclórico perdeu 11 
dos seus integrantes no acidente, três 
outros tiveram ferimentos graves, 
duas pessoas tiveram ferimentos leves 
e quatro saíram ilesas do acidente. Onze integrantes do grupo faleceram no local do acidente.

No mesmo dia em que a co-
munidade de Domingos Martins/
ES estava chocada pela tragédia 
que vitimou 11 integrantes do 
grupo folclórico Bergfreunde em 
um grave acidente de ônibus na BR 
101, a cidade se despedia do pastor 
Norberto Berger (75 anos). O pas-
tor emérito faleceu na madrugada 
do dia 11 de setembro em casa, 
após sofrer fortes dores no peito. O 
pastor em. Norberto Berger sofria 
do Mal de Parkinson.

Norberto Berger nasceu a 10 
de abril de 1942 em Laranja da 
Terra/ES, filho de Henrique Berger 
e Alwina Schramm. Casou-se com 
Micaela Barbara Lhotzky Berger 
em 30 de agosto de 1969, tendo 
como filhos Ruth Stefanie Berger 
e Friedemann Berger.

Trabalhou em várias paróquias, 
entre as quais Santa Maria de Jeti-

bá/ES (1968-1969), Cór-
rego da Peneira/ES (1969-
1973), Alto Jatibocas/
ES (1973-1979), Santa 
Maria de Jetibá (1979-
1991). Entre 1992 e 1994 
dedicou-se à formação 
em nível de Mestrado em 
Antigo Testamento, em 
São Bernardo do Campo/
SP, e voltou a atuar em 
Santa Maria de Jetibá 
(1994-1998).

O pastor Norberto 
Berger atuou também na 
Associação Educacional 
Martim Lutero (1998-
2003), mesmo período 

Pastor Norberto Berger é 
sepultado durante luto pela 
tragédia de Domingos Martins

em que cumpriu mandato de pastor 
vice-sinodal do Sínodo Espírito 
Santo a Belém (1998-2006). Além 
disso, contribuiu em vários setores 
do Sínodo e da IECLB, fazendo 
parte da Comissão de Formação 
de Obreiros e do Grupo Assessor 
de Teologia e Confessionalidade.

Berger também foi presidente 
do CONIC/ES e assessor do CEBI/
ES até os últimos dias. Junto com 
a esposa Micaela, compositora 
de alguns hinos conhecidos na 
IECLB, também acompanhou 
e incentivou o trabalho da Obra 
Acordai Capixaba.

O pastor Norberto Berger foi 
sepultado no dia 12 de setembro 
no cemitério da igreja de confissão 
luterana de Domingos Martins/
ES, no mesmo dia em que a cida-
de pranteava os mortos do grupo 
folclórico.

No dia 11 de setembro faleceu 
o pastor emérito Hélio Doss (70 
anos), que serviu a igreja em em 
Guarujá do Sul de (1976-1982); 
São Borja (1982-1986); Concór-
dia (1986-2010). Doss há algum 
tempo sofreu um AVC Isquêmico 
e uma forte convulsão. Passou 
praticamente os últimos 30 dias 
no CTI do Hospital de Concór-
dia. Os dias de internação foram 
marcados por saídas e retornos ao 
CTI. O pastor residia no interior 
de Concórdia e nos últimos me-
ses na cidade para tratamento de 
saúde. Ele também colaborou em 
funções extra paroquiais como 
Pastor Distrital do Distrito Eclesi-
ástica de Concórdia, entre outras. 
O pastor Hélio Doss foi sepultado 
no dia 12 de setembro em Taman-
duá, interior de Concórdia/SC.

Concórdia 
perde o pastor 
Hélio Doss

Pastor Berger é considerado 
importante liderança capixaba 
no combate à corrupção

Segundo o jornalista Kle-
ber Amorim, do jornal “A Gazeta” 
do Espírito Santo, o pastor Norber-
to Berger foi importante liderança 
capixaba no combate à corrupção. 
Em artigo de meia página, o jornal 
lembra que o pastor defendeu os 
direitos humanos e o ecumenismo, 
mas também “teve papel importan-
te na história recente do Estado”. 

No início dos anos 2000 Ber-
ger, junto com o bispo católico 
dom Silvestre Scandian, o pastor 
metodista Adahyr Cruz, o presi-
dente da  OAB/ES Agesandro da 
Costa Pereira e políticos criaram 
o “Reage Espírito Santo”. O mo-
vimento era um fórum de combate 
à corrupção e ao crime organizado 
em território capixaba.

Segundo o artigo de Amorim, 
o pastor esteve presente desde a 
primeir reunião que imaginou a 
criação desse fórum, num momen-
to em que o Espírito Santo estava 
completamente dominado pelo 
crime organizado. 

Entre 1999 e 2002, o estado 
enfrentou a sua maior crise políti-
ca e institucional, com ameaça de 
impeachment do governador José 
Ignácio Ferreira por corrupção e 
desvios de verba na Assembleia 
comandada pelo deputado José 
Carlos Gratz. “Além de prisões, 
conivência de parte do Judiciário e 
ameaça do braço armado do crime 
organizado, por meio de facções 
como a Scuderie Lecoq, que con-
tava com integrantes das polícias 
Militar e Civil e era tida como 

grupo de extermínio a serviço dos 
poderosos locais”, lembra o artigo.

“O Berger foi um companheiro 
de luta naquela época de reação 
contra a bandidagem... Ele é uma 
pessoa a quem o estado deve mui-
to. Teve uma atuação marcante; 
um dos baluartes da decência”, 
afirmou o presidente da OAB no 
Espírito Santo na época, Agesan-
dro da Costa Pereira.
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

FORMAÇÃO

JOVENS DE CURITIBA discutem atuação 
na igreja a partir de seus dons

Passa-tarde em Curitiba reúne 50 
participantes para falar sobre ser igreja
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NOSSAS CRIANÇAS

Participe do Culto Infantil!

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

No dia 5 de agosto foi reali-
zado, na Comunidade Luterana da 
Cruz em Curitiba, um passa-tarde 
com jovens das comunidades da 
Cruz, Melanchton, São Mateus e 
Concórdia em São José dos Pinhais. 
O encontro foi organizado pelo 
PPHMista Miquéias Holz e contou 
com quase 50 jovens com o tema 
Somos igreja! Qual igreja somos? 
Qual igreja queremos ser? 

O encontro iniciou com uma me-
ditação sobre Mateus 4.18ss. Onde 
Jesus chama pescadores para serem 
“pescadores de gente”. A meditação 
teve como foco o discipulado, a 
liderança e o trabalho em equipe na 
comunidade. 

A partir desta reflexão, os jovens 
escreveram em um papel os dons 
que receberam de Deus e como 
poderiam usar esses dons para o 
trabalho na comunidade. Os papeis 
foram colocados dentro de balões, 
que representavam os trabalhos na 
comunidade. Cada um foi motivado 
a brincar com o seu balão em uma 
roda, sem deixá-lo cair no chão. 
Aos poucos alguns jovens saíram 
da roda, deixando que os seus balões 
fossem cuidados pelos que ficaram 
na roda. Os balões começaram a 
cair no chão, pois havia poucas 

pessoas para muitos balões. Assim 
é na comunidade, há muito serviço 
e precisamos de todos para manter 
e formamos uma comunidade agra-
dável e boa.

Foi feito também uma explana-
ção sobre o chamado e a liderança do 
profeta Jeremias. Após a explanação 
foi realizada outra dinâmica sobre 
liderança e trabalho em equipe, com 
três grupos. Cada grupo recebeu uma 
tarefa que deveria ser executada em 
40 minutos. O grupo um devia fazer 
um bolo com ingredientes disponí-
veis. O grupo dois devia arrumar 
uma mesa para a comunhão. O grupo 
três devia preparar uma meditação 

para o momento da comunhão. Antes 
de irem para a tarefa, os jovens re-
ceberam três dicas: O trabalho deve 
ser em equipe, todos devem ajudar 
e apesar de estarem em grupos 
divididos, todos são comunidade. 
O resultado desta dinâmica foi sur-
preendente. Os jovens fizeram um 
ótimo trabalho em equipe.  

O encerramento do passa-tarde 
se deu com uma meditação dinâmica 
em volta de uma fogueira, chamada 
de “Culto de Josias” (2 Reis 22.1-11). 
Após esse momento, todos foram mo-
tivados a irem para suas comunidades 
e servir. O encontro terminou com 
oração, benção e envio.  

Participantes do encontro aprenderam engajamento na comunidade.

As crianças do Culto Infantil de Porto União convidam amigos no Facebook

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



Nossos Hinos
NORIVAL MUELLER, 
pastor da IECLB no bairro 
Fidélis, em Blumenau/SC
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Ecumene CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS 
está entre defensores do clima

MEIO AMBIENTE

Setembro é Tempo da Criação

BATISTAS

Assembleia do Conic integra Aliança de Batistas do Brasil
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Lutero, o compositor
Espanto e atenção 

redobrada nos acompanham 
quando cantamos hinos de 
Lutero. Hinos através dos quais 
somos levados a concordar 
com Mateus 12.34: “A boca fala 
do que o coração está cheio”. 
Marcados de uma profunda 
mística, ou de uma grande 
expressão do lado bem humano, 
os hinos do reformador são uma 
espécie de compartilhamento de 
seu próprio eu. Ali Martim Lutero 
canta. Será exagero dizer que, 
por vezes, temos a sensação 
que ele está ao nosso lado? 
Cantando junto?

Os hinos de Lutero são 
uma forma de “necessidade 
de partilhar” o sentimento de 
liberdade experimentado por 
ele próprio. Neles brota – ou 
explode – em forma de canto, 
a gratidão pela graça de Deus. 
Que outra arte Lutero poderia 
utilizar para colocar para fora 
o alívio deste enfim alcançado 
presente do perdão divino? Se 
para ele existe apenas uma 
verdade para a qual vive – a 
salvação em Cristo – então, 
cantar não é mais uma opção; é 
necessidade. Lutero se sente na 
obrigação de cantar sua fé.

Em sua luta pelo espírito 
da verdade, ele arruma tempo 
e espaço para expressar que 
seu coração está cada vez 
mais solto e alegre. E o que 
raramente acontece a um 
compositor, para Lutero parece 
natural: Em seus hinos pulsa o 
seu íntimo momento de reflexão. 
Mesmo que lance mão de 
melodias conhecidas, não se 
trata de uma simples paródia.

A consequência imediata é 
que ele não canta sozinho. A 
comunidade começa a cantar 
junto. E o povo entende o 
que canta. Lutero facilita esse 
entendimento com seu trabalho 
de compositor. Assim surgem os 
seus 35 hinos! 

Durante o mês de setembro, 
cristãos de todo o mundo 
organizaram eventos e 

manifestações ao redor do planeta 
pela preservação do meio am-
biente. As atividades marcaram 
a edição deste ano do Tempo da 
Criação, iniciado com declarações 
do Papa Francisco, do Patriarca 
Ortodoxo Ecumênico Bartolomeu 
e do secretário-geral do Conselho 
Mundial de Igrejas-CMI, pastor 
Olav Füchse Tveit.  No Brasil, 
aconteceram eventos em Santos 
e São José dos Campos/SP, Bom 
Retiro do Sul, Pelotas e Lagoa 
Vermelha/RS e Anápolis/GO. 

O Tempo da Criação, que se 

estende até 4 de outubro, teve ori-
gem em 1989, quando o Patriarca 
Ortodoxo Dimitrios I proclamou 
o 10 de setembro como um dia 
de oração pela criação.  A data 
foi abraçada por outras grandes 
igrejas cristãs européias em 2001 
e pelo Papa Francisco para a Igreja 
Católica Romana em 2015. Nos 
últimos anos, estabeleceu-se o 
término do Tempo da Criação em 
4 de outubro por ser a data da festa 
de São Francisco de Assis.   

Este ano, o Tempo da Criação 
coincidiu com o 500º aniversário 
da Reforma e contou com eventos 
ecumênicos, como um serviço de 
orações liderado pelo Arcebispo de 

Canterbury com músicas de Taizé.
O Tempo da Criação deste 

ano tem maior importância face 
às decisões nos Estados Unidos, 
nação majoritariamente cristã, de 
abandonar o tratado climático de 
Paris e reverter as proteções am-
bientais, incluindo os principais 
regulamentos climáticos – inicia-
tivas que contradizem a mensagem 
de cuidado ambiental adotada pelos 
cristãos de todas as vertentes. 

Tomás Insua, diretor execu-
tivo do Global Catholic Climate 
Movement, um dos membros do 
Comitê Diretor do Tempo da Cria-
ção destaca que o Papa Francisco 
chamou para ouvir o grito da Terra 

e o grito dos pobres. A mudança 
climática afeta todos, e o menor 
entre nós é quem sofre mais. Os 
cristãos em todo o mundo estão 
unidos em compaixão pelas pesso-
as vulneráveis que sofrem com os 
efeitos das mudanças climáticas e 
da degradação ambiental. O Tempo 
da Criação celebra nosso propósito 
compartilhado.

As organizações que lideram os 
esforços de promoção do Tempo de 
Criação são o Conselho Mundial de 
Igrejas, a Rede Ambiental Comu-
nitária Anglicana, a Rede Mundial 
de Oração do Papa (Apostolado da 
Oração), o Movimento Global do 
Clima Católico e a Aliança ACT.

A 17a assembleia geral ordiná-
ria do Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (Conic)homologou 
a adesão da Aliança de Batistas do 
Brasil-ABB. A reunião aconteceu 
no Instituto Bíblico de Brasília/DF, 
nos dias 23 e 24 de agosto, reunindo 
a diretoria do Conic, delegados e 
delegadas das igrejas-membro, e 
representantes dos regionais ecu-
mênicos, dos membros-fraternos e 
outros parceiros.

Representando a IECLB, como 
delegados e delegadas, participa-
ram os pastores Dr. Nestor Paulo 
Friedrich (pastor presidente), Dr. 
Romeu Martini, assessor teológico 
da Presidência, Odair Braun, sinodal 
do Sínodo Paranapanema, Dalcido 
Gaulke, sinodal do Sínodo Brasil 
Central, a diác. Débora Ristow 
Krauser e as jovens Martina Wrasse 
Scherer e Bárbara Hiltel Venturini. 

São da IECLB ainda o pastor 
Inácio Lemke – sinodal do Norte 
Catarinense e 2º vice-presidente da 
IECLB –, que é 1º vice-presidente 
do CONIC, a pastora Romi Márcia 
Bencke, que é secretária-geral do 

Conic, o professor pastor Dr. Ru-
dolf von Sinner e o pastor Antonio 
Carlos Teles da Silva.

A assembleia foi marcada pelo 
debate em torno das heranças da Re-
forma para o movimento ecumênico 
do século 21, a partir de abordagens 
histórica e teológica, bem como uma 
análise de desafios e perspectivas 
para o momento atual. As reflexões 
foram conduzidas pela Dra. Biacha 

Daebs, pelo Dr. Elias Woltt e pelo 
Dr. Rudolf von Sinner.

Outra temática importante foi 
a relação Estado e Sociedade, pro-
movida pela parceria entre o Conic 
e o Coletivo Inter-Religioso para a 
Relação Estado e Sociedade. Os te-
mas foram “A relação entre Estado e 
Organizações Religiosas: filantropia 
e imunidade”, “Tensões nas relações 
entre Organizações Religiosas e 

Estado: casos concretos – tensões 
existentes” e “Possíveis caminhos 
de diálogo entre Estado e Organi-
zações religiosas com vistas para o 
interesse público”.

Ainda estiveram na pauta da 
assembleia a apresentação do Re-
latório de Atividades 2014-2016, 
a apresentação e apreciação dos 
relatórios financeiros, a avaliação 
da IV Campanha da Fraternida-
de Ecumênica e a eleição da 2ª 
Vice-Presidência da Diretoria da 
entidade, sendo a representante da 
Igreja Católica Apostólica Romana, 
Therezinha Motta Lima da Cruz, 
eleita para tal.

Outro encaminhamento impor-
tante tomado durante as atividades da 
Assembleia foi o aceite do ingresso 
da Aliança de Batistas do Brasil 
(ABB) como membro pleno do 
Conselho. Agora, além da IECLB e 
da ABB, também integram o diálogo 
ecumênico no Conic a Igreja Epis-
copal Anglicana do Brasil, a Igreja 
Católica Apostólica Romana, a Igreja 
Sirian Ortodoxa de Antioquia e a 
Igreja Presbiteriana Unida.

Representantes da IECLB na assembleia do CONIC, em Brasília.
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Especial PARA LUTERO, cristão é como árvore 
boa, que só pode produzir frutos bons

REFORMA 500 ANOS

A contribuição da Reforma para a Diaconia
Diác. ANGELA LENKE / Joinville

No tempo de Lutero, a 
Europa estava pobre e 
havia muitas doenças. 
A peste bubônica, por 

exemplo, dizimou grandes parcelas 
da população. O antigo sistema 
feudal estava sendo substituído 
pelo capitalismo, que trouxe o 
progresso, embora milhares de 
pessoas tenham sido excluídas 
desse progresso. A igreja era dona 
de mais da metade das terras da 
Europa, não pagava impostos e os 
camponeses tinham que lhe servir 
com dias de trabalho. 

Lutero faz várias críticas a esse 
modo de ser igreja e ao sistema 
político, que também pertencia à 
igreja católica. Um dos motivos 
que o levam a escrever o Tratado 
sobre o Comércio e a Usura se 
deve ao fato de muitos comercian-
tes enganarem os vendedores e se 
favorecerem às custas do próximo 
através dos contratos de fianças. 
Não importava a necessidade do 
outro, desde que que pagasse. 

O próprio Lutero diz que “in-
ventaram” que “ninguém é obriga-
do a socorrer o necessitado a não 
ser em caso extremo”. Para ele, isso 
era um truque vergonhoso e uma 
prática não-cristã. 

Os juros para vendas a prazo 
eram altíssimos. Para Lutero, tal 
prática era falta de preocupação 
para com o próximo e necessitado. 
A regra não deveria ser “posso ven-
der minha mercadoria pelo preço 
que quero”, mas “quanto o preço 
é correto e justo”. 

Lutero não se omitiu ante os 
problemas. Ao mesmo tempo em 
que exortava as autoridades polí-
ticas, incumbiu-as de introduzir 
práticas políticas concernentes com 
o evangelho para o melhoramento 
da vida da população. Por exem-
plo, introduzir um sistema escolar 
universal para meninos e meninas, 
romper com os sistemas político 
e papal, atender os reclamos le-
gítimos dos camponeses. Estava 
convicto de que é tarefa cristã 
importar-se com assuntos, deveres 
e responsabilidades sociais. 

No seu escrito sobre “Os Dois 
Reinos”, ele descreve que servimos 
como pessoas cristãs na igreja com 
nossos dons e nossa fé (= no Reino 
Espiritual) e no mundo secular com 
a nossa profissão (= Reino Secular) 
de modo que servimos a Deus em 
toda parte. 

Boas obras são boas – Lute-
ro descobre na leitura da Escritura 
Sagrada que o ser humano é jus-
tificado por graça mediante a fé 
e, portanto, nada pode fazer para 

obter a justificação. A fé “não é ne-
nhum mero processo mental (acre-
ditar); é, antes de tudo, confiança, 
é entrega do coração a Deus”. A 
verdadeira fé é aquela onde não eu 
vivo, mas o próprio Cristo. O ser 
humano “vive em Cristo pela fé; 
no próximo, pelo amor”. 

A fé nesse Cristo nos faz en-
tender que “Deus justifica a pessoa 
antes das obras”. Essa é a justiça de 
Deus. Já nossa forma de praticar 
justiça deve ser consequência da 
pessoa justificada. É somente pela 
fé em Jesus Cristo que nos torna-
mos atuantes no amor e no serviço 
ao próximo. Enquanto critica as 
obras, defende o amor como con-
sequência da fé. 

Lutero não anula as obras, 
embora muitos o pensem e até 
deixam de exercitar o amor. Por 
isso, escreve o livro sobre As Boas 
Obras, que são aquelas que Deus 
deixa claro nos dez mandamentos. 
Boas obras são aquelas nas quais 
não se espera recompensa. São 
livres e feitas unicamente pensando 
em quem sofre.

Citações de Lutero
“Fé verdadeira (...) é uma obra 

divina em nós, que nos modifica 
e faz renascer de Deus (Jo 1.13) 
(...) Há algo muito vivo, atuante, 
efetivo e poderoso na fé, a ponto 
de não ser possível que ela cesse 
de praticar o bem. Ela também 
não pergunta se há obras a fazer, 
e sim, antes que surja a pergunta, 
ela já as realizou e sempre está a 
realizar”.

“Cristo nos ensina para quem 
devemos fazer obras, mostrando-
-nos quais são boas obras. Todas 
as outras obras, com exceção da fé, 
devemos fazê-las para o próximo. 
(...) Deixa todas as tuas obras com 
toda a sua vida visar o teu próximo. 
Procura onde há pobres, doentes, 
pessoas com deficiência; ajuda-os; 
exercita neles a tua vida, para que 
tenham apoio por tua parte, todos 
aqueles que precisam de ti; ajuda-os 
na medida de tuas capacidades com 
teu corpo, teus bens e tua honra.”

“Olha para a tua vida. Se não 
te encontrares como cristão no 
Evangelho, em meio aos pobres e 
necessitados, então saiba que a tua 
fé ainda não é verdadeira e que cer-
tamente ainda não experimentaste 
em ti o favor e a obra de Cristo.”

“Saiba que servir a Deus não 
é outra coisa senão servir ao teu 
próximo, fazendo-lhe bem com 
amor, seja ele uma criança, uma 
mulher, um criado, um inimigo ou 
um amigo. Não façais distinções 
quaisquer. O teu próximo é aquele 
que necessita de ti em assuntos de 
corpo e alma. Onde podes ajudar 
corporal e espiritualmente, lá há 
serviço a Deus e boas obras.”

“Aqueles que agora receberam o 
suficiente de Cristo, têm que seguir o 
exemplo de Cristo e fazer o bem, do 
fundo do coração, ao próximo, como 
Ele tem feito para nós, livremente, 
sem a intenção de ganhar algo com 
isso, unicamente pelo motivo de que 
isso agrada a Deus.”

“Teu coração deve, pois, 
entregar-se ao amor e aprender 

que este sacramento é um sacra-
mento do amor e que, assim como 
tu recebes amor e assistência [na 
Santa Ceia], deves, por tua vez, 
demonstrar amor e assistência a 
Cristo na pessoa de seus neces-
sitados.” 

“Deves deixar-te tocar pelas 
deficiências e necessidades dos ou-
tros como se fossem tuas próprias,  
assim como Cristo age contigo no 
sacramento. É isto o que significa 
ser transformado um no outro pelo 
amor, tornar-se de muitas partes um 
só pão e uma só bebida, abandonar 
a forma própria e assumir uma 
forma comum.”

Pelo próximo – O pão nosso 
de cada dia, trecho da oração do 
Pai nosso, faz parte de uma oração 
de intercessão onde não pedimos 
somente por nós mesmos, mas pelo 
próximo. Caso contrário, Jesus 
teria ensinado “o pão meu de cada 
dia dá-me hoje”. 

Desta forma, se pedimos pelo 
próximo, cumpre-nos auxiliá-lo 
em suas necessidades, repartir e 
lhe servir. A oração nos faz cair nos 
braços de Deus e confiar Nele to-
talmente; crer que Deus nos supre 
as necessidades quando pedimos 
com fé; que não pedimos por nós 
mesmos; que não é só o pão o 
necessário para viver, mas muitas 
outras coisas. 

Se nos dispomos a repartir e 
servir, isto significa olhar para o 
próximo de uma forma integral. 
Orar pelos outros é uma tarefa 
diaconal da comunidade cristã. 

Katharina – Na diaconia 
lidamos com as desigualdades 
sociais. E não é novidade que mais 
da metade dos lares brasileiros são 
sustentados por mulheres. Lutero 
deu muita autonomia para Katha-
rina, sua esposa. Katharina é a ad-
ministradora da casa: empenhou-se 
para as reformas e construções do 
“velho convento” que ganharam 
para ser a moradia deles, torna-se 
hospedeira, visitadora, esposa, 
chefe-de-casa (isso incluía a ad-
ministração não só da imensa casa, 
mas a agricultura, o comércio, a 
criação de animais, a fabricação da 
cerveja e outras tarefas), mãe, mãe 
adotiva e articuladora “escondida” 
da Reforma. 

Lutero mantinha-a informada 
acerca dos acontecimentos da Re-
forma e ela mesma era muito inte-
ressada . Participava das reuniões 
e ajudava a definir até os pastores 
e diáconos das paróquias. 

O diácono Georg Röher é o pri-
meiro diácono ordenado por Lutero 
e cuidava da instrução das crianças 
na casa de Lutero e de assuntos da 
comunidade local. Esse diácono 
fez o batismo do primeiro filho de 
Lutero e Katharina. 

Pilares da Diaconia – A 
visitação e a hospitalidade são os 
dois pilares da diaconia e Lutero 
escreveu muito sobre esse tema. 
Destaco uma frase dele: “Impor-
tante seria que se dividisse uma 
cidade como esta em quatro ou 
cinco e cada setor recebesse um 
pregador e alguns diáconos que 
fossem distribuir os bens, visitar 
os doentes e que olhassem quem 
está precisando de ajuda”. 

Lutero e Katharina eram dedi-
cados à hospitalidade e à visitação. 
Não raras vezes receberam em sua 
casa órfãos, estudantes, viajantes, 
refugiados. Katharina fazia muitas 
visitas a idosos e a enfermos. Às 
vezes, nem podia ir ao culto com 
Lutero porque estava cuidando de 
alguém, visto que tinha grande 
conhecimento com plantas medici-
nais, sabia orar e entendia a bíblia 
até no hebraico. 

A oração, o ensino nas escri-
turas, os catecismos e a música 
foram incentivados por Lutero 
para o ensino às crianças, aos 
jovens e aos adultos. A ênfase 
no ensino mudou toda a forma 
de ser igreja e sociedade. Que os 
fundamentos da Reforma Luterana 
sejam estudados e preservados 
para que o mundo pós-moderno 
não caia em armadilhas e esfrie 
na fé e no amor. 

A autora atua no Departamento 
de Diaconia da Comunidade 

Evangélica de Joinville/UP.

O TRIUNFO DA MORTE, OBRA DE PETER BRUEGEL "O VELHO" (1562)

A obra retrata o horror que foi a Peste Negra na Idade Média, a pior epidemia da história da humanidade.


