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Vida que insiste em viver
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  Jeremias 31.3

Leia também

Rede Sinodal fala 
de  compromisso 
com a educação

ESCOLAS

Congresso das 51 institui-
ções ligadas à Rede Sinodal de 
Educação, em Jaraguá do Sul/SC, 
debateu temática do compromisso 
luterano com a educação. Martin 
Dreher e Leandro Karnal estive-
ram entre os palestrantes.

DESTAQUES / PÁG. 3 

Convenção assinala 
papel estratégico da 
diaconia na igreja

DIACONISAS

Irmandade Evangélica Lute-
rana realiza convenção nacional 
na Casa Matriz. O tema “Pela 
graça de Deus livres para servir/
diaconar”. Ouviram do pastor 
presidente que a diconia tem um 
papel estratégico na IECLB.

DIACONIA / PÁG. 12 

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Pastor Roni
Novo executivo 
dentro da CML
DESTAQUES / PÁG. 3  

OASE
Grupo da Paz de Joinville 
completa 100 anos
MULHER / PÁG. 6  

Esta flor típica da Chapada Diamantina, comum no Cerrado bra-
sileiro, cobre de beleza ímpar a região da Serra da Larguinha. 
Todos os anos forma-se este verdadeiro vale de flores, que aparece 
pouco tempo depois das queimadas que anualmente destroem 

grandes áreas do bioma daquela região. O fotógrafo Rui Resende esteve 
na Chapada realizando uma trilha que sempre faz, de tempos em tempos, e 

conseguiu registrar este grande espetáculo da natureza. Após as queimadas 
a natureza mostra sinais de recuperação inacreditáveis. A vida insiste em 
viver. Por isso, em meio a tanta destruição, elevamos nossas vozes para 
saudar a Criação, nesses dias em que a Primavera renova a vida: Ó Senhor 
Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz! Eu canto de alegria pelas 
coisas que fazes (Salmo 92.4).

Escolas e hospitais 
estão ameaçados de 
perder filantropia

LEGISLAÇÃO

O governo federal ameaça 
retirar a filantropia de escolas e 
hospitais para aumentar a arreca-
dação. Segundo o Fórum Nacional 
das Instituições Filantrópicas, a 
decisão ignora que as entidades 
estão investindo quase seis vezes 
o que recebem de isenções em 
contrapartida à sociedade.

DIACONIA / PÁG. 12 
Deus diz: Eu sempre 
os amei e continuo 
a mostrar que 
o meu amor por 
vocês é eterno.

O espetáculo de 
fé protagonizado 
pelos jovens da 
IECLB em Timbó

CONGRENAJE

FÉ E VIDA / PÁG. 13, 14 e 16 

FOTO: RUI RESENDE

PRIMAVERA: Tempo em que a vida ressurge de modo inesperado, mesmo depois da destruição provocada por uma queimada no Cerrado.

Deus é quem diz a seu povo e 
a nós hoje que é Ele quem nos atrai 
com laços de amor. Seu amor é con-
tínuo, é uma constante! Seu amor é 
eterno e por isso nos atrai com esses 
laços de ternura e bondade! Em nos-
so cotidiano falamos muitas vezes, 
até de forma leviana, sobre o amor 
de Deus e que estaria subentendido 
na vida das pessoas. 

É comum ouvir falar “Deus 
é amor” ou “Jesus te ama!”. Mas 
como dizer isso num mundo em 
que pessoas não têm o que comer e 
vestir, não têm direitos, segurança 
ou saúde? Para Martim Lutero, 
devemos ser pequenos cristos para 

o nosso próximo, livres pela fé em 
Cristo e servos pelo amor. 

Poderemos falar do amor de 
Deus dando testemunho e pelo 
servir em amor. O amor de Deus 
se manifesta em nosso testemunho, 
quando unido à ação. Por isso, é 
importante lembrar que nós ama-
mos nosso semelhante porque Deus 
amou primeiro (1 João 4.19). 

Tal amor foi manifestado de for-
ma plena e incondicional por meio 
de Cristo Jesus, que sucumbiu no 
madeiro para ser ressuscitado! E por 
isso, Deus diz aos que estão desani-
mados, enfermos, desesperançados, 
enlutados que Ele (Deus), sempre 

os amou e continua mostrando este 
amor. Amor Eterno que remete para 
vida plena e eterna que há em Jesus 
Cristo! Irmãs e irmãos, não nos 
esqueçamos de que Deus  é  amor 
sim! Jesus nos ama sim! Mas nós 
também temos o nosso compromis-
so de servir e estender este amor 
para que as pessoas ao nosso redor 
possam experimentá-lo através de 
nossas mãos, nossa acolhida e nosso 
respeito. Que a cada novo dia, as 
misericórdias de Deus se renovem 
para conosco e através do amparo do 
Espírito Santo, sintamo-nos amadas 
e amados por Deus, mesmo que em 
meio às intempéries da vida!



Deus diz: Eu sempre os amei e continuo a mostrar 
que o meu amor por vocês é eterno.”

PAULO VINICIUS 
ZANCHET MACIEL
é servidor federal em Brasília.
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Os políticos e a confiança
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O povo brasileiro acredita 
que o estado (que se confunde com 
o governo) deve resolver todos os 
problemas das pessoas e decidir so-
bre tudo. É comum escutar queixas 
na linha de “por que o governo não 
faz alguma coisa” ou “é culpa do 
governo”. O povo cobra do gover-
no a saúde, a educação, o salário, 
a segurança, o emprego, a cultura, 
a igualdade de condições, o aten-
dimento aos pobres, as estradas, 
os preços e tudo mais que existe. 

Da mesma forma, as pessoas 
acham legítimo toda e qualquer 
ação do governo. Podem até cri-
ticar se a ação foi bem-sucedida, 
mas é raro que se considere des-
necessário ou inapropriado que o 
governo atue em determinada área. 
São produzidas milhares de leis, 
muitas inúteis, limitando ou res-

tringindo a liberdade e a iniciativa 
das pessoas. Não se sabe de onde 
vem essa crença. Possivelmente 
são razões históricas, construídas 
sobre as dificuldades de uma jo-
vem nação, que teve um começo 
conturbado e cuja maioria absoluta 
da população, pobre e ignorante, é 
refém dos governantes.

Essa característica da popula-
ção de delegar as responsabilidades 
e esperar todas as soluções do go-
verno enfrenta muitos problemas, 
dos quais dois são óbvios. 

O primeiro é que o dinheiro que o 
governo usa não é um recurso infinito. 
Ele vem dos impostos que as pessoas 
e as empresas pagam.  Esses impos-
tos diminuem o poder aquisitivo das 
pessoas e encarecem os produtos. E 
quando o governo gasta além do que 
devia, como acaba de acontecer, há 
um impacto real e grave sobre toda a 
economia do país. 

O segundo problema é que o 
governo é controlado pelas pessoas 
que estão ali exercendo os man-
datos eletivos, os políticos. Eles 

ditam as prioridades. Logo, dizem 
o que fazer, em que gastar e o que 
é importante naquele momento 
em relação a tudo. Teoricamente 
deveriam cumprir seus programas 
da campanha eleitoral, exercendo 
assim a escolha popular, obser-
vando ainda a responsabilidade 
financeira. No entanto, em boa 
parte dos casos, ou atuam por 
interesses próprios, ou atuam mal, 
ou demonstram grande desconexão 
com os problemas reais. 

Outro fator interessante é que 
os políticos são aqueles que, muitas 
vezes, ocupam os jornais siste-
maticamente com escândalos de 
corrupção e incompetência. Cer-
tamente há muitas exceções, mas 
de modo geral, a população sequer 
confia neles. 

Agora vem a pergunta: se não 
confiamos neles, se eles gastam 
mal e em demasia, se não fazem o 
que foram eleitos para fazer, não 
seria inteligente diminuir o poder 
do governo? Não seria melhor um 
estado menor?

Espero que agora melhore 
a qualidade de transmissão 
dos cultos em alemão e 
português. Sou ouvinte há 
décadas e ultimamente a 
qualidade estava deixando a 
desejar, muito ruido na hora 
da transmissão da igreja. A 
qualidade de recepção aqui 
em São Francisco do Sul é 
boa. Heins Gross

Que volte a programação 
de músicas natalinas. 
Saudades. A última 
programação temos gravado 
em fita cassete faz tempo.
Fabiana Stein

Satisfação saber a novidade 
da União FM de Blumenau. 
Vamos aguardar a sua 
transmissão via internet.
Orlando Stelter

Que bom! Pomerode lhe 
escuta sempre.
Jean Carlos Guenther

Estou muito feliz com esta 
noticia! Nos meus 23 anos 
de atuação na Rádio União 
de Novo Hamburgo tivemos 
muita interação com a 

emissora coirmã, além de eu ter 
sido ouvinte quando veraneava 
em Itapema. 
Osvino Toillier

Sempre é a nossa favorita 
quando estamos em Piçarras. 
Mas a programação da antiga 
União era melhor. Tomara que 
volte a ser como antes. Bom 
saber que vai estar online e 
acompanhá-la em Curitiba.
Antonio C. B. Pereira da Silva

Percebi que as músicas tocadas 
eram outras e não a mesmice 
de pouco repertório.
Werner Annuseck

Muito emocionante iniciar a 
semana ouvindo o Bate Papo de 
Domingo e receber esta notícia 
maravilhosa! Que Deus ilumine 
os dirigentes para que cada vez 
mais seja usada como porta-voz 
da palavra de Deus. 
Charles Klitzke

Que Deus ilumine seus 
dirigentes. Que o nosso vale 
receba o sinal com louvor, e que 
a programação possa contribuir 
na melhora da qualidade de 
vida de seus ouvintes... abraços 
fraternos para toda a equipe.
Agenor Becker



Fala Sinodal
BRENO CARLOS 
WILLRICH, Pastor 
Sinodal do Sínodo Vale 
do Itajaí em Blumenau/SC
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Destaques
EDUCAÇÃO

Rede Sinodal de Educação realiza 
31o Congresso em Jaraguá do Sul Aguardando texto

PASTOR RONI BALZ assume a 
direção na Livraria Martin Luther

DIVULGAÇÃO O  CAMINHO

Vinculada à IECLB e inte-
grada por 51 instituições 
de ensino em cinco esta-

dos brasileiros, a Rede Sinodal de 
Educação realizou seu 31º Con-
gresso nos dias 19 a 21 de julho 
na cidade de Jaraguá do Sul/SC. 
Centenas de professores lotaram 
o auditório da Arena Jaraguá. O 
tema geral do encontro foi “Escola 
Luterana, Compromisso com a 
Educação”.

Convidados especiais palestra-
ram neste congresso. O professor 
Dr. Leandro Karnal, historiador da 
UNICAMP, fez palestra ainda no 
dia da abertura. Karnal abordou o 
tema “Escola luterana, compro-
misso com a educação: desafios 
e questões”. Ele falou como ex-
-aluno do ensino fundamental 
e médio no Colégio Sinodal e 
graduado pela Unisinos em São 
Leopoldo/RS.

Durante a tarde do dia 19 houve 
dois blocos temáticos. Do primeiro 
bloco, sobre o pensamento de Lute-
ro, participaram os professores Dr. 
Arnaldo Huff (UFJF), Dr. Martin 
Dreher (Unisinos) e Ms. Silvio 
Iung (Bom Jesus/IELUSC). Do 
segundo bloco, sobre o cenário 
atual e luteranismo, participaram 
de Marcos Losekann (jornalista da 

Professoras e professores da Rede Sinodal de Educação estiveram em Jaraguá do Sul de 19 a 21 de julho.

Rede Globo), Martin Mundstock 
(Fundação Capacitar) e o professor 
Everton Augustin (IEI/ISEI).

O congresso prosseguiu no 
segundo dia com o bloco temático 
“Escola luterana e desafios peda-
gógicos”. Pela manhã participaram 
os professores Dra. Rosa Maria 
Marioto, Waldir Werner Scheu-
ermann e Dr. Martin Dreher. À 
tarde os participantes do congresso 

tomaram parte de minicursos e de 
compartilhamentos.

À noite houve o lançamento do 
livro “Crônicas”, do professor Dori-
val Adair Fleck, ex-diretor-executivo 
do Departamento de Educação da IE-
CLB falecido em 2015. O lançamen-
to no congresso foi uma homenagem 
póstuma ao professor Fleck.

No terceiro e último dia do 
congresso abordaram o tema os 

professores Ms. Ivan Renner, Dra. 
Marguit Goldmeyer e Dr. João 
Francisco Lopes de Lima. O Con-
gresso foi encerrado com a celebra-
ção de um culto que contou com a 
participação do pastor presidente da 
IECLB, Dr. Nestor Paulo Friedrich. 
Durante a celebração, educadores 
e educadoras da Rede Sinodal rea-
firmaram seu compromisso com a 
causa da educação.

A equipe de atletas da Alema-
nha esteve nas Olimpíadas acompa-
nhada de dois capelães. De parte da 
Igreja Evangélica na Alemanha, este-
ve o pastor Thomas Weber, de Gevel-
sberg. Os atletas católicos têm o apoio 
espiritual de um padre. Tarefa dos 
dois é oferecer cultos e meditações e 
aconselhamento pastoral para atletas 
e treinadores. O espaço conquistado 
pelos dois ministros cria laços com 
muitos atletas, que permanecem até 
mesmo depois dos jogos, quando mui-

tos vão em busca de seus conselheiros 
espirituais para celebrar casamentos e 
outros eventos eclesiásticos. As duas 
igrejas também distribuem a brochura 
MITTEN-DRIN (No meio do jogo), 
com textos bíblicos, orações e medi-
tações. As duas igrejas enviaram aos 
Jogos Olímpicos (5 a 21 de agosto) 
e aos Jogos Paralímpicos (7 a 18 de 
setembro) do Rio de Janeiro um total 
de quatro religiosos. O pastor Weber 
já está nessa tarefa pela sexta vez em 
jogos olímpicos.

OLIMPÍADAS RIO 2016

Delegação da Alemanha 
tem capelães olímpicos

O pastor 
Thomas 
Weber está 
entre os 
capelães da 
delegação 
alemã.

RONI ROBERTO 
BALZ (40 anos) assumiu 
em 1o de agosto como 
diretor-executivo das 
instituições mantidas pela 
Comunhão Martim Lutero-
CML em Blumenau/SC. 
Ministro da IECLB, Balz 
(à esquerda na foto) 
foi pároco nos últimos 
seis anos e meio da 
paróquia Bom Pastor-
Fidélis, atendendo as 
comunidades Fidélis e 

administração financeira do 
jornal O Caminho, bem como 
sua Central de Distribuição. 

O pastor Roni é casado com 
Haide Termann Balz e pai de 
três filhas (Bruna, Julia e Ana). 
Os dois pastores integram 
o Conselho de Redação 
do jornal, onde Zizemer 
permanece como vice-diretor e 
Balz entra como coordenador 
das finanças do jornal.

COMUNICAÇÃO

Comunhão Martim 
Lutero tem novo executivo

Itoupava Baixa em Blumenau e 
Serafim e Ribeirão Máximo em 
Luiz Alves. Ele assumiu o lugar 
do pastor Dr. Osmar Zizemer (69 
anos), que aposenta-se após 
quase sete anos na função. 

A CML é o guarda-chuva 
legal da Editora Otto Kuhr, 
da Livraria Martin Luther 
e do Centro de Literatura 
Evangelística da IECLB. 
Também é a central da 

DIVULGAÇÃO O  CAMINHO

DIVULGAÇÃO O  CAMINHO



DELEGAÇÃO do Sínodo Norte 
Catarinense esteve na Alemanha 
na segunda quinzena de julho 
com agenda completa para 
firmar parcerias e conhecer um 
pouco mais da Igreja Regional 
de Augsburg, no Estado da 
Baviera. Integraram o grupo o 
pastor sinodal Inácio Lemke e o 
presidente do conselho sinodal 
Carlos H. Sacht. A delegação 
também conheceu a história da 
Reforma em Augsburg, onde 
foi defendida a fé evangélica 
através da leitura da Confissão 
de Augsburgo em 28 de julho 
de 1530. 
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Gente e Eventos 

Flashes
DESPEDIDAS

SÍNODO NORTE CATARINENSE faz 
homenagem à diácona Valmi Becker

ROLF ROEDER, pastor emérito 
da IECLB em Pomerode/SC, 
defendeu tese de mestrado 
no dia 15 de julho em Osasco/
SP. O tema da Dissertação 
de Mestrado foi “Psicoterapia 
Multifocal Teopsicossomática 
Cristã” pela Florida Christian 
University. Ele foi orientando 
do PhD Hamilton Silva e o 
trabalho foi baseado na teoria 
da Inteligência Multifocal do Dr. 
Augusto Cury.

ILSON KAYSER (79 anos) faleceu no dia 14 de julho em São Leopoldo/RS. 
O pastor emérito Ilson Kayser atuou, entre outros, junto à Editora Sinodal. 
O sepultamento ocorreu no dia 15 de julho, em São Leopoldo.
OSMAR ARMANGE (76 anos) faleceu em Porto Alegre/RS no dia 16 de 
julho e foi sepultado em São Leopoldo/RS no dia seguinte. Natural de 
Conventos-Lajeado/RS, Armange era pastor emérito da IECLB e casado 
com Ivete Doernte, sendo pai de Karin e Carla. Atuou em Santa Rosa, 
Porto Alegre-Paz, Carazinho e Tramandaí, aposentando-se em Porto 
Alegre-Paz em 1996, passando a residir novamente em Tramandaí.
BRUNO UTECH (85 anos) faleceu em Toledo/PR no dia 19 de julho. Ele 
fez angioplastia e faleceu ainda na UTI do Hospital do Coração de Toledo. 
Deixa esposa Traudy Ristau Utech e os filhos Valdim, Ilo e Angela; as noras 
Annemarie Liesenberg Utech, Victória Cortez e o genro Nelson Stubbe, 
netos e uma bisneta.
DOUGLAS BENKENDORF (86 anos) faleceu em Marechal Cândido 
Rondon/PR no dia 19 de julho. O pastor emérito Douglas Benkendorf 
era natural de Canoinhas/SC, foi casado com Violeta Odette Straube 

Benkendorf, falecida em 16.07.2010, e pai de duas filhas e dois filhos. 
Ordenado pastor em janeiro de 1973, Benkendorf atuou em Curitiba, Castro, 
Mercedes e Maracaju.

LIANE BONATO (66 anos), esposa do pastor Ruben Adelar Bonato, faleceu 
no dia 25 de julho em Pelotas/RS. Liane foi sepultada em São Leopoldo/RS. 
O casal atuava na paróquia de Rio Grande/RS.

RUTE CARMEN NIGGEMANN (64 anos) faleceu no dia 25 de julho em Porto 
Alegre/RS. A irmã Rute era diaconisa da IECLB, natural de Blumenau/SC. 
Ela atuou no hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre/RS (1975-1979); 
nos hospitais em Trombudo Central/SC, Maternidade em Jaraguá do Sul/SC 
e Rio do Testo em Pomerode/SC até 1984; e no serviço de hospedagem da 
Casa Matriz de Diaconisas em São Leopoldo/RS até 2006.

EDELTRAUT KAMKE (63 anos) faleceu no dia 13 de agosto em sua 
residência, vítima de um infarto. Ela foi velada na Comunidade de Itoupava 
Baixa em Blumenau/SC e sepultada no Cemitério Nº 1. Edeltraud era mãe do 
pastor Clodoaldo Kamke, que atua em Timbó/SC.

Pesar na Casa Ministerial

No dia 30 de julho aconteceu 
a instalação da pastora Evelyne 
Regina Goebel na Paróquia Sul de 
Curitiba. Anteriormente ela atuava 
em Primavera do Leste, no Sínodo 
Mato Grosso. O culto recebeu a 

TRANSFERÊNCIA

Pastora Evelyne Goebel 
assume em Curitiba-Sul

visita de ministros e ministras de 
Curitiba assim como do presidente 
do Conselho Sinodal do Sínodo Pa-
ranapanema, bem como de membros 
das comunidades que integram a 
paróquia e comunidades vizinhas.

A Pa. Evelyne veio de Primavera do Leste/MT para atuar em Curitiba.

Sigfrid Baade, vice-pastor 
sinodal no Vale do Itajaí, despediu-
-se da Paróquia Luterana Blumenau 
Fortaleza. Ele assume um novo desa-
fio pastoral no Sínodo Vale do Itajaí, 

na função de assessor de Formação 
e Edificação de Comunidades. A 
celebração aconteceu no sábado, 16 
de julho, na Comunidade Fortaleza 
Alta, em Blumenau/SC.

Pastor Sigfrid Baade 
deixa Blumenau Fortaleza

Baade e família celebraram a despedida na igreja da Fortaleza Alta.

Pastor Norival Mueller 
se despede em Schroeder

Norival Mueller, pastor em 
Schroeder/SC, despediu-se no dia 10 
de julho. O pastor Norival sua esposa 
e duas filhas deixam a paróquia para 
assumir o Campo de Atividade Minis-
terial na Paróquia Bom Pastor Fidelis, 
em Blumenau/SC, no Sínodo Vale do 
Itajaí. Uma celebração, com muitas 
lágrimas, emoções e belíssimas apre-
sentações do coral, banda e coro de 

metais, marcou a despedida. Mueller 
também era representante do Sínodo 
Norte Catarinense no Conselho de 
Redação do jornal O Caminho. Com 
sua transferência para Blumenau, 
ele deixa o conselho do jornal. A 
Redação agradece sua colaboração 
em todos esses anos. A coordenação 
da coluna Nossos Hinos (página 15) 
permanece com o pastor.

O P. Norival (à direita) se despediu em grande estilo, com muita música.

MARTIN BRUNO FRANÇOIS 
(51 anos), natural de Ijuí/RS, 
professor, teólogo e ex-pastor da 
IECLB, retirou-se desta vida no 
dia 9 de agosto em São José/
SC. Conhecido como professor 
Xingu, François lecionava no 
Centro Social Marista de São 
José/SC, tendo lecionado no 
Instituto Educacional Luterano 
em Ferraz de Vasconcelos/SP. 
Era estudante de Ciências da 
Religião. Martin é filho do pastor 
Bruno François (já falecido) 
e tem um filho com a pastora 
Ester Delene Wilke, de quem era 
divorciado.

A vida em eterno movimento
UMA VIDA FOI MOBILIZADA e nela colocados muitos desafios que, 

entusiasticamente, levaram a muitas reflexões, induziram a muitos sonhos 
e estimularam a criatividade escondida. Esta vida, batizada por Deus com o 
nome de Valmi Ione Becker e ordenada como diácona, assume a missão 
da Igreja no caminho florido, dantes semeado, do Sínodo Norte Catarinense, 
dentro do Departamento Sinodal de Diaconia, no dia 05/04/2009.

Sua jornada foi longa, às vezes nas beiradas das estradas, em outras no 
centro do caminho. Foram passadas largas, outras curtas, junto aos grupos de 
pessoas com deficiência, idosas, mulheres, dependentes químicos, doentes, 
desamparados.

Sua vida foi se lapidando como um belo diamante a partir de tanta partilha 
de vivências e de saberes, sempre dentro dos diferentes contextos da Igreja. 
Seu olhar, seu toque, seu saber procurou interlaçar-se com os diversos 
ministérios, mas nunca perdendo a base do servir ao próximo por amor de 
Jesus Cristo.

Este é o tempo de sua desinstalação, de aposentação, de novos horizontes 
em bela planície, mas ainda junto com os pampas e com os planaltos. À 
Diácona Valmi Ione Becker nossos agradecimentos pelo seu tempo, amor, 
dedicação, engajamento, lágrimas e sorrisos. A ti, mulher, eterna diácona, 
nossos votos de contínuas bênçãos do Deus da vida e do amor.

SÍNODO NORTE-CATARINENSE

HOMENAGEM A VALMI IONE BECKER



O PROGRAMA CASTELO FORTE foi ao ar pela primeira 
vez no dia 7 de julho, há nove anos. Desde o dia 2 de julho 
o programa é transmitido também em Blumenau pela Rádio 
Arca da Aliança AM 1260, da Igreja Católica de Blumenau. 
O programa é coordenado por Gilberto Raul Zwetsch, de 
Joinville/SC, com apoio institucional do Hospital Dona Helena 
e transmitido pela rádio Arca da Aliança AM 1480 de Joinville 
aos sábados às 14 horas.
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Em Foco 
PPHM

REFUGIADOS

Muito mais igrejas 
do que mesquitas

DISSERAM:

MARIA DA PENHA, durante as 
homenagens pelos dez anos da Lei 

que leva o seu nome e que combate a 
violência contra as mulheres.

JANDREY ocupa a tribuna 
da Assembleia Legislativa

Notícias Breves

“Temos o direito de viver 
sem violência e temos 
uma lei para isso.”

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

Muçulmanos 
tornam-se cristãos

Futuros/as ministros/as encaram a prática

AComissão de Designação e 
Envio da IECLB, reunida 
no dia 14 de julho na Secre-

taria Geral da IECLB em Porto Ale-
gre/RS sob coordenação do pastor 
presidente Dr. Nestor Paulo Friedri-
ch para a designação de candidatos 
e candidatas ao Período Prático de 
Habilitação ao Ministério-PPHM 
e o envio de pessoas já habilitadas 
para ocupar as vagas em paróquias.

DA REDAÇÃO / Blumenau Três candidatos ao Ministério 
Missionário foram designados para 
o PPHM. Felipe Milani vai para 
Balneário Camboriú/SC, no Síno-
do Vale do Itajaí; Sander Alberto 
Timm para a paróquia Martinho 
Lutero em Garuva/SC, no Sínodo 
Norte Catarinense; e Tiago Marcel 
Semin Zang para Rio Grande/RS, 
no Sínodo Sul-Rio-Grandense.

Entre os candidatos e as can-
didatas ao Ministério Pastoral 
estão 20 homens e seis mulheres. 

Na área de circulação do jornal O 
Caminho serão acolhidos cinco 
aspirantes a pastores e uma candi-
data a pastora. Renato Endlich vai 
para a Cristo Salvador-Curitiba/
PR, Gislaini Rodrigues Endlich 
para a Curitiba/Norte, Miquéias 
Holz para a Cruz-Curitiba, e Sérgio 
Sarter para Curitiba-Consolação, 
todas no Sínodo Paranapanema. 
Evandro Elias irá para Massaran-
duba/SC e Vagno Samora Paranho 
para a Apóstolo Tiago-Jaraguá do 

Sul/SC, no Sínodo Norte Catari-
nense.

O PPHM iniciou no mês de 
agosto e deve estender-se até o final 
de dezembro de 2017 ou janeiro de 
2018. Conforme o Regulamento de 
Ingresso no Ministério com Ordena-
ção, o PPHM tem 17 meses de du-
ração. A coordenação e supervisão 
desse tempo de aprendizado prático 
acontecem em conjunto entre os 
pastores sinodais e a Secretaria da 
Habilitação ao Ministério.

Segundo pesquisa do jornal 
“Die Zeit”, existem na Alema-
nha 16 vezes menos mesquitas 
do que igrejas. A pesquisa 
coloca um fim nessa dúvida e 
esclarece que há 2.750 mes-
quitas para 45 mil templos 
cristãos. Enquanto a IEA tem 
21 mil igrejas, os católicos têm 
24.200 templos.

Mais do que dois mil refu-
giados muçulmanos tornaram-
-se cristãos nos últimos dois 
anos. Segundo pesquisa do 
jornal Die Welt, 1.200 ligaram-
-se a alguma igreja territorial 
de confissão evangélica e 800 
ingressaram em igrejas livres 
na Alemanha. A maioria das 
conversões foi selada por meio 
do batismo, afirma o jornal.

Bolachas de chope 
contra o preconceito

O governo da Saxônia, na 
Alemanha, criou e distribui 
uma série de seis bolachas de 
chope nos bares da região com 
frases contra o preconceito e a 
xenofobia. De um lado, aparece 
um pensamento comum sobre 
os refugiados na Alemanha. 
Do outro, a explicação do que 
é realmente verdade sobre o 
assunto. Motiva e transforma.

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau

O pastor Milton Jandrey, 
da Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana em Blumenau 
Centro, no Sínodo Vale do Itajaí, 
ocupou a tribuna na sessão ordi-
nária da terça-feira 26 de julho 
para falar sobre as comemorações 
de 500 anos da Reforma Luterana. 
Ele estava acompanhado do pastor 
sinodal Sérgio Gessner, do Sínodo 
Centro-sul Catarinense.

Jandrey fez um breve relato his-
tórico dos acontecimento a partir 
de 31 de outubro de 1517, quando 
Martim Lutero apresentou as 95 
teses, ideias e reflexões que provo-
caram mudanças sociais e políticas 
na igreja crista e na sociedade. “Os 
primeiros imigrantes alemães de 
Blumenau eram todos luteranos. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pastor Milton Jandrey faz pronunciamento para deputados
e Ásia estão reunidos, desde o úl-
timo domingo, em Timbó/SC, no 
Congresso Nacional da Juventude 
Evangélica da IECLB. Disse ainda 
que a união paroquial de Blumenau 
elaborou uma revista em quadri-
nhos, intitulada “Martim Lutero - A 
Reforma em Quadrinhos” e que 
está sendo distribuída em comu-
nidades, escolas e instituições de 
todo o país. 

“Os luteranos sempre con-
tribuíram como bons cidadãos 
para a sociedade. Mesmo com o 
fechamento de escolas particulares, 
muitas luteranas, na 1ª e 2ª guerra 
mundial, o trabalho prosseguiu na 
construção de escolas, hospitais, 
creches e lares para idosos.”

Representantes de Blumenau, 
os deputados Ismael dos Santos 
e Ivan Naatz destacaram a influ-
ência cultural e econômica da 
comunidade luterana para a cidade. 
Membro da igreja em Rio do Sul, 
o secretário estadual da Defesa 
Civil, Milton Hobus, lembrou que 
o primeiro hospital do município 
foi erguido graças à determinação 
dos luteranos. O deputado estadual 
Serafim Venzon, de Brusque/SC 
enalteceu a coragem de Lutero ao 
promover mudanças profundas na 
igreja em todo o mundo.

Queremos contar com o apoio da 
Assembleia Legislativa na divul-
gação destas celebrações. Também 
em 2017 vamos comemorar os 160 
anos da primeira comunidade no 
Vale do Itajaí.”

Jandrey aproveitou para relatar 
que 1.500 jovens de todas as regi-
ões do Brasil e de igrejas-membro 
da Federação Luterana Mundial, 
vindos da América Latina, Europa 

As festividades dos 500 anos da Reforma foi tema do pronunciamento.



Reflexão
NÁDIA MARA AL 
CASTEL DE OLI-
VEIRA Joinville/SC
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Mulher 
JUBILEU

Um século de OASE em Joinville-Paz
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

OASE de Joinville celebra 100 anos 
de atividades em novembro

Diversidade
O mês de setembro vem 

semeando diversidade. No 
brilho do sol que vem chegando 
mais cedo. Nas mil e uma cores 
das flores que aos poucos vão 
se alegrando com a chegada da 
nova estação.

A marca de toda a Criação 
está na diversidade. Não só das 
cores, mas das pessoas, dos 
jeitos, das potencialidades, do 
gênero, da etnia...

Toda vida é uma dádiva de 
Deus e sua Criação é íntegra. 
Lemos em Gênesis 1.31 que, 
após Deus ter criado o céu e a 
terra e todas as formas de vida, 
viu que “...de fato, isto era mui-
to bom”. Deus não disse que 
era “perfeito”. 

Dignidade
Com o sopro da vida, Deus 

preencheu cada pessoa com 
dignidade e importância. Nós 
acreditamos que a humanidade 
é “criada à imagem e seme-
lhança de Deus” (Gênesis 1.26) 
e que cada ser humano contem-
pla aspectos da natureza divina, 
embora nenhum de nós espelhe 
Deus na sua inteireza. 

Isto inclui todas as pes-
soas; sejam quais forem suas 
potencialidades ou limitações. 
Seja qual for seu jeito de ser, 
suas preferências ou escolhas.  
Significa que cada ser humano 
tem por natureza dons e talentos 
e algo a oferecer e partilhar. 
Pode ser simplesmente a pre-
sença de alguém, a capacidade 
de responder com atenção, de 
demonstrar gratidão e amor por 
outras pessoas. 

Dádiva
Cada qual tem algo único a 

contribuir, como uma dádiva.  E 
ao falar de dons, também fala-
mos de diversidade. Não pode-
mos falar sobre os dons de cada 
pessoa sem falar das diferenças 
e das limitações que possuímos. 
Estas são a base da necessidade 
que temos das outras pessoas e 
de Deus. 

Viver conscientes de que 
somos diferentes, com dons e 
potencialidades diferentes, nos 
sensibiliza. Nos torna mais 
humanos. Enriquece a vida e o 
mundo ao nosso redor. Nos leva 
a um profundo e honesto auto-
conhecimento. Nos faz viver em 
comunhão respeitosa. E assim, 
nos torna dignos e dignas de ser 
imagem e semelhança de Deus. 
Viva a diversidade!

Pa. ELI DEIFELD / Joinville

A atividade da OASE na Co-
munidade Evangélica de Joinville/
SC está completando 100 anos. 
Segundo Ivone Beil, os registros 
históricos relatam que em 1914 
veio a primeira diaconisa à cidade, 
Ina Hochreuter. “Ela trabalhou na 
comunidade, reuniu senhoras e 
senhoritas e visitou doentes, mas 
as senhoras evangélicas queriam 
fazer algo a mais”. 

No dia 12 de novembro de 1916 
reuniram-se na então Escola Alemã 
(Deutsche Schule) 80 senhoras e 
fundaram a Associação das Se-
nhoras Evangélicas (Evangelischer 
Frauenhilfsverein). A primeira 
presidente foi Helena Lepper. 

No mesmo dia foi fundado o 
Hospital Dona Helena. Logo as 
senhoras mantiveram um Jardim 
de Infância na Rua Jaguaruna (hoje 
sede do Sínodo Norte Catarinense). 

O trabalho abraçado pelas 
mulheres em Joinville desde 1916, 
criando hospital, amparando ges-
tantes e jovens mães, recém-
-nascidos, pessoas idosas, doentes, 
carentes e deficientes, espalha-se 
hoje nos diversos grupos existen-
tes em todo o núcleo de Joinville.  
Segundo a coordenadora Carem 
Gauziski, o Núcleo Joinville da 
OASE é composto hoje por 18 
paróquias, 40 grupos de OASE e 
1.033 participantes. 

“Nos grupos encontramos 
fortalecimento na fé, preparo 
para testemunhá-la, oração por 
elas e por outras pessoas e muita 
comunhão.” Relata uma das co-
ordenadoras. 

 Um culto alusivo aos 100 anos 
e café festivo, está marcado para 
o dia 10 de novembro, às 14h, na 
Paróquia da Paz.  Todas estão con-
vidadas e convidados a celebrarem 
conosco. 

Celebração pelo centenário da OASE em Joinville.

Igualmente ofereceram acolhida 
para mulheres nas dependências do 
hospital, que era administrado pela 
Associação e pela irmã Ina. 

De 1916 a 1950, a OASE se 
identificava com o Hospital Dona 
Helena. Em 1951 a Irmã Else 
Urban começou um novo grupo 

de senhoras (em língua alemã), 
que se reunia no hospital, mas não 
fazia parte da direção do estabe-
lecimento. Mais tarde, esse grupo 
veio a se juntar com o grupo de 
OASE Tabita (criado em 1972), da 
Paróquia da Paz, formando assim 
um único grupo.

SÍNODO NORTE CATARINENSE

O encontro de sopranos, 
contraltos, tenores e baixos, com-
binados nas quatro vozes dos 
corais, enriqueceu o domingo de 
dezenas de pessoas, no dia 7 de 
agosto. A Igreja do Salvador, da 
comunidade evangélica luterana 
de Itoupava Central, em Blumenau/
SC, foi palco da primeira parte 
do Encontro de Coros do Sínodo 

CANTO CORAL

Corais encontram-se na 
Itoupava Central em Blumenau

Vale do Itajaí. O encontro reuniu 
os corais das comunidades de 
Itajaí e de Indaial com os corais 
da paróquia hospedeira, Tatutiba 
1 e Itoupava Central. O encontro 
teve participação da coordenadora 
de música do sínoido, Rubia de 
Oliveira. Também o pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich participou e 
saudou os coralistas.

O encontro reuniu corais de Indaial e Itajaí com os da paróquia local.

“Sou OASE, aqui estou” foi o 
lema da XI Assembleia da Associa-
ção Sinodal da OASE do Sínodo 
Norte Catarinense, no dia 9 de 
agosto em Caçador/SC. Durante a 
acolhida pelo grupo Girassol todas 
receberam uma caneca com a logo 
da IECLB e um girassol.  

A pastora Francine de Oliveira 
Kerkhoff trabalhou o tema “Sou 
OASE, aqui estou”, destacando 
o desafio de ouvir, quebrando 
barreiras.

Durante o encontro foi mon-
tado um grande Panô, no qual 
cada grupo de OASE colocou um 
símbolo para identificar seu grupo, 
mostrando nesse pequeno trabalho, 
a dedicação e personalidade de seu 
grupo, compartilhando com todos 
os grupos.

Houve apresentação dos rela-
tórios da presidência, da tesoura-
ria com balanço patrimonial do 
período de janeiro a dezembro de 
2015 e orçamento para 2017. Todos 
foram aprovados por unanimidade. 
Ponto de grande destaque dessa as-
sembleia foi a formação da palavra 
“OASE” por 150 mulheres partici-
pantes do evento, para a execução 
da capa da Agenda de 2017.

Na celebração de encerramen-
to da assembleia, o pastor vice 
sinodal Marco Aurélio de Oliveira 
motivou as participantes com sua 
mensagem a serem cada vez mais 
“OASE” renovando a vida de fé na 
vivência comunitária e a ser como 
Maria, ouvir  o que Jesus diz. Ter 
a humildade de sentar e ouvir do 
seu amor.

“Sou OASE, aqui estou” é tema 
de assembleia da associação 

Participantes em Caçador, com camisetas de Catharina von Bora.
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Família
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Geral LITERATURA ajuda a divulgar 
os conteúdos da fé cristã

MISSÃO
DARCY E HELGA BRANDT 
Ministros eméritos em
Navegantes / SC

Nós e os filhos
A família se compara à 

estrutura de uma ponte, que se 
conserva forte à medida que os 
pilares que a sustentam se man-
têm fortes, unidos em constante 
interação para, assim, poderem 
sustentar a pista de rolamento 
sobre a qual os filhos transitam 
em direção à vida.

Uma ponte dá a ideia de 
passagem, de transitoriedade, 
e exatamente esse pensamento 
serve de âncora e ponto de par-
tida na abordagem do assunto 
família, pressuponho a existên-
cia de filhos. 

Filhos, são pessoas que en-
traram no trem de nossa vida, 
viajam um tempo a nosso lado 
mas, numa dessas estações nós 
ou eles descem, seja construin-
do seu próprio trem de vida, 
seja continuando a viagem 
sozinhos. Esse pensamento é 
fácil de ser expresso na teoria 
e, talvez, justamente por ser de 
fácil assimilação é tão compli-
cado na prática. 

O descer do trem repre-
senta o fim de um processo 
educacional, do qual faz parte 
o progressivo preparo para a 
independência e autonomia, o 
que, pelo aspecto emotivo que 
envolve, o torna muito doloro-
so. A figura dos filhos sentados 
ao lado dos pais na poltrona 
do trem da vida quer chamar 
atenção para um detalhe difícil 
de digerir e respeitar, a saber, 
filhos não são nossa proprie-
dade, apenas vêm ao mundo 
através de nós. 

Desde sua  primeira in-
fância, nos acostumamos com 
a dependência deles, quando 
para quase para tudo depen-
diam de nossa ajuda, de nossos 
conselhos e direcionamentos o 
que, convenhamos, nos trans-
mitia uma sensação muito 
agradável de quem se sentia  
importante e responsável,  
porque com muita frequência, 
nos procuravam à procura de 
aconchego e orientação. Quem, 
por exemplo, não se lembra 
como era gostoso poder segu-
rar o filho no colo ou pela mão 
rua afora?  

Com a socialização da 
criança, creche e escola, 
começou a se desenvolver sua 
postura de independência.  De 
repente, começam a surgir os 
amiguinhos e coleguinhas com 
os quais começam a interagir 
ou seja, os pais começam a ter 
que abrir espaço para a “con-
corrência.”

No sábado 30 de julho acon-
teceu na sede da Paróquia das 
Araucarias em Irati/PR o encon-
tro dos presidentes e tesoureiros 
das paróquias e comunidades da 
Regional Centro do Sínodo Para-
napanema (Castro, Palmeira, Irati, 

GESTÃO

Tesoureiros e presidentes 
encontram-se em Irati

Guarapuava, Telêmaco Borba e 
Irati). Estiveram reunidas 38 pes-
soas para refletir sobre o dia a dia 
administrativo das comunidades e 
paróquias, bem como a sua relação 
com o Sínodo e os aspectos legais 
envolvidos.

As lideranças da Regional Centro do Paranapanema se encontraram.

P. EUCLÉCIO SCHIECK/Garuva

A Escola Bíblica de Férias é 
uma atividade aguardada com ex-
pectativa por todos na Comunidade 
Martin Luther de Garuva. Muitos 
estão envolvidos a fim de que as 
crianças sejam evangelizadas. Há 
uma equipe na cozinha, outra na 
segurança, outra na limpeza... Há 
uma equipe de louvor, outra com 
coreografia e teatro, outra com 

CRIANÇAS

Garuva realiza escola bíblica 
de férias com os pequenos

Nesse ano a EBF aconteceu nos 
dias 30 e 31 de julho, cuja temática 
foi ON LINE COM JESUS, onde 
foram questionados certos hábitos 
“eletrônicos” da atualidade. Ao 
mesmo tempo, incentivou-se a prá-
tica da ORAÇÃO. Agradecemos 
pela intensa dedicação da equipe 
de Ministério Infantil da Comu-
nidade, ao Presbitério, às famílias 
que enviaram seus pequenos, 
sejam luteranos ou não.

fantoches, outra 
com atividades 
recreativas e lúdi-
cas... As crianças 
convivem, se di-
vertem e apren-
dem a Palavra. 

P. NESTOR NATH / São Bento do Sul

Vivemos num tempo em que 
se publica muita literatura. 
A tecnologia tem barateado 

os custos de publicação e facilitado 
sua aquisição. Encontramos livros 
para todos os gostos. Os que mais 
vendem são os de autoajuda que, 
na prática, nem sempre resolvem os 
anseios das pessoas. 

Uma das ênfases na IECLB é a 
publicação de boa literatura cristã, 
como devocionários e materiais que 
servem de ajuda para as comunida-
des. Quem tem o hábito de lê-los, 
tem mais conhecimento da vontade 
de Deus e mais envolvimento na 
comunidade. 

O profeta Oseias já disse que 
“sem conhecimento o povo se perde” 
(4.6). Jesus, em João 5.39 diz que o 
conhecimento das Escrituras Sagra-
das nos leva à vida eterna. Assim, 
leitura cristã e participação comuni-
tária estão intimamente ligadas e não 
deveriam estar separadas.

Ingressei na Faculdade de Teo-
logia em São Leopoldo/RS no ano 
de 1983. No mesmo ano, acompanhei 
a irmã Ruthild Brakemmeier numa 
viagem a Pelotas/RS, onde ela pa-
lestrou num encontro da OASE. Eu 
fiquei como responsável pelos livros 
da Editora Sinodal que ela levava 
consigo. Esta foi minha primeira 
experiência como divulgador da boa 
literatura cristã. 

Ainda naquele ano, participei de 
um Dia da Igreja em Sertão Santana/
RS, com o mesmo objetivo. A partir 
dessas experiências sempre procuro 
levar comigo material de ajuda para 
as pessoas com as quais mantenho 
contato. Nunca objetivei obter lucro 
com tal divulgação, mas servir às 
comunidades por onde passo. Já 
aconteceu de alguém me solicitar 
determinada literatura que não tinha 
disponível no momento. Alguns 

dias depois, enviava o pedido via 
correio ou por meio de outra pessoa. 
Também já motivei outras pessoas e 
comunidades a serem divulgadoras 
de literatura. 

Quando atuava em Londrina/PR, 
sugeri que fosse entregue para cada 
família um devocionário acompa-
nhado de um envelope para ofertar 
voluntariamente. O retorno sempre 
foi maior do que se tivesse sim-
plesmente vendido. Além disso, 
cada presbítero e demais pessoas 
envolvidas no trabalho comunitário 
receberam uma agenda sinodal. Num 
ano entregamos 53 agendas. 

Também sugiro várias literaturas, 
além das já estabelecidas, durante 
o período do ensino confirmatório. 
Para a confirmação, bênção ma-
trimonial ou outros encontros de 
formação, sempre motivo as pessoas 
a adquirirem literatura ou que as 
comunidades façam uma doação 
como motivação ou reconhecimento 
pela sua dedicação na obra de Deus. 

Quando viajo sempre tenho 
comigo alguns folhetos e, ao passar 
pelos pedágios, normalmente entrego 
ao funcionário. Certa vez alguém me 
disse que não podia aceitar por não 
ser permitido pela concessionária!  
Minha experiência neste caso é que 
são raras as pessoas que rejeitam. 
Normalmente existe uma boa re-
ceptividade. Nós, como luteranos, 
é que muitas vezes somos tímidos e 
até achamos que as pessoas não vão 
aceitar. Vemos tantas outras denomi-
nações fazendo bom uso deste meio 
evangelístico e nós perdemos tantas 
oportunidades de mostrar quem 
somos e no que realmente cremos. 
Especialmente quando nos aproxi-
mamos dos 500 anos da Reforma 
está mais do que na hora de sermos 
mais ousados nisso.

Quem sabe, você também cola-
bore na divulgação da boa literatura 
cristã. Converse com as lideranças de 
sua comunidade e aproveite para ser 
um mensageiro da boa nova da salva-
ção por meio da literatura. É uma boa 
forma de fazer o bem e combater o 
mal, como é o tema de IECLB neste 
ano. Assim é possível  cuidar melhor 
uns dos outros, ajudados pela graça 
de Deus, não comercializando a fé, 
mas permitindo que ela seja um canal 
de bênção para outras pessoas.

As minhas 
experiências com 
literatura cristã



Dra. SORAYA HEINRICH 
EBERLE é coordenadora de 
Música da IECLB
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2017 

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

de Ação Comunitária da IECLB

LUGARES DA REFORMA

A cidade aos pés do castelo de Wartburg

NOVO HINÁRIO trará hinos 
da reforma e da atualidade

Reforma 500

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Um hinário 
para 500 anos

A história da Reforma é 
permeada pela música. E que 
ricos tesouros musicais nos 
legou o movimento da Reforma. 
Que preciosidades teológicas e 
de louvor a Deus encontramos 
nos inúmeros hinos que pessoas 
cristãs cantaram há 500 anos, 
gerados pela compreensão da 
graça pura de Deus. O teste-
munho cristão no período da 
Reforma valeu-se da música 
como importante instrumento de 
divulgação do evangelho.

 E assim continuou a fazer 
o povo evangélico-luterano: 
cantar a sua fé. No correr dos 
séculos, se desenvolveu um 
repertório vastíssimo. Por um 
lado, representado por um dos 
maiores compositores de todos 
os tempos, Johann Sebastian 
Bach, que inequivocamente 
teve a fé e a piedade como 
inspiração e motivo para sua 
música. Por outro lado, tantos 
compositores e compositoras 
que legaram para a posteridade 
apenas um ou dois hinos, mas 
que se tornaram voz do povo no 
culto e no mundo.

Recebido esse precioso 
tesouro, precisamos nos per-
guntar: de que forma podemos 
continuar fazendo Reforma, em 
termos musicais?

Presente musical
A IECLB receberá um 

presente musical que lhe cabe 
muito bem: um novo hinário. 
Este não abrirá mão dos precio-
sos tesouros que herdamos. Pelo 
contrário, quer trazê-los para a 
atualidade, para nosso Brasil, 
para que se tornem (ou conti-
nuem) a ser forma de expressão 
de comunidade. 

Mas também não deixará 
de trazer o novo, que é cantado 
hoje pelo Brasil. É uma forma 
de ser bem coerente com o 
movimento da Reforma. Música 
e Reforma, em 1500 e hoje – 
quanta harmonia no encontro 
dessas duas grandezas!

Ocastelo de Wartburg é, 
ao lado de Wittenberg e 
Berlim, o terceiro cartão 

postal mais visitado dos 500 anos 
da Reforma. Todo mundo quer ir lá. 
Tanto é assim, que 350 mil turistas 
passeiam por sua estrutura de pedra 
todos os anos. E eles serão ainda 
mais no ano que vem. O motivo é 
apenas um: conhecer a escrivaninha 
em que Martim Lutero traduziu o 
Novo Testamento do grego para 
o alemão durante o inverno de 
1521/1522.

A cidade abaixo do castelo 
de Wartburg fica em segundo 
plano. Eisenach entrou para essa 
história pela porta dos fundos. É 
a cidade à sombra de Wartburg. 
Mas, Eisenach foi a cidade onde 
o jovem Martin foi à escola de 
1498 a 1501. Por diversas vezes, 
Lutero referiu-se a ela como “ci-
dade amada”. Eisenach também 
é a terra natal de Johann Sebas-
tian Bach, mas esta é uma outra 
história.

A cidade aos pés do lugar em que Martim Lutero traduziu o Novo Testamento marcou também sua juventude.

Na época de Lutero, o lugar 
tinha três mil habitantes e sete mos-
teiros. Hoje, tem 40 mil habitantes a 
mais. O principal motivo de mandar 
o jovem Martin (15 anos) para lá, 
foi a excelente escola de Latim e 
os parentes. Sua mãe era da família 
Lindemann, de Eisenach.

Nos primeiros tempos, os jovens 
estudantes tiveram que angariar 
fundos para sua hospedagem, com 
canto coral diante das casas. Foi 
quando a família Cotta, admirada 
com a beleza da voz de Martin, 
resolveu abrigá-lo em sua casa. 
E Martin lembrava de Frau Cotta 
como uma segunda mãe. A casa 
dos Cotta é conhecida e visitada 
até hoje como “Lutherhaus”. Foram 

três anos que marcaram sua vida e o 
prepararam para a universidade em 
Erfurt. Aliás, são coisas desse tipo 
que marcam profundamente a vida 
de um adolescente, e Martin não era 
nenhuma exceção.

Se você for visitar o castelo de 
Wartburg, não se esqueça de dar 
uma olhada por cima do muro, na 
direção da pequena cidade, abaixo. 
No castelo, disfarçado de Junker 
Jörg, Martin passou dez meses de 
clandestinidade e trabalho duro 
de tradução, conhecido em todo o 
mundo como um de seus grandes 
feitos. Mas foram os três anos da 
adolescência vividos na cidade abai-
xo que o prepararam para a vida que 
enfrentaria quando adulto.

Henrique  C. F. Krause  
Com tristeza e saudade, mas também com o sentimento de gratidão e louvor ao 
Senhor da vida, partilhamos o falecimento de Henrique Carlos Frederico Krause em 
30.06.2016 em Pirabeiraba/Joinville. Nascido em 6.11.1918 em  Santa Leopoldina/ES, 
foi abençoado com 97 anos, sete meses e 24 dias de vida. Era filho de Emílio Krause 
e de Anna Raasch, de quem ficou órfão aos dois anos. Em 10.04.1942 casou-se com 
Ida Hardwich Krause, nascida no dia 06.11.1922, com quem teve quatro filhas: Regina, 
Erika, Elfriede e Elke; e quatro filhos: Florêncio (+2014), Paulo, Henrique e Arlindo. 

Falecimento

Um filho perderam nos últimos meses de gestação. Também um neto (Lucas, filho de Henrique) em 1994. Deixa 
enlutados a esposa, quatro filhas, três filhos, 13 netos, 11 netas, 7 bisnetos/as, 4 noras e 4 genros, além de  uma 
irmã, um irmão, 3 cunhadas e 2 cunhados, bem como um grande número de sobrinhos/as e demais parentes e 
amigos. Agradecemos a todas as pessoas que partilharam da vida de nosso pai, ouvindo-o ou agora, nos últimos 
anos, em que residia com a mãe no Ancianato Bethesda, cuidando dele e ajudando-o em suas necessidades. A 
família enlutada agradece  por todo gesto e apoio recebido de parte de  enfermeiras e funcionários do ancianato, 
cuidadoras, pessoas da comunidade e especialmente,pela mensagem de consolo trazida pelos pastores Hans 
Burger, Rubens Horst, pastor sinodal e 2º vice da IECLB Inácio Lemke e o pastor local Carlos Krüger. Somos 
gratos pela assistência médica recebida, especialmente da parte do  Dr. Jorge Wünsch. E não por último pela 
mensagem de conforto enviada pela direção da Igreja. Finalizamos com palavras do hino 208 (hinário alemão), 
que ao pai serviam como lema de vida: “Bei dir, Jesu, wil ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn; nichts soll 
mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben...” (HPD I – 204.1).

“Ponha a sua vida nas mãos do Deus 
Eterno, confie nele, e ele o ajudará.”

Salmo 37.5

Com saudades a família enlutada de 

Pio Keunecke 
deixa uma homenagem ao filho, 
esposo, pai e amigo dedicado e 
presente que foi. Deus o chamou para 
a eternidade no dia 15/05/2016 aos 
59 anos, deixando enlutados a mãe, a 
esposa, duas filhas, dois genros e dois 
netos. Pio era um homem batalhador 
com sua fábrica de linguiças. A família 
agradece aos familiares, amigos e ao 
Pastor Roni pelas palavras de consolo.
A saudade traz boas recordações. A 
saudade nos traz você, nosso pai...
Jackelynn e Kathlynn

Falecimento

Falecimento
Helga Isberner Hanemann
Ela foi uma pessoa sempre muita ativa na 
vida da comunidade. Sempre de bicicleta 
ia participar dos grupos de OASE, Idosos, 
visitação e cultos. Cantou durante 65 anos do 
coral da comunidade e por 15 anos do coral 
do centro de convivência. Ajudava nas festas 
da comunidade. Em sua casa abriu espaço 
para encontros de estudo bíblico e Culto 
Infantil. Com o seu jeito de ser Helga marcou 
a vida, tanto na família como na comunidade. 
A família agradece a todas as pessoas que 
se solidarizaram e prestaram conforto neste 
momento de perda. Gratidão também a Deus 
pelas bênçãos derramadas ao longo dos 81 
anos de Helga e pelo consolo concedido.



5508

JUBILEU

IECLB na Lapa há mais de um século

ANO XXXII / Nº 9 / SETEMBRO DE 201610 O CaminhO

História 

Galo Verde
SILVANA KINDEL 
Engenheira florestal e secretária 
paroquial em Blumenau/SC

PLANTE UMA ÁRVORE neste 
início de Primavera

Para lembrar em setembro
IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO VALE DO ITAJAÍ: No dia 2 de setembro 
de 1850 iniciava a imigração alemã no Vale do Itajaí, com a chegada 
dos 17 primeiros imigrantes à Colônia do Dr. Blumenau. Eles eram 
todos luteranos. A data é o dia da Fundação de Blumenau/SC.

400 DIAS PARA OS 500 ANOS: No dia 26 passaram-se os primeiros 
100 dias da contagem regressiva rumo aos 500 anos da Reforma.

DIA DA/O SECRETÁRIA/O: As secretárias (em alguns casos, os 
secretários) estão em todas as nossas paróquias. Muitas vezes, é 
através delas que os membros têm acesso à vida comunitária. Nossa 
gratidão a essas “executivas” da igreja e parabéns pelo dia!

Plante uma árvore
O prazer de colher e sabo-

rear uma fruta colhida no pé ou 
de acompanhar o desabrochar 
de uma linda e perfumada flor 
não tem preço. E não apenas 
pessoas que moram em sítios 
ou casas com terrenos maiores 
podem ter esse privilégio, pois é 
possível ter árvores frutíferas e 
arbóreas em quintais menores e 
até mesmo em varandas. 

As árvores trazem muitos 
benefícios para nossos jardins, 
pois além de ornamentar e nos 
oferecer saborosos frutos, elas 
também nos proporcionam 
sombra, diminuem a poeira e a 
poluição do ar servindo como 
“filtros” e ainda aproveitamos 
suas folhas secas como adubo 
orgânico. 

Cuide bem dela
Porém, antes de plantar uma 

muda precisamos nos atentar a 
alguns detalhes que farão toda 
a diferença na hora do plantio e 
manutenção. 

Primeiramente, medimos o 
jardim e vemos qual espaço será 
destinado para a árvore levando 
em consideração o tamanho 
que ficará sua copa depois de 
adulta. As condições de luz, 
umidade, tipo de solo e clima 
da região também devem ser 
levados em conta. 

É na hora do plantio que 
oferecemos melhor adubação à 
planta, misturando na cova uma 
terra rica em matéria orgânica. 
Nos primeiros dias, a rega deve 
ser diária até que a muda esteja 
“pega”.  

Espécies frutíferas como 
acerola, jabuticaba e pitanga 
são indicadas para o plantio 
em jardins por serem espécies 
de pequeno porte e crescimento 
lento. 

Para ornamentação, a qua-
resmeira, o manacá da serra e 
os ipês se destacam pela beleza 
de suas flores. 

Enfim, as possibilidades são 
inúmeras, basta um pouco de 
criatividade para você transfor-
mar seu ambiente aconchegante 
e com mais qualidade de vida.

P. Airton Hermann Loeve / Lapa

AComunidade Evangélica 
Luterana de Lapa/PR foi 
fundada em 14 de se-

tembro de 1890. Ela tinha vinte 
e seis membros, provenientes de 
diferentes colônias de imigrantes, 
denominada “evangelische Kirch-
gemeinde”. No dia 1o de janeiro de 
1892 a comunidade decidiu cons-
truir a igreja, que também servia no 
início como escola. Nela ainda hoje 
é possível ver o púlpito e a mesa do 
SENHOR fazendo uma unidade. 

No dia 27 de novembro de 1892 
a assembleia geral, composta por 
quinze membros, ouvida a propo-
sição do Pastor Quast, determinou 
que David Wiedmer fosse contrata-

do como pastor e professor a partir 
de 1 de janeiro de 1893. Ele, com 
seus muitos dons e talentos, atendeu 
muitas comunidades em diferentes 
cidades a partir de Lapa. Ele serviu 
à comunidade, junto com a sua 
esposa Anna, até o fim de sua vida 
– ao todo mais de 50 anos!

Atualmente as famílias da paró-
quia vivem a fé e o amor centrados 
em educação cristã contínua: no 
fortalecimento da comunhão via pre-
gação e ministrar dos sacramentos, 
no aprofundamento teológico, na 
vivência e no anúncio do evangelho, 
no exercício do sacerdócio geral na 
comunidade, na família e na socie-
dade e no crescimento espiritual e 
ação evangelizadora, catequética, 
terapêutica e diaconal.Foto histórica da comunidade reunida em torno do seu templo.

ARQUIVO DA COMUNIDADE DA LAPA

P. CRISTIANO RITZMANN / Joinville

Parece anúncio de site de 
vendas na internet, mas é a Cam-
panha de Ofertas para Missão Vai 
e Vem. Dalai Lama, líder espiritual 
do budismo já dizia: “As pessoas 
perdem a saúde para juntar dinhei-
ro, depois perdem o dinheiro para 
recuperar a saúde. E por pensarem 
ansiosamente no futuro, esquecem 
do presente de forma que acabam 
por não viver nem no presente nem 
no futuro. E vivem como se nunca 
fossem morrer... e morrem como se 
nunca tivessem vivido”.

O dinheiro também está presente 
na Bíblia e é um assunto altamente 
espiritual. Enquanto você não en-
tender seu relacionamento com o 
dinheiro, não conseguirá entender 
seu relacionamento com Deus. 
Ninguém pode servir a Deus e ao 
dinheiro, nem muito menos agradar 
a dois senhores (Mt 6.24). 

“Jesus proferiu uma parábola, 
dizendo: O campo de um homem 
rico produziu com abundância. 
E arrazoava consigo mesmo, di-
zendo: Que farei, pois não tenho 
onde recolher os meus frutos? E 
disse: Farei isto: destruirei os meus 
celeiros, reconstruí-los-ei maiores 
e aí recolherei todo o meu produto 
e todos os meus bens. Então, direi 
à minha alma: tens em depósito 
muitos bens para muitos anos; des-
cansa, come, bebe e regala-te. Mas 
Deus lhe disse: Louco, esta noite 
te pedirão a tua alma; e o que tens 
preparado, para quem será? Assim 
é o que entesoura para si mesmo 
e não é rico para com Deus.” (Lc 
12.16-21)

Deus não é contra o rico, nem 
contra o próspero. Deus não é con-

tra as pessoas terem uma casa boa 
ou um carro bom, mas é contra as 
pessoas confiarem nesses bens e 
acharem que eles realmente são a 
segurança de sua vida.

Outra coisa importante. As nos-
sas ofertas nunca devem ser enten-
didas como sacrifício à Deus. Ofer-
tas não são sacrifícios, mas sinal de 
nossa gratidão. De tal maneira que 
Deus não olha para a quantidade da 
oferta, mas sim para a qualidade da 
oferta. “Abel, por sua vez, pegou 
o primeiro carneirinho nascido no 
seu rebanho, matou-o e ofereceu 
as melhores partes ao SENHOR. O 
SENHOR ficou contente com Abel 
e com a sua oferta” (Gn 4.4) e “Eu 
afirmo a vocês que isto é verdade: 
esta viúva pobre deu mais do que 
todos. Porque os outros deram do 
que estava sobrando. Porém ela, 
que é tão pobre, deu tudo o que 
tinha para viver” (Mc 12.43-44).

Oferta é adoração a Deus, é fé, 
é vida cristã na prática. Desapega! 
Não seja louco! Não construa ce-
leiros maiores do que você precisa, 
mas seja rico para com Deus. A 
Campanha Vai e Vem conta com 
você!

CAMPANHA VAI E VEM

Desapega! Desapega!

ALDO BRÜSKE (85 anos) E EDELA BRÜSKE (81 anos) celebraram 
60 anos de matrimônio no dia 21 de julho. Aldo e Edela casaram no 
ano de 1956 em Pirabeiraba e sua união foi abençoada com duas 
filhas (Astrid e Clarise), cinco netos e quatro bisnetos. A família 
reuniu-se no dia 24 de julho no restaurante Gute Küche para um 
café colonial e uma celebração de renovação da bênção matrimonial 
realizada pelo missionário Israel, de Pirabeiraba. O casal é membro 
da Paróquia Cristo Salvador de Rio da Prata em Joinville/SC. 

Bodas de Diamante

Aldo e Edela 
Brüske uniram 
suas vidas 
no ano de 
1956 em 
Pirabeiraba.
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Liderança 
IECLB

Conselho da Igreja tem nova presidente
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Manifesto pela Vida

ALMIRO WILBERT não é mais  
presidente da Diretoria do CI

O Fórum Mundial de Teologia 
e Libertação-FMTL, em sua 7ª edi-
ção, reunido em Montreal, Canadá, 
de 8 a 14 de agosto de 2016, sob 
o tema “Resistir, esperar, inven-
tar: outro mundo é possível”, no 
contexto do Fórum Social Mundial, 
ao ouvir as graves denúncias que 
chegam do Brasil, vem a público 
denunciar o ataque desmedido 
contra a vida e os direitos indígenas 
duramente conquistados nas últimas 
décadas e consignados na Constitui-
ção Federal do Brasil em 1988. 

Denunciamos os crimes contra 
lideranças indígenas em Mato Gros-
so do Sul, principalmente do povo 
Guaraní-Kaiowá, sem que a justiça 
brasileira ou a Polícia Federal 
defendam as comunidades atingidas. 
Denunciamos a invasão dos terri-
tórios indígenas por latifundiários, 
empresas mineradoras nacionais e 
multinacionais, projetos governa-
mentais como usinas hidroeléctricas, 
rodovias e outros, normalmente 
sem consulta às comunidades como 
prevê a lei. Denunciamos o desmon-
te da política indigenista do país, o 
intento do governo federal de retirar 
recursos da FUNAI, os atentados 
contra o meio ambiente e contra as 
leis ambientais, que tem a ver com 
a questão do aquecimento global 
que inviabiliza a vida das futuras 
gerações. Denunciamos a onda 
conservadora que se abate sobre o 
Congresso Nacional e os projetos de 
emendas à Constituição que atentam 
contra os direitos indígenas, como 
a PEC 215/2000 e a PL 1610, que 
trata de perigosas mudanças na 
legislação sobre mineração em ter-
ritórios indígenas. É urgente que o 
governo brasileiro e os responsáveis 
pela justiça ponham fim à impuni-
dade dos agressores que atentam 
permanentemente contra a vida de 
indígenas e suas comunidades, que 
ponham fim às milícias armadas 
ilegais organizadas por fazendeiros 
e latifundiários para invadir terras 
indígenas, sobretudo em Mato Gros-
so do Sul, em terra dos Kaiowá, e 
outros territórios, atentando contra 
a vida das comunidades. Entre 
tantos sinais desta tragédia humani-
tária manifestamos nossa profunda 
tristeza pelos sucessivos suicídios de 
jovens indígenas entre os Kaiowá de 
Mato Grosso do Sul, entre os Karajá 
da Ilha do Bananal, norte de Mato 
Grosso, entre indígenas da região 
de São Gabriel da Cachoeira/AM, 
fronteira com Colômbia, e ultima-
mente entre jovens do povo Kulina/
Madihá, do alto Purus, fronteira 
com Peru, e do Amazonas. Esta 
situação necessita urgentes ações 
das autoridades indigenistas, dos ór-
gãos de saúde  pública, em conjunto 
com os esforços de organizações 
da sociedade civil e instituições das 
igrejas ecumênicas que defendem os 
direitos indígenas à vida.

Ainda é tempo de parar com 
tantos crimes e tragédias. É pre-
ciso ouvir o clamor que vem das 
comunidades indígenas. Pela vida e 
a defesa dos direitos indígenas! Re-
sistir, esperar, inventar: outro mundo 
é possível para os povos indígenas! 
Solidariedade irrestrita aos povos 
originários de toda a América!

Montreal, agosto de 2016

Ema Marta Dunck Cintra, 
representante do Sínodo Mato 
Grosso, é a nova presidente da 
diretoria do Conselho da Igreja 
(CI). Ema completa o mandato (até 
2018) do carioca e representante do 
Sínodo Sudeste, Almiro Wilbert, 
que renunciou à presidência por 
razões particulares. 

A diretoria é integrada ainda 
por Rolf Leitzke (Rio Paraná) como 
vice-presidente, P. Claudir Bur-
mann (Norte Catarinense) como 1º 
Secretário e Ijoni Michaelsen (Nor-
deste Gaúcho) como 2ª Secretária.

A eleição, conduzida pelo 
presidente do Concílio da Igreja, 
Ricardo Dalla Barba, e o ato de 
instalação, realizado pela presidên-
cia da IECLB, ocorreram durante 
a segunda das três reuniões anuais 
do CI, nos dias 29 e 30 de julho, 

Catarinense), Gilmar do Nascimen-
to (Planalto Rio-grandense) e Jorge 
Signorini (Sul-Rio-Grandense), e 
pelas lideranças Cláudio Kisten-
macher (Centro-Campanha-Sul), 
Alcione Potratz (Espírito Santo a 
Belém), Ledy Zimmermann (Noro-
este Riograndense), Hans Henning 
Günther (Paranapanema), Ingo 
Ronald Brust (Rio dos Sinos), Willy 
Quandt (Sudeste), Irton Brandt 
(Uruguai), Cristian Fuchs (Vale do 
Itajaí) e Sérgio Hagemann (Vale do 
Taquari).

Participam também do CI, po-
rém sem direito a voto, os pastores 
presidente Nestor Paulo Friedrich), 
1ª vice-presidente Silvia Beatrice 
Genz e 2º vice-presidente Inácio 
Lem ke, a secretária-geral diác. In-
grit Vogt e o presidente do Concílio 
da IECLB Ricardo Dalla Barba.

Ema Cintra assumiu a presidência no lugar de Almiro Wilbert.

no Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei, em São Leopoldo/RS.

Além da diretoria, o Conselho da 

Igreja é integrado pelos pastores Jorge 
Klein (Amazônia), Jonas Beier (Brasil 
Central), Joel Schlemper (Centro-Sul 

 ELIZABETH FLEMMING / Curitiba

No domingo 31 de julho a Co-
munidade da Consolação de Curi-
tiba reuniu-se em culto de Ação de 
Graças. As leituras, a pregação, os 
hinos, os elementos trazidos até o 
altar e toda a liturgia foi pensada no 
sentido da gratidão. Gratidão pelo 
alimento, pela água, pelo agasalho, 
pelo sustento. Gratidão pelo que 
recebemos e pelo que doamos. 
Gratidão por sermos igreja, que nos 
une por fé, esperança e certeza da 
misericórdia de Deus. A comunida-
de foi desafiada a doar um pouco 
do que tem em prol das crianças 
da Creche Bom Samaritano, de 
Pinhais/PR que, pelo terceiro ano 
consecutivo, pôde contar com 
a gratidão e a generosidade dos 
membros da Consolação.

Outro momento marcante, du-
rante a celebração, foi a apresenta-

ção da obra de Elfriede Ehlert, uma 
escultura em argila, inspirada no 
lema da Comunidade: “Fortalecei 
as mãos frouxas e firmai os joelhos 
vacilantes” (Isaías 35.3). A obra fala 
por si só, mas a explanação  da artista 
foi elucidativa e cheia de significa-
do. “Dobrar os joelhos para pedir... 
Dobrar os joelhos para agradecer... 
Estender a mão para consolar... 
Olhar para o alto e seguir a Deus.”

Do culto, vale ainda destacar a 
pregação, durante a qual a pastora 
Vera Maria Immich reforçou a im-
portância de sermos igreja através 
de uma analogia com a “bergamo-
ta”, criada pela pastora Camila Eli-
sa Schütz. A paróquia seria a casca; 
a comunidade, os grandes gomos; 
os membros os pequenos gominhos 
alaranjados; os fiapos brancos, os 
problemas; e a igreja é a ramificada 
bergamoteira, sustentada por Deus, 
a nossa grande raiz. 

ARTE

Elfriede Ehlert inaugura 
obra na Consolação-Curitiba

Com diversas 
obras em argila 
em templos de 

Paraná e Santa 
Catarina, Elfriede 
Ehlert inaugurou 

uma obra no templo 
da comunidade da 

Consolação, em 
Curitiba.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Muitos sotaques tomam conta 
do campus da Faculdades EST no 
Morro do Espelho em São Leopol-
do/RS. Sempre nas férias de inverno 
e nas férias de verão estudantes de 
todo o Brasil chegam ao Sul para o 
mestrado ou o doutorado. 

É o caso de Raimundo Nonato 
Marques do Nascimento, natural do 
Piauí, mas que tem sua vida profis-
sional ligada ao Maranhão, em Zé 
Doca. Raimundo leciona Filosofia 
no Instituto Federal de Educação, 
Ciência, Tecnologia do Maranhão 
(IFMA) e é professor do estado na 
Escola Bandeirante. 

Raimundo conheceu a Facul-
dades EST através de conversas 
com amigos que fizeram mestrado 
ou doutorado no exterior e o acon-
selharam a não cometer o mesmo 
equívoco. Muitos gastaram muito 
dinheiro e não conseguem validar 
os diplomas em solo brasileiro. “O 
mais interessante da Faculdades 
EST é a abertura dos professores 
com todos os estudantes”, sinaliza.

Na instituição, Raimundo teve 
contato com as especificidades da 
Linha de Concentração em Religião 
e Educação e se vinculou à Linha de 
Pesquisa em Educação Comunitária 
com Infância e Juventude. 

“Faço essa relação da língua 
com a diversidade cultural que 
existe na escola. Nós trabalhamos 
com negros, indígenas; pessoas que 
vêm do Maranhão, Piauí; meninos 
e meninas que ainda não se identi-
ficaram com questões de gênero. E 
isso tudo motiva meu estudo. Afinal 

as instituições, os professores e 
professoras, ou a família estão pre-
parados para receber a diversidade 
cultural?”.

São questionamentos que Rai-
mundo coloca. “E os estudantes, 
como lidam com isso?”, pergunta. 
Ele percebe que os jovens acolhem a 
diversidade. “A Faculdades EST dá 
um grande testemunho de acolhida 
dessa diversidade cultural”, afirma.

Na sexta-feira 22 de julho Rai-
mundo defendeu o trabalho final do 
Mestrado Profissional com o título 
“Aproximações e distanciamentos 
da diversidade cultural na escola 
em contraste ao mito da Torre de 
Babel”, orientado pelo professor 
Dr. Oneide Bobsin. A certeza dele 
é de que a formação obtida na 
Faculdades EST certamente será 
reconhecida por onde ele for. 

FACULDADES EST

Direto do Maranhão
para o Morro do Espelho

MARIANA BASTIAN TRAMONTINI / São Leopoldo

Raimundo, do Maranhão para a EST.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Diaconia 
CONVENÇÃO NACIONAL

O papel estratégico da diaconia dentro da igreja

HOSPITAIS E ESCOLAS podem 
perder filantropia

Irmã Pa. CRISTIANE PETRY

Nos dias 14 a 17 
de julho aconteceu, 
na Casa Matriz de 

Diaconisas, a 21ª Conven-
ção Anual da Irmandade 
Evangélica Luterana. Das 
57 irmãs e sete aspirantes 
à Irmandade, 52 puderam 
estar presentes. O motivo do 
encontro? Sentir outra vez 
como é bom e fortificante 
viver em comunhão, para o 
desempenho da tarefa diaco-
nal de cada uma.

A Convenção iniciou 
com um culto, dirigido pela 
irmã diretora e sua vice, en-
focando o tema “Pela graça 
de Deus, livres para servir 
– diaconar”.

Foi muito importante a 
presença do pastor presi-
dente da IECLB, Dr. Nestor 
Paulo Friedrich, na primeira 
manhã. Ele animou o grupo 
a refletir sobre de que forma 
a caminhada da Diaconia até 
aqui pôde iluminar, fortale-
cer e potencializar a missão 
da IECLB. Segundo Friedri-

ch, a Diaconia tem um papel 
estratégico na igreja e é pro-
tagonista. “O que a Diaconia 
tem a dizer à Igreja? Qual é 

o diferencial que a Diaconia 
tem e os outros três braços da 
Igreja não têm?”, perguntou 
o pastor presidente.

Durante a convenção 
foi apresentada parte do 
Planejamento Estratégico 
da Casa Matriz, que deixou 
perguntas abertas: “Como 
intensificar o acompanha-
mento às irmãs em seus di-
ferentes campos de serviço; 
como promover a vivência 
da espiritualidade; como 
mediar conflitos; e como 
conseguir que todas as irmãs 
se saibam responsáveis pelo 
bem comum?”.

A assembleia geral apro-
vou alterações no Estatuto 

da Casa Matriz e Regimento 
Interno da Irmandade. Na 
avaliação foi destacada a boa 
organização da convenção 
e a alternância feliz entre 
momentos de comunhão, 
oração, meditação e assuntos 
administrativos.

No domingo foi celebra-
do um culto festivo seguido 
de almoço, durante o qual 
foram comemorados os 99 
anos da Irmã Wera Franke, 
presente e disposta, e os di-
versos jubileus de ordenação 
de irmãs. 

Participantes da Convenção Anual da Irmandade.

Mesmo dando uma con-
trapartida de 600% à socieda-
de e investindo em média 5,92 
vezes o valor correspondente 
às isenções, o setor pode per-
der as isenções fiscais, que 
estão em discussão devido à 
necessidade do Governo de 
aumentar a arrecadação. Em 
uma conta equivocada, quem 
é favorável ao corte está igno-
rando que nas áreas de saúde, 
educação e assistência social, 
a cada real obtido de isen-
ções fiscais, cada instituição 
filantrópica retorna R$ 5,92 
em benefícios para a socie-
dade. Os dados fazem parte 
da pesquisa “A contrapartida 
do setor filantrópico para o 
Brasil”, lançada pelo Fórum 
Nacional das Instituições 
Filantrópicas (Fonif). 

Se as áreas de atuação 
forem analisadas separada-
mente, na saúde, este coefi-
ciente de contrapartida sobe 
para R$ 7,35. Ou seja, a cada 
R$ 100 que um hospital be-
neficente deixa de pagar de 
impostos, investe R$ 735 no 
atendimento à população. Na 
assistência social, a cada R$ 
100, o retorno à sociedade é 
de R$ 573,00 e na educação, 
R$ 386,00 – por meio da con-

cessão de bolsas de estudo, 
por exemplo. 

Por lei, o setor filantró-
pico opera com imunidade 
tributária e, em contrapar-
tida, garante que parte da 
sua capacidade operacional 
seja destinada gratuitamente 
à população. Um hospital 
filantrópico, por exemplo, 
embora seja privado, deve 
destinar 60% do atendimento 
para usuários do SUS. Dessa 
maneira, atua para desafogar 
o sistema público.

A pesquisa foi realizada 
com dados oficiais do governo 
e está restrita a instituições 
filantrópicas que possuem 
Certificado de Entidades Bene-
ficentes de Assistência Social, 
concedido pelo governo para 
que as entidades privadas sem 
fins lucrativos possam usufruir 
de isenção da cota patronal, 
oferecendo como contrapar-
tida na Educação uma bolsa 
integral a cada cinco pagantes, 
na Assistência Social a manu-
tenção da prestação de seus 
serviços gratuitos; e na Saúde 
60% dos serviços através do 
SUS. A pesquisa completa 
pode ser acessada em http://
www.fonif.org.br/publicacoes/
pesquisa.

LEGISLAÇÃO

Filantrópicas podem ter 
isenções fiscais cortadas

INCLUSÃO

Dois seminários de pes-
soas com deficiência-PD e 
seus familiares aconteceram 
no Sínodo Vale do Itajaí no 
segundo trimestre. O primeiro 
deles aconteceu na Paróquia 
São Marcos, em Pomerode/
SC, no dia 21 de maio. Em 
torno de 30 pessoas partici-
param do encontro que teve 
assessoria do pastor emérito 
Friedrich Gierus. Ele abor-
dou o tema e lema do ano 
da IECLB,  “Pela Graça de 
Deus, Livres para cuidar”, 
discorrendo sobre a questão 
do cuidado, a liberdade e a 
responsabilidade que temos 
à luz da palavra de Deus. 
Algumas perguntas foram tra-
balhadas em pequenos grupos, 

Seminários no Vale do Itajaí reúnem famílias de PDs

O primeiro seminário aconteceu em Pomerode.

O segundo seminário foi realizado em Brusque.

dando a todos a possibilidade 
de falar e refletir. 

“Todos saíram fortaleci-
dos pelas palavras motivado-
ras e desafios deixados para 
que, como cristãos, entenda-
mos o grande amor de Deus 
revelado através de Jesus 
Cristo e a motivação de, pela 
graça de Deus, agirmos com 
amor e liberdade em prol do 
semelhante”, ponderou o pas-
tor Fernando Wöhl, orientador 
espiritual do trabalho com PD 
no sínodo. 

O segundo seminário 
aconteceu na comunidade 
Centro de Brusque/SC, no 
dia 23 de julho, com cerca de 
40 pessoas. O assessor foi o 
pastor Fernando Wöhl, que 
explorou Lucas 24.13ss, sobre 
o caminho de Emaús, com a 
técnica de bibliodrama.

O grupo foi desafiado 
a expor seus sentimentos e 
vivências. Foram horas de 
depoimentos intensos dos 
participantes que puderam 
interagir e compartilhar suas 
experiências.

Todos retornaram anima-
dos e com um novo modo de 
trabalhar um texto bíblico. 
A avaliação do encontro foi 
positiva. Nossa gratidão a Co-
munidade de Brusque e todos 
que se envolveram para o êxito 
desse dia e encontro.

Dois jovens integrantes 
da Obra Missionária de Me-
tais Acordai-OMMA, Clei-
ton L. Frühauf de Schröder/
SC e Rafael Pagung de Afon-
so Cláudio/ES, participaram 
de um curso de conservação 
e conserto de instrumentos 
de metais na Alemanha.

I n t e r m e d i a d o  p e l a 
OMMA – através da Co-
munhão Martim Lutero – e 
pela Mission EineWelt de 
Neuendettelsau (Alemanha), 
o curso ocorreu de início 
de maio a final de julho na 
oficina especializada Scher-
zer, e visou preparar estes 
jovens para prestar serviços 
de conservação e conserto 
de instrumentos ao trabalho 
com Metais na IECLB.

Durante sua estadia na 
Alemanha, os dois instru-
mentistas se integraram 
no trabalho de diversos 

Jovens aperfeiçoam-se na Alemanha
OBRA ACORDAI

grupos de metais na re-
gião, participando também 
de diversos seminários de 
aperfeiçoamento musical. 
Ambos foram acolhidos, 
hospedados e acompanhados 
pelos pastores Hans Zeller 
e Jandir Sossmeier da Mis-
sion EineWelt, pelo que a 
OMMA juntamente com a 
Comunhão Martim Lutero 
agradecem.

Cleiton e Rafael agora consertam instrumentos de sopro.
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Fé e Vida 

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

CONGRENAJE

Uma rosa de Lutero feita de pessoas

JUVENTUDE mostra seu valor e 
torna-se protagonista em Timbó

Deus é político
Toda a nossa vida comum é 

regida por gestos, atitudes e deci-
sões políticas. Por isso, essa con-
versa de “escola sem política” 
não tem sentido. Sem política, a 
escola não tem como existir.

A política é tão inevitável 
nas nossas relações, que nem 
mesmo Deus a recusou. Ao es-
colher o povo de Israel entre os 
muitos povos da Bíblia e decla-
rar seu amor incondicional por 
ele, Deus tomou uma decisão 
essencialmente política. Ela é 
tão política que Deus se declara 
Rei de Israel. A muito custo ele 
cede ao desejo das lideranças 
por um rei humano para Israel. 
Se Deus faz política, por que 
nós temos que viver sem ela?

Seu reino é político
Vamos mais longe, então. O 

centro de toda a pregação de 
Jesus é o Reino de Deus. Ter um 
reino... quer algo mais político 
do que isso? “Jesus Cristo é Rei 
e Senhor” é uma declaração 
política, por excelência. Aliás, 
Jesus Cristo fez uma opção por 
nos salvar e juntar os seus num 
novo céu e nova terra, onde 
habita justiça. Optar, é uma 
atitude política.

Ou seja, haverá um lugar 
(topia) que será só dos que são 
salvos. Política pura, irrefu-
tável, envolvente e repleta de 
boas promessas, não? Quem 
se declara rei e funda um novo 
reino, é político. Por enquanto, 
trata-se de um “não-lugar” 
(utopia), do qual somos chama-
dos a colocar sinais concretos 
neste mundo. Ou seja, até a nos-
sa missão é repleta de atitudes e 
gestos políticos.

Somos igreja política
Não escapamos da política 

nem mesmo dentro da igreja. 
Elegemos presbíteros, escolhe-
mos ministros/as, reunimo-nos 
em assembleias na comunidade, 
nos sínodos e na igreja para 
eleger conselheiros/as, lide-
ranças, pastores/as sinodais e 
pastor/a presidente. 

Também fazemos Congrena-
jes e assembleias da Associação 
da OASE ou da LELUT. E nem 
sabemos fazer isso sem política 
de bastidores, muitas vezes tão 
divididos em partidos quan-
to no que costumamos odiar 
como“política partidária”.

Então... Escola sem políti-
ca? Igreja sem política? Uma 
coisa bem “fora da casinha”, 
convenhamos.

O23o Congresso Nacional 
da Juventude Evangélica 
(Congrenaje) teve muitos 

lances emocionantes. Mas, por 
certo, o que mais mexeu com a 
cidade hospedeira foi ver os 1.500 
participantes tomar as ruas centrais 
de Timbó/SC, na tarde da quinta-
-feira 28 de julho. O “Grito da 
Juventude” foi oportunidade de 
reafirmar valores e agradecer aos 
habitantes da cidade pela acolhida 
e o empenho no congresso. A gra-
tidão dessa juventude foi expressa 
em dezenas de abraços distribuídos 
pelas calçadas da cidade.

Mas o que comoveu de fato foi 
a rosa feita de gente. Poucos acre-
ditaram, mas mais de mil jovens 

Na imagem, a rosa de Lutero cria vida com os jovens em formação.

couberam na formação, na praça 
da cidade. Os jovens, com cami-
setas nas cores preta, vermelha, 
branca, azul e amarela, formaram 
uma grande rosa de Lutero. Tudo 
foi filmado de cima com drones, e 
a ação ficará marcada para sempre 
na memória de quem assistiu.

Depois, na Igreja da Ressur-
reição da Comunidade Cristo 
Redentor, uniram-se em reflexão e 
oração e participaram de uma cele-
bração. O maior templo luterano da 
América Latina foi pequeno para 
essa juventude. Representantes 
da Paróquia de Timbó, do Sínodo 
Vale do Itajaí e da coordenação do 
Conselho Nacional da JE descerra-
ram uma placa em homenagem ao 
evento e que marca a passagem de 
tantos jovens por Timbó.

TOBIAS MATHIES e CLOVIS LINDNER

O “Grito da Juventude” mostra os jovens da IECLB nas ruas de Timbó.

OASE presente em Timbó
A OASE 
participou durante 
os seis dias do 
Congrenaje com 
um estande. 
As mulheres 
distribuíram 
frutas à vontade 
à juventude. O 
pastor sinodal 
Breno prestigiou 
o estande das 
mulheres.

Maior templo da IECLB foi pequeno para tanta juventude.

A Campanha “Comida Boa na 
Mesa” foi levada pelo CAPA ao 23º 
Congrenaje. A campanha foi tema 
de um painel que refletiu sobre 
“Qual o valor da criação?”, com 
debate sobre acesso a comida boa, 
agroecologia, a relação com o meio 

ambiente e a ação da juventude. O 
painel do CAPA foi apresentado 
por Daniele Schmidt Peter e divi-
diu plateia com o painel sobre o 
Programa Ambiental Galo Verde, 
apresentado pelo pastor Clovis 
Horst Lindner.

Comida boa do CAPA na mesa

O primeiro com zero emissões

O Galo Verde cuidou da pe-
gada ecológica do Congrenaje com 
bons resultados. Dos 1.111 Kg de 
resíduos produzidos, 800 Kg foram 
reciclados ou para compostagem. 
Com a ação de separar o resíduo, 
evitou-se que 80% dele fosse parar 
no aterro sanitário.

O consumo de água e energia 
elétrica foi monitorado durante o 
congresso. Os jovens consumiram 
469 mil litros de água, o equiva-
lente a 312 litros por pessoa. No 
pavilhão foram consumidos 2.544 
kWh de energia.

A ação de maior sucesso do 
evento foi a coleta de R$ 1.640,00, 
entre os participantes. Com esse 
dinheiro foram adotadas 41 árvores 
para compensar o CO2 emitido pelo 
evento. O Projeto Carbono Social em 
Rede esteve no encerramento. Luiz 
Henrique Pokai recebeu o dinheiro 
para cuidar do plantio das mudas 
de árvores nativas por famílias indí-
genas Laklãnõ-Xokleng. O Centro 
Vianei entregou um certificado dessa 
compensação de CO2, que foi repas-
sado ao Conaje. Os jovens estão de 
parabéns por este empenho.

Luis Pocai, do Centro Vianei de 
Lages, veio ao Congrenaje para 
receber o dinheiro das adoções 
juntado neste ponto de coleta.

Nélcio Lindner, Clovis Lindner, 
Maria Velasco e Johannes Gerlach 
ajudaram nas ações ambientais do 
Galo Verde entre os jovens.

O Congrenaje 
foi o primeiro 
evento da 
IECLB a 
receber 
certificado de 
Zero Emissões 
de CO2 do 
Carbono Social 
em Rede.

FOTOS: DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2016

TEMAS DA REFORMA

FLM organiza grupo de jovens 
para estar no Congrenaje em Timbó

DIPLOMATA FM  105,3 MHZ

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

Para Lutero, a liberdade 
cristã nos compromete

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O 23o Congresso Nacional da 
Juventude Evangélica da IECLB, 
reunido em Timbó/SC de 24 a 29 
de julho, também foi um espaço 
de encontro internacional. Além 
dos 1.500 jovens de todo o Bra-
sil, participou uma representação 
internacional. Jovens vindos de 
21 países estiveram no Pavilhão 
Henry Paul de Timbó durante 
todo o Congrenaje. Vieram das 
igrejas luteranas de Bolívia, Chile, 
Uruguai, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Guiana, Nicarágua, 
Peru, Colômbia, Honduras, Argen-
tina, Suriname, Alemanha, Suécia, 
Etiópia, Letônia, Lituânia, Indo-
nésia, Mianmar e Suíça. Antes do 
Cpongrenaje, já estavam no Brasil, 
participando de um encontro jovem 
da Federação Luterana Mundial, 
no Centro de Eventos Rodeio 
12. Na manhã de quarta-feira dia 
27, apresentar um painel intenso 

de suas culturas e de suas igrejas 
locais. Algumas dessas igrejas 
são menores do que a paróquia 
de Blumenau-Centro (como a da 
Nicarágua, por exemplo). Outras 
têm três vezes o tamanho da IE-
CLB (como a igreja da Etiópia, na 
África). O mapa anexo mostra os 
países de onde vieram esses jovens.

Ao representar o grupo, a se-
cretária da Juventude da FLM Ca-
roline Bader agradeceu pela opor-
tunidade de poder compartilhar 
experiências. “Somos 145 igrejas 
cristãs luteranas na FLM. Algumas 
novas outras mais antigas; algumas 
pequenas outras enormes. Mas 
estamos convencidos que nenhuma 
igreja é tão grande ou autossufi-
ciente que não precise das outras. 
Vocês, jovens, não são o futuro e 
sim o presente. Cada jovem pode 
e precisa ajudar a sua igreja”, disse 
Caroline.

MAIS CONGRENAJE

Um grupo de jovens de 
21 países esteve em Timbó
durante o Congrenaje

Pastor Milton Jandrey (de laranja) ajudou na tradução aos visitantes.

P. Dr. LEANDRO HOFSTAETTER/Joinville

No ano de 1520 Martim Lu-
tero publica um artigo (em 
alemão e em latim) intitu-

lado “Acerca da liberdade da pessoa 
cristã”. Neste texto, ele desenvolve 
a tese de que em uma mesma pessoa 
existem duas realidades que, apesar 
de não a dividirem, fazem diferença 
na sua vida: a pessoa espiritual e a 
pessoa corporal. E isso não quer 
dizer uma separação entre corpo e 
alma, mas a pessoa diante de Deus 
e a pessoa diante do mundo e de 
si mesma. É justamente a pessoa 
diante de Deus – coram deus (la-
tim) – que vai definir como ela 
se encontra diante do mundo, dos 
outros e de si mesma. 

O contexto de Lutero era mar-
cado por uma igreja avarenta, que 
pensava e vivia mais para o mundo 
do que para Deus. Suas ações não 
tinham nada a ver com o Evange-
lho, mas com arrecadar fundos que 
dessem mais dinheiro e poder ao 
clero. Para conseguir seu objetivo, 
usavam o medo do purgatório como 
método pedagógico e a morte na 
fogueira como punição. De repente, 
um monge lá do interior da Alema-
nha ousa dizer o seguinte, depois de 
ler as escrituras: O cristão é senhor 
sobre tudo e não deve se sujeitar a 
ninguém – pela fé. O cristão é servo 
de todos e a tudo deve se sujeitar – 
pelo amor.

Salvação Paga? – Imaginem 
vocês como foi bombástica essa 
expressão dentro de uma igreja me-
dieval que pregava que os cristãos 
deveriam pagar por cadeiras no céu, 
pagar para fazer peregrinações, pa-
gar para ver as relíquias dos santos 
e dos apóstolos, pagar para receber 
os sacramentos. Uma igreja que 
pregava que era através daquilo 
que o cristão fazia para a igreja 
que seria ou não salvo. Se ele não 
fizesse o que a igreja manda, iria 
para o purgatório ou para o inferno. 

E Lutero ousou dizer: Quem não 
tem fé, mesmo tendo tudo em rela-
ção ao mundo, não tem nada. Quem 
tem fé, mesmo não tendo nada em 
relação ao mundo, tem tudo.

Diante de Deus, não há barga-
nha, não há comércio: se eu orar 
mais e de um jeito determinado, 
Deus vai me amar mais; se eu for 
na igreja várias vezes, ele vai me 
aceitar; se eu der muito dinheiro 
para a igreja, eu serei parte do seu 
povo; se eu fizer isto ou aquilo, eu 
serei aceito. Não há esse “se” em 
relação a Deus. Até pode haver 

em relação ao mundo e às pessoas, 
pois fazemos as coisas e, mesmo 
quando não exigimos, esperamos 
algo em troca. 

Sejamos sinceros. As relações 
humanas são determinadas por 
contratos e interesses materiais e 
econômicos. Amamos, mas só se a 
outra pessoa nos amar. Ajudamos, 
mas só se os outros também nos 
ajudarem. Fazemos um favor, mas 
esperamos outro em troca. 

Contra esse tipo de expectativa, 
Lutero ousou afirmar: Com Deus, 
isso não funciona! É somente pela 
fé que somos livres, pois houve a 
troca maravilhosa: Cristo assumiu 
os meus pecados e me deu a sua 
santidade. E esta liberdade trans-
forma a pessoa, realizando a obra 
de Deus nela. A partir de então sua 
relação com o mundo, com os ou-
tros e consigo mesma passa por uma 
metanoia (mudança, transformação 
que leva uma vida toda) e tudo é 
visto pelos olhos de Deus. Tudo 
mesmo: alegrias, sofrimentos, até 
mesmo as coisas que essa pessoa 
não entende. Não precisa mais ga-
rantir nada, tudo já está garantido 
pela fé em Cristo. 

Assim, diante do mundo eu 
sou livre para trabalhar e cuidar 
da natureza. Diante do próximo eu 
sou devedor por amor, pois recebi 
de Deus o dom de amar e por isso 
eu vou amá-lo e ajudá-lo no que for 
preciso. Diante de mim mesmo, não 
preciso mais provar que sou bom, 
merecedor, pois Deus me mostrou o 
pecado e a minha vontade que nem 
sempre quer o bem para o mundo, 
para com os outros e para comigo 
mesmo. Por isso tenho humildade 
para me agarrar a Cristo, que me 
livrou do mundo, dos outros e de 
mim mesmo, fazendo com que a 
tentação de sempre provar que eu 
sou merecedor perecesse com o 

velho homem afogado no Batismo. 
Se o pecado é muito maior que nós 
imaginávamos, pois ele tem relação 
comigo, com os outros, com a natu-
reza e com Deus; a graça também 
superabundou. Não consigo me 
salvar sozinho. Preciso dos outros, 
de mim mesmo, da natureza e de 
Deus. Se algo nessas relações não 
vai bem, não haverá salvação.

Liberdade Difícil – Por que 
será que esta liberdade é tão difícil 
de ser entendida e vivida? Por que 
os membros da igreja da época de 
Lutero lutavam por reconhecimento 
e poder? Por que tinham o prazer em 
ver os outros caírem, aos quais na 
verdade deviam amor, e ainda fica-
vam contentes com a sua desgraça? 
Por que tinham este tipo de atitude, 
justamente dentro da igreja? Qual-
quer semelhança com a igreja de 
hoje é mera coincidência! Para ser 
mais exato: essas perguntas servem 
para a gente aqui e agora também.

Portanto, a liberdade para a qual 
Cristo nos libertou é interpretada 
por Lutero da seguinte forma:

Liberdade do pecado: As obras 
ou qualquer barganha não salvam. 
Cristo salva.

Liberdade verdadeira gera uma 
servidão: Quem é liberto do pecado 
é escravo do bem e do amor. Essa é a 
inevitável consequência da liberda-
de cristã. Mas ser escravo por amor 
é um prazer. Quem ama alguém 
verdadeiramente ou ajuda os outros, 
sente isso. Não há necessidade de 
explicação.

Liberdade das estruturas: Sejam 
elas da igreja ou da sociedade, não 
são elas que têm o que dizer, mas 
Deus é Senhor do mundo. Não são 
elas que salvam, mas o Deus que 
desceu aos pecadores em Jesus. A 
cada vez que as estruturas (igreja 
ou sociedade) se rebelarem contra 
Deus, querendo tomar o seu lugar, 
Reforma nelas! Pois, elas devem 
servir ao ser humano para que ele 
possa servir aos demais. Elas devem 
se prostrar perante a palavra e a ela 
responder. Fiquemos, pois, com 
Deus e com os seres humanos em 
suas cruzes e alegrias e digamos um 
estrondoso não às estruturas que nos 
escravizam.

E é aqui que começa o nosso 
problema. A gente achou que era 
fácil, mas não é. O nosso problema 
é algo prático. Envolve decisão, 
tanto sua quanto minha: liberdade 
cristã traz em si consequências 
bem concretas. Oração e ação! 
Estamos dispostos a encará-las 
de verdade?
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Ecumene 

Nossos Hinos
Linda aurora (HPD 276)

SELO OFICIAL

PARTICIPE da assembleia 
geral e do seminário ecumênico

No fim do inverno nos sur-
preendemos com a claridade do 
sol, a cada dia mais cedo! Com-
parado ao sol, Cristo também 
quer ter mais espaço em nosso 
dia. Iluminar! O hino em ques-
tão faz um pedido: Que a luz de 
Cristo ilumine nosso caminho 
aqui e para a vida eterna.

Christian Knorr von Rosen-
roth (1636-1689, Alemanha) 
escreveu letra e música. Mas, a 
melodia ariosa não conseguiu 
se impor. Mais fácil propagou-se 
a melodia de Johann Rudolph 
Ahle (1625-1673, Alemanha). É 
a que temos no nosso hinário.

Rosenroth era filho do pastor 
luterano. Guerra e a Contrar-
reforma na Silésia marcaram a 
sua infância. Depois de estu-
dar nas escolas em Fraustadt 
e Stettin, ele passou para a 
Universidades de Leipzig a fim 
de preparar-se para a carreira 
política, planejada por seu pai. 
Estudou teologia, direito, his-
tória, filosofia, línguas antigas 
e modernas. Em 1677 o impe-
rador Leopold I lhe concedeu o 
título de Barão von Rosenroth.

A melodia: Compositor ale-
mão, organista, teórico e músico 
cristão, Ahle estudou teologia 
na Universidade de Erfurt. Em 
Mühlhausen casou com Anna 
Maria Wölfer. E lá foi eleito pre-
feito. Ahle compôs música vocal, 
coros sacros, música instru-
mental e música de órgão. Ele 
é mais conhecido por motetes e 
concertos sagrados. O hino 113 
também é dele.

Convocação e Convite do CIER
O Presidente do CIER, P. Sin. Inácio Lemke, convoca a 50ª Assembleia Geral Ordinária Eletiva 
do CIER – comemorativa – e convida para o Seminário: “Vidas Ameaçadas”, a realizar-se em 
26 e 27 de setembro de 2016 (Início às 10h00 e término com almoço), no Centro de Formação 
Católica de Lages (Av. Papa João XXIII, 095; Fones: 49/3222-2242 e 9982-0519)
50ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DO CIER
Data: dia 26 de setembro de 2016 às 10h00 (primeira chamada). Objetivos: Contribuir 
para a busca da unidade das igrejas cristãs de Santa Catarina; realizar uma assembleia 
comemorativa; apresentar o relatório das atividades da Diretoria; apresentar e aprovar 
a prestação de contas – parecer do Conselho Fiscal e previsão orçamentária; definir 
as ações para 2017; eleger a nova Diretoria e fixar a data da próxima Assembleia. 
Participam: Diretoria do CIER; cinco representantes credenciados das Igrejas-membro 
(ICAR e IECLB), um representante de cada Núcleo Ecumênico, com direito a voto; 
todas as pessoas com interesse em integrar a caminhada ecumênica, com direito a voz.
SEMINÁRIO “VIDAS AMEAÇADAS”
Objetivo: Reunir lideranças de igrejas ecumênicas e abordar o tema da Violência 
que ameaça a vida e a boa convivência. O que podemos oferecer de diferente, 
comprometidos com a vida, a partir do lugar em que vivemos e da liderança que 
exercemos na comunidade e na sociedade? 
Assessoria: Prof. e Soc. Valdete Daufembach, Bom Jesus-IELUSC de Joinville/SC.
PROGRAMAÇÃO                       
26 de setembro – Segunda-feira  27 de setembro – Terça-feira
10h00 – Assembleia Geral Ordinária 08h30 – Devocional
12h00 – Almoço   08h45 – Continuidade do tema
14h00 – Estudo do tema: Vidas Ameaçadas 10h00 – Cafezinho
15h30 – Cafezinho   10h30 – Encaminhamentos
16h00 – Continuidade do tema  11h00 - Avaliação do Seminário
18h00 – Intervalo e jantar  11h15 – Eleição da nova Diretoria do CIER
19h30 – Ecumenismo – Regional Sul IV 11h30 – Encerramento e envio
21h30 - Encerramento   12h00 – Almoço
CUSTOS
Hospedagem e alimentação por R$ 140,00 (despesas de viagem e hospedagem por 
conta do participante ou da entidade que o envia). Se precisar vir na véspera, fazer 
contato com o local do evento. Trazer toalha de banho. Prazo da inscrição até 20 de 
setembro, com a secretária do CIER (Stela-Maria Della Giustina, email: stelamdg@
gmail.com; Fone: 48-8426.5058).

O Movimento Ecumênico 
de Curitiba (Movec) realizou no 
último dia 3 de agosto o seu ato de 
fundação em Curitiba. Embora sua 
existência e atuação já tenha uma 
história de décadas, carecia-se de 
uma referência documental de cunho 
formal e institucional. Este novo 
passo potencializa as iniciativas de 
diálogo. São igrejas fundadoras a 
Igreja Católica Apostólica Romana, 
a IECLB, a Igreja Episcopal Angli-

Movec oficializa caminhada 
ecumênica em Curitiba

cana do Brasil (IEAB) e a Igreja 
Ortodoxa Ucraniana.

Na Comunidade Luterana Mar-
tin Luther (Paróquia Cristo Salvador 
de Curitiba) o Movec fez um resgate 
celebrativo de sua trajetória. Fazen-
do eco das palavras da pregação 
do rev. Agemir de Carvalho Dias, 
da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(IPB), “enquanto houver muros 
sendo construídos, o movimento 
ecumênico é necessário”. 

INTERCÂMBIO

Norte Catarinense firma 
parceria em Augsburgo

Uma delegação do Sínodo 
Norte Catarinense viajou de 15 a 29 
de julho à Alemanha e participou de 
intenso programa no Bispado Regio-
nal de Augsburgo e Suábia. O grupo 
era integrado pelo pastor sinodal 
Inácio Lemke, por Carlos Henrique 
Sacht (presidente do conselho sino-
dal), Tonio Tromm (tesoureiro do 
sínodo), a jovem Kathleen Holberg 
Andre, a catequista Nádia Mara Dal 
Castel de Oliveira, a pastora Marli 
Seibert Hellwig e o pastor Dr. Lean-
dro Hofstätter.

A viagem teve como tema princi-
pal migração e refugiados. O grupo 
teve a oportunidade de conhecer o 
acolhimento para refugiados, que a 
igreja na Alemanha vem construindo 
no programa Tür an Tür – miteinan-
der wohnen und leben (Porta a porta 
- morar e viver em conjunto). 

Em Augsburgo o grupo foi rece-
bido por representantes do governo  
que informaram sobre o trabalho de 
acolhimento e integração de refu-
giados. Entre as pessoas migrantes 
é alto o número de pessoas jovens e 
muitas com boa formação escolar, 
estas pessoas são bem vindas e 

podem contribuir para a sustentabili-
dade da própria Alemanha. Tanto as 
igrejas como repartições do governo 
trabalham em parceria para acolher e 
oferecer espaços dignos aos migran-
tes. Porém, os desafios são enormes, 
para construir pontes entre culturas 
bem diferentes, mas que podem 
somar para nos tornarmos pessoas 
cidadãs que somos neste mundo 
único, onde o ser humano não está 
à venda, desconstruindo barreiras 
nacionalistas.

A viagem foi riquíssima para 
conhecer a história protestante mais 
de perto e Augsburgo proporcionou 
isso. Após uma rápida passagem 
por Neuendettelsau – Mission Eine 
Welt, o grupo viajou para conhecer 
“os caminhos da Reforma”: Eisen-
nach, Wittenberg e Erfurt, sempre 
acompanhado pelo Bispo Regional 
de Augsburgo e Suábia, Michael 
Grabow e pela pastora Lydie Nicoly 
de Menezes.

Na avaliação conjunta feita ainda 
em Erfurt foi firmada a continuidade 
da parceria, com o objetivo de re-
ceber no Sínodo Norte Catarinense 
uma delegação em 2018.

A delegação do Norte Catarinense durante sua viagem à Alemanha.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Especial DIGNIDADE garantida pelos 
direitos humanos é universal

Tema do Ano

DIGNIDADE HUMANA

Fundamento de autonomia e liberdade
Dr. LORENO WEISSHEIMER/Florianópolis

Aproteção da dignidade da 
pessoa humana é um dos 
princípios fundamentais 
do Estado brasileiro, 

inscrito nos Títulos I, Art. 1º, inci-
so III da Constituição Federal. O 
significado da dignidade humana e 
seu fundamento valorativo vamos 
encontrar em vários textos desde 
tempos antigos, como nas escrituras 
sagradas e concepções filosóficas. 

Modernamente a proteção dessa 
dignidade é encontrada em tratados 
e convenções internacionais, assim 
como nas constituições dos mais 
diversos estados modernos, através 
dos direitos fundamentais. 

Origens –  Na antiguidade 
greco-romana a dignidade era en-
tendida como atributo, honraria ou 
título com o qual se distinguia um 
indivíduo em razão do papel que 
exercia na sociedade, admitindo-se 
assim, uma quantificação ou supres-
são da dignidade. 

A ideia de dignidade associada 
ao status pessoal de alguns indiví-
duos – como posição política, so-
cial, reconhecimento de realizações 
pessoais ou, ainda, de integridade 
moral – perpassa o período da Roma 
antiga, atravessa a Idade Média e 
chega ao Estado liberal.

No Antigo Testamento no Livro 
de Gênesis, encontramos passagem 
que fala da criação divina do ser hu-
mano (Gênesis 1.26s): o ser humano 
é Imago Dei (imagem de Deus).

O Novo Testamento, que teve 
influência decisiva sobre a civiliza-
ção ocidental, traz nos evangelhos 
elementos de igualdade, solidarie-
dade e fraternidade. Na Carta aos 
Gálatas, o apóstolo Paulo afirma a 
igualdade como elemento essencial 

do indivíduo diante de Deus: “Des-
se modo não existe diferença entre 
judeus e não judeus, entre escravos 
e pessoas livres, entre homens e 
mulheres: todos vocês são um só por 
estarem unidos com Cristo Jesus” 
(Gálatas 3.28).

Já a solidariedade e a misericór-
dia têm um papel central no cristia-
nismo, como se lê no evangelho de 
Mateus: “Ame o Senhor seu Deus 
com todo o seu coração, com toda 
a sua alma e com toda a sua mente. 
Esse é o primeiro e o maior dos 
deveres. E o segundo é esse: Ame 
seu próximo como a si mesmo” 
(Mateus 22.37ss).

A concepção da dignidade 
humana secularizada está funda-
mentada na autonomia do sujeito, 
a partir da natureza racional do ser 
humano, entendida como a facul-
dade de se determinar a si mesmo 
e agir em conformidade com a 
representação de certas leis. 

Para o filósofo Immanuel Kant 
(1724-1804), cada ser humano tem 
um fim em si mesmo, em razão de sua 
autonomia, racionalidade, logo pos-
sui dignidade: “No reino dos fins tudo 
tem ou um preço ou uma dignidade. 
Quando uma coisa tem um preço, 
pode-se pôr em vez dela qualquer 
outra como equivalente; mas quando 
uma coisa está acima de todo o preço, 
e, portanto, não permite equivalente, 
então tem ela dignidade”.

A liberdade, concebida como o 
poder de autodeterminação, funda-
menta os regimes democráticos, cuja 
máxima se encontra no princípio 
constitucional de que todo o poder 
emana do povo e em seu nome é 
exercido.

Nessa perspectiva, um povo será 
livre, quando exerce a faculdade de 
elaborar suas leis, em condições de 
igualdade. Significa que, obedecer 
à lei que se prescreve a si mesmo é 
um ato de liberdade.  

Fundamento –  A dignidade 
pode ser interpretada, ainda, como 
forma de comportar-se, nesse caso, 
cada ser humano teria um grau de 
dignidade. Numa outra concepção, 
como valor intrínseco da pessoa 
humana, como um valor de todo 
ser racional independente da forma 
como se comporte. Como valor 
intrínseco, a dignidade da pessoa 
humana foi alçada como fundamento 
do Estado Democrático de Direito. 

Dessa forma, nem mesmo um 
comportamento indigno priva a pes-
soa dos direitos fundamentais que lhe 
são inerentes, estando sujeita, todavia, 
a incidência de penalidades constitu-
cionalmente autorizadas, que também 
são limitadas de acordo com essa últi-
ma concepção, razão pela qual, nossa 
lei fundamental prevê que não haverá 
penas de morte, salvo nos casos de 
guerra declarada, de caráter perpétuo, 
de trabalhos forçados, de banimentos, 
ou cruéis (Art. 5º, XLVII).

Dignidade universal –  Atra-
vés da Resolução 217 A (III) a 
Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU) aprovou 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), pela qual insti-
tuiu normas mundiais de conduta, 
formadoras do Sistema Universal 
de Proteção dos Direitos Humanos.

A DUDH visa a promoção uni-
versal da dignidade humana. Os 
direitos por ela assegurados aos 
indivíduos são: à liberdade, à vida, 
vedação à escravidão, direito de 
locomoção, presunção de inocência, 
igualdade, propriedade, entre outros. 
Ou seja, a intenção da Declaração é 
promover a dignidade humana ao 
redor do planeta, como se retira do 
seu texto: “Artigo I: Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de 
razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito 
de fraternidade”.

Apesar de a dignidade da pessoa 
ser um valor histórico de origem 
religiosa, filosófica, moral e jurídica, 
sua positivação e efetividade sofreu 
um processo de construção lento. 
No alvorecer do século 20 recebeu 
a atenção das Leis Fundamentais 
de alguns Estados e após a Segunda 
Guerra Mundial seu reconhecimento 
através do Direito Internacional, com 
a Declaração dos Direitos Universais 
da Pessoa Humana, pela ONU em 
1948. Friedrich von Schiller (1789), 
já proclamava:  A dignidade da pes-
soa está em vossas mãos: conservai-
-a. (Der Menscheit Würde ist in eure 
Hand gegeben, bewahret sie!). Razão 
pela qual concluímos que a dignidade 
humana é antes de tudo um valor, 
qualidade intrínseca do ser humano, 
que encontra proteção jurídica e 
necessita de constante cuidado e de 
construção cotidiana.

“A dignidade 
humana é antes 
de tudo um 
valor, qualidade 
intrínseca do 
ser humano, 
que encontra 
proteção jurídica 
e necessita de 
constante cuidado 
e de construção 
cotidiana.”

A juventude tem valor!
Os depoimentos de alguns jovens no Congrenaje 

ajudam a entender o Tema do Ano da IECLB.

“Para um jovem luterano, participar do Congrenaje é 
o que há de top na IECLB.  O prazer de poder vivenciar 
uma semana ao lado de outros jovens que compartilham 
o mesmo propósito, fortalecer a fé, sabendo que 
ganhamos tudo dele e que isso não tem valor comercial, 
dá um novo significado ao ser jovem. O tema “Pela 
graça de Deus - livres para cuidar” indica para o agir de 
Deus cuidando de nós e libertando-nos a agir pelo bem 
do próximo. Cuidar e promover o bem estar coletivo é 
o caminho para a preservação de nossa liberdade e 
maneira de demonstrar gratidão e confiança em Deus. 
Durante o congresso fomos levados a refletir sobre este 
assunto em diversos momentos, seja no separar do lixo 
ou no cuidado e auxílio a vulneráveis. Cada ação positiva 

mostra que temos muito a ofertar a Deus por tudo que Ele 
faz por nós. Me sinto Feliz de saber que nestes seis dias 
cada jovem foi uma pequena parte de um todo.”

Jonas Ziel, Sínodo Vale do Itajaí

“Neste Congrenaje provamos que a juventude é o 
presente que pode melhorar o futuro. Vivenciamos a graça 
de Deus a cada nova amizade criada, a cada momento de 
fé e reflexão. Provamos que a face da juventude é o amor 
de Cristo, por Cristo e sua Criação.  A força da juventude 
foi visível no Grito da JE. A diversidade de culturas e 
nacionalidades possibilitou a vivencia intercultural em 
momentos de oração, de compartilha e de manifestações 
culturais. Os reformadores estão vivos, somos nós, 500 
anos após a Reforma.”

Gabrielle Ücker Thum, Sínodo Sul-Rio-Grandense

“Foi uma experiência única. Estar presente formando 
a Rosa de Lutero também ficará marcado para sempre na 
memória. Possibilitou reforçar amizades, conhecer novas 

pessoas e celebrar de muitas formas toda a graça de Deus. 
Mesmo vivendo em um mundo onde ser jovem e cristão 
está cada vez mais difícil, poder participar e conviver com 
pessoas que vivem em realidades muito diferentes da sua 
faz perceber que não importa a distância, ainda temos 
muita gente que vive o amor de Deus.”

André Zimmermann Wruck, Sínodo Vale do Itajaí

“Foi incrível! Vivenciar o amor de Deus, ouvir sua 
palavra e sentir sua presença nas mais diferentes formas 
e reconhecendo as diferenças nos faz sentir orgulho 
de sermos jovens luteranos com poder transformador. 
Vivenciamos momentos de oração, reflexão, ensino e 
comunhão que ficarão marcados para sempre. Despertou 
o desejo de atuar como jovem transformadora que busca 
o bem e não o mal, com o compromisso de levar a 
mensagem de Deus na esperança de um mundo melhor, 
pois pela graça somos livres para cuidar, na certeza de 
que a salvação, as pessoas e a natureza não estão à 
venda! Não temos preço, temos valor!” 

Tatiana Berger, Sínodo Espirito Santo a Belém 


