
PROGRAMA
8h30min Chegada
8h50min Meditação Motivadora
9h00  Galo Verde, Quem Somos - Clovis H. Lindner
9h15min Palestra: “Alimentos e Meio Ambiente”
  Engo Agrônomo FÁBIO MAYER (CAPA Pelotas/RS)
10h00  Cafezinho
10h15min Continuação do Tema
10h45min “Agrobusiness e o Brasil dos Agrotóxicos”
  Prof. Nélcio Lindner e Prof. José Sommer

11h30min Debate
12h00  Almoço
13h30min Galo Verde no Centro de Eventos Rodeio 12
  P. Guilherme Lieven
14h00  Tempestade de Ideias: “O Galo que Temos e o Galo
  que queremos”
14h30min Nova Coordenação do Galo Verde
15h00  Celebração de Encerramento
15h30min Café de Encerramento

ALIMENTOS E
MEIO AMBIENTE

5o Seminário

16 de Setembro de 2017
Centro de Eventos Rodeio 12

Inscrição: R$ 50,00 por pessoa (com direito a almoço e café)
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Pastor CLOVIS HORST LINDNER  / Bumenau

Um Pedaço do Mundo Luterano em Suas Mãos!
Sínodos Vale do Itajaí, Norte Catarinense e Paranapanema Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
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MEDITAÇÃO

Leia também

Comunidade de 
Urubici inaugura 
templo na Serra de SC

TURISMO E FÉ

Frio agora não combina mais 
somente com turismo. A comunidade 
de Urubici, na serrra catarinense, 
inaugurou uma acolhedora igreja no 
dia 2 de julho. Agora, depois de sair 
de perto da lareira para sentir o frio 
e ver a neve e a geada, vá à igreja.

FÉ E VIDA / PÁG. 13 

O Galo Verde convida para 
o seu 5o Seminário anual. O tema 
central será "Alimentos e Meio Am-
biente".  A realidade da produção de 
alimentos no Brasil e como cuidar 
da saúde pessoal e do planeta. 
Participe e deixe que o desafio da 
gestão ambiental desafie a sua vida 
de fé. Nos encontramos dia 16 de 
setembro em Rodeio 12!

EM FOCO / PÁG. 5  

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Blumenau Centro 
comemora 160 anos 
de fundação

JUBILEU

Um culto festivo no dia 6 
de agosto marcou os 160 anos da 
realização do primeiro culto lute-
rano na Colônia Blumenau. Ofi-
ciado pelo pastor Oswald Hesse, 
a celebração comunitária é aceita 
hoje como a data da fundação da 
comunidade. O pastor presidente 
Nestor Friedrich esteve no evento 
e realizou a pregação do culto de 
ação de graças. O culto também 
contou com a presença do Bispo 
Dom Rafael Biernaski entre os 
convidados.

HISTÓRIA / PÁG. 10 

Olhai os lírios do campo
PRIMAVERA

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Lucas 13.30 

ANatureza veste o 
seu melhor traje 
na Primavera. Mil 
cores e o ar reple-

to dos perfumes inebriantes 
das flores são motivação para 
o louvor. É tempo de suspiros 
e de paixão. A Criação de 
Deus se renova e escancara 
as portas para a renovação da 
vida. É tempo de prestar mais 
atenção na dica de Jesus para 
que observemos os lírios do 
campo. Eles se vestem me-
lhor que a corte dos reis. E o 
melhor é que isso se dá sem 
um aporte extraordinário de 
verbas. Tudo é providência 
divina. Simplesmente acon-
tece. Sem verbas oficiais ou 
decretos. O amor está no ar; e 
tem cor, cheiro, sabor e vida. 
Que esse tempo de contem-
plação nos renove e nos ajude 
a amar também.

REFORMA ENTRE NÓS

Lutero e 
Catarina 
chegam ao 
agreste de 
Pernambuco

ANO 500 / PÁG. 9 

DITADURAS

Morre Heinz 
Dressel, um 
defensor 
dos direitos 
humanos  

IN MEMORIAM

Martin Hiltel 
marcou a 
atuação da 
IECLB entre   
a juventude

GENTE E EVENTOS / PÁG. 4 PERSONALIDADES DA IECLB / PÁG. 11 

“Os que agora são 
os últimos serão 
os primeiros, e os 
primeiros serão 
os últimos.”

Esta palavra sobre os primei-
ros e os últimos é, ao mesmo tempo, 
consoladora e cheia de juízo. Quem 
se encontra na rabeira da fila, vibra 
com a perspectiva dessa promessa de 
que, em algum momento no futuro, 
ele estará entre os primeiros. E quem 
agora está lá na frente, e certamente 
está recebendo a sua parte, pode 
preparar-se para mudar de posição. 

Será que é isso mesmo, que Je-
sus um dia vai dar a ordem militar 
de “meia volta, volver!” e a fila 
simplesmente será invertida? Quer 
dizer, então, que quem passou a noite 
na fila para chegar primeiro vai ver o 
seu esforço desprezado em favor de 

quem veio em cima da hora e pegou 
o último lugar? Isso é justo?

Eu penso que não é uma questão 
de justiça. Na verdade, Jesus acaba 
com a nossa lógica da meritocracia. 
Ele dá um pito nos discípulos que 
brigavam para ver quem era mais 
importante nesse tal reino de Deus 
de que o Mestre vinha falando. 

Jesus deixa claro que não é 
uma questão de fila, ou de quem 
se esforça mais. É uma questão de 
Graça Divina. E aí a nossa cabeça 
não acompanha mais! Lembra da-
quela história dos trabalhadores da 
vinha, em que os que trabalharam 
só no fim da tarde receberam o 

mesmo salário dos que labutaram 
o dia todo? Ou daquela parábola do 
filho perdido, que gastou toda a sua 
herança e voltou para casa com uma 
mão atrás e outra na frente, e o pai 
fez uma festa para ele, dando mais 
valor à sua volta do que ao esforço 
de uma vida inteira do filho mais 
velho, que trabalhou que nem um 
escravo na casa do pai?

Pois é! Os últimos serão os 
primeiros e os primeiros serão os 
últimos. E não adianta protestar, 
porque a lógica da Graça não é a 
da meritocracia. Quem me salva 
é Deus, e não o meu esforço de 
dormir na fila para ser o primeiro.



Ainda temos tempo 
e sensibilidade para 
apreciar a beleza da 
primavera, admirar 
e agradecer, ou a 
correria e a poluição 
estão embotando os 
nossos sentidos, nos 
tornando insensíveis?

Os que agora são os últimos serão 
os primeiros, e os primeiros serão 
os últimos.”

GISLAINI 
RODRIGUES 
ENDLICH, PPHMista 
em Curitiba Norte
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CONCORDA COMIGO?

O CaminhO

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

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

P. em. Dr. OSMAR ZIZEMER, Vice Diretor Geral / Blumenau

Olhai os lírios do campo...

Opinião  LUCAS 13.30

EDITORIAL

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

Fale conosco

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

ASSINATURA INDIVIDUAL: R$ 65,00 (anual)

FECHAMENTO DA PRÓXIMA EDIÇÃO:
10/09/2017 - Artigos encaminhados após 
esta data serão publicados no mês seguinte.

Em suas mãos está o número de setembro do nosso “O Caminho”. 
Em sua folha de rosto ele estampa um belo colorido de flores, 
com a frase: ‘Olhai os lírios do campo’ (Mateus 6.28b). Este belo 
colorido nos lembra que a primavera chega. Tempo de perfume de 

flores, canto de pássaros a construir os seus ninhos, de suspiros e paixões. 
Tempo em que se renova a criação de Deus – tempo de louvor.

Ainda temos tempo – e sensibilidade – para apreciar a beleza da pri-
mavera; para admirar e agradecer? Ou o corre-corre, o asfalto, as paredes 
de concreto, o ronco dos motores, o trânsito apinhado e a poluição estão 
embotando ou já embotaram os nossos sentidos a ponto de não mais sermos 
capazes de perceber os ciclos da natureza, as estações e suas belezas? Queira 
Deus nos conservar ou devolver a sensibilidade para tanto!

Setembro também nos lembra da chegada dos imigrantes, especialmente 
alemães – a partir de 1850 – para o meio deste exuberante meio ambiente 
natural, para aqui viverem, construírem seu novo lar. Em um fantástico 
artigo de fundo na última página o Prof. Dr. João Klug nos traz um vasto 
material histórico de reflexão sobre nossa relação com o meio ambiente em 
que vivemos, sobre nossa relação com a natureza, a criação de Deus. Alguns 
aspectos de seu artigo me chamam especial atenção, e que eu gostaria de 
destacar para a nossa reflexão:

– Nossos antepassados ficaram extasiados com a natureza que aqui 
encontraram. Mas também tiveram que aprender a “tecnologia” cabocla, 
para tirar o sustento da terra neste ambiente diferente e com clima tão di-
verso daquele do qual provinham! Também foram desenvolvendo ideias de 
sustentabilidade, educação ambiental e respeito à natureza, já lá nos anos 
1.900 – mesmo que ainda não se conhecia esta terminologia. Assuntos que, 
me parece, foram se perdendo ao longo do tempo – e que hoje o “Galo 
Verde” com seus programas busca resgatar entre nós. 

– Constatou o Prof. Klug que os colonos entenderam a necessidade de 
preservar uma área de mato em suas propriedades – uma reserva!  Quê cons-
ciência preciosa! Sou filho de colonos, com pequena propriedade, e lembro 
que meu pai manteve uma área de mato intocada em sua colônia. Dizia: “É 
preciso preservar!” E falava disso quase como de um santuário! 

– É importante constatar que historicamente a igreja teve uma voz em 
prol do respeito à natureza e em prol da preservação e da sustentabilida-
de. O Prof. Klug cita como porta-vozes desta preocupação o P. Hermann 
Faulhaber de Blumenau e o P. Dr. Paul Aldinger de Ibirama. Que a Igreja 
também hoje possa beber deste legado. “Olhai os lírios do campo...”.

ENIGMA FOTOGRÁFICO 2

Você sabe que lugar é este?Será mesmo verdade?

ERRAMOS

O Jornal publicou em sua edição de junho 
(página 4) a matéria "Pastor na Ucrânia, 
brasileiro conta sua missão durante culto em 
São Bento do Sul". A matéria afirma que André 
de Mattos atua como pastor da IECLB na 
Ucrânia desde 2012. Conforme informações 
buscadas junto à IECLB, este pastor não faz 
parte do quadro de Ministros desta igreja.

Ellen Martins
Joinville/SC

RESPOSTA DO MÊS DE AGOSTO

Esta é a Igreja da IECLB em 
Porto União/SC. Participou, 
acertando a resposta: Rosani Mohr 
(Massaranduba/SC).
Ainda sobre o primeiro Enigma 
Fotográfico, acertou e participa Jane 
Mary Schmitz Liesenberg (Blumenau/
SC) e Carin Stahnke Lach (Timbó/
SC). Eles participarão do sorteio 
de uma assinatura para 2018. O 
resultado sai em dezembro!

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

Na rodoviária, recebi uma 
revista. Os artigos, na maioria, 
tratavam de um dos temas que atu-
almente é motivo de preocupação e 
desesperança. Falavam da situação 
do nosso país, focando a atuação 
de alguns personagens ligados à 
política, os escândalos nos quais 
estavam envolvidos e suas decla-
rações absurdas. 

Isso não é novidade! Pelo con-
trário, já se está cansado de toda 
vez ouvir novas versões, novas 
“verdades”, ou melhor, a “verda-
de” de cada um sobre os casos, 
sobre os fatos. 

Ao folhear e ler, mais uma 
vez, assim como vem a cada novo 
dia, diante do que a mídia expõe, 
veio forte a pergunta: Será mesmo 
verdade? Várias opiniões, focos e 
interpretações divergentes, jogos 

de poder e interesses, afrontas, 
desrespeito, suborno, troca de 
favores... Somos colocados como 
“João’s bobos” no meio dessa 
“brincadeira” de muito mau gosto, 
não acham?

Naquela  mesma semana, 
ainda refletindo sobre isso, 
me surpreendo ao receber pelo 
aplicativo do WhatsApp uma 
mensagem e, segundos depois, 
alguém dizendo: “desconside-
rem, é notícia falsa!” E ainda um 
texto explicando como identifi-
car quando uma notícia é falsa, 
desatualizada, montada... Que 
loucura! Injúrias, falsidades... 
relações e confiança destruídas, 
feridas, padecendo!

Que comece por nós. Cada 
um e cada uma que lê este texto, 
o diálogo sincero, que olha para 
a outra pessoa com respeito, cui-
dado e amor. Que a Palavra de 
Deus nos constranja e que a nossa 
confiança nEle, que é “o caminho, 
a verdade e a vida” (João 14.6) 
nos fortaleça. 

CARTAS

Hélio Musskopf
Desejo expressar minha satisfação e 
alegria por ver registrado “No Caminho”, 
que considero o melhor jornal da IECLB, 
a belíssima e emocionante matéria sobre 
este exemplar ser humano que foi HELIO 
MUSSKOPF. A contribuição valiosa 
que significou a atuação do Helio na 
IECLB é incontestável.  A sua obstinada 
dedicação, principalmente, aos menos 
favorecidos, demonstra na prática o que 
é ser solidário às carências do próximo, 
pois testemunha o que significa viver 
o Evangelho no dia a dia. O legado 
deixado através do seu serviço servirá 
de inspiração para futuras gerações. Que 
toda a IECLB reconheça e aplauda a 
merecida homenagem porque o céu, com 
certeza, o recebeu com grande festa!

Dalys Geiser
Balneário Camboriú/SC

Pastor na Ucrânia



Fala Sinodal
BRENO CARLOS WILLRICH 
Pastor Sinodal do Sínodo 
Vale do Itajaí em Blumenau.
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Destaques
DIA DA IGREJA

Jaraguá do Sul espera por você 
na grande festa dos 500 anos Antídoto Esperança

CURITIBA será sede do 31o 

Concílio da IECLB em 2018

NIVALDO KLEIN

Cinco séculos da Reforma 
protagonizada por Martim 
Lutero em 31 de outubro de 

1517 serão celebrados de incontá-
veis maneiras ao redor do mundo. 
Não será diferente na IECLB. Cada 
sínodo, cada paróquia e comunida-
de fará a celebração à sua maneira 
e com muita criatividade. 

Em Santa Catarina, três sínodos 
se uniram para os festejos. Os síno-
dos Vale do Itajaí, Norte Catarinen-
se e Paranapanema decidiram que 
farão um Dia da Igreja Intersinodal. 
O encontro está marcado para o 
dia 29 de outubro, na Arena Jara-
guá, em Jaraguá do Sul/SC. Será 

o maior Dia da Igreja luterano na 
América Latina, pelo público que 
já se inscreveu. 

As coordenações de música dos 
três sínodos estão organizando um 
coral com 500 coralistas e mais 150 
instrumentais. Haverá exposições 
que mostram a diversidade das 
atividades da IECLB na região, nas 
comunidades, escolas, instituições, 
faculdades, hospitais, diaconia, 
missão criança, OASE, LELUT e 
muito mais. Não deixe de participar! 
Inscreva-se na sede do seu sínodo e 
venha viver um dia de comunhão 
e alegria, de confraternização e de 
sentimento de pertença. 

Agora é oficial! Entre os 
principais assuntos da reunião do 
Conselho da Igreja ficou decidido  
que o local do 31o Concílio da Igreja, 
que será realizado entre os dias 17 
e 21 de outubro de 2018, terá como 
sede o Colégio Martinus e a Paró-
quia Cristo Redentor de Curitiba/
PR, com organização do Sínodo 
Paranapanema. 

O Concílio da Igreja de 2018 
em Curitiba deve eleger a nova Pre-
sidência da IECLB. O mandato da 
atual presidência, encabeçada pelo 
P. Dr. Nestor Paulo Friedrich, encer-
ra em junho de 2018. Junto com a 
presidência deve ser eleito também 
um novo Conselho da Igreja.

Outros assuntos da agenda do 
encontro foram formação, habili-
tação ao Ministério, aposentadoria 
de Ministros, pedidos de afasta-
mento e retorno de afastamento, 
Ação Comunitária, ofertas nacio-
nais da IECLB, relato da primeira 
reunião do Conselho Nacional de 
Liturgia e Culto (Conalic), um 
relato da compilação de declara-

ções públicas e resoluções da XII 
Assembleia da Federação Luterana 
Mundial (FLM) de Windhoek-
-Namíbia e a eleição do pastor 
presidente Nestor Friedrich para 
a vice-presidência da FLM - Re-
gião América Latina e Caribe, um 
relato sobre o Fórum de Missão, o 
Fundo Central de Solidariedade a 
Campos de Atividade Ministerial 
(CAMs) e o roteiro para Planeja-
mento Missionário, entre outros.

A Meditação de encerramento, 
assim como na abertura, foi con-
duzida por Ledy Zimmermann e 
Pastor Jorge Klein. Na dinâmica, 
foram solicitadas ofertas para a 
Campanha Nacional de Ofertas para 
a Missão Vai e Vem. Então, os pro-
dutos trazidos ‘de Norte a Sul’ foram 
compartilhados entre Conselheiros 
e Conselheiras.

Os trabalhos foram dirigidos, 
mediados, comentados e encami-
nhados pela presidente da Diretoria 
do Conselho da Igreja, Ema Marta 
Dunck Cintra, representante do 
Sínodo Mato Grosso.

IECLB

Conselho da Igreja aprova 
realização do Concílio de 
2018 na cidade de Curitiba

Uma pesquisa do projeto de ex-
tensão Focus, da Furb de Blumenau, 
mostra o quadro da migração religiosa 
na cidade. A pesquisa envolveu os 
cursos de Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo e Matemática da Furb e 
mostrou que 30,8% dos 600 entre-
vistados já mudou de confissão uma 
vez ao menos e 25% declarou que sua 
atual religião não é a mesma dos seus 
pais. As entrevistas foram realizadas 
entre os dias 8 e 22 de maio.

Segundo o cientista social e 
professor da Furb Josué de Souza, a 
pesquisa confirma o que já se sabia: 
há uma diminuição das chamadas re-
ligiões tradicionais, como a luterana e 
a católica. É nessas confissões que há 
o maior número de pessoas neutras ou 
insatisfeitas com a igreja. É também 
nessas confissões que há o maior 
número de pessoas pouco ou nada 
envolvidas com a igreja (ao redor de 
43% dos entrevistados).

Apenas 18% dos católicos se 
consideram bem envolvidos com 
as atividades da igreja. Entre os 
luteranos isso não muda muito, com 

20,3%, considerando os luteranos 
ligados à IECLB e à IELB. Entre 
os pentecostais a metade se envolve 
(52,1%) e 44,4% entre os espíritas. 
Dois grupos absorvem a maioria 
desses fiéis descontentes com a sua 
igreja: os evangélicos e os espíritas.

Uma curiosidade da pesquisa 
é que, ao serem perguntados pelo 
nome de alguma liderança religiosa 
que consideram digna de lembrança, 
os nomes mais citados foram o Papa 
Francisco (165 vezes), Jesus (93 
vezes) e o padre João Bachmann 
(46 vezes). Um grupo de 200 pes-
soas não citou ou não lembrou de 
nenhum nome importante. Na faixa 
entre 40 e 30 vezes ainda aparece-
ram o Papa João Paulo II, Chico 
Xavier, Gandhi e Buda. De toda essa 
lista nem entre as personalidades 
com uma citação apareceu algum 
nome de liderança luterana.

A pesquisa foi publicada com 
detalhes no Jornal de Santa Catarina, 
na edição de 30 de junho, e pode ser 
conferida em detalhes em http://www.
clicrbs.com.br/sites/swf/jsc_fe/.

Pesquisa da FURB mostra 
quadro das confissões 
religiosas em Blumenau

PESQUISA

A pesquisa 
foi apresen-
tada pelo 
Projeto Focus 
da FURB.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

“Não tenhas inveja dos 
que praticam a iniquidade”, 
alerta o salmista no Salmo 
37. Vemos estampadas 
nas manchetes de nosso 
tempo tantas pessoas que 
torcem a verdade e praticam 
injustiças e que, apesar disso, 
parecem se dar bem na vida. 
Roubam, corrompem, mentem, 
enriquecem às custas dos 
pobres, fazem artimanhas 
para evitar a punição e nada 
lhes acontece. Parece que 
conseguem sorrir e dormir 
melhor do que os que procuram 
praticar a verdade e a justiça. 

Há quem, cansado de ver 
o mal frutificar, tenha inveja 
das pessoas más. E há os que, 
desiludidos da prática do bem, 
caem na tentação de imitá-las.

Não sabem, porém, que 
estas pessoas “dentro em breve 
murcharão como a erva verde”. 
Se os malfeitores conseguem se 
esconder, esquivar e escapar da 
justiça dos homens, que tantas 
vezes têm se revelado como 
uma justiça torta, não podem 
se esconder da reta justiça de 
Deus, que, a seu tempo, se 
revelará.

O alimento da verdade
Enquanto este tempo não 

vem, aos que pertencem a Deus 
cabe o conselho do salmista, 
quando diz: “Confia no Senhor 
e faze o bem; habita na terra 
e alimenta-te da verdade... 
Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia Nele, e o mais 
ele fará”. 

Não se trata de uma postura 
passiva, que aceita tudo e 
simplesmente espera pela 
vingança divina contra os maus. 
Trata-se de um convite para 
continuar na fidelidade a Deus: 
Somos desafiados a fazer o 
bem, ser justos nos negócios, 
exercer a misericórdia, ajudar 
o pequeno, ser amigo, ser fiel, 
ouvir e praticar a palavra de 
Deus.

E para não cair na tentação 
de imitar os maus, o que 
fazer? “Descansa no Senhor 
e espera nele”, diz o salmista.  
É necessário alimentar-se 
do “antídoto Esperança”.  
Permaneceremos firmes na 
prática do bem e da justiça, 
enquanto aguardamos a 
definitiva reta justiça divina, 
se guardarmos a esperança 
de que, por fim, Deus “fará 
sobressair a sua justiça como a 
luz e o seu direito como o sol ao 
meio dia”.

Sejamos gente de 
esperança, que espalha a luz 
de Cristo, capaz de dissipar as 
trevas do mal.
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Flashes

MORRE o primeiro secretário 
nacional da JE na IECLB 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIACONIA

Grupo da Faculdades EST 
vai a Seminário Internacional 
de Diaconia em Cuba 

IN MEMORIAM

P. Martin Hiltel, protagonista 
de um novo tempo no trabalho 
da IECLB entre os jovens

RAFAELA DILLY KICH/São Leopoldo

Na madrugada do dia 31 de 
julho, o Prof. Dr. Nilton Eliseu 
Herbes e o Prof. Dr. Rodolfo Gae de 
Neto, junto de sete estudantes da 
Faculdades EST de São Leopoldo/
RS, embarcaram para o Seminário 
Internacional de Diaconia, em 
Cuba. O grupo encontrou-se com 
50 estudantes da América Latina, 
América do Norte e Europa para 
dialogar sobre diaconia no contexto 
latino-americano.

“Durante o encontro, falamos 
sobre como nós entendemos e vi-
vemos a diaconia no Brasil, dentro 
da IECLB”, explica Herbes. Já o 
Prof. Dr. Rodolfo ficou respon-
sável por uma abordagem sobre 
diaconia no Antigo Testamento e no 

Novo Testamento. A programação 
previu também a participação de 
palestrantes dos diferentes países 
integrantes do evento.

Para os e as estudantes, que 
nunca foram a Cuba, a viagem foi 
uma oportunidade de falar outros 
idiomas, já que tiveram de praticar 
o inglês e o espanhol para dialogar 
com outros estudantes e acompa-
nhar as palestras. Conforme o Prof. 
Dr. Nilton, que também coordena o 
setor de intercâmbio da Faculdades 
EST, a ideia é que esse formato de 
intercâmbios mais curtos permane-
ça na instituição.

“A ideia é oferecer oportuni-
dades para aqueles estudantes que 
não têm condições de passar um 
ano inteiro fora”, contextualiza ele. 
O grupo retornou dia 10 de agosto.

MIRIAM PROCHNOW, 
ambientalista catarinense 
cofundadora da APREMAVI-
Associação de Preservação 
do Meio Ambiente e da Vida, 
recebeu o prêmio Personalidade 
Ambiental do Ano. O prêmio, 
concedido pela Editora 
Expressão desde 1993, também 
homenageou a APREMAVI 
com o Prêmio Expressão de 
Ecologia, pelos 30 anos de 
atividade. O troféu “Onda 
Verde” foi para o seu viveiro 
de mudas nativas, o maior do 
sul do Brasil, que produz um 
milhão de mudas por ano de 
mais de 100 espécies nativas. 
A APREMAVI foi fundada em 
Ibirama/SC em 1987 e está 
radicada em Atalanta, no Alto 
Vale do Itajaí. A entrega do 
prêmio aconteceu no dia 28 
de julho, durante o Fórum de 
Gestão Sustentável 2017 da 
Federação das Indústrias de 
Santa Catarina-FIESC em 
Florianópolis.

Seminário eu Cuba reuniu pessoas das Américas e da Europa.

P. CLOVIS HORST LINDNER / Blumenau

O falecimento do pastor Mar-
tin Hiltel (85 anos), ocorrido no 
dia 9 de agosto em Campinas/SP, 
colocou fim na trajetória de vida de 
mais um dos pastores de Neuendet-
telsau que adotaram o Brasil como 
segunda pátria. Também ele, como 
os demais, veio para cá fazer mis-
são e cumpriu o que prometeu no 
dia de sua ordenação: permanecer 
aqui por toda a vida. 

Mais que isso, Martin Hiltel foi 
protagonista de um dos capítulos 
mais profícuos da relação da igreja 
com a sua comunidade jovem. Na 
esteira da verdadeira revolução 
jovem em curso na IECLB no final 
dos Anos 1960, com as escolas de 
líderes do professor Ernesto Sarlet, 
a igreja não teve como evitar embar-
car num projeto que deu incontáveis 
frutos e revelou-se aos historiadores 
como um divisor de águas. 

Hiltel abraçou a juventude 
luterana com uma paixão e um 
profissionalismo cativantes. Não 
saberia precisar quantas lideranças 
comunitárias e ministeriais surgi-
ram dessa caminhada, mas foram 
muitas; eu inclusive.

Técnicas de liderança e de 
dinâmica de grupo, materiais ela-
borados com foco na formação e 
nos grupos, novas canções, olim-
píadas com pedigree, intercâmbios 
de norte a sul e até um exaustivo 
trabalho de elaboração de diretrizes 
nacionais; um pacote de tirar o fô-
lego. O resultado é que a geração 
juvenil se tornou protagonista. O 
melhor jeito de ficar com as filhas, 
também adolescentes, foi levá-las 
a tiracolo nesses encontros.

Enviado ao Brasil logo após sua 
ordenação em 1957, o pastor Hiltel 
serviu nas paróquias gaúchas de 
Quinze de Novembro (1957-1958), 
Chapada (1958-1969) e Portão 
(1969-1970). Em 1970 assumiu a 

Secretaria Nacional da Juventude 
Evangélica/JE e tornou-se o pri-
meiro secretário da JE em tempo 
integral na história da IECLB, e 
isso em nível nacional. 

O período de sua atividade foi 
caracterizado pela estruturação 
e consolidação do trabalho com 
jovens nas regiões e distritos 
eclesiásticos, as antigas divisões 
na IECLB. Sob sua atuação acon-
teceram as Operações Impacto e as 
primeiras Olimpíadas Nacionais. 

A Operação Impacto de Hiltel 
era inspirada nos Projetos Rondon, 
que levava universitários para o 
interior do Brasil em projetos de 
ajuda social e de desenvolvimento. 
Os jovens da IECLB passavam 
as férias numa região da igreja e 
colocavam a mão na massa para 
ajudar agricultores, projetos e 
comunidades. Operações Impacto 
impactaram nas Novas Áreas de 
Colonização e no Espírito Santo, 
por exemplo.

De 1975 a 1991 Hiltel voltou 
a atuar em paróquias e assumiu o 
pastorado em Santo Amaro/SP. Em 
1991 foi eleito pastor regional da 
sétima Região Eclesiástica, des-
membrada da antiga Região Ecle-
siástica I, algo como os sínodos 
Sudeste e Brasil Central reunidos. 
Aposentou-se em 1997, fixando 
residência em Monte Mor/SP. 
Além de integrar o Conselho Di-
retor da IECLB, fez parte também 
da Comissão Bilateral Anglicano-
-Luterana entre 1994 e 1997.

O pastor Martin Hiltel foi se-
pultado em Monte Mor/SP no dia 
11 de agosto. Ele deixa enlutados 
a esposa Renate, as filhas Cláudia 
e esposo P. Carlos Augusto Möller, 
Traute Angélica e Anne Christina, 
netos, netas e bisnetos.

O primeiro Secretário 
Nacional da Juventude 
Evangélica em tempo 
integral foi vítima 
de um infarto, e foi 
sepultado no dia 11 de 
agosto em Monte Mor/
SP, onde residia com 
sua esposa Renate.

PPHMista MIQUÉIAS HOLZ / Curitiba

Em Mateus 4.18ss Jesus cha-
ma quatro pescadores para se tor-
narem “pescadores de gente”, ou 
seja, serem discípulos. Os quatro 
pescadores, aceitaram o chamado 
de Jesus e ao longo da convivên-
cia, foram sendo aperfeiçoados e 
vocacionados. 

Em 2016 e 2017 os sínodos 
Vale do Itajaí, Norte Catarinense 
e Paranapanema receberam candi-
datos ao Ministério para realizarem 
o Período Prático de Habilitação 
ao Ministério (PPHM). Todos os 
ministros candidatos aceitaram 
o chamado de Jesus para serem 
discípulos, passaram pela forma-
ção teológica e agora estão sendo 
aperfeiçoados para assumirem o 
ministério ordenado na IECLB. 

O Sínodo Norte Catarinense 
recebeu em 2017 os candidatos 
Augusto Cesar Klug (São Mateus-

-Joinville/SC) e Felipe Andrei 
Graupe (Apóstolo Paulo-Jaraguá 
do Sul/SC). O Sínodo Paranapa-
nema recebeu os candidatos\as 
Camila Luísa Faber Kerber (Assis/
SP), Iraildes Ferreira Santoro (Bom 
Pastor de Curitiba/PR) e Ana Aline 
Centeno Medeiros (Castro/PR). 

Os ministros candidatos que 
estão terminando o PPHM neste 
ano de 2017 são, no Sínodo Vale 
do Itajaí Felipe Milani (Balneário 
Camboriú/SC); no Sínodo Norte 
Catarinense Evandro Elias (Mas-
saranduba/SC), Vagno Samora 
Paranha (Apóstolo Tiago, Jaraguá 
do Sul/SC) e Sander Alberto Timm 
(Martinho Lutero-Itapoá/SC); no 
Sínodo Paranapanema Renato 
Endlich (Cristo Salvador-Curitiba/
PR),  Gislaini Rodrigues Endlich 
(Curitiba Norte), Miquéias Holz 
(Comunidade da Cruz em Curiti-
ba) e Sérgio Sarter (Consolação-
-Curitiba).

MINISTÉRIOS

Sínodos recebem novos 
candidatos ao Ministério 
dentro da IECLB

PORTAL LUTERANOS

RAFAELA KICH

P. FRIEDRICH GIERUS 
pregou para a sua primeira 
turma de confirmandos no 
Brasil, no culto de Jubileu de 50 
Anos de Confirmação em 16 de 
julho, na Igreja da Ressurreição 
de Cristo em Indaial/SC. Gierus 
iniciou seu ministério em Indaial, 
no ano de 1967. Momentos de 
emoção e alegria marcaram 
o culto com a participação da 
comunidade, do coral Cantate 
e do pastor Edson Pliz, pároco 
local (foto abaixo).

MARTIN JUNGE, secretário-
geral da Federação Luterana 
Mundial-FLM em Genebra-Suíça 
desde 2010, recebeu no dia 8 
de agosto o Prêmio da Paz de 
Augsburgo 2017, na Baviera-
Alemanha. O pastor chileno de 
56 anos recebeu o prêmio por 
interligar a América Latina e a 
Europa, declarou o prefeito de 
Augsburgo, Kurt Gribl. O prêmio, 
uma dotação de 12.500 euros, 
“nos anima a continuar o caminho 
da reconciliação entre os povos e 
as igrejas”, disse Junge.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



“Posso imaginar a 
mulher sentada sobre o 
baú, chorando ao chegar 
aqui no meio do mato, e 
dizer ao marido: Mas tu 
és uma besta mesmo!”
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Em Foco 

DISSERAM:

RODEIO 12 recebe seminário do Galo 
Verde e incrementa gestão ambiental

Notícias Breves

Dr. Bráulio Barbosa
Diretor Técnico

CRM-SC 3379

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

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

DE SAÚDE

CONSULTE
A COBERTURA

www.donahelena.com.br

Alimentos e agroecologia na pauta
GALO VERDE

P. PRES. NESTOR PAULO 
FRIEDRICH, durante sua pregação no 

culto dos 160 anos da Comunidade 
Evangélica de Blumenau/SC

Durante o mês de agosto 
foi instalado um sistema de aqueci-
mento de água na cozinha do Cen-
tro de Eventos Rodeio 12. Com a 
motivação do Programa Ambiental 
Galo Verde, instalado no Centro de 
Eventos deste 2015, Johannes Ger-
lach empenhou-se pessoalmente e 
articulou doações para a instalação 
do projeto, que tornará visível mais 
um compromisso do Centro de 
Eventos Rodeio 12 com a sustenta-
bilidade ambiental. O projeto vem 
sendo articulado desde o início do 
ano passado e deve substituir o uso 
de energia elétrica no aquecimento 
de água na cozinha. 

O Programa Galo Verde tam-
bém levou à instalação de sensores 
de presença nos corredores dos 
prédios Trentina e Pomerânia. O 
sistema automatizado evitará lu-
zes acesas durante o dia e à noite, 
quando não há movimentação de 

PROGRAMA
8h30min Chegada
8h50min Meditação Motivadora
9h00  Galo Verde, Quem Somos - Clovis H. Lindner
9h15min Palestra: “Alimentos e Meio Ambiente”
  Engo Agrônomo FÁBIO MAYER (CAPA Pelotas/RS)
10h00  Cafezinho
10h15min Continuação do Tema
10h45min “Agrobusiness e o Brasil dos Agrotóxicos”
  Prof. Nélcio Lindner e Prof. José Sommer

11h30min Debate
12h00  Almoço
13h30min Galo Verde no Centro de Eventos Rodeio 12
  P. Guilherme Lieven
14h00  Tempestade de Ideias: “O Galo que Temos e o Galo
  que queremos”
14h30min Nova Coordenação do Galo Verde
15h00  Celebração de Encerramento
15h30min Café de Encerramento

ALIMENTOS E
MEIO AMBIENTE

5o Seminário

16 de Setembro de 2017
Centro de Eventos Rodeio 12

Inscrição: R$ 50,00 por pessoa (com direito a almoço e café)

OPrograma Ambiental Galo Verde convida 
para o quinto seminário que organiza, 
novamente no Centro de Eventos Rodeio 

12. O encontro está planejado para o dia 16 de 
setembro, um sábado, com previsão de início às 
8h30min e término com café da tarde. 

O tema central do encontro será “Alimentos e 
Meio Ambiente”, com assessoria do engenheiro 
agrônomo Fábio Mayer, de Pelotas/RS. Fábio 
atua no CAPA-Centro de Apoio e Promoção da 
Agroecologia, que tem vários núcleos espalhados 
pelo sul do Brasil. 

Com base no intensivo trabalho de acom-
panhamento do CAPA à agricultura familiar, o 
especialista deve apresentar a realidade agrária 
brasileira voltada para o agronegócio, o uso abusi-
vo de defensivos agrícolas na lavoura brasileira e o 
que é possível fazer para sair desse círculo mortal.

“Comida Boa na Mesa” é um programa do 
CAPA que orienta produtores rurais e consumido-
res na escolha de alimentos ecologimante sustgen-
táveis. Fábio irá apresentar o programa como uma 
saída responsável para a triste realidade ambiental 
em que o Brasil se meteu no campo.

Mas não será somente isso. Vamos avaliar a 
nossa caminhada como programa ambiental e fazer 
uma tempestade de ideias para ver como devemos 
seguir. O Centro de Eventos Rodeio 12 está firme 
na execução do programa de gestão ambiental. Mas 
e outras entidades e comunidades da IECLB? Será 
que conseguimos avançar? Os desafios são muitos. 

Venha participar desse debate, como liderança 
comunitária. Conheça o Galo Verde e encante-se 
com o desafio da gestão ambiental na igreja. Você, 
que atua na agricultura familiar, também é nosso 
convidado. Inscrições pelo telefone do Sínodo Vale 
do Itajaí (47/3322-1364). O custo é de R$ 50,00 
por pessoa, com direito a almoço e café.

P. CLOVIS HORST LINDNER / Da Redação

hóspedes nos corredores. Nos mes-
mos corredores foram trocadas as 
lâmpadas fluorescentes por lâmpa-
das Led, aumentando a economia 
de energia elétrica. As lâmpadas 
fluorescentes foram encaminhadas 
para a reciclagem numa empresa 
especializada em Blumenau.

Também está sendo encami-
nhada a identificação de boa parte 
das árvores da área verde no en-
torno do Centro de Eventos. Com 
a ajuda de biólogos integrantes do 
Programa Ambiental Galo Verde, 
foi realizado o levantamento dos 
nomes populares, científicos e 
a origem das árvores. As placas 
devem ser colocadas ao longo 
do ano. 

A separação dos resíduos e 
seu correto encaminhamento, 
bem como a redução do uso de 
defensivos agrícolas também está 
funcionando.

Programa de gestão 
ambiental do Centro de 
Eventos Rodeio 12

GESTÃO AMBIENTAL

A edição 2018 das “Losun-
gen” já está nas livrarias alemãs. 
O livrinho com as senhas bíblicas 
do Antigo e do Novo Testamentos 
é publicado pela Comunidade dos 
Irmãos Morávios de Herrnhut 
desde 1731. Esta é a 288ª edição. 

Desde 1728 a comunidade faz 
um sorteio de textos bíblicos para 
compor as edições, sorteio que des-
de então é realizado anualmente. 

A tiragem da edição alemã 
impressa é de 800 mil exemplares, 
número que chega a 1,5 milhão 
de exemplares no mundo todo, 
onde o livrinho é traduzido para 
60 idiomas. 

No Brasil, o material é conhe-
cido como “Senhas Diárias” e é 
publicado pela Editora Sinodal. 

Na Alemanha será possível 
baixar um APP com as “Losungen” 
a partir do final de setembro. A 
Comunidade Evangélica de Irmãos 
Morávios de Herrnhut é uma pe-
quena igreja evangélica livre na 
Alemanha.

No Brasil, as Senhas Diárias 
para 2018, que são a tradução das 
Losungen, estarão disponíveis na 
Editora Sinodal em setembro.

Edição 2018 das 
Losungen já está 
disponível na Alemanha

LEITURA BÍBLICA

REFORMA 500

Avalanche de 
souvenires 1

A criatividade de produtos 
comemorativos para os 500 
anos da Reforma parece 
inesgotável. Em Wittenberg, 
principal cidade da rota que 
homenageia Lutero, tem mais 
de 300 souvenires à venda em 
ruas, lojas e mercado virtual. 
O Lutero da Playmobil é o 
campeão absoluto.

Avalanche de 
souvenires 2

O topo da lista de produtos 
comemorativos é ocupado pelas 
meias de Lutero. É o produto 
mais fácil de transportar numa 
viagem turística e agrada 
qualquer presenteado. As meias 
estão disponíveis para adultos 
ou para os pequenos pés de 
batizandos, sempre com a frase 
“Aqui estou [de pé], não posso 
diferente”, em referência a 
Lutero ante a Dieta de Worms.



Reflexão

5680

ANO XXXIII / Nº 9 / SETEMBRO DE 20176 O CaminhO

Mulher/Geral 
SÍNODO PARANAPANEMA

SEMINÁRIO REAPRENDER reflete 
papel da mulher na igreja

Hoje tem OASE, vamos tomar café? 
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Pa. MARLENE STEIN GIESE / Campo Largo

Comunhão - Testemunho - Serviço
As mulheres fazendo a sua parte.

Pai - Para Amar 
Intensamente

Não tem como passar pelo 
mês de agosto sem ouvir e 
ver propagandas, mensagens, 
artigos e presentes para os 
pais.

Pai... Quem é este ser? A 
palavra pai vem do latim pater, 
que quer dizer genitor. Mas, 
refletindo sobre a imagem 
paterna, percebemos que ela 
acompanha o ser humano 
desde sempre. 

Deus, como Pai, é aquele 
que possibilita, num ato criativo, 
ver-se nos seus filhos(as). 
Deus nos cria à sua imagem e 
semelhança. No sonho (criação) 
de Deus está o ser humano. 
Deus se torna Pai quando cria o 
ser humano. 

Um homem torna-se 
pai quando decide ter (ou 
adotar) uma criança. Quando 
se sente amadurecido para 
amar intensamente. Porque 
acredite, sua filha ou seu filho 
vão amá-lo intensamente. Vão 
ver no pai o super-herói, o 
homem lindo, o melhor amigo... 
filhos e filhas buscam no pai a 
imagem criativa do ser humano. 
Queiram os pais ou não, filhos e 
filhas criam nos pais um modelo 
de homem. 

Ser pai não tem idade, 
mas exige esta maturidade de 
compreender a intensidade de 
ser pai. Na relação de Deus 
Pai e o ser humano está o 
amor! Amor forte, verdadeiro e 
intenso. Deus torna-se nosso 
Pai Criador, amoroso. Deus 
espera de nós amor. Nos ensina 
e mostra que o imperativo nas 
relações é o amor. 

Então ser pai é compreender 
a relação de Para Amar 
Intensamente. É estar 
preparado para amar e ser 
amado. E isso não tem nada 
com perfeição, com dar tudo 
o que pode para suas filhas e 
filhos.  Mas sim com amar. Amar 
o sonho de ser pai, de ver-se 
nos olhos de sua filha ou seu 
filho. De ensinar a eles aquilo 
que você ainda quer aprender. 
De ensinar a eles a tornar-se no 
que podem vir a ser... e amá-
los, intensamente. E deixá-los 
amar você!! E feliz dia dos pais.

“Considera em como amo 
os teus preceitos; e vivifica-me, 
ó Senhor, em tua bondade”. Sl 
119.159 

Diác. NÁDIA MARA 
DAL CASTEL DE 
OLIVEIRA, Joinville/SC

O Seminário Reaprender foi 
conduzido sob o lema de “Ajudem 
umas às outras e assim estarão obe-
decendo à lei de Cristo” (Gálatas 
6.2). Quem conduziu a reflexão 
brilhantemente foi a pastora Bár-
bara Kugel, de Jaraguá do Sul/SC, 
no Sínodo Norte Catarinense.

A pastora Bárbara lembrou 
um pouco da história da OASE, o 
que foi feito nos últimos cem anos 
em vários lugares do Brasil onde 
está inserida e resgatou o sentido 
do porque servir, afinal, “alguém 
precisa fazer o café”.

O seminário realizou-se no 
dia 2 de Agosto, na Comunidade 
de Cachoeira-Guarapuava/PR. 
O Seminário Reaprender é uma 
proposta viabilizada e organizada 

pela Diretoria da OASE do Sínodo 
Paranapanema, que favorece a 
oportunidade de pensar e repensar 
o jeito de ser OASE, sua atuação e 
como as mulheres podem contribuir 

com seus dons e talentos no Reino 
de Deus como Ordem Auxiliadora 
de Senhoras Evangélicas. Que tudo 
que ouvimos possa frutificar em 
nosso viver e na nossa missão. 

Uma feijoada na Cancha de 
Bocha da Família de Rolf e Adali 
Porath, no dia 15 de julho, reuniu 
cerca de 300 pessoas em apoio ao 
Centro de Eventos Rodeio 12. O 
grupo de OASE Débora da Paró-
quia Apóstolo João e voluntários da 

CENTRO DE EVENTOS RODEIO 12

Feijoada beneficente arrecada 
fundos para a troca do veículo 
de serviço de Rodeio 12

LELUT da paróquia Apóstolo João 
de Jaraguá do Sul/SC organizou o 
local. O resultado da feijoada foi 
encaminhado ao Centro de Eventos 
Rodeio 12 para aquisição de um 
veículo utilitário para o dia a dia 
do trabalho na instituição.

No dia 27 de julho o Núcleo 
da LELUT Apóstolo Tiago de Jara-
guá do Sul/SC, esteve em São Bento 
do Sul/SC participando da primeira 
reunião do Núcleo local, como 
padrinhos. Também estiveram pre-
sentes o coordenador da LELUT do 
Sínodo Norte Catarinense, Márcio 
Marcos Manke, e o presidente da 

LELUT Núcleo Apóstolo Paulo, 
Waldir Kuehne, além de todos os 
legionários do Núcleo Apóstolo 
Tiago de Jaraguá do Sul. Após a 
reunião, houve um coquetel patro-
cinado e oferecido pela OASE de 
São Bento do Sul. A LELUT-Legião 
Evangélica Luterana é o trabalho de 
homens na IECLB.

HOMENS

Núcleo da LELUT de Jaraguá 
do Sul apadrinha núcleo de 
São Bento do Sul

No dia 9 de julho um culto 
ecumênico de Ação de Graças 
marcou os dez anos do programa 
Castelo Forte, na igreja da Paróquia 
Cristo Bom Pastor, em Joinville/
SC. O programa é apresentado por 
Gilberto Zwetsch na rádio Arca da 
Aliança AM 1480 em Joinville e 
1260 em Blumenau todos os sába-
dos das 14 às 15 horas.

“Neste Culto agradecemos a 
Deus por nos ter conduzido nestes 
10 anos divulgando a palavra de 
Deus através do rádio”, celebra 

Zwetsch. O culto foi conduzido 
pelo pastor Jerry Fischer, tendo 
a participação do diácono Elias 
Simas dos Santos. 

Durante o culto foi lançado o 
CD Comemorativo pelos 10 anos, 
com mensagens do Devocionário 
Castelo Forte de 2015. “Agrade-
cemos a Deus por nos usar como 
seu instrumento, à Comunidade 
Católica Arca da Aliança, ao P. Jer-
ry Fischer e ao apoio do Hospital 
Dona Helena”, finalizou Gilberto 
Zwetsch. 

RÁDIO

Programa Castelo Forte completa uma década no ar

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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DER WEG 
MONATSSPRUCH September 2017 – Und siehe, es sind 
Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, 
die werden die Letzten sein. (Lukas 13,30)

KRITISCH BEOBACHTET

Wir verstehen nicht immer warum etwas passiert
Olhar
crítico

FRIEDRICH GIERUS
Pastor emérito
da IECLB
Blumenau/SC

Nem sempre entendemos 
por que algo acontece

Aos cinco anos, voltava eu com 
um colega de jardim de infância para 
casa. Era 1946 e quase não havia 
trânsito. Só de vez em quando um 
caminhão. De repente ouvimos o ronco 
de um carro – um caminhão pesado, 
que vinha lentamente pela estrada. Aí 
tivemos a ideia de atravessar a estrada 
para lá e para cá até que o caminhão 
chegasse perto. Queríamos descobrir 
quantas travessias faríamos até lá.  
Quando o veículo estava próximo, 
ele parou, o motorista desceu e veio 
em nossa direção. E nós ali parados, 
na maior inocência. Sem dizer uma 
palavra, ele nos colocou sobre o joelho 
e nos encheu de tapas na bunda. 
Então nos sentou no acostamento e 
nos encarou. Naturalmente choramos, 
ofendidos. Ele embarcou de novo e 
seguiu viagem.  Ficamos um bom 
tempo, nos entreolhando, sem entender 
o porquê. Quando chegamos em casa, 
não contamos aos nossos pais. Só aos 
poucos compreendemos: Atravessar 
a estrada diante de um caminhão é 
perigoso e errado!

Quando li o lema bíblico de 
setembro, lembrei-me deste episódio. 
Lá diz: Os que agora são últimos, 
serão os primeiros, e os primeiros 
serão últimos (Lucas 13.30). Lá isto 
tem lógica? Normalmente é assim que 
os primeiros permanecem sendo os 
primeiros. A não ser que não sejam 
ambiciosos, tenham azar, ou estar 
em primeiro lugar não seja mais 
estimulante. Penso em competições 
esportivas: Grandes corredores, 
boxeadores, jogadores de xadrez dão 
tudo de si para serem campeões. Quem 
é muito rico, ocupa lugar de destaque 
na sociedade e talvez na política. Quem 
gostaria de desistir desta posição? Mas 
a palavra bíblica nos diz: Os primeiros 
serão últimos, e os últimos os primeiros! 

Quem estuda a bíblia sabe que no 
Reino de Deus valem outros critérios. 
Jesus Cristo diz a seus discípulos, que 
ele não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate 
de muitos (Mateus 20.28). Isto tem 
lógica? Não segundo os critérios da 
sociedade, da política e da economia. 
Ali há competição. Dá-se tudo para 
chegar e permanecer “por cima”. Os 
mais fracos vão sendo deixados para 
trás, menosprezados e muitas vezes 
maltratados. Mas são justamente estes 
a quem se dirige o amor de Deus. Deus 
ama a todas as pessoas e ele quer 
que todos que nele creem também o 
façam. Neste sentido confere o que 
diz o lema do mês. Os últimos neste 
mundo, os pequenos, os desprezados 
e perdidos são os para os quais o 
amor de Deus vela em primeiro lugar.  
Às vezes também experimentamos 
situações em que nos esforçamos por 
seguir a Jesus, e de repente perdemos 
uma pessoa amada num acidente ou 
acontece outra coisa que nos abala e 
nos deixa desesperados. Por exemplo, 
uma doença grave. Então perguntamos: 
Por que, meu Deus? Eu não entendo 
mais nada! 

Lembremos agora daqueles dois 
garotos, que na brincadeira colocaram 
suas vidas em perigo. A surra que 
eles levaram os abalou, porque não 
entenderam o motivo. Mas com o 
passar do tempo compreenderam. 
Assim também é com o sofrimento! 
Talvez agora o leitor atento perceba 
que junto a Deus valem outras leis. Mas 
sempre para o nosso bem, mesmo que 
não pareça num primeiro momento e 
temos de sofrer.

Als ich mit fünf Jahren 
mit einem Freund vom Kin-
dergarten nach Hause ging, 
verließen wir den Fußweg und 
begaben uns an den Rand der 
Autostraße. Zu jener Zeit, es 
war das Jahr 1946, gab es kaum 
Verkehr. Nur hin und wieder 
ein Lastwagen. Als wir so vor 
uns hin gingen, hörten wir das 
Geräusch eines Autos. Es war 
ein großer Lastwagen, der sich 
uns langsam auf der Sandstraße 
näherte. Da kamen wir auf die 
Idee, die Straße so oft zu über-
queren bis der Lastwagen ganz 
nahe war. Wir wollten wissen, 
wie oft wir hin- und zurück-
kamen. Als der Lastwagen ganz 
nahe war, hielt er vor uns an. 
Der Fahrer stieg aus, kam auf 
uns zu und wir standen da und 
schauten ihn an. Da nahm er, 
ohne ein Wort zu reden, einen 
nach dem andern auf seine Knie 
und verhaute uns. Dann setzte er 
uns mit einem ganz grimmigen 
Gesicht an den Straßenrand. 
Natürlich heulten wir beleidigt. 
Dann stieg der Fahrer wieder 
ein und fuhr weiter. Lange saßen 
wir da und schauten uns mit 
verweinten Gesichtern fragend 
an. Es dauerte lange bis wir 
endlich nach Hause kamen. 
Keiner von uns erzählte, was 
wir angestellt hatten und dass 
wir Prügel bekommen haben. Ir-

P. EM. FRIEDRICH GIERUS
Divulgação O CAMINHO
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gendwie haben wir den Vorgang 
nicht ganz begriffen. So nach 
und nach haben wir aber ver-
standen: Was wir getan haben, 
nämlich die Straße vor einem 
kommenden Auto immer wieder 
aus Spielerei zu überqueren, war 
gefährlich und verkehrt. Wir ha-
ben das auch nie wieder getan.

Als ich den Monatsspruch 
für September las, musste ich 
an obiges Erlebnis denken. Da 
heißt es: Es sind Letzte, die 
werden die Ersten sein, und sind 
Ersten, die werden die Letzten 
sein (Lk.13.30). Hat das eine 
Logik? Normalerweise ist es 
doch so, dass die Ersten mei-
stens die Ersten bleiben. Es sei 
denn sie sind nicht ehrgeizig, 
hatten Pech oder Erster zu sein 
hatte keinen Reiz mehr. Ich 
denke dabei an sportliche Wett-

spiele. Große Wettläufer, Boxer, 
Schachspieler geben alles dran 
um Erste zu bleiben. Denken 
wir weiter: Wer viel Geld hat 
und sehr reich ist, gehört gesell-
schaftlich und vielleicht auch 
politisch zu den Ersten. Wer 
gibt diese Position gerne auf? 
Nun sagt uns das Bibelwort: Die 
Ersten werden die Letzten sein 
und die Letzten die Ersten…

Wer die Bibel liest, weiß, 
dass es im Gottesreich andere 
Maßstäbe gibt. Jesus, der Sohn 
Gottes erklärt seinen Jünger, 
dass er nicht gekommen ist, um 
sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben zu 
geben für viele (Mattäus 20,28). 
Ist das logisch? Nicht wenn wir 
die Maßstäbe anlegen, die in 
unserer Gesellschaft, in Politik 
und Wirtschaft gelten. Da wird 

gerangelt und alles daran gesetzt 
immer oben dran zu sein und zu 
bleiben. Und die Schwächeren 
werden zurückgestoßen, verlacht 
und oft auch misshandelt. Aber 
es sind gerade diese, denen die 
Liebe Gottes gilt. Gott liebt alle 
Menschen und möchte, dass alle, 
die an ihn glauben sich auch 
so verhalten. Insofern trifft der 
Monatsspruch zu: Die Letzten in 
dieser Welt, die Kleinen, Verach-
teten und Verlorenen sind die, 
denen die Liebe Gottes als erstes 
gilt. Manchmal erfahren wir auch 
Situationen, wo wir uns bemühen 
Christus nachzufolgen, dass wir 
plötzlich einen lieben Mensch 
durch einen Unfall verlieren oder 
sonst etwas passiert, was uns 
erschüttert und verzweifelt lässt. 
Etwa eine schwere Krankheit. 
Dann fragen wir auch: Warum, 
lieber Gott. Ich verstehe nichts 
mehr. 

Nun denken wir an die bei-
den Buben, die spielerisch ihr 
Leben in Gefahr brachten. Die 
Prügel, die beide bekamen, hat 
sie erschüttert, weil sie nicht 
begriffen haben warum. Aber 
mit der Zeit verstanden sie es. 
So ist es auch mit dem Leiden! 
Vielleicht ahnt nun der aufmerk-
same Leser, dass bei Gott andere 
Gesetze gelten, aber immer zu 
unserem Besten, auch wenn es 
nicht danach aussieht und wir 
leiden müssen.

DER GROSSE UNTERSCHIED

Woran merke ich, dass ich glaube?
Glauben und religiöses Wissen 

sind zwei grundverschiedene Dinge. 
Man kann Kenntnisse über Religion 
haben und trotzdem persönlich nicht 
glauben. Religiöses Wissen kann 
man auswendig lernen, Glauben 
aber ist eine Lebenseinstellung. 
Sie hat damit zu tun, dass man 
sich selbst und sein eigenes 
Leben als Ge schenk Gottes ver-
steht und  selbst kritisch einsieht, 
dass die eigenen Kräfte und 
Möglich keiten begrenzt sind. 
Religionswissen und Glauben 
sind so unterschiedlich wie Kopf 
und Herz, Verstand und Psyche. 

Woran merke ich, dass ich 
glaube? Das kann nur jeder für 
sich selbst beantworten. Aber es 
gibt Anzeichen für das Gegen-
teil, für den Unglauben: Sehe 

ich mein Leben nur als Ergebnis 
meiner Leistungen, Strategien, 
Fähigkeiten? Auch der Wunsch, 
über andere Menschen zu herr-
schen oder alles zu kontrollieren, 
passt kaum zum Glauben an Gott. 

Die Antwort auf die Frage, „Wo-
ran merke ich, dass ich glaube?“, 

ist paradox. Sie lautet: Wenn du 
glaubst, wirst du es wissen, spüren. 
Wenn du die Erfahrung machst, dass 
du um deiner selbst willen geschätzt 
wirst, musst du es dir nicht täglich 
sagen lassen und beweisen.

Es ist ähnlich wie bei der Lie-
be. Woran merkt man, dass man 

liebt und geliebt wird? Etwa weil 
Hormonspiegel und Herz schneller 
klopft? Woran merkt man, dass 
das Leben gelingt? Arbeit, Gehalt, 
Haus, Besitz? All das kann Glück 
und Lebenssicherheit anzeigen, 
aber nicht erklären.

Und der Glaube? Der große 
Unterschied ist eigentlich ganz 

klein. Es ist die Bereitschaft, 
sich selbst als umsorgt, als 
beschützt zu wissen. „Um 
nichts macht euch Sorge, 
sondern bringt eure Bitten je-
derzeit betend und flehend mit 
Dank vor Gott. Und der Friede 
Gottes, der alles Begreifen 
übersteigt (!), wird eure Her-
zen und eure Gedanken in der 
Gemeinschaft mit Christus 
Jesus bewahren.“ Eine gute 
Zusammenfassung des Apo-
stels Paulus (Philipper 4,4-7).

Divulgação O CAMINHO

EDUARD KOPP
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Geral NÃO SOMOS ET'S diz estudante de Teologia 
defriciente visual em encontro de PD

FÁBIO SCHULZ, 
Rep. do Sínodo 
Norte Catarinense

Diaconia, ação 
motivada pela fé

INCLUSÃO

Grupo PD do Vale é desafiado em palestra
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Juventude 
Evangélica:
Fortalecer o 
protagonismo 

jovem na igreja e 
sociedade.

Diaconia é ação motivada 
pela fé em Jesus Cristo, 
ação voltada ao próximo(a).
Quando nos deparamos com 
a diaconia e as pessoas 
jovens, percebemos uma 
grande motivação. Há uma 
energia inexplicável e muito 
empenho para realizar ações 
que busquem diminuir as 
desigualdades sociais, partilhar 
o amor que por eles e elas 
foi recebido, pois Deus nos 
amou primeiro com um amor 
incondicional, ontem, hoje e 
sempre, e que nos impulsiona à 
ação diaconal. 

A Juventude Evangélica 
hoje vem mostrando que é 
presente na igreja junto aos 
demais grupos e pessoas 
membros, ela vem com desejos 
e sonhos, sonhos que buscam 
a paz entre irmãos e irmãs, a 
paz entre o povo, buscam a 
partilha, não de bens, mas dos 
sentimentos, dos momentos 
e sorrisos. As pessoas jovens 
vêm percebendo que o amor 
é a forma de chegar naquelas 
pessoas que estão afastadas, 
tristes e muitas vezes 
deprimidas. 

Eles e elas acreditam que 
através de pequenas ações 
mudarão o mundo, pois boas 
ações geram boas ações, 
e partem do exemplo que 
receberam, exemplo vindo de 
Deus, que deu seu Filho para 
que possamos ser perdoados 
e perdoadas diariamente e 
constantemente. E com sua 
fé em Deus, eles e elas se 
renovam a cada amanhecer e 
buscam partilhar as bênçãos 
que recebem.  

Colaborou: ELFI WEHMUT / Blumenau

No dia 5 de agosto o Grupo 
das Pessoas com Deficiência (PD) 
do Sínodo Vale do Itajaí reuniu-se 
na Igreja Bom Pastor no bairro 
Garcia, em Blumenau/SC. Durante 
o encontro foi apresentada palestra 
pela estudante de teologia  Larissa 
Gebin, portadora de deficiência 
visual, que compartilhou pontos 
importantes  que devemos consi-
derar no que diz respeito às PD.

Segundo Larissa, a pessoa com 
deficiência não deve ter pena de si 
mesma e aceitar-se como é. à so-
ciedade cabe evitar generalização 
que considera todas as pessoas que 
têm deficiência iguais.

A PD não deve ser considerada 
imprestável porque ninguém é 

mos feitos de barro e não de ferro”, 
fez questão de assentuar Larissa.

“Na vivência com Deus somos 
seguidores de Cristo. Somos cha-
mados para estarmos unidos apesar 
das nossas diferenças. Como de-
ficientes temos a necessidade de 
convivência”, defendeu.

Para Larissa, o trabalho de 
inclusão na igreja requer que se 
busque a independência e a inter-
dependência. “Cegos e leprosos 
eram isolados. Jesus ao curá-los 
está devolvendo sua dignidade”.

Ao final, a palestrante levantou 
algumas perguntas existenciais: 
Podemos questionar Deus pela de-
ficiência? Quem tem culpa que sou 
assim? Por que sou assim? Larissa 
desafiou o grupo a ser agente da 
inclusão e não da exclusão.

Participantes da reunião do grupo que trabalha inclusão no sínodo.

imprestável, diz Larissa. Muito 
menos, ser vista como um “ET” 
ou tornar-se objeto de zombaria. 
Também é preciso evitar que seja  
infantilizada, ou tratada como mais 
santa ou mais pecadora. “A defi-

ciência não é fruto de pecado ou 
castigo de Deus ou ser vista como 
doença”, frisou a palestrante.

O que é a pessoa com defici-
ência a partir da bíblia? “Somos a 
imagem e semelhança de Deus. Fo-

P. ARMIN ANDREAS HOLLAS / Rio das Antas

No domingo 6 de agosto a 
comunidade de Rio das Antas/SC 
recebeu perto de quatrocentas pes-
soas para um almoço festivo à base 
de marreco recheado, carne suína 
no espeto, chucrute, bata gratina-
da e acompanhamentos diversos. 
Como sobremesa, torta de maçã 
quente com sorvete, deliciosas tor-
tas de requeijão e cucas elaboradas 
pelas senhoras da OASE.

TRADIÇÃO

Entenfest em Rio das 
Antas reúne 400 convidados

O dia iniciou com o culto segui-
do do almoço e as atrações do grupo 
de danças germânicas, competição 
de serra tora e os irmãos Seidel no 
bandonion. É grande o envolvimento 
de muitos membros da comunidade 
para que esta festividade continue. 
Além da confraternização e da busca 
de recursos para a comunidade, há o 
engajamento para fazer esta tradição 
acontecer. Participaram pessoas dos 
três estados do sul, que vêm a Rio 
das Antas para a Entenfest.  

É grande o envolvimento dos membros na realização da festividade.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

LUCIANA GARBELINI / Barueri

A exposição itinerante “No 
Princípio Era o Verbo”, alusiva 
aos 500 Anos da Reforma, está 
prestes a desembarcar no Museu 
da Bíblia (MuBi). Concebida 
pela Sociedade Bíblica do Brasil 
(SBB), para mostrar a contribui-
ção do movimento iniciado por 
Martim Lutero para a tradução, 
impressão e divulgação das Sa-
gradas Escrituras, a iniciativa já 
atraiu mais de 6 mil pessoas nas 
cidades por onde passou. 

A exposição foi projetada para 
ressaltar três momentos da histó-
ria de como a Bíblia chegou aos 
tempos atuais: os manuscritos, os 
impressos e os formatos digitais. 
Os visitantes poderão conhecer 
também os projetos de tradução 
das Escrituras que a SBB está 
desenvolvendo. 

Para que o público tenha a me-
lhor experiência possível, há um 
Livro Interativo, que reproduz as 
páginas de uma Bíblia de Estudo 
baseada na tradução de Martim Lu-
tero para o alemão, de 1736, com 
pequenos sumários e introduções 

a cada capítulo, comentários sobre 
versículos, citação de passagens 
paralelas, auxílios para os leitores 
e ilustrações. Outra atração é a 
Mesa Interativa, que oferece acesso 
a todo o conteúdo da exposição, 
fotos, vídeos e infográficos, por 
exemplo.

Lançada pela SBB em feve-
reiro deste ano, com a proposta 
de promovê-la em várias cidades 
brasileiras, a mostra já percorreu 
as seguintes cidades: Campina 
Grande (PB), Recife (PE), Curitiba 
(PR), Joinville (SC), Porto Alegre 
(RS) e Pelotas (RS). 

Um dos méritos de Lutero foi 
comunicar a mensagem bíblica de 
maneira compreensível. “A Bíblia 
completa traduzida por Lutero 
foi lançada em 1534, permitindo 
um grande progresso na tradução 
das Escrituras para a língua do 
povo.  Hoje, 500 anos depois, 
a Reforma não é vista apenas 
como um evento do passado já 
que o estudo da Palavra de Deus 
continua atual e transformador”, 
ressalta Erní Seibert, secretário 
de Comunicação, Ação Social e 
Arrecadação da SBB.

Exposição sobre a Reforma 
chega ao Museu da Bíblia

SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL
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Ano 500 ESTÁTUA DE LUTERO no Morro do 
Espelho terá companhia de Catarina

Reforma 500REFORMA ENTRE NÓS

Lutero e Catarina solidários no agreste LIÇÕES E HISTÓRIAS 
da Vida e Obra de 
Martim Lutero

Frases de Lutero

 Calendário de mesa personalizado

Gotas  deOrvalhoGotas  deOrvalho
Modelos 2018

Editora e Livraria União Cristã
comercial@uniaocrista.com.br

(47) 3322-0471
Solicite-nos um orçamento!

 

(com mensagens diárias)

Os primeiros passos do 
trabalho foram dados no 
início em 1996 no muni-

cípio de Gravatá/PE, no Agreste 
Pernambucano, especificamente no 
loteamento Riacho do Mel, uma lo-
calidade marcada por graves proble-
mas sociais, como consumo e tráfico 
de drogas, violência sócio-familiar, 
exploração, ociosidade infanto-
-juvenil, baixa escolaridade, falta de 
lazer, prostituição e discriminação 
pela população gravataense.  

Demandas que sensibilizaram  
a diaconisa Gerda Dolores Nied 
a dar início ao Projeto “O Cami-
nho”, quando ela passou a morar 
na comunidade e pleiteou, junto à 
Paróquia Luterana no Recife, uma 
ação diaconal com crianças e suas 
famílias no bairro.

Em 2002, pelo interesse de 
adolescentes e jovens, formou-se a 
Comunidade Luterana Nordestina. 
Em 2005 o projeto “O Caminho” 
transformou-se na Pro Ludus O 
Caminho (Associação Luterana Pro 
Desenvolvimento e Universalização 
dos Direitos Sociais).

Atualmente a comunidade de 
Gravatá e a Pro Ludus O Caminho 
atuam juntas na mobilização co-
munitária e formulação de políticas 
públicas e atendimento de crianças, 
adolescentes e suas famílias. O 
fazer metodológico é participativo 

co, espera mais do que adquirir um 
elemento de decoração. Elas são 
consideradas um amuleto. Em 2017, 
a INPI outorgou a bonequinha da 
sorte como patrimônio cultural de 
Gravatá. 

Da mesma forma, a Comunidade 
Luterana de Gravatá implementou 
o projeto “Lutero e Catarina So-
lidários”, para arrecadar recursos 
para seus trabalhos e promover a 
importância da união e da inclusão. 
As bonequinhas são produzidas por 
mulheres de forma compartilhada: 
uma faz as pernas, a outra os braços, 
o corpo, a montagem e, no final, uma 
coloca os detalhes do rosto. Esse 
trabalho proporciona vivência, for-
talecimento de vínculos e inclusão 
de mulheres que sofrem violência. 

Estamos divulgando o Lutero e a 
Catarina Solidários nas Comunida-
des e paróquias da IECLB e conta-
mos com a colaboração de todos(as). 
A comunidade que adquirir estará 
contribuindo para a manutenção a 
Comunidade Luterana  de Gravatá, 
ajudando as mulheres que produ-
zem as bonequinhas,divulgando a 
IECLB. 

O casal custa dez reais. Temos 
a Catarina com roupa vermelha ou 
preta em forma de broche ou cha-
veiro. Caso queira fazer encomenda, 
entre em contato com o Diác. Davi 
Haese, através do telefone 81/9 
9187-1562 e email davi_haese@
hotmail.com. 

Diác. DAVI HAESE / Gravatá/PE

e pautado nos princípios da educa-
ção popular, com foco prioritário 
na proteção integral de crianças e 
adolescentes em situação de risco 
social. O trabalho é coordenado pelo 
diácono Davi Haese.   

A pequena comunidade luterana 
de Gravatá, formada na maioria por 
jovens e de classe média baixa, tem 
dado testemunho de ser igreja no 
meio do povo, construindo princí-
pios e valores em meio a realidade 
ameaçada pela violência e consumo 
e tráfico de drogas. Contudo, tem 
dificuldades para manter suas ações, 
bem como, para que um ministro da 
IECLB que possa atuar junto, se-

meando a esperança e justiça. Cada 
um/a tem colaborado com seus dons 
e talentos, e conta com apoio de 
entidades através de projetos pon-
tuais, mas cim crescente dificuldade 
para estabelecer parcerias devido a 
conjuntura atual. 

Pelos 500 Anos Reforma Lute-
rana, a comunidade implementou 
o projeto “Lutero e Catarina Soli-
dários”,  a ideia surgida a partir da 
bonequinha da sorte, objetos com 
pouco mais de um centímetro que 
agregam grande simbologia. 

Quem compra as pequenas 
bonecas de pano produzidas em 
Gravatá, no Agreste de Pernambu-

A bonequinha da sorte virou Catarina e Lutero no agreste pernambucano.

Catarina von Bora é uma das 
mulheres que participaram ativa-
mente do movimento da Reforma no 
século 16 e tem sido resgatada por 
instituições, grupos e movimentos 
de mulheres no mundo inteiro, 
tornando-se um símbolo da atuação 
das mulheres na igreja em todos os 
tempos e lugares.

Nos 500 anos da Reforma, a 
Faculdades EST está empenhada 
na construção de um “Monumento 
às Mulheres na Reforma Ontem e 
Hoje”. Além de enriquecer o patri-
mônio cultural e histórico da insti-
tuição esse monumento será um sinal 
do seu compromisso com a justiça 
de gênero e a formação teológica 
de mulheres.

Para concretizar esse sonho esta-
mos lançando a Campanha Catarina 
na Faculdades EST. O objetivo é 
mobilizar recursos para a construção 
do Monumento em reconhecimento 
à contribuição das Mulheres na 
Reforma Ontem e Hoje, tendo uma 
escultura de Catarina von Bora, con-
feccionada pela artista plástica Nina 
Eick, como elemento central da obra.

O custo total para a construção 
do monumento é de quarenta mil 
reais. Esse valor será pago em três 
parcelas. Para viabilizar esse projeto 
sua participação é fundamental. Con-
vidamos você, seu grupo, entidade, 
comunidade, paróquia, empresa a se 
engajar nessa campanha.

Em 2015 anunciamos a meta de 
apresentar o monumento durante o 
V Congresso Latino-Americano de 
Gênero e Religião, nos dias 23 a 26 
de agosto. Para que essa meta seja 
alcançada será necessário o envol-
vimento e a participação de todas as 
pessoas. Para que a artista dê início 
ao trabalho, a primeira parcela deve 
ser pagar até 15 de julho, com o 
pagamento de dez mil reais.

Deposite sua contribuição na 
conta, identificando doador ou 
doadora, e envie e-mail para katha-
rina@est.edu.br, anexando foto do 
comprovante de depósito, para que 
possamos registrar o nome das pes-
soas, grupos e instituições parceiras.

A criação e construção dessa 
obra é uma ação da Faculdades EST 
relacionada às campanhas da Fede-
ração Luterana Mundial “Mulheres 
em Movimento: de Wittenberg a 
Windhoek” e da IECLB “Em Co-
munhão com as Vidas das Mulhe-
res”, que incentiva comunidades e 
instituições vinculadas à comunhão 
luterana a resgatar e dar visibilidade 
à contribuição das mulheres no mo-
vimento da Reforma ontem e hoje.

Morro do Espelho terá estátua de Catarina von Bora
Brinde ecumênico

"500 Anos de Reforma... 
e seguimos em conjunto" é a 
frase que católicos e luteranos 
podem ler nos rótulos de sua 
cerveja desde a Ascensão. Na 
microregião da Francônia Suíça, 
no norte da Baviera-Alemanha 
os sacerdotes católico e luterano 
foram originais na celebração 
dos 500 anos. Convidaram 
dois cervejeiros luteranos e um 
católico para uma conversa 
e sugeriram que cada um 
rotulasse uma de suas cervejas 
com um rótulo comemorativo 
dos 500 anos. O rótulo contém 
imagens de Lutero e do Papa 
Francisco, com a frase acima. 
O pastor Matthias Haag e o 
padre Florian Stark uniram-se 
aos cervejeiros Georg Meister, 
Karl-Heinz Penning e Mike 
Schmidt e, em 31 de outubro, 
haverá uma festa ecumênica 
para assentuar o que une as 
duas igrejas. Tal unidade pode 
ser resumida na frase de Lutero, 
que afirmou: "Estou sentado 
aqui tomando uma boa cerveja 
enquanto o Evangelho anda por 
conta própria".

Colaborou: Margit Lemke

“Tal como a abelha foi cria-
da para coletar o mel, mas tem 
um ferrão, assim também ne-
nhum pregador tem um espírito 
tão bondoso que, por causa da 
maldade e ingratidão do mundo, 
não tivesse que esbravejar e 
meter o ferrão.”

“O jogo de boliche é uma 
bela analogia para as autorida-
des. Ninguém joga a bola para 
derrubar somente três pinos, de 
tão seguros que se sentem no 
seu ofício e erram mesmo assim, 
não acertando nenhum. Espe-
cialmente quando são jovens 
(o mesmo dizia o meu prior em 
Erfurt sobre os monges jovens): 
com cada lance acertam doze 
pinos, ainda que haja somente 
nove para derrubar.”

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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História 

Galo Verde

PASTOR PRESIDENTE participa dos 160 
anos da comunidade de Blumenau

PROGRAMA AMBIENTAL 
GALO VERDE
www.galoverde.org.br

Evite o plástico

Blumenau Centro completa 160 anos
DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Nota de Falecimento

Diante de um cenário com o 
descarte incorreto de materiais 
ainda é muito grande, algumas 
ações podem ajudar a mitigar 
os impactos ambientais dos 
resíduos. Enquanto os sacos 
plásticos não forem proibidos, 
veja aí dez dicas para evitar o 
uso do plástico no dia a dia.
1. Use sacolas reutilizáveis para 

transportar compras e objetos. 
Em vez de esperar leis que 
proíbam o uso, faça a sua parte 
e leve as sacolas reutilizáveis 
para as compras.

2. Use garrafas reutilizáveis. 
Garrafas de água de plástico 
são um desperdício e podem 
ser prejudiciais à sua saúde. 
Use uma garrafa – canecas 
e copos também valem – de 
vidro.

3. Nada de potes de plástico. 
Não desperdice papel filme ou 
potes de plástico para guardar 
comida. Eles não fazem bem 
para a saúde quando usados 
no microondas. Prefira o vidro.

4. Coma comida de verdade. 
Prepare seu próprio almoço, 
leve-o para o trabalho e 
mantenha uma alimentação 
saudável.

5. Faça compras sustentáveis. 
Procure comprar menos itens 
com embalagens plásticas. Por 
exemplo, em vez de comprar 
carne ou legumes embrulhados 
em sacos plásticos ou de 
isopor, pegue a proteína 
diretamente do açougue e peça 
para embrulhá-la em papel.

6. Mude o jeito de pedir comida. 
Quando for pedir comida para 
viagem em um restaurante ou 
café, leve seu próprio recipiente 
de vidro ou de aço inoxidável.

7. Canudos são para crianças. 
Você acha que realmente 
precisa de um canudo para 
tomar a sua bebida? Pense 
antes de pedir ou mostre ao 
garçom que você não quer um 
canudo no seu suco.

8. Livre-se de descartáveis em 
festas. Coloque pratos, copos 
e talheres reutilizáveis. Além 
de serem mais bonitos, você 
ajudará o meio ambiente.

9. Esqueça o sabonete líquido. 
Considere o uso de sabonetes 
em barra e em pó, já que eles 
vêm com menos plástico na 
embalagem.

10. Promova a sustentabilidade. 
Junte-se a grupos, como o 
Galo Verde e outros tantos, 
que defendem o meio ambiente 
e os direitos humanos. A 
responsabilidade é de todos 
e todas nós e devemos, além 
de fazer nossa parte, garantir 
que empresas e governantes 
tomem iniciativas.

Na manhã do domingo 6 
de agosto uma celebração 
marcou os 160 anos de 

história da Comunidade Lute-
rana Blumenau Centro. O culto 
aconteceu na Igreja do Espírito 
Santo e contou com a pregação do 
pastor-presidente da IECLB, Dr. 
Nestor Paulo Friedrich. “Desejo 
que esta comemoração não seja 
somente uma lembrança pelos 160 
anos que passaram, mas também a 
renovação do compromisso com o 
presente desta comunidade, com a 
missão que Deus confiou a vocês. 
Que a história de Blumenau Centro 
e a herança evangélica luterana que 
recebemos nos impulsione a uma 
atuação ainda mais apaixonada 
no nosso mundo – na família, na 
comunidade, no trabalho”.

 “Precisamos continuar sendo 
uma igreja que prima pela simpli-
cidade. Assim como os primeiros 
imigrantes batalharam e superaram 
seus medos e dificuldades com 
muito amor e temor a Deus, assim 
também nos dias de hoje precisa-
mos ser igreja que acolhe, inclui 
e recebe cada pessoa de braços 
abertos”, assinalou o pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich.

O bispo da Diocese de Blu-
menau, Dom Rafael Biernarski, 
reforçou a importante caminhada 

Jorn. TOBIAS MATHIES / Blumenau Ele atuou até o seu falecimento 
em 1879. A comunidade abrangia 
toda a área que hoje compõe o 
Sínodo Vale do Itajaí. Atualmente, 
a comunidade abrange apenas a re-
gião central da cidade e tem pouco 
mais de 6 mil membros batizados. 
A hoje união paroquial, chamada 
de Comunidade Evangélica de 
Blumenau-CEB, é formada pelas 
oito paróquias e 13 comunidades 
que desmembraram-se da atual 
Comunidade Blumenau Centro. 
Os pastores Milton Jandrey, Flávio 
Luiz Peiter e a pastora Márcia He-
lena Hülle coordenam os trabalhos 
eclesiásticos.

A comunidade participa da 
sociedade blumenauense através 
de suas instituições hospitalares, 
educacionais, diaconais e de comu-
nicação. O Hospital Santa Catarina 
conta com a orientação espiritual 
do pastor Valmor Weingärtner. 
A Escola Barão do Rio Branco 
tem 2.000 estudantes e o pastor 
Gilson Ricardo Hopfner coorde-
na a Pastoral Escolar. A diácona 
Hildergard Mathies e o P. Nilson 
Mathies atuam no Lar e Residen-
cial Elsbeth Koehler, mantido pela 
Sociedade Evangélica de Senhoras 
de Blumenau. A Rádio União FM, 
mantida pela Fundação Luterana 
de Comunicação, também faz parte 
do grande papel missionário da 
Comunidade na sociedade. 

Roberto Boebel, presidente da CEB, distribui bandeiras dos 500 anos.

ecumênica entre católicos e lutera-
nos na cidade. De acordo com ele, 
o mais importante é a mensagem 
apostólica que as igrejas ecoam 
para a sociedade. Ele desejou que 
esta caminhada conjunta possa 
continuar para sempre. Por fim, 
desejou que a comunidade lute-
rana continue sendo bênção na 
sociedade.

O prefeito de Blumenau, Na-
poleão Bernardes, se alegrou por 
fazer parte desta história. Ele disse 
que as características luteranas, 
trazidas pelos primeiros 17 imi-
grantes que chegaram na cidade, 
são sentidas até os dias atuais. 

 A manhã contou com uma série 
de homenagens. O presidente da 

união paroquial, Roberto Boebel, 
presenteou autoridades com uma 
bandeira com o selo das festivi-
dades dos 500 anos da Reforma 
Luterana. O deputado estadual 
Ismael dos Santos entregou a mo-
ção de louvor aprovada pelos 40 
deputados da Assembleia Legisla-
tiva de Santa Catarina. A Diretoria 
da Comunidade homenageou os 
ex-presidentes e ex-ministros que 
atuaram com muita dedicação ao 
longo dos anos.

A Comunidade - A Comunida-
de Luterana Blumenau Centro foi 
fundada no dia 9 de agosto de 1857, 
quando o pastor Oswald Rudolf 
Hesse celebrou o primeiro culto. 

No dia 16 de julho, a Comu-
nidade Evangélica de Confissão 
Luterana Monte Alegre (CELMA), 
localizada na cidade de Telêmaco 
Borba/PR comemorou 45 anos de 
fundação com um culto de ação de 
graças e um almoço com os mem-
bros da comunidade e visitantes. 

Irmãos de diversas igrejas evangé-
licas e católicas da cidade vieram 
comemorar com a comunidade. O 
pastor Cleodo Frühauf, pároco da 
comunidade, conduziu todo o even-
to e trouxe o depoimento de famílias 
pioneiras da comunidade Monte 
Alegre que estiveram presentes.

SÍNODO PARANAPANEMA

Comunidade luterana 
de Monte Alegre celebra 
45 anos de fundação

Helma Driemeyer
(Nasc. Fiegenbaum) faleceu no Hospital Unimed 
em Ijuí/RS no dia 22/07/2017, aos 94 anos, 10 
meses e 20 dias. Foi sepultada no cemitério da 
Comunidade Santo André de Augusto Pestana/
RS. Nasceu em Nova Westfália/Bom Retiro 
do Sul/RS. Em 24/07/1943 casou com Alfredo 
Driemeyer (In Memoriam). Deixa enlutados as 
filhas Hedi casada com Firmino Borba Franco 
(In Memoriam), Nelci casada com Waldemar 
Heldwein , Loni casada com Anildo Wilbert, 
Valter Luiz casado com Carmem Schwertz do 
Amaral. Milton Roberto (In Memoriam) casado 
com Jusara Jardim, Ido Egon casado com 
Beate Budde, filho adotivo Arnildo Francois 
(In Memoriam) casado com Waleska Kuhn, 16 
netos, 20 bisnetos, 1 irmã, 3 irmãos, 5 cunhadas.

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para 
que alcancemos coração sábio” (Salmo 90.12).

Helma 
Driemeyer  
(N. Fiegenbaum)
(1922-2017)

Não saber o que aconteceu antes 
do teu nascimento seria para ti 
a mesma coisa que permanecer 

criança para sempre.

CÍCERODIVULGAÇÃO O CAMINHO
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História DRESSEL teve luta condecorada 
no Chile, Brasil e Argentina

Liturgia
P. GUILHERME LIEVEN, 

Diretor do Centro de
Eventos Rodeio 12

PERSONALIDADES DA IECLB

Heinz Dressel e a luta pelos direitos 
humanos em tempos de ditadura

Foto: Facebook Martin Backhouse

CLOVIS HORST LINDNER / Da Redação

Heinz Friedrich Dressel, 
como muitos outros pastores da 
Alemanha que serviram na Amé-
rica Latina, estudou Teologia em 
Neuendettelsau. Ele veio para o 
Brasil logo depois de formado, 
tendo atuado no extinto Sínodo 
Riograndense de 1952, ano de sua 
ordenação, a 1967. 

Onde quer que tenha servido, 
não foi somente um pastor para os 
luteranos. Sua atenção estendia-se 
por toda a América do Sul. Entre 
suas causas, destacou-se a dos 
Direitos Humanos. Num período 
de trevas no Cone Sul, em que as 
ditaduras militares no Chile, na 
Argentina e no Brasil “estavam em-
penhadas num esforço para erradi-
car a inteligência em seus países”, 
Dressel não se omitiu. Engajou-se 
em defesa de muitos, salvando vi-
das. Na extensa lista de brasileiros 
exilados que Dressel auxiliou estão 
nomes como José Serra e Fernando 
Henrique Cardoso. 

Ajudou a receber e encaminhar 
refugiados das ditaduras latino-
-americanas. Várias vezes viajou 
a estes países, levando ajuda a 
presos políticos e perseguidos, en-
contrando-se com eles até mesmo 
de forma clandestina e com grande 
risco pessoal, a exemplo de outros 
religiosos alemães e europeus que 
também fizeram o mesmo.

São Leopoldo e Dois Irmãos, em 
comunidade e em projetos de for-
mação pastoral na IECLB. 

Em 1968 voltou à Alemanha, 
onde atuou em Frankfurt, Bochum 
e Nuremberg, onde se aposentou. 
Jubilado, entretanto, continuou sua 
luta em defesa dos Direitos Huma-
nos na América Latina, Caribe e 
África, como integrante do Centro 
de Direitos Humanos e redator da 
revista “Reflexos”.

Por sua atuação em defesa 
dos Direitos Humanos, em 2007 
o pastor Heinz Dressel foi conde-
corado pelos governos do Chile e 
da Argentina. Em 2008 recebeu 
condecoração do governo de São 
Paulo, na gestão de José Serra, que 
Dressel conheceu no exílio. No 
mesmo ano, recebeu a Comenda da 
Ordem do Mérito de Rio Branco, 
no Itamaraty em Brasília, do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na ocasião, em seu pronun-
ciamento, Dressel comparou a 
situação dos perseguidos pelas 
ditaduras latino-americanas à dos 
judeus durante o regime nazista. 
Um exemplo de engajamento 
que vai muito além do discurso, a 
morte do pastor Dressel é motivo 
de tristeza para todas e todos que 
se empenham pelo respeito aos 
Direitos Humanos no mundo.

(Com informações de Flávio Aguiar, 
da Rede Brasil Atual. Foto enviada 

pelo pastor Martin Backhouse)

O pastor Heinz Dressel faleceu 
na sexta-feira dia 4 de agosto em 
Nuremberg-Alemanha, dois meses 
antes de completar 88 anos. Ele se 
notabilizou pela ajuda a presos, 
perseguidos e exilados do Cone 
Sul latino-americano durante as di-
taduras militares que sacrificaram 

a democracia na região.
Natural da região de Ober-

franken, na Baviera, Dressel for-
mou-se em Teologia em 1952 e 
especializou-se em estudos sobre 
América Latina dentro de uma 
perspectiva cristã e progressista. 
Em seus anos no Brasil serviu em 

O pastor Dressel foi condecorado no Brasil, no Chile e na Argentina.

O culto é a atividade central 
da vivência de fé em todas as 
comunidades. Várias orações 
integram a liturgia, o movimento 
da comunidade em culto. Dentre 
elas, antes das leituras bíblicas, 
está a "oração do dia". Esse é 
o nosso principal assunto na 
coluna desta edição. 

 Em todos momentos, assim 
como no culto, Deus acolhe 
a comunidade e ouve a sua 
voz. Deus ouve as orações 
de crianças, jovens e adultos; 
magros e feios, baixinhos e 
grandes, calmos e nervosos, 
poderosos e fracos, doentes 
e saudáveis, pecadores e 
pecadoras. 

Na oração do dia, a 
comunidade reunida em culto 
dialoga com Deus sobre o tema 
do dia e do culto. É dia das 
mães ou dos pais? É Páscoa 
ou Natal? É dia de Ação de 
Graças ou de penitência, de 
paz ou de guerra? A oração do 
dia é temática. Foca o que está 
acontecendo na semana, no dia 
e no momento, e remete para a 
Palavra.  

A oração do dia diz a Deus 
que a comunidade quer ouvir 
a proclamação da palavra, do 
evangelho. A oração do dia roga 
ao Espírito Santo para ajudar a 
comunidade reunida em culto 
a ouvir o evangelho de Jesus 
Cristo e a ver a revelação de 
Deus. 

A comunidade está cheia 
de perguntas, dúvidas, 
angústias, medos, sonhos, 
esperanças, alegrias e tristezas. 
A comunidade em comunhão 
com Deus está ali com sede 
da água viva (Jo 4.14), com 
fome do pão vivo que desceu 
do céu (Jo 6.35). A oração do 
dia reparte com Deus o que 
está acontecendo e eleva 
a comunidade para ouvir e 
guardar a palavra, a mensagem 
de fé. 

A oração do dia é uma das 
orações do culto. A liturgia, 
elaborada com cuidado, 
organiza as orações para os 
diferentes momentos do culto. E, 
assim, garante que as orações 
expressem o diálogo curador da 
comunidade com o seu Deus da 
misericórdia e da vida. 

A Oração do Dia

JAIRO MENEZES DOS SANTOS / Rio Negro

No domingo 23 de julho a 
Comunidade Luterana de Rio Negro/
PR celebrou culto de ação de graças 
pelos 128 anos de comunidade cristã 
em Rio Negro, Mafra e Itaiópolis, 
na divisa entre Santa Catarina e o 
Paraná.

As palavras de lideranças da 
comunidade, como o presidente da 
comunidade de Rio Negro, Mauro 
Grimm, o presidente da paróquia, 
Ernani Kvitschal, e do vice-presi-
dente do Sínodo Norte Catarinense, 
Eloi Witt, deram reconhecimento 
às muitas gerações de famílias 
evangélicas-luteranas  de vários 
presbitérios, ministros e lideranças 

grupais que marcaram a vida e a 
missão da comunidade.

A pregação compartilhada pelo 
pároco, pastor Jairo Menezes dos 
Santos, destacou o conteúdo de 
Efésios 4.15. Após a celebração a 

comunidade reuniu-se em frente ao 
templo para a inauguração do totem 
de identificação da comunidade 
local, a data de fundação e horários 
dos cultos. 

Ao meio dia as famílias se reuni-

ram no centro comunitário para um 
suculento almoço com churrasco, 
acompanhamentos diversos,  bolo 
de aniversário e café. Quase 200 
pessoas participaram do almoço.

Neste mesmo dia 23, enquanto 
parte da comunidade celebrava 
culto, outros participavam da cele-
bração  de encerramento do retiro 
de crianças na casa de retiros do 
Acampamento Moriah, em Mafra.

Quarenta crianças participantes 
do retiro, mais 15 pessoas da lide-
rança. Os pais das crianças assisti-
ram o encerramento das atividades 
e buscaram as crianças antes do 
meio dia. O encontro expressa a 
continuidade da missão de Deus na 
comunidade.

Rio Negro/Mafra celebra 128 anos de caminhada comunitária
SÍNODO NORTE CATARINENSE

A comunidade agradecida, reunida diante da igreja em Rio Negro.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



5686

ANO XXXIII / Nº 9 / SETEMBRO DE 201712 O CaminhO

Diaconia 
CASA MATRIZ DE DIACONISAS

Assembleia da irmandade 
de diaconisas elege diretoria

IRMANDADE elege e instala novo 
grupo diretor em seminário

INTERCÂMBIO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Grupo de diáconos/as 
da IECLB visitou entidades 
diaconais alemãs

Em maio um grupo de 
diáconos/as da IECLB par-
ticipou de um intercâmbio 
na Alemanha, uma parceria 
entre a Comunhão Diaconal 
(COD) da IECLB e SBEJ 
(Schwestern- und Brüder-
schaft des Evangelischen 
Johannesstifts) de Berlim. Na 
viagem estiveram cinco diá-
conas e três diáconos: Marli 
Blos (Parobé/RS), Vivian 
Beyer Trintini (Santa Cruz do 
Sul/RS), Carla Vilma Jandrey 
(São Leopoldo/RS), Roselin-
de Saick (Viamão/RS), Alci 
Saick (Viamão/RS), Dionata 
Rodrigues de Oliveira (Pedro 
Osório/RS), Erivelton Reinke 
(Curitiba/PR) e Angela Lenke 
(Joinville/SC).  

O programa da viagem 
iniciou com o Encontro Geral 
da SBEJ nos dias 29-30/04 a 
01/05. Após, o grupo viajou 
em duplas para diferentes re-
giões de atuação de diáconos/
as, retornando para o semi-
nário sobre o papel político e 
profético da diaconia. 

No meio do programa, o 
grupo visitou Wittenberg e 
viu de perto os preparativos 
para o Kirchentag (Dia da 
Igreja alemão). Nova semana 
em duplas para outreos cam-
pos diaconais e visita a Eise-
nach, Eisleben, Mühlhausen, 
Mansfeld e o Castelo de Wart-
burg, culto na Igreja St. Georg 
em Eisenach e um encontro 
na Casa Matriz de Diaconisas 
e da comunhão de diáconos 
e diáconas daquela região. 
Além disso, Potsdamm, Neu-
endetelsau e Rummelsberg, e 
pude ver o trabalho diaconal 
e comunitário de Stuttgart, 
Ideensen, Kesldorf, Esslingen 
e Wunsdorf. Ao final do mês 
participamos do Kirchentag 
em Berlim e encerrou com 
culto em Wittenberg.

Dentre as instituições, 
como a sede da Diakonia 
(que na Alemanha é estatal), 
Brot Für die Welt, Mission 
Eine Welt e Johannesstift, 
o grupo conheceu creches, 
lares de idosos, instituições 
para pessoas com deficiência, 
lares para enfermos terminais, 
casas de apoio a mulheres ví-
timas de violência doméstica 
e escolas evangélicas. Muito 
interessante os trabalhos com 
imigrantes como o Bahnhofs 
Mission. Nas estações de 
trem transformaram espaços 
inutilizados em salas, refei-
tório, banheiros para atender 
de forma integral pessoas 
migrantes. 

Em Hannover o grupo 
visitou o departamento da 
pessoa com deficiência e a 
Igreja dos Jovens, que mudou 
toda sua estrutura interna 
para ser espaço ao público 
jovem numa cidade universi-
tária. Em Bad Cannstad tem 
um departamento de trabalho 
com jovens com uma cozinha 
onde os estudantes podem 
almoçar, estudar e esperar 
até que seus pais terminem 
o expediente. 

Rummelsberg formou 
vários diáconos que atuaram 
no Brasil até que surgisse 
a formação diaconal aqui. 
Rummelsberg continua for-
mando diáconos e diáconas 
para os serviços na Alemanha, 
assim como Johannesstift. 
Neuendetelsau tem uma Casa 
Matriz que forma diaconisas e 
diáconas. Tanto a igreja quan-
to o estado estão engajados na 
diaconia. 

As igrejas são chamadas 
a serem sal e luz, consolo e 
esperança para as diferentes 
pessoas com suas diferentes 
dores. Se o mundo continuar 
provocando dores, a diaconia 
precisará existir como braço 
amoroso da igreja de Cristo. 

Colab.: Diác. ANGELA LENKE / Joinville

Grupo de diáconos e diáconas que participou do intercâmbio.

Aconteceu nos dias 27 a 
30 de julho a 22a Convenção 
da Irmandade Evangélica 
Luterana, na Casa Matriz de 
Diaconisas em São Leopoldo/
RS. O tema da Convenção foi 
“Comunhão de Irmãs, o que 
é? O que motiva para fazer 
parte?”. Um painel de três 
Irmãs teve como pergunta: 
“O que me motivou e ainda 
motiva a fazer parte da Ir-
mandade?” 

Constatou-se que na his-
tória da Irmandade ela fora 
formada de três dimensões: 
profissão, ministério e co-
munhão. Destas, permane-
ce hoje com mais ênfase 
a comunhão. Ela pode ser 
entendida como comprome-
timento mútuo (comunhão 
de vida), espiritualidade 
(comunhão de fé) e diaconia 

fundamento do programa de 
formação do aspirantado. 

Durante a Assembleia foi 
eleita a nova Diretoria e o 
Conselho Fiscal. Vilma Linda 
Reinar foi eleita como nova 
Irmã Diretora e Marciana Itt-
ner, como Irmã Vice-diretora. 
A Convenção foi encerrada 
com um culto festivo, com a 
instalação do novo grupo de 
gestão e os jubileus de orde-
nação de duas Irmãs. 

Irmãs e aspirantes seguem 
a sua caminhada com o de-
safio do comprometimento 
mútuo e do serviço ao pró-
ximo, fiéis ao discipulado de 
Jesus Cristo. É seu desejo que 
a paz e a alegria continuem 
em prol das ações diaconais 
nos diversos contextos das 
comunidades da IECLB e na 
sociedade em geral.

que transforma (comunhão 
de serviço). 

Ocorreram várias mu-
danças na Casa Matriz de 
Diaconisas. Mesmo assim, ela 
continua sendo o berço e uma 
referência para a diaconia na 
IECLB e no mundo. Com o 
canto do lema “Jesus Cris-

to diz: Permanecei no meu 
amor”, a pastora Paula Trein 
foi integrada na Irmandade.

Em preparação à Assem-
bleia Geral da Casa Matriz 
foram tratados temas como: 
os novos rumos do Centro 
de Retiros, Hospedagem e 
Eventos, bem como o apro-

Novo grupo de gestão foi instalado em culto festivo.

O principal objetivo é 
dar apoio e ajuda às pessoas 
que cuidam de outra pessoa 
(pais, maridos/esposas, filhos 
com algum tipo de demência 
– Mal de Alzheimer, doença 
de Levi e outras).

Três pessoas se reve-
zam trazendo um tema para 
ser refletido no encontro, 
tema que às vezes não é 
seguido por haver neces-
sidade urgente de alguém 
do grupo de compartilhar 
suas angústias, dores ou 
alegrias. Nestes encontros 
são expostos sofrimentos 
e alegrias. Sempre surge 

uma sugestão, um conselho, 
uma mão amiga, pois são 
trocadas experiências que 
são esclarecedoras.

No grupo, as pessoas 
se sentem acolhidas, acari-
nhadas, esclarecidas e com 
a certeza de que não estão 
sozinhas, que podem contar 
umas com as outras. For-
ma-se uma grande família 
que compartilha a dor, mas 
também as alegrias. Os en-
contros acontecem todas as 
quartas-feiras às 14h30 na 
sede do Sínodo Norte Cata-
rinense (Rua Jaguaruna, 99 
em Joinville)

SÍNODO NORTE CATARINENSE

Sínodo convida para 
grupo de pessoas 
cuidadoras em Joinville

Nos dias 15 e 16 de julho 
a comunidade Martin Luther 
Garuva/SC realizou a Escola 
Bíblica de Férias (EBF) com 
90 crianças. “O Grande De-
safio” foi o tema abordado, 
onde Daniel e seus amigos 
enfrentaram diferentes mo-
mentos na Babilônia depois 
de serem levados como pri-

sioneiros por Nabucodonosor. 
O encontro também propor-
cionou às crianças um tempo 
de diversão, brincadeiras, 
dinâmicas e alguns momentos 
bem especiais de louvor. Du-
rante o encontro também foi 
levantada uma oferta para o 
investimento no trabalho com 
as crianças na comunidade.

MEILA TAINARA RAUFFMANN

Escola Bíblica 
de Férias agita 
crianças em Garuva

O grupo está aberto a pessoas que se sintam desafiadas.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Fé e Vida 

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

TURISMO E FÉ

Turismo na Serra de SC passa por 
novo templo luterano em Urubici

GRUPOS DE METAIS catarinenses têm 
encontro regional em Blumenau

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

P. ANDRÉ STREY / Urubici

Em meio a verdes vales e altas 
montanhas fica a cidade de Urubici, 
na Serra Catarinense. Local que 
vem se destacando pelo turismo de 
inverno. Próximo às cidades de São 
Joaquim e Urupema, que registram 
as menores temperaturas do Brasil, 
inclusive com incidência de neve 
e um charme muito parecido com 
cartões postais da Europa. Urubici, 
em meio a cânions, cachoeiras e 
uma beleza natural exuberante, 
também conta com a presença 
da IECLB. Vários membros da 
comunidade trabalham em hotéis, 
pousadas, cafés e restaurantes, 
recebendo com muito carinho e 
profissionalismo turistas de todo 
Brasil e do exterior.

No último dia 2 de julho a Co-
munidade Evangélica de Urubici 
inaugurou seu novo templo. Um 
belo e aconchegante prédio, aberto 

a membros e turistas que, assim 
como no verão visitam comunida-
des do litoral, no inverno visitam 
a Serra Catarinense.

A inauguração contou com a 
presença do pastor emérito Werner 
Brunken, que na década de 50 tra-
balhou na região; do pastor sinodal 
Jacson Eberhardt; dos pastores lo-
cais André Strey e Fabrício Weiss; 
da comunidade, representada pelo 
seu atual presidente, Hildebrando 
Brunken; e demais convidados de 
várias cidades da serra e do Sínodo 
Centro-Sul Catarinense.

Você é nosso/a convidado/a 
para conhecer um dos mais belos 
locais turísticos de Santa Catarina 
e visitar a Comunidade da IECLB. 
Cultos no primeiro domingo do 
mês (19h) e no terceiro domingo do 
mês (9h30min), na Av. Felissimo 
Rodrigues Sobrinho, s/Nº Bairro 
Esquina. Informações 49/99819-
0098. Sejam bem vindos/as.O novo templo na serra catarinense foi inaugurado no dia 2 de julho.

Com muita alegria instrumen-
tistas de Santa Catarina e Paraná 
reuniram-se nos dias 29 e 30 de 
julho na Paróquia de Itoupava Cen-
tral, em Blumenau/SC. Trata-se do 
encontro anual da Obra Missioná-
ria de Metais Acordai (OMMA), 
Subnúcleo Santa Catarina e Paraná, 
filiada à Comunhão Martim Lutero. 

Sob a regência de Carlos Eg-
gert, o sábado foi de ensaio para 
os 70 musicistas. Os iniciantes 
tiveram aula especial com Stefan 
Ziel. À tarde foi feita a prestação 
de contas do encontro pela coorde-
nação, Dioney Litzenberger e San-
dro Benkendorf. O grupo reunido 
também escolheu os coordenadores 

do Subnúcleo para os próximos 
quatro anos: Carlos Eggert e Daniel 
Frühauf. À noite aconteceu o culto 
concerto na paróquia Itoupava 
Central, ministrado pelo pastor Re-
nato Luiz Becker e com a presença 
de 150 pessoas. O pastor sinodal 
Breno Carlos Willrich oficiou a 
instalação da nova coordenação.

No domingo formaram-se três 
grupos para participar nos cultos 
em Braço do Sul, Itoupava Seca e 
Fortaleza Alta, bairros de Blume-
nau. O encerramento aconteceu 
domingo com um delicioso almoço 
na comunidade Itoupava Central. 

As maiores distâncias obriga-
ram grande parte do grupo a voltar 
para casa logo após o almoço. Mas 
um grupo de 29 musicistas ainda 
se deslocou para a Comunidade 
Alto Baú, participando lá do Café-
-Concerto.

Novos grupos participaram 
pela primeira vez do encontro, 
vindos das comunidades de Ponta 
Grossa/PR, Pinhão e Cachoeira /
PR, Monte Alegre de Telêmarco 
Borba/PR. Também participaram 
três instrumentistas do Rio Grande 
do Sul, das cidades de Ivoti, Caxias 
do Sul e Pelotas.

Deixamos um agradecimento à 
coordenação que entrega seu cargo, 
às pessoas que colaboraram para o 
evento e especialmente à comuni-
dade Itoupava Central, pessoal da 
cozinha e famílias hospedeiras.

OBRA DE METAIS ACORDAI

Metais de Santa Catarina e Paraná têm encontro em Blumenau

Participantes do encontro de metais na Itoupava Central em Blumenau.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

UNIÃO FM 96.5

Uma janela se abre para as comunidades
A União FM 96.5 de Blume-

nau lançou sua nova programação 
durante o mês de agosto.  A nova 
programação foi meticulosamen-
te elaborada pela nova diretoria 
executiva.

De segunda a sábado uma 
série de inserções terão caracte-
rística luterana na programação. 
Os já consagrados programas 
“Um Olhar Para o Vale” (7:00) e 
“Conversando com Você” (18:30) 
permanecem, mas outros progra-

mas e espaços de notícias e mensa-
gens estão na grade de programação.

Durante as madrugadas, des-
de Zero hora e 30 minutos até as 
4h30min haverá música suave para 
os notívagos, com mensagens inter-
caladas de “Reflexão para a Vida” 
e auxílio do Centro de Valorização 
da Vida-CVV. Durante o dia, duas 
inserções com “Uma Palavra Bem 
Dita” (9:30 e 15:30). No horário do 
almoço, uma reflexão “Alimento 
para o Espírito” (12:30). Na grade 

da tarde, um intervalo noticioso 
com “Notícias Luteranas”, direto 
da Redação do Caminho (15:00).

O domingo de manhã será re-
cheado de programação luterana. 
Começa às 7 horas com o “Bate-
-papo na União”, um programa de 
entrevistas e conversa sobre temas 
atuais. Em seguida, culto em ale-
mão, Programa Participação e o 
culto ao vivo. Sintonize, divulgue 
e envolva-se com a União FM. 
Esta rádio é nossa!

Suscetibilidade jovem
Como eu dediquei uma 

parte da minha vida à causa 
jovem, estou entre apavorado e 
decepcionado. A cada novo dia 
nos chegam notícias de atentados, 
absolutamente todos promovidos 
por jovens na faixa dos 20 e 
poucos anos. E suas motivações 
são da mais abjeta extrema direita. 

Em todos os atentados 
na Europa, gente tenra. Na 
Finlândia, um cara de 18 anos. Em 
Barcelona, um jovem de 22 anos. 
O rapaz que tocou o carro sobre 
a multidão em Charlottesville tem 
18 anos. É entre essa juventude, 
ainda com a puberdade se 
ajeitando no corpo, que a Ku 
Klux Klan arregimenta seus mais 
ferozes racistas e nazistas. Numa 
reportagem recente sobre a KKK, 
só havia jovens destilando muito 
ódio, declarações de amor a 
Hitler, ameaças de queimar uma 
jornalista afrodescendente diante 
das câmeras...

A minha pergunta é, serão os 
jovens assim por conta de sua 
inconsequência? Por que são 
tão suscetíveis a esse tipo de 
mensagem de ódio e desprezo 
por todas as regras de respeito do 
diferente? Sim, por que os jovens 
são tão suscetíveis ao radicalismo 
chocante? Mesmo aqui no Brasil, 
onde a violência que defendem 
e promovem só não é maior 
porque o brasileiro em geral tem 
uma falha de caráter: é muito 
desorganizado!

Eu não estou pronto para 
responder. Mas tenho uma 
suspeita: nós falhamos. A geração 
jovem dos Anos 60, 70 e 80 falhou. 
Sinto-me culpado por não ter 
lutado mais, não ter falado mais, 
não ter insistido mais. Deixamos 
correr solto. Faltou empenho à 
nossa militância pelo discurso dos 
direitos humanos, da igualdade, da 
liberdade, da fraternidade, da paz, 
da aceitação... Nosso discurso de 
"Paz e Amor" era bonito, mas ficou 
nas nossas rodas. Enfim, não nos 
empenhamos o suficiente pelas 
nossas bandeiras. E o resultado 
está aí.

Eu não quero fazer 
prognósticos catastrofistas, mas 
suspeito que a história da primeira 
metade do século 21 será muito, 
mas muito parecida mesmo, com 
a história da primeira metade do 
século 20. Os fantoches de direita 
agora admirados (Trump, Marie 
Le Pen, Bolsonaro...) são apenas 
ensaios brandos. Este século ainda 
verá surgir um ídolo de verdade 
para essa massa de jovens 
intolerantes que aí está. E ele 
terá astúcia suficiente para tocar 
a flauta que conduz esta multidão 
de ratos aos seus objetivos. E este 
flautista vai crescer na sombra da 
nossa inoperância.
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Em Foco 

Lutero e Zuínglio

JENS SCHMITZ / 2017

FORMAÇÃO

SECRETARIAS PAROQUIAIS no Sínodo 
Paranapanema incrementam formação

Qualificação foi a ênfase de seminário com 
secretariados paroquiais no Paranapanema
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NOSSAS CRIANÇAS

Nas pegadas dos papais e a Pegada de Jesus

No Culto da Família em Blumenau no dia dos pais, o P. Flávio Peiter 
bateu um papo cabeça com as crianças, numa igreja cheia de pegadas. 
As crianças pisaram numa pegada como símbolo para seguir o exemplo 
dos pais e confiar em Deus, como o Pai de todas as pessoas. 

O Sínodo Paranapanema 
promoveu no dia 12 de agosto um 
seminário de qualificação e forma-
ção para secretários e secretárias de 
comunidades e paróquias, com 26 
participantes. O presidente do con-
selho sinodal, Heinz Egon Löwen, 
fez a abertura e o pastor sinodal 
Odair Braun dirigiu um momento 
de reflexão. 

Em seguida, Elizabeth Flem-
ming e Nilceia Medina Wassen 
assumiram a condução do semi-
nário, organizando o grupo em 
duplas para, de braços dados, con-
feccionar um barquinho de papel 
usando apenas as mãos livres. A 
realização da tarefa provocou re-
flexões sobre prever dificuldades, 
planejar, confiar, seguir instruções, 
comprometer-se, respeitar regras, 
trabalhar em equipe e alcançar o 
objetivo. Considerando o contex-
to comunitário da IECLB, quem 
poderia ser as duas mãos e quem 
poderia ser o barquinho foi tema 
de troca de informações. 

Os participantes receberam 
informações sobre a organização 
estrutural da IECLB e do Síno-
do Paranapanema. Também foi 
tratado sobre o PAMI e sobre 
estatísticas.

No final da manhã, um mo-
mento de “vez e voz” permitiu 
compartilhar entre os secretários 
e as secretárias pontos positivos e 
negativos do exercício da função, 
além das expectativas em relação 
ao próprio seminário. 

À tarde, foi a vez de explorar 
o material impresso: uma apos-
tila que trazia conteúdo sobre as 
diversas instâncias com as quais 
os profissionais estão envolvidos 
(presbitério, comunidade, paró-
quia, sínodo e IECLB), atribuições 
e responsabilidades de quem exer-
ce a função, assim como cópia dos 

principais documentos normativos 
da IECLB e do sínodo.

Como avaliação na retomada 
das expectativas em relação ao 
seminário, ficou claro que todas, 
segundo os participantes, tinham 
sido contempladas.

O Sínodo Paranapanema, com 
o novo Plano de Ação Missionária 
(PAMI) em fase final de cons-
trução, acredita que investir na 
qualificação e formação, tanto de 
ministras e ministros quanto de 
lideranças, reflete significativa e 
positivamente na concretização da 
missão da igreja. 

O seminário deu um panorama das responsabilidades da função.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



Nossos Hinos
NORIVAL MUELLER, 
pastor da IECLB no bairro 
Fidélis, em Blumenau/SC
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Ecumene PRESBITERIANOS escolhem 
nova coordenação no Brasil

IGREJA E GÊNERO

Dia de festa das mulheres na igreja
CLOVIS HORST LINDNER / Da Redação

Centenas de mulheres de 
18 países encontraram se em 
Wittenberg-Alemanha, no dia 12 
de agosto, para um Dia de Festa das 
Mulheres. Entre outros motivos, 
elas demonstraram a diversidade 
ecumênica no mundo através da 
participação de 120 mulheres que 
ocupam postos de liderança na 
igreja. Entre elas estavam a em-
baixadora da Igreja Evangélica na 
Alemanha para os 500 anos da Re-
forma, Margot Kässmann; a bispa 
Ilse Junkermann e a cozinheira de 
TV Sarah Wiener.

O encontro foi organizado pelas 
Mulheres Evangélicas da Alema-
nha Central, com apoio da Federa-
ção Luterana Mundial. Kässmann 
apresentou o projeto “Reforma é 
em todo lugar – Perspectivas das 
Mulheres”. “Os homens ainda 

dominam de modo esmagador a 
imagem da igreja”, ela disse. “E 
isto é lamentável”, completou.

Apesar de tudo, mudanças 
ocorreram. E não há nada de espe-
cial nisso, pois “apenas continua a 
afirmação teológica de Lutero de 

que todos os batizados são sacer-
dotes, bispos e papas”. Assim, é 
um sinal da Reforma de que hoje 
há mulheres em todas as camadas 
de liderança eclesial.

Mas a justiça de gênero ainda 
está longe de ser uma realidade na 

igreja, “quer seja na distribuição 
equilibrada de tarefas e ministérios, 
quer seja na linguagem inclusiva 
ou na imagem de Deus”, acrescenta 
a presidente das mulheres evan-
gélicas na Alemanha, Angelika 
Weigt-Blätgen.

Ainda há uma enorme lacuna entre homens e mulheres na distribuição de funções e ministérios na igreja.

Lutero, 
o poeta

Poetizar não é somente 
escrever um poema. Não se é 
poeta por profissão. Poetizar 
é uma forma de viver. Versos 
brotam numa determinada 
situação da vida. Em grande 
parte, expressam o que 
deixamos para trás.

Nos poemas dos hinos 
de Martim Lutero podemos 
encontrar um ser humano no 
seu silêncio. Que ora várias 
horas por dia, relê textos 
antigos e deixa no papel 
apenas algumas poucas 
linhas. Nestas linhas não 
encontramos o destemido 
reformador, o incansável autor 
teológico, o enérgico fundador 
de confessionalidade, o lutador 
político, o agitador verbalmente 
excedido. 

Os versos dos hinos de 
Lutero surgem no seu trato 
com os Salmos, com hinos 
antigos, na calma meditação do 
convento, procurando ensinar 
seus filhos, convidando as 
comunidades a perceber o 
singelo amor de Deus.

Apenas quando nos 
colocamos ao lado deste 
Lutero no seu dia a dia é que 
percebemos como nascem 
seus poemas. Ele, Lutero, se 
transporta para dentro de um 
texto bíblico e, então, canta 
sua alegria da salvação. E este 
cantar mostra total passividade 
e confiança plena na graça 
divina. Como no hino 155, 
estrofe 7:

“Pois eu sou teu e tu és meu; 
onde eu estou, terás o céu. 
Nada há de separar-nos.”

Lutero compôs porque ele 
queria cantar seus poemas. 
Este é o convite feito a nós 
hoje. Poemas de Lutero não 
são “textos bonitos” para serem 
consumidos.

A Igreja Presbiteriana Unida 
do Brasil – IPU realizou, nas de-
pendências do Centro de Formação 
Sagrada Família, no Ipiranga, em 
São Paulo, sua 18a Assembleia Geral 
Ordinária, nos dias 20 a 23 de julho, 
quando também elegeu seu novo 
Conselho Coordenador para o triênio 
2017-2020.

Na sexta-feira, 21 de julho, foi 
celebrado culto ecumênico com 
a presença de algumas igrejas e 
organismos parceiros da IPU. Sob 
o tema “Igreja Reformada, Sempre 
se Reformando: Que venham outros 
500 Anos!”, o culto contou também 
com a presença do Coral do Jardim, 
da Igreja Presbiteriana do Jardim das 
Oliveiras, de São Paulo e teve como 
pregador convidado o Rev. Valdir 
França, coordenador de Missões 
da Igreja Presbiteriana dos Estados 
Unidos – PCUSA para a América 

merick; pela Igreja Presbiteriana dos 
Estados Unidos-PCUSA o Presb. 
Dennis Smith e pela Comunhão 
Mundial de Igrejas Reformadas-
-CMIR Raíssa Vieira Brasil.

PRESBITERIANOS

Pastor Presidente participa de assembleia geral da IPU

Latina e Caribe que, com base em 
textos de Isaías e do Apocalipse, 
falou sobre as utopias e o compro-
misso social dos cristãos frente aos 
grandes desafios no mundo.

Antes do encerramento do culto, 
foi aberta a palavra aos convidados. 
Pela IECLB falou o pastor presi-
dente Dr. Nestor Paulo Friedrich; 
pelo Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs-Conic seu presidente, o bispo 

metodista Dom Flávio Irala; Pela 
Coordenadoria Ecumênica de Ser-
viços-CESE a Revda. Sônia Mota; 
pela Igreja Presbiteriana Indepen-
dente do Brasil-IPIB  o Rev. Áureo 
Rodrigues; Pela Aliança das Igrejas 
Presbiterianas e Reformadas da 
América Latina-AIPRAL os Revs. 
Agnaldo Gomes e Dario Barolin; 
pelo Conselho Latinoamericano de 
Igrejas-CLAI  o Presb. Nilton Em-

Simpósio na FLT
A FLT (Faculdade Luterana 

de Teologia) em São Bento 
do Sul/SC convida para o 6º 
Simpósio Internacional de 
Lutero, sob o tema Reforma 
da Igreja no Século XXI. 
Palestras nos dias 18 e 19 
de setembro. O professor 
Johannes von Lüpke, da 
Alemanha, deve abordar 
“Como se pode falar de Deus 
hoje?” no dia 19. O reitor, prof. 
Claus Schwambach, abordará 
a Reforma e liberdade cristã. 
O simpósio tem a parceria do 
Sínodo Norte Catarinense.
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HISTÓRIA E SUSTENTABILIDADE

Os alemães e as florestas brasileiras
Dr. JOÃO KLUG / Florianópolis

WIKIMEDIA COMMONS

Fritz Müller, um cientista entre os colonos do Dr. Blumenau

Em 1889, oriundo da 
Alemanha, chegava em 
Blumenau, o Pastor Her-
mann Faulhaber. Rapida-

mente se “aclimatou” às condições 
locais e em seus relatórios enviados 
à administração da igreja em Ber-
lim, com frequência destacava a 
sua admiração pela natureza na 
qual estava inserido, o bioma Mata 
Atlântica, na região do médio Vale 
do Itajaí. Reportava-se com muito 
humor à sua rotina no atendimento 
às várias comunidades, deslocan-
do-se a cavalo ou de carroça atra-
vés da “selva maravilhosa”. 

Em 1900, o pastor Faulhaber 
publicou um artigo no jornal 
Mitteilungen, o qual gerou muita 
polêmica, pois dizia respeito à 
utilização do castigo físico nas es-
colas da colônia Blumenau. Neste 
artigo, afirmava que algumas atitu-
des são passíveis, sim, de castigo 
físico, entre as quais menciona “o 
vandalismo em todas as suas for-
mas e o mau trato aos animais e à 
natureza”. É interessante observar, 
portanto, que na rede de escolas 
evangélicas alemãs sob a direção 
de Faulhaber, a questão do respeito 
à natureza fazia parte do conteúdo 
ensinado. O conceito ainda não 
era conhecido, mas, concretamen-
te, estava se falando de ideias de 
sustentabilidade e de educação 
ambiental.

A vinculação entre os alemães 
e a natureza é algo notório. Alguns 
autores denominavam as antigas 
tribos germânicas como sendo os 
“povos das florestas”. O fato é que 
a floresta e a natureza em geral 
sempre tiveram um valor simbóli-
co significativo entre os alemães, 
valor este potencializado com o 
movimento romântico na literatura 
alemã do início do século XX.

Floresta primordial – Em 
relação aos imigrantes alemães 
que chegaram em Santa Catarina 
ao longo do século XIX e início 
do XX, percebe-se através da 
análise documental relativa a este 
período, um forte estranhamento 
com relação à floresta que aqui 
encontraram. Ao contrário da 
Alemanha, onde se falava em 
Wald (floresta), aqui se falava em 
Urwald (floresta virgem), com uma 
vasta biodiversidade, totalmente 
desconhecida pelos colonos que 
iam se instalando. 

Era, portanto, necessário tomar 
conhecimento do novo bioma, 
aprender a lidar com a natureza e 
dela tirar o seu sustento e, nesse 
processo, foi extremamente im-
portante adotar a “tecnologia” do 

Conselhos agrícolas – Con-
siderando a relação entre a natureza 
e o processo de colonização, é digno 
de destaque o trabalho do Pastor Dr. 
Paul Aldinger entre 1901-1927, na 
colônia Hansa Hamônia, atual Ibi-
rama/SC. Trata-se de alguém que 
veio da Alemanha e rapidamente 
entendeu o meio e fez uma leitura 
na perspectiva da sustentabilidade, 
orientando os colonos a produzi-
rem, mantendo áreas de reserva, 
matas ciliares, conhecerem os 
recursos naturais da região, aumen-
tando a produção com o mínimo de 
agressão ao meio. 

Podemos afirmar que também 
com Aldinger havia uma clara 
consciência de sustentabilidade. 
Através do jornal por ele fundado, 
o Der Hansabote, procurava orien-
tar os colonos da região através de 
artigos práticos relativos aos mais 
diversos temas relacionados ao 
cotidiano da agricultura, pecuária 
e o meio circundante. 

Em 1909, chegou a propor 
junto ao consulado alemão de Flo-
rianópolis (mas não foi atendido), a 
criação de um campo experimental 
de agricultura e pecuária voltado 
para os colonos, o qual seria uma 
espécie de “campus avançado” 
visando melhorar a produção e a 
vida dos colonos, em harmonia 
com a natureza.  

Também em relação a Santa 
Isabel, a primeira comunidade 
evangélica luterana constituída em 
Santa Catarina, percebe-se através 
da análise documental uma estreita 
relação com a natureza. Os relató-
rios dos primeiros pastores/missio-
nários oriundos de Basel (Suíça) 
apontam nesta direção. A floresta 
não era vista como “a inimiga a 
ser vencida”, mas como uma aliada 
que devia ser entendida e respei-
tada. A harmonia com a natureza 
era algo que estava presente no 
discurso dos pastores/professores e 
era ensinado na escola/internato de 
Santa Isabel (Erziehungsanstalt). 

Numa época em que tanto se 
fala (e pouco se faz) em relação 
ao valor da natureza, creio ser 
oportuno lembrar da experiência 
dos imigrantes, de suas trajetórias 
de vida num contexto no qual era 
fundamental aprender sobre o novo 
bioma no qual iriam reconstruir   a 
sua existência material. 

Não é difícil entender que o 
modelo de exploração que aí está é 
insustentável e inviável para as pró-
ximas gerações. Olhando retrospec-
tivamente, podemos perceber que 
o tema tão atual, já fazia parte do 
cotidiano de nossas comunidades. 
O jubileu da Reforma também é 
oportunidade para pensar a relação 
com o meio circundante.

caboclo (denominado pelo pastor 
Martin Braunschweig em 1907, de  
Halbindianer = “meio índio”). Es-
tava claro que o caboclo era aquele 
que entendia da natureza, sabia 
melhor que ninguém como fazer a 
derruba e depois a queimada; como 
iniciar lavoura no sistema de coi-
vara; quais as melhores madeiras 
a serem utilizadas nas primeiras 

construções de estábulos, galpões 
e mesmo das casas, etc. 

Chamo a atenção para o fato 
de que este aprendizado com 
o caboclo (e em menor escala 
também com o indígena) nor-
malmente tem sido simplesmente 
negligenciado ou negado pela 
historiografia. Admitir que os ale-
mães aprenderam algo bom com 

os caboclos, em muitos círculos 
ainda é um tabu.

Rapidamente os colonos en-
tenderam o meio no qual estavam 
inseridos e, nesta leitura da natu-
reza, entenderam a necessidade 
de preservar uma área de mato em 
suas propriedades. Era uma reserva 
da qual se retirava uma viga para o 
galpão, cabos de ferramentas, etc.

WIKIMEDIA COMMONS

Duas obras de arte que 
mostram a impressionante 
fascinação causada pela 
floresta brasileira sobre os 
imigrantes. A obra ao lado 
é do conhecido desenhista 
Rugendas. Suas obras 
sobre a escravidão e a 
vida no império brasileiro 
estão em todos os nossos 
livros de história. Pouca 
gente sabe tratar-se de 
um alemão, Johann 
Friedrich Rugendas 
(1802-1858), que esteve 
diversas vezes no Brasil 
e na América Latina, 
produzindo centenas de 
obras maravilhosas.

Aqui, a impressionante 
visão da Floresta 

Amazônica, numa das 
curvas do imenso rio.  A 

obra é do alemão Carl 
Friedrich Philipp von 
Martius (1794-1868), 
menos conhecido que 
Rugendas, porém não 

menos maravilhoso 
que ele. Natural de 

Erlangen, Martius veio 
ao Brasil em 1817 com 
a Princesa Leopoldina 

e participou de uma 
expedição à Amazônia 

pela costa até 1820.

FRITZ MÜLLER (1822-
1897) foi um gênio difícil e 
incompreendido, mas que 
amava a floresta. Pesquisador, 
naturalista, botânico, professor de 
história e de ciências naturais, ele 
decidiu embrenhar-se na floresta 
brasileira em companhia do Dr. 
Blumenau, tornando-se um dos 
colonos. Mas foi o mais famoso 
pesquisador da Mata Atlântica 
entre os pioneiros da colonização 
alemã em Santa Catarina. Adepto 
da teoria da evolução, fez diversas 
pesquisas na nossa floresta e 
correspondeu-se com Charles 
Darwin, realizando importantes 
descobertas que corroboravam a 
pesquisa do Pai da Evolução. 

Sua pesquisa foi publicada 
com o título "Für Darwin" cinco 
anos após este publicar "A 
Origem das Espécies". Foi o 
primeiro cientista e elaborar 
modelos matemáticos para 
elucidar a seleção natural. 
Darwin enviou 39 cartas a ele, 
chamando-o de "o príncipe dos 
observadores". Fritz Müller foi 
neto de um químico e filho de 
um pastor luterano, sentindo 
na pele a arte de equilibrar-se 
entre a ciência e a religião de 
seus conterrâneos colonos. 
Ele próprio se declarava ateu. 
Ainda assim, está sepultado no 
cemitério luterano de Blumenau 
Centro.


