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Deus conosco no Natal

www.facebook.com/ocaminhoieclb

Leia tudo 
sobre o 
Concílio 
da Igreja 
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 LEIA

DIVULGAÇÃO INTERNET

Depois de um ano de privações, isolamento, dor e luto, no nascimento de Jesus, Deus se revela "Deus Conosco". A simbologia do presépio com máscaras é nosso jeito de dizer isso.
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 CONCORDA COMIGO?

Acessibilidade e xícaras
VIEGAS 
FERNANDES 
DA COSTA, 
Florianópolis/SC

QUEM LEU?

O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida 
com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão 

desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que 
nunca deixem de socorrer os seus parentes.        ISAÍAS 58.7

MAESTRIA EM QUESTÕES POLÊMICAS
Um louvor especial ao artigo de Elisandro Rheinheimer (edi-

ção de novembro, página 14). Incrível. Ele aborda duas questões 
polêmicas com maestria. Já no primeiro parágrafo ganha o leitor 
para a causa ao identifi car diferentes imagens que temos de Deus 
a partir da vida das pessoas (profi ssão) e analisa isso criticamente. 
Mais adiante aborda de que lado Deus está com exemplos muito 
concretos, sem ignorar o desafi o que isso é no momento. Ótima 
argumentação. O jornal ganha muito com artigos assim.
 Pa. Dra. SCHEILA ROBEDRTA JANKE, Pomerode/SC

Atrofi ar um pouco a 
cada dia é sempre 
ter que descobrir 
uma nova estraté-

gia para fazer coisas básicas. 
As mãos que seguravam um 
copo, de repente já não segu-
ram mais o mesmo copo. Os 
dedos que datilografavam em 
uma máquina de escrever, hoje 
não suportam o teclado de um 
notebook. Então você descobre 
novos copos, começa a reivin-
dicar xícaras de asas grandes 
nas cafeterias, aprende a digitar 
com os nós dos dedos.

Cadarços de sapato passam 
a ser desafi adores. Pela manhã, 
exigem de você um duelo. O 
tempo de alguns segundos 
transformados em minutos. 
Sabonetes de glicerina, você 
vai descobrindo, são muito 
escorregadios. Os critérios para 
a escolha do sabonete passam a 
considerar sua textura e a possi-
bilidade de escorregarem menos 
em uma mão que já não mais 
se espalma. O aperto de mãos, 
a propósito, substituído por um 
soquinho amigável. Você que 
gostava de usar camisas sociais, 
abotoáveis, vê-se escolhendo as 
básicas de malha para fugir dos 
botões. Chaves passam a ser 
suas inimigas. Moedas, idem.

Quando se tem uma doença 
degenerativa, que vai te atro-
fi ando ao longo do tempo, o 
mais duro é ter que reaprender 
constantemente aquilo que 
você já faz. Não é glamouroso, 

acreditem; tampouco heroico. É 
chato pra caramba, e doloroso.

Ir a um coquetel se transfor-
ma quase em uma prova olímpi-
ca. Equilibrar-se com muletas, 
as mãos atrofi adas tendo que 
segurar a comida ou um copo 
e – pasmem – ainda conseguir 
comer! Não rola; e a tendência 
é, educadamente, dizer: não, 
obrigado, estou sem fome.

A atrofi a constante tam-
bém te ensina que muitas 
vezes quem pensa em design e 
layouts não pensa em funciona-
lidade. Talheres, copos, pratos, 
sanduíches etc. Na sanduicheria 
descolada que existe aqui perto 
de casa, por exemplo, não há 
talheres. Para um sujeito como 
eu, que a cada dia precisa rea-
prender a fazer coisas simples, 
comer um hambúrguer nesta 
sanduicheria descolada é algo 
quase impossível.

Isto para não falar das ma-
çanetas redondas e das xícaras 
de café com asas fechadas 
ou muito pequenas (sim, sou 
viciado em café!). Se sua mão 
é atrofi ada, maçanetas redondas 
e xícaras com asas não conven-
cionais transformam-se em um 

Everest a ser escalado sem tubo 
de oxigênio! Falo destas coisas, 
mas poderia falar de muitas 
outras e a lista seria infi ndável, 
principalmente no domínio dos 
self-services. 

Ocorreu-me escrever sobre 
isto – e, talvez, outro dia eu 
volte ao assunto – porque ouço 
essas conversas a respeito da 
acessibilidade e a primeira coi-
sa que vem ao discurso das pes-
soas são as rampas e elevado-
res. Mas acessibilidade é muito 
mais. É, por exemplo, dispor de 
xícaras com asas largas na cafe-
teria e considerar que atividades 
muito simples para você podem 
representar algo enorme para 
alguém que está do seu lado. 
Principalmente quando se trata 
de uma pessoa cuja condição 
física não é estacionária.

(P.S.: compartilho esta 
experiência porque penso que 
ela pode ajudar na refl exão 
sobre acessibilidade. Não se 
trata, portanto e obviamente, 
de pedir às pessoas que tenham 
piedade.)

Viegas Fernandes da Costa é escritor, historiador 
e professor do Instituto Federal de Santa 
Catarina, e reside em Florianópolis/SC.

Chegou o tempo de Advento; início de um 
novo ano litúrgico; tempo de preparo para 
no Natal. O catequista Edson Ponik canta 
este tempo especial assim: Advento é tem-
po de preparação, de abrir caminho para 
o Deus criança. É estar disposto a ajudar 

o irmão, e a uma irmã encher de esperança... Advento 
é tempo de transformação, mudar caminhos para um 
mundo novo... Advento é tempo de decoração, fl orir ca-
minhos, aplainar colinas. Encher de amor e luz o cora-
ção para espalhar nas noites natalinas... (Livro de Canto 
358). Que bonito! Que tempo bonito à nossa frente! 

Lembro com carinho do tempo em que eu vivia em 
internato, como jovem – a 400 km de distância de casa, 
sem poder voltar para casa durante o ano letivo! Quando 
iniciava o tempo de Advento, era sinal de que a volta para 
junto dos pais e irmãos estava bem próxima! Que senti-
mento bom!

Então, o tempo de Advento deste ano também traz 
para você e sua família um sentimento bom, de expecta-
tiva, de esperança? Certamente, neste ano tão diferente 
de Pandemia nosso tempo de Advento e a Celebração do 
Natal deverão ser diferentes. Tempo com cuidado, dis-
tanciamento, mais solitário talvez... Sem abraços físicos, 
de fi lhos longe dos pais, de avós distantes dos netos... 
E é para esta situação que a ilustração da primeira pági-
na do Caminho quer apontar: Maria e José, e o próprio 
Filho de Deus recém-nascido de máscaras... Em tempos 
bicudos como os atuais, o Salvador vem estar conosco. 
Recebamo-lo de corações abertos (mesmo de máscaras)...

Como poderá ser o nosso tempo de Advento e o nosso 
Natal? Certamente precisaremos de criatividade, muita 
criatividade. Inventar jeitos, para nós, nossos familiares, 
nossos amigos. Nossa colunista Ana Isa, sob o título 
Esperance-se, que é Natal (pág. 6), nos ajuda com uma 
série de sugestões interessantes. Também a última página 
nos traz um auxílio valioso (A luz que nos revela o amor 
de Deus). Quem sabe, nos ajuda. O Caminho deseja a to-
dos e todas um abençoado Tempo de Advento e um Natal 
cheio de amor e esperança. 
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 32o CONCÍLIO DA IGREJA

Com nova dinâmica, Concílio 
da IECLB foi todo on-line
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O Evangelho compromete com o contexto
 MENSAGEM DO CONCÍLIO

A palestra principal do 32º 
Concílio da IECLB foi proferida, na 
plenária virtual da manhã de sába-
do, pelo pastor e professor Dr. Paulo 
Afonso Butzke. O assunto foi o Tema 
do Ano de 2020, que tem foco na 
vivência do Batismo. Partindo de 
experiências de personagens bíblicos, 
Butzke destacou que, “quando Deus se 
envolve e intervém, a história humana 
se torna história da salvação”. Do pon-
to de vista do tema da IECLB, “viver o 
batismo é viver a esperança no hori-
zonte do futuro de Deus”.

Para Butzke, a experiência eclesial 
de 2020 lançou desafios a partir da 
realidade da crise sanitária mundial da 
Covid-19. “A pandemia afetou a comu-
nhão e a gestão financeira da IECLB. 
Mas acelerou o uso das mídias num 
grau acelerado. Experimentamos um 
boom de inovações e hoje somos uma 
igreja criativa na área, com estatísticas 
animadoras”, defendeu o professor. 
Como efeito colateral da pandemia, 
temas outrora mais opacos passaram a 
ganhar relevância e destaque. “Temas 
como a morte e o luto passaram a ser 
prioritários”, exemplificou.

A crise de 2020 trouxe o consenso 
de que “seremos uma igreja híbrida, 
que precisa de equilíbrio e planejamen-
to. É tempo de perguntar pelos propó-
sitos de Deus para a IECLB”, pontuou 
Butzke durante a apresentação.

Em sua percepção, precisamos da 
criatividade do Espírito Santo para 
descobrir “quais formatos nos ajudam 
hoje a comunicar o evangelho com 
plausibilidade e relevância”. 

O Deus da esperança deseja se 
envolver com seu povo, afirmou o pro-
fessor. “Na hospitalidade da comunida-
de as pessoas experimentam a hospita-
lidade de Deus”, classificou. Por isso, 
deve-se refletir sobre formas comple-
mentares à comunidade para reunir as 
pessoas. Isso significa que “precisamos 
nos conceder tempo para ensaios para 
o novo, para formas complementares 
de encontros”.

Novas formas, formatos e jeitos 
somente serão possíveis a partir do 
sacerdócio geral de todas as pessoas 
crentes, que Butzke classificou como 
“o mútuo sacerdócio cristão”. Para ele, 
a vivência do Batismo é a vivência do 
sacerdócio geral. 

Essa busca por novas formas lança 
o desafio da importância da igreja 
para a sociedade. “A igreja é relevante 
quando se envolve com demandas da 
sociedade”, concluiu. Nesse sentido, 
com base na impactante experiência 
de 2020, “olhamos para o futuro com 
confiança e esperança”, arrematou.

 PALESTRA DO CONCÍLIO

A IECLB SERÁ 
UMA IGREJA HÍBRIDA
P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

No dia 23 de outubro  a 
IECLB iniciou o 32o 
Concílio da Igreja, evento 
que acontece a cada dois 

anos. O encontro terminou no dia 25. O 
Concílio estava previsto para acontecer 
na cidade de Cacoal/RO, no Sínodo da 
Amazônia. O objetivo era, também, co-
memorar os cinquenta anos de presença 
luterana na Amazônia. 

Seria a tão aguardada oportunidade 
de mostrar a delegados e delegadas de 
todos os 18 sínodos da igreja o resultado 
do mais impactante trabalho de missão 
de sua história. Mas, como 2020 está 
sendo um ano de distanciamento social 
em função da Pandemia de Covid-19, 
o Concílio da IECLB também ganhou 
nova dinâmica e, pela primeira vez, um 
Concílio da Igreja aconteceu totalmente 
de forma on-line. Com isso, a celebração 
nacional pela presença na Amazônia 
ficou no virtual e se restringiu a ativida-
des locais.

O tema do Concílio foi “Viver o 
Batismo: Fortalecer a Esperança”, e 
mostrou que estar esperançoso em um 
tempo de pandemia e desafios ambien-
tais, sociais e econômicos nos torna 
renovados e fortalece as palavras do 
Evangelho de João 15.16, que faz parte 
do Tema do Ano da IECLB: “Eu escolhi 
vocês para que deem fruto”.

Como dinâmica, a IECLB utilizou 
plataforma on-line para receber mais 
de 100 pessoas, que acompanharam 
os relatórios do biênio do Conselho da 
Igreja, da Presidência e da Secretaria A tragetória missionária da IECLB na Amazônia devia ser celebrada em Cacoal/RO

Geral. Representantes da Ecumene e dos 
dezoito sínodos que compõem a IECLB 
no Brasil participaram. 

Seções abertas foram transmitidas 
ao vivo no Youtube, para que membros 
da IECLB e comunidades pudessem 
acompanhar o Concílio em tempo 
real, destacando e reforçando as Metas 
Missionárias da IECLB, que ressaltam, 
além de outros pontos, o compromisso 
em ser uma igreja atraente, acolhedora, 
democrática e conectada.

Da mesma forma, os cultos de aber-
tura e encerramento, tradicionais e mar-
cantes dos Concílios da IECLB, foram 
preparados, gravados e acompanhados à 
distância. Mais de 1,8 mil lares simulta-
neamente se conectaram ao Youtube da 

IECLB para celebrar em conjunto, sinal 
de unidade e caminhada conjunta de 
uma igreja cada vez mais conectada.

Do encerramento do Concílio fica a 
mensagem de que, assim como o grão 
de feijão brota e se transforma em planta 
que alimenta – não por nossa vontade, 
mas por milagre de Deus –, também nós 
somos transformados e transformadas 
por este Deus que nos acolhe e nos cha-
ma no Batismo. Por meio desse chama-
do, podemos semear e gerar bons frutos. 
Afinal, onde quer que estejamos – seja 
em nossas casas, na vivência comunitá-
ria ou celebrando cultos online – somos 
IECLB, somos igreja do Senhor e sinais 
de esperança fortalecida e renovada 
neste mundo.

Em sua palavra às comunidades em 
todo o Brasil, delegados e delegadas do 
32o Concílio da Igreja lamentaram não 
poder “ter o aguardado encontro presen-
cial na cidade de Cacoal/RO, em come-
moração aos cinquenta anos da presença 
luterana na Amazônia”. 

Segundo a mensagem, a Pandemia de 
Covid-19 trouxe preocupação com a pa-
ralisação das atividades presenciais, luto 
e perda de sustentabilidade das comu-
nidades, “mas também sentimos o agir 
de Deus que caminha conosco através 
de atividades presenciais e on-line, nas 
ações diaconais, no cuidado e consolo, 
no desenvolvimento de habilidades e uso 
de recursos tecnológicos”. A situação fez 
surgir “novas práticas”, que ajudaram 

a igreja a caminhar para um “formato 
de igreja híbrida, combinando as mo-
dalidades presencial e virtual. Podemos 
encontrar novas formas de atuação sem 
prescindir da comunhão e do pertenci-
mento à Comunidade”. Um novo jeito 
de ser igreja será possível com o “amplo 
envolvimento de todas as pessoas bati-
zadas no exercício do sacerdócio geral. 
Deus nos capacita com dons para viver e 
testemunhar o seu reino”.

A missão da igreja é propagar o 
evangelho em palavra e ação. “Sofremos 
com as mais de 150 mil mortes por 
Covid-19, mas a esperança alicerçada na 
ressurreição traz consolo e motiva a soli-
dariedade”. A esperança lança sementes 
de amor, que nos “compromete com a 

prática do bem, da justiça, da paz, da 
misericórdia e do cuidado com a criação 
divina. O Evangelho nos compromete 
com as questões do contexto. Por isto, a 
Igreja precisa estar vigilante e ser profé-
tica”, o que envolve questões sociais e 
ambientais.

“Ainda que vivenciemos incertezas, 
temos a certeza de que as promessas de 
Deus, reveladas nas Escrituras Sagradas, 
se realizam. Achegamo-nos ao Deus da 
esperança para receber ânimo e inspira-
ção. E o Deus da esperança encha vocês 
de toda alegria e paz na fé que vocês 
têm, para que sejam ricos de esperança 
no poder do Espírito Santo (Romanos 
15.13)”, finaliza a carta dos conciliares a 
instituições e comunidades Brasil afora.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Secretário de Missão volta ao 
campo missionário após cinco anos

Pastor Jeferson é 
instalado em Irati

 MINISTÉRIO

OBITUÁRIO

FLASHES

Depois de estar à fren-
te da Secretaria da 
Missão da IECLB 
pelos últimos cinco 

anos, a seu pedido, o pastor 
Dr. Pedro Alonso Puentes 
Reyes foi enviado pela dire-
ção da IECLB para a paróquia 
de Sinop, no Sínodo Mato 
Grosso. Depois de atuar por 
alguns meses como coorde-
nador do Núcleo de Produção 
e Assessoria (NPA), Reyes 
assumiu a tarefa na Secretaria 
de Missão em 1o de dezembro 
de 2015. Após cinco anos na 
função, quis novamente atu-
ar como pastor em paróquia, 
colocou seu nome à disposição 
da Presidência para um envio 
e foi enviado para assumir 
o 2º Campo de Atividade da 
Paróquia de Sinop/MT onde 
está desde 1o de novembro.

Nascido no Chile, Reyes 
foi ordenado ao ministério 
pastoral em maio de 1991 e 
veio ao Brasil para fazer estu-
dos de mestrado e doutorado 

na Faculdades EST em São 
Leopoldo. Fez o PPHM em São 
Bento do Sul e atuou em São 
José dos Campos e no Rio de 
Janeiro.

“Agradecemos a Deus pelo 
tempo que você serviu como 
ministro na sede da IECLB, 

como assessor do NPA e 
como Secretário de Missão. 
Agradecemos a Deus pelo 
seu empenho, seus dons, seus 
conhecimentos, seu companhei-
rismo e sua dedicação à missão 
de Deus a partir da função aqui 
assumida. De modo especial, 

agradecemos por seu jeito 
chileno-brasileiro de ser, suas 
perguntas provocativas e seu 
espírito inquietante”, disse a 
pastora Sílvia Beatrice Genz na 
celebração de envio, realizada 
por meio virtual.

Colegas de trabalho foram 
convidados a escrever uma 
mensagem em cartaz, que foi 
mostrado na tela, copiado e 
entregue em mãos ao pastor 
que, junto com a esposa Roseli 
Blank agora residem em Sinop.

O pastor Marcos Bechert, 
Secretário Geral, explica 
que “no período da vacân-
cia, o pastor Olmiro Ribeiro 
Jr, Secretário de Ação 
Comunitária, esrtá respon-
dendo de forma temporária 
pela Secretaria de Missão, ao 
menos até a próxima reunião 
do Conselho da Igreja, a quem 
compete homologar o secreta-
riado proposto pelo Secretário-
Geral, conforme o Inciso VI 
do Art 30 da Constituição da 
IECLB”.

O pastor 
Pedro 
Puentes 
Reyes 
deixou a 
Secretaria 
de Missão 
e assumiu 
paróquia 
no Mato 
Grosso

Em clima de gratidão e 
louvor, à sombra das árvores 
e ao som do canto dos ca-
nários, a Paróquia Luterana 
das Araucárias, com sede em 
Irati/PR, celebrou no dia 17 
de outubro a instalação do 
pastor Jefferson Schmidt. O 
ato de instalação foi oficiado 
pelo pastor sinodal do Sínodo 
Paranapanema e 1º vice-presi-

dente da IECLB, Odair Airton 
Braun. Teve como assistentes 
o pastor vice sinodal Alfredo 
Jorge Hagsma e a pastora 
Vera Maria Immich. Também 
estavam presentes os pastores 
Rodrigo Gustavo de Lima e 
Samuel Leitzke. 

A comunidade reunida 
celebrou em gratidão e rendeu 
louvores a Deus pela força e 
orientação até aqui recebidas 
e para que o Santo Espírito 
continue animando a vida de fé, 
fortalecendo as comunidades 
para que dons sejam desperta-
dos e o seu testemunho chegue 
a todas as pessoas.

Pastor Jefferson e sua espo-
sa Graziela agradeceram todo 
o cuidado e carinho recebidos 
e desejaram que este tempo de 
convivência e aprendizado mú-
tuo possa marcar e transformar 
a vida das pessoas que formam 
esta paróquia.

Após 11 anos de atuação 
ministerial na Paróquia Litoral 
Norte Catarinense, com sede 
em São Francisco do Sul/SC, a 
pastora Cristina Scherer encer-
rou suas atividades no dia 3 de 
outubro em culto de despedida 
e envio. As ministras, pastoras 
e catequistas trouxeram uma 
palavra de ânimo e gratidão em 
nome do grupo de ministras 

do sínodo. O pastor sinodal 
Claudir Burmann também 
participou. 

A pastora, que tem casa 
própria na cidade, passará a 
morar em São Francisco do Sul 
durante o período de disponi-
bilidade ministerial até assumir 
nova vaga pastoral na IECLB.

A pastora Cristina agra-
deceu cada pessoa que soube 
caminhar em conjunto e em 
parceria durante sua caminha-
da em terras litorâneas e fez 
uma análise de sua caminhada 
ministerial na paróquia utili-
zando a imagem da casa em Mt  
7.24-27. 

A pastora também atuou 
como representante do 
Sínodo Norte Catarinense no 
Conselho de Redação do jornal 
O Caminho. Em nome do 
Conselho de Redação, deseja-
mos bênçãos e sucesso à pasto-
ra e gratidão pela perceria.

Pastora Cristina deixa 
paróquia no litoral

Claudio Arthur Haacke 
(60 anos) faleceu no dia 10 
de novembro, vítima de pa-
rada cardíaca. Ele era mem-
bro e liderança atuante da 
Paróquia Martim Lutero em 
Brusque/SC, na Comunidade 
de Lorena em Guabiruba/
SC, e exerceu o cargo de 
vice-presidente do Conselho 
Sinodal do Sínodo Vale do 
Itajaí. Claudio Haacke era 
pai da pastora Beatriz Regina 
Haacke e sogro do pastor 
Gleidson Fritsche, ambos 
atuantes em Pelotas/RS. Ele 
foi sepultado no dia 11 de 
novembro, no Cemitério de 
Lorena. Deixa enlutada a 
esposa, Maria Josete Rieg 
Haacke; dois filhos e uma 
filha, demais familiares e 
amigos e amigas.

Atilo Dammann faleceu 
no dia 13 de novembro em 
Forquetinha/RS, em decor-
rência de um AVC e compli-
cações advindas. Atilo era 
pai do pastor Daniel Adolfo 
Dammann, ministro na paró-
quia de Palhoça/SC.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Tawadros II afirma que 
as redes sociais são “uma 
arma de dois gumes”, como 
uma “faca” que pode ser 
usada corretamente ou incor-
retamente, com um potencial 
destrutivo que pode prejudi-
car os indivíduos e dilacerar 
o tecido social. No nosso 
tempo “cada pessoa não pode 
prescindir da utilização de 
dispositivos tecnológicos 
modernos na sua vida quoti-
diana. Mas tal uso deve ser 
feito com sabedoria e sem 
excessos”, frisa o Patriarca 
da Igreja copta ortodoxa. 
(Vatican News)
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 FACULDADES EST

Central de Recursos será 
lançada em dezembro

 COMUNICAÇÃO

O papel das 
redes sociais na 
atuação da IECLB

AFaculdades EST, de São Leopoldo/
RS, lança um serviço inédito para 
a IECLB. Segundo o professor 

Iuri Andreas Reblin, trata-se da Central de 
Recursos Integrados. A plataforma digital 
terá em seus arquivos materiais didáticos e 
institucionais, vídeos de conteúdo, artigos 
acadêmicos, subsídios litúrgicos, cursos 
autoinstrutivos, orientações práticas, num 
conjunto de recursos para as demandas 
práticas das lideranças da igreja. 

O objetivo é reunir material para a for-
mação do sacerdócio geral, como vídeos, 
podcasts, lives, cursos online, materiais 
para dinâmica de grupos, tutoriais e cursos 

para uso de mídias nas comunidades. O 
espaço também será um fórum permanente 
para que as lideranças da IECLB colo-
quem questões a serem respondidas por 
quem usa, criando um sistema de FAQ co-
laborativo sobre os mais variados assuntos. 

Por meio da Central, será possível 
acessar recursos da e para a IECLB, como 
materiais do centro de recursos litúrgicos, 
o site do Proclamar Libertação, subsí-
dios teóricos, bibliotecas e outros. Inclui 
ainda séries exclusivas de audiovisuais de 
conteúdos e subsídios para os mais diver-
sos fins. O lançamento está previsto para 
dezembro.

O presidente da Igreja 
Evangélica na Alemanha-IEA, 
P. Dr. Heinrich Bedford-
Strohm, anunciou que não será 
candidato a reeleição. Sua ges-
tão à frente do conselho que 
dirige a igreja alemã termina 
em um ano, quando será o 
concílio. Bedford-Strohm não 
pretende pleitear novo manda-
to, conforme anunciou no dia 
29 de outubro. 

A gestão do professor de 
teologia à frente da igreja ale-
mã foi marcada por decisões 
ousadas, como a compra de 
um navio para auxiliar refu-
giados no Mediterrâneo, bem 
como diversos pronunciamen-
tos em defesa de uma postura 
mais acolhedora da Europa 
em relação a quem procura 
um novo lugar para viver.

Também foi significativa 
a sua atuação durante os 500 
anos da Reforma Luterana, 
em 2017. Destaque também 
merece sua postura determi-
nada em oposição ao cresci-
mento dos movimentos de ex-
trema-direita no país europeu, 
que ainda sofre os traumas da 
atuação do nazismo.

Na última assembleia da 
Igreja Evangélica na Alemanha 
foi instituída a tesoura ecle-
siástica nos recursos. Com a 
perda constante de membros e 
a queda na captação do imposto 
eclesial, o conclave decidiu que 
em 2030 devem ser gastos 17 
milhões de euros a menos do 
que hoje. Para muitas institui-
ções e departamentos da IEA 
isso representa uma drástica 
redução dos recursos a partir de 
2022. Simultaneamente, devem 
fluir menos recursos para obras 
de missão no terceiro mundo.

Segundo o relatório da Secretaria 
Geral ao 32o Concílio, o Facebook e o 
Youtube são parceiros importantes da 
IECLB. O canal da IECLB no Youtube teve 
um aumento de quase 183 por cento nas 
visualizações no último ano. De 82,5 mil 
visualizações no ano passado, passou a 233 
mil visualizações até junho deste ano. No 
período, o número de inscrições no canal 
subiu 273,5 por cento, passando de 1.168 
para 4.363 inscrições. 

Nesse canal de vídeos, a Presidência 
da IECLB busca aproximar-se dos mem-
bros. Foi destaque a série de lives sobre as 
Metas Missionárias, realizada em parceria 
com pastoras e pastores sinodais, Conselho 
da Igreja e setores de trabalho em âmbito 
nacional.

Já no Facebook, entre setembro de 2018 
e setembro de 2020, o número de seguido-
res passou de 16,5 mil para 22,3 mil pesso-
as, 68 por cento de mulheres.

Enquanto isso, o espaço mais importante 
de comunicação da IECLB com seus mem-
bros e a sociedade é o Portal Luteranos. O 
portal está em fase de reformulação para o 
ano que vem. Com 1,6 milhão de visitas no 
ano passado e quase um milhão até junho 
deste ano, o portal já acumulou um total de 
24 milhões de visitas, com visualização de 
41,6 milhões de páginas.

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

Quantos ministros e ministras tem 
a IECLB? Com quatro ministérios com 
ordenação, a igreja tem pastores e pastoras, 
catequistas, diáconos, diáconas e diaconi-
sas, missionários e missionárias. Em 2020, 
o total de pessoas elencadas no ministério 
na IECLB é de 1.224 pessoas, entre as 
quais há 817 homens e 407 mulheres.

Em 2020, a IECLB tem um total de 978 
pastores e pastoras. Desses, 655 estão ati-
vos, 222 em inatividade, 24 em afastamen-
to e 77 em outra situação. Entre os ativos 
há 472 pastores e 183 pastoras.

No ministério catequético há 65 
homens e mulheres na igreja, dos quais 
37 estão ativos, com dez homens e 27 
mulheres. No Ministério Diaconal há um 
total de 128 pessoas, entre as quais 54 são 
diáconos e diáconas ativos (17 homens e 
37 mulheres) e 14 diaconisas em atividade. 
Já no ministério missionário há 43 pessoas 
em atividade (29 homens e 14 mulheres) 
e dez inativas. Somados ao quadro geral 
ministerial da IECLB contam-se ainda 89 
viúvas e viúvos de ministros, o que totaliza 
1.313 pessoas. Esse total de ministros e 
ministras atua junto aos 621.249 membros 
ligados à IECLB em todo o Brasil.

 MINISTÉRIOS

Quem atua nos quatro ministérios 
com ordenação na IECLB?
P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

A Secretaria da Habilitação ao 
Ministério divulgou em 7 de novembro a 
relação das pessoas aprovadas no Exame 
Pró-Ministério, realizado pela Comissão 
de Exame nomeada pelo Conselho da 
Igreja. Para o Ministério Missionário fo-
ram aprovados três mulheres e quatro ho-
mens. São eles Franciele Kampke Esteves, 
Jéssica Lidia Gielow Melz, Maria Paula 
de Araújo Katschor, Mateus Lichtblau, 
Osmir Brito de Sena, Paulo Rafael Moeller 

Melchiors e Tiago Francisconi.A lista 
de aprovados para o Ministério Pastoral 
inclui duas mulheres e 11 homens: 
Anderson Eduardo Zech, Daniel Pagung 
Huver, Éder Beling, Fabricio Fabiano 
Wagner, Guilherme Andrade, Henrique 
Luiz Arnold, Isaías Steinmetz, Jeferson 
Buss, Lucas Villan Arrue, Simoni da Silva 
Emerick Runge, Taciana Höring Camillo, 
Willian Kaizer de Oliveira e Yarlles 
Ramlow Klistzke.

Divulgada lista de candidatos/as

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



Na imagem, Katharina Luther interpretada pela atriz Karoline Schuch

DIVULGAÇÃO INTERNET

6 MULHER O CAMINHO - ANO XXXVI / No 12 / DEZEMBRO DE 2020

 REFORMA

6256

ESPERANCE-SE 
QUE É NATAL!

 SORORIDADE

Pa. ANA ISA DOS REIS 
COSTELLA, Blumenau/SC

A coluna SORORIDADE (amor entre irmãs) é compartilhada entre as 
pastoras Francinne de Oliveira Kerkhoff (Videira/SC), Ana Isa dos Reis 
Costella (Blumenau/SC) e Vera Regina Waskow (Curitiba/PR).

Mulheres tomam 
um café com 
Catarina

Como está a 
representatividade 
feminina na igreja

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

Acostumadas ao isola-
mento e distanciamento 
da pandemia, as mu-

lheres fizeram uma celebração 
diferente no dia da Reforma 
Luterana, em 31 de outubro. 

Para celebrar a força das 
mulheres no movimento de 
Lutero, convocaram para um 
“Café com Catarina”. Mulheres 
em toda a IECLB se inscreve-
ram para participar da ação, 
marcada para as 16 horas do 
Dia da Reforma, pelas redes 
sociais. Em diversas comunida-
des ou nas casas das mulheres, 
grupos se reuniram virtualmen-
te para um delicioso café. Nas 
mesas, bolo, biscoitos, um café 
quentinho, mesa posta para 
Catharina e um papo muito gos-
toso sobre a visão feminina da 
fé cristã. A ação nacional pelo 
Youtube teve mais de duas mil 
visualizações. 

A homenageada, Katharina 
Luther, esposa do reformador 
Martim Lutero, teve papel deci-
sivo no movimento que notabi-
lizou seu marido. Enquanto ele 
delineava a teologia do movi-
mento em milhares de páginas 
de estudos, reflexões, pregações 
e escritos, Katharina adminis-
trava tudo e ainda dava pitacos 
certeiros em diversos assuntos. 

Katharina era presença 
constante à mesa nas refei-
ções em que Lutero promovia 
calorosos debates, que ficaram 
conhecidos como “conversas à 
mesa” (Tischreden). E ela não 
ficava apenas ouvindo, mas 
dava sua visão de tudo e era 
incentivada pelo marido. Tanto 
assim, que o reformador a cha-
mava de “Estrela da Manhã de 
Wittenberg”, para ressaltar que 
sua opinião era importante. Por 
isso mesmo, nada melhor do que 
celebrar a Reforma tomando um 
gostoso café com Catarina!

Como anda a repre-
sentatividade feminina nos 
órgãos deliberativos da 
IECLB? Além da pastora 
presidente, Sílvia Betarice 
Genz, quantas mulheres 
participam das decisões na 
igreja? Esta é uma pergun-
ta importante, e ela está 
também no relatório da 
Secretaria Geral. Entre os 

18 pastores sinodais há quatro 
mulheres. No Conselho da Igreja 
há dez mulheres e nove homens. 
Nas sete secretarias em Porto 
Alegre há três mulheres. No total 
dos órgãos deliberativos nacio-
nais, por gênero, há 88 mulheres 
e 95 homens. Já nos sínodos, pa-
róquias e comunidades as mulhe-
res também integram o time de 
pessoas que lideram sua igreja.

 GÊNERO

Para o biênio 2020/22, 
a metade da Diretoria do 
Conselho da Igreja mudou. 
Permaneceu a presidência e 
mudaram os secretários. A 
presidente para o novo perí-
odo continua sendo Anelize 
Marleni Berwig (Sínodo Rio 
Paraná) e seu vice Roberto 
Boebel (Sínodo Vale do 

Itajaí). O primeiro secretário 
agora é o pastor Tiago Felsch 
Winkel (Sínodo Centro-Sul 
Catarinense), em substituição 
à  Dra. Débora Eriléia Pedrotti 
Mansilla (Sínodo Mato Grosso), 
que assume a segunda secretaria 
em substituição à pastora Marli 
Seibert Hellwig (Sínodo Norte 
Catarinense).

Conselho da Igreja 
escolhe nova diretoria 
até o ano de 2022

 IECLB

Quem estuda teologia 
na IECLB? Segundo uma 
pesquisa organizada pela 
Secretaria Geral nas três 
casas de formação teológica 
da IECLB, apresenta-se o 
seguinte quadro entre estu-
dantes de teologia: a maior 
parte está na faixa etária até 

30 anos (84,6%), frequentou o 
ensino básico em escola pública 
(80,4%), vem de berço luterano 
(80,3%), é oriunda de família de 
baixa renda (82,91%), provenien-
te em sua maioria da região Sul 
(70,9%) e Sudeste (20,5%), de 
cidades com número inferior a 
100 mil habitantes (69,8%).

Pesquisa revela 
perfil de estudantes 
de Teologia na IECLB

Advento chegou! É tem-
po de prepar-ação. Arrume 
sua casa e decore seu cora-
ção. Em tempos de pande-
mia, como celebrar o Natal? 
Teremos que usar a criativida-
de, manter o distanciamento 
seguro com quem não mora 
na mesma casa, usar máscara 
e álcool gel, proteger a vida. 
Será um Natal sem abraços e 
junções. 

Ainda assim, Jesus vem! 
Celebre, mesmo que seja 
cada pessoa na sua casa! 
Ajude quem precisa, mes-
mo que seja mantendo o 
distanciamento. Prepare-se, 
mesmo que seja algo simples. 
Enfeite-se com amor, perdão, 
esperança, cuidado, compre-
ensão, solidariedade, gentile-
za, gratidão, oração! Abrace 
com seu olhar e afague com 
palavras afetivas.

Advento é convite para 
decorar a casa e o coração. O 
Calendário de Advento é um 
excelente recurso, pois deixa 
cada dia muito especial, assim 
como nossa vida e a de outras 
pessoas. Você conhece? 

Que tal montar um ou 
adquirir o Calendário de 
Advento da OGA ou do 
Amigo das Crianças? 

Ideias criativas para seu 
Calendário: faça bolachas de 
Natal, deixe um pacotinho 
de bolachas para alguém, 
telefone para alguém de que 
você gosta, leia a história de 
Natal na Bíblia, monte uma 
cesta de alimentos para uma 
família necessitada, converse 
com sua família sobre histó-
rias de Natal, cante canções 
natalinas, coloque uma guir-
landa na porta da casa, plante 
uma muda de tempero, chá 
ou árvore e cuide dela com 
carinho, doe uma máscara 
para quem esqueceu que elas 
ainda são necessárias, doe um 
brinquedo! 

E para o Natal, desejo um 
presente: o fim da pandemia.

Esperance-se! É Natal!
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 KRITISCH BEOBACHTET

Wem dienen wir?
P. em. IRINEU VALMOR 
WOLF, Indaial/SC

Eine Familie in fi -
nanzieller Not bittet 
die Gemeinde um 
Hilfe. Der Sektor der 

Sozialhilfe hätte einfach ein 
Notpaket (= Cesta básica) 
bereitstellen können. Aber wir 
hielten es für angebracht, dass 
der Pfarrer der Familie einen 
Hausbesuch mache. Jemand 
warnt: – Sie sagen, dass sie 
nicht mehr an Gott glauben!

Als ich ankam, herrsch-
te ein wenig Beklemmung. 
Doch bald wurden die Klagen 
aufgezählt. Die erwachsenen 
Kinder - arbeitslos - lebten 
von der kleinen Witwenrente 
der kranken Mutter, obwohl 
sie dick und kräftig waren. 

– Gott hat uns wohl verges-
sen! Unsere letzte Hoffnung 
ist eine Hilfe von der 
Gemeinde, bekennen sie.

 OLHAR CRÍTICO

Uma família em difi culda-
des pede ajuda à comuni-
dade. A assistência social 
poderia simplesmente pre-
parar-lhe uma cesta básica. 
Mas entendemos que seria 
necessária e oportuna uma 
visita pastoral naquela casa. 
Alguém alertou: – Dizem 
não crer mais em Deus. 
Houve certo acanhamento 
na chegada, mas logo come-
çaram a enumerar os pro-
blemas. Os fi lhos já adultos, 
sem emprego, consumiam 
a pequena pensão da mãe 
doente, apesar de gordos e 
fortes.
– Deus já nos esqueceu. 
Nossa última esperança é a 
ajuda da comunidade, con-
fessaram.
Enquanto ouvia os queixu-
mes dos fi lhos, percebi que a 
mãe olhava para a estatueta 
de uma divindade que se 
encontrava sobre um móvel 
e depois me encarava, como 
a pedir socorro.
Pedi permissão para fazer 
uma oração, ao que a mãe 
consentiu, após olhar para os 
fi lhos.
Na sala havia um quadro de um 
time de futebol. Perguntei se 
aceitariam um presente meu. 
Sorrindo, um dos fi lhos já 
foi agradecendo. 
– Vou dar um quadro seme-
lhante, mas do time rival. 
Boquiaberto, gaguejando e 
ruborizado ele disse: 
– Nessa casa não entra outra 
bandeira!
Os surpreendi com minha 
resposta: – Fazes bem! Na 
minha casa também não 
misturo as cores. 
– E aquela estatueta estranha 
ali sobre o móvel?
– Ah, isto é coisa de um ir-
mão nosso! Nós lhe pedimos 
ajuda.
– Posso voltar outro dia para 
continuarmos a conversa?  
E a mãe falou: – Se o pastor 
quiser...
Li as Senhas do dia e lhes 
deixei um cartão com uma 
palavra bíblica. Oramos 
juntos, como Jesus ensinou, 
falei uma palavra de bênção 
e me despedi. 
A Palavra deixada: Josué 
24.15c: Eu e a minha casa 
serviremos ao SENHOR!

A QUEM 
SERVIMOS?

Das zusätzliche Gedeck
 STICHWORT

DIVULGAÇÃO INTERNET

Wir alle kennen die 
Geschichte von 
der Geburt Jesu, 

wie sie uns die Bibel erzählt. 
Wie Maria und Joseph in 
Bethlehem keinen ande-
ren Platz zum Übernachten 
fanden, und deshalb das 
Jesuskind im Stall ge-
boren werden musste. 
Von dieser Geschichte 
ausgehend, sind 
verschiedene 
Traditionen um das 
Weihnachtsfest ent-
standen. So ist, zum 
Beispiel, in Polen 
eine sehr schöne 
Tradition entstan-
den. In den meisten 
Familien ist sie 
ein fester Bestandteil des 
Weihnachtsessens geworden: 
Auf dem festlich gedeckten 
Tisch des Weihnachtsessens 
wird ein Gedeck mehr ausge-
legt als Teilnehmer da sind. 
Das ist: Ein Platz für Jesus! 
Dieser „Platz für Jesus“ zu 
Weihnachten will betonen: 

Während die Kinder klag-
ten, bemerkte ich, dass die 
Mutter auf eine Statuette einer 
Gottheit auf einem Möbel 
schaute, und dann mich ansah 
als ob sie um Hilfe suchte.

Ich bat um Erlaubnis, ein 
Gebet zu sprechen. Die Mutter 
schaute ihre Kinder an und 
nickte, zustimmend. 

Ein Bild eines 
Fußballteams hing an der 
Wand. Ich fragte, ob sie ein 

Geschenk von mir annehmen 
würden. Froh, stimmte einer 
der Söhne gleich zu.

– Ich werde euch ein 
ähnliches Bild wie dieses da 
schenken, nur von der Rival-
Mannschaft!

Stotternd und mit rotem 
Kopf sagte er: – In dieses 
Haus kommt keine Rival-
Fahne!

Ich  überraschte ihn mit 
meiner Antwort: –  Du hast 

ganz recht! In meinem Haus 
vermische ich auch nicht die 
Klubfarben!

– Und diese fremde 
Statuette dort auf Möbel?, 
fragte ich.

– Ach! Das ist Sache eines 
meiner Brüder! Wir haben ihn 
um Hilfe gebeten.

– Darf ich an einem ande-
ren Tag wieder kommen, um 
das Gespräch weiterzuführen?

 – Wenn der Herr Pfarrer es 
möchte..., sagte die Mutter. 

Ich las ihnen noch die 
Tageslosungen vor, gab 
ihnen ein Kärtchen mit 
einem Bibelspruch, wir 
beteten zusammen das Vater 
Unser. Darauf sprach ich ein 
Segenswort und dann verab-
schiedete ich mich.

Auf dem Kärtchen stand: 
Ich und mein Haus wollen 
dem HERREN dienen! (Josua 
24.15c).

P. em. IRINEU 
VALMOR WOLF
Indaial/SC

Jesus ist präsent und mitten 
unter uns! An Weihnachten 
feiern wir sein Kommen in 
diese Welt.
Das zusätzliche Gedeck hat 
noch eine Funktion – es 
steht für einen unerwarteten 
Gast bereit: Ein verspätetes 

Familienmitglied, ein Freund 
oder Nachbar, der allein ist. 
Viele Familien laden je-
manden, der alleine ist, zum 
Weihnachtsessen bei sich zu 
Hause  ein! Es kann vielleicht 
aber auch ein Reisender oder 
Fremder sein. „Ist ein Gast im 
Haus, so ist Gott im Haus“, 

lautet ein altes polnisches 
Sprichwort. 
Gastfreundschaft ist schon 
in der Bibel geboten. Mit der 
Einhaltung dieses Gebotes
steht Gottes Segen in 
Verbindung. Damit waren ins-
besondere die Versorgung und 

die Beherbergung von 
Reisenden gemeint.
Die Fürsorge für 
Schwache und 
Bedürftige be-
zieht Jesus im 
Matthäusevangelium 
auf sich selbst: „Ich 
war hungrig und ihr 
habt mir zu essen ge-
geben. Ich war durstig 
und ihr habt mir zu 
trinken gegeben. Ich 

war ein Fremder und ihr habt 
mich  aufgenommen.“ Auf die 
Frage, wann das gewesen sein 
soll, antwortet Jesus: „Was ihr 
getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.“

DETLEF SCHNEIDER 
– bearbeitet von Osmar Zizemer

Weihnachten

Wundersam anders, 
die Stadt.
Sternenverwandeltes 
Dunkel:
Als wäre es möglich,
dass dir heute 
ein Engel 
begegnet.

Tina Willms
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 SÍNODO NORTE CATARINENSE

Coordenação 
sinodal da LELUT 
prepara Convenção

Jovens realizam 
primeira olimpíada 
nas redes sociais

ALÉM DO 
HÔ, HÔ, HÔ!

 FALA SINODAL 1
CLAUDIR BURMANN, 
Joinville / SC

O autor é pastor sinodal do Sínodo Norte 
Catarinense, com sede em Joinville/SC

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

São Mateus reúne 
jovens em culto

É chegado o momento 
do ano em que diferentes lu-
zes e sons nos rodeiam. Nessa 
época, a cada ano, os dias são 
mais agitados. Há gente com 
pressa em todas as direções. 
A coincidência do Natal com 
o final de ano deixa as pes-
soas ansiosas, mesmo num 
ano atípico.

De modo geral, há muitas 
questões ligadas ao evento 
natalino, criadas pelo ser 
humano. Há muitos “rituais” 
nessa época que pouco ou 
nada têm a ver com a celebra-
ção do nascimento de Jesus 
Cristo. Ao longo da histó-
ria, muitas fantasias foram 
criadas em torno do Natal. Às 
vezes, é preciso fazer um es-
forço enorme para relacionar 
e explicar a possível relação 
que determinados objetos ou 
produtos têm com o nasci-
mento de nosso Salvador.

De outra parte, Natal é 
também época de intensa 
alegria para muitas pessoas, 
sim! Sabem e valorizam o 
verdadeiro sentido do Natal. 
Permitem que uma verda-
deira renovação em sua vida 
ocorra. Sabem o que, por-
que e para que a festividade 
natalina acontece. Sabem 
que simplicidade e singeleza 
podem ser mais plenos de 
sentido que pomposidades e 
exageros.

É bom lembrar que, em 
alguns dias, as luzes natalinas 
apagarão, os sons mágicos se 
calarão, o clima de festa terá 
passado. Para muitas pessoas 
a vida continuará sem senti-
do, como já era antes dessa 
época. Para outras, a vida terá 
ainda mais sentido e esperan-
ça, pois deixaram a luz ver-
dadeira brilhar em sua vida; 
deixaram o som das palavras 
verdadeiras – muito além do 
hô, hô, hô – preencher sua 
existência.

Jesus diz: “De novo, lhes 
falava Jesus, dizendo: Eu sou 
a luz do mundo; quem me 
segue não andará nas trevas; 
pelo contrário, terá a luz da 
vida” (João 8.12).

Nos dias 24 e 25 de 
outubro o Conselho 
Sinodal da Juventude 

Evangélica do Sínodo Norte 
Catarinense aceitou o desafio de 
organizar a primeira Olimpíada 
da Juventude Evangélica-OLIJE 
on-line, através da Plataforma 
do Zoom. Mesmo diante do ce-
nário que vivemos, não podendo 
ter reunião presencial, a OLIJE 
foi um momento de descon-

tração para quem aproveitou 
e pode participar. Durante o 
encontro, diversas atividades 
foram especialmente preparadas 
para divertir os jovens.

Obrigado a todos e todas 
que aceitaram o convite e parti-
ciparam. Esperamos estar reu-
nidos e reunidas em 2021, para 
torcer pelas equipes e partilhar 
da mesma alegria de ser parte 
da Juventude Evangélica

No dia 24 de outubro 
aconteceu o culto jovem da 
paróquia São Mateus, em 
Joinville/SC, o primeiro encon-
tro presencial entre jovens des-
de o início da pandemia. Além 
dos jovens, vários membros 
prestigiaram o evento.

O culto foi idealizado 
pelos grupos de jovens da São 
Mateus, que desejavam que 
as pessoas tivessem um en-
contro real e relacional com 
Jesus. A pregação foi feita pelo 
missionário Mario Angelo 
Pfutzenreuter (paróquia São 
Marcos), que falou sobre o 

tema “Foi por você!”, baseado 
em 1 João 4.9-10. Mario enfa-
tizou o grande amor de Deus 
por toda a humanidade, de-
monstrado através do sacrifício 
de Cristo na cruz. Porém, este 
sacrifício não é algo impessoal 
e que ficou no passado apenas, 
mas é para nós hoje.

Foi um tempo muito agradá-
vel de comunhão, respeitando 
os protocolos de distanciamen-
to, permitindo rever irmãos e 
irmãs em Cristo. Com certeza, 
Deus se alegrou com todas as 
pessoas que se emprenharam 
para que o evento acontecesse. 

Diversas brincadeiras fizeram parte do encontro virtual de jovens

A coordenação sinodal 
da Legião Evangélica Luterana 
– LELUT esteve reunida 
presencialmente na sede sino-
dal em Joinville, no dia 5 de 
novembro. O assunto principal 
foi a preparação e organiza-
ção da XIII Convenção do 
Homem Luterano. O encontro 
acontecerá nos dias 25 e 26 de 
setembro de 2021, na paróquia 
da Barra do Rio Cerro, em 
Jaraguá do Sul/SC.

É um evento nacional em 
que os legionários do Sínodo 
Norte Catarinense estarão aco-
lhendo e que deve reunir mais 
de 500 homens de diferentes lo-

cais do país. A intenção é reunir 
não apenas homens que partici-
pam de núcleos da LELUT, mas 
todos os homens luteranos.

A Convenção Nacional do 
Homem Luterano acontece a 
cada dois anos. É uma oportu-
nidade de troca de experiências 
entre os núcleos das comuni-
dades, orientação e conscien-
tização sobre os planos de 
ação propostos, no sentido de 
atingir os objetivos de apoiar 
projetos missionários da Igreja. 
A LELUT estimula os homens 
a testemunharem a vida cristã 
nas diferentes esferas da convi-
vência social e comunitária.

A Igreja da Paz, no centro 
de Joinville/SC, será restaura-
da. A primeira etapa da obra 
de restauro está sendo iniciada 
e consiste na recuperação da 
cobertura. Os serviços terão a 
duração de cinco meses. Na se-
gunda etapa, estão previstas a 
troca do forro e a adequação do 
sistema elétrico, com previsão 
de imiciar em janeiro e entrega 
em fevereiro de 2021.

A comunidade sonha 
ainda incluir o restauro da 
torre nesses meses. Para 
isso, entretanto, será preciso 
juntar contribuições por meio 
do imposto de renda, pois o 
restauro está sendo executado 
com recursos da Lei Rouanet. 
A captação desses recursos 
está aprovada e é possível até 
dezembro de 2021 sem custo 
ao apoiador.

Igreja da Paz 
será restaurada

Com 
recursos 
da Rouanet 
estão 
previstos 
restauro do 
telhado, da 
torre, do 
forro e parte 
elétrica

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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 FALA SINODAL 2

GUILHERME LIEVEN 
Blumenau / SC

RECOMEÇO,
UM MILAGRE!

 SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Edson Pilz se 
despede de Indaial 
após 15 anos

Parceria Brasil-
Alemanha promove 
encontros virtuais

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O autor é pastor sinodal do Sínodo Vale 
do Itajaí, com sede em Blumenau/SC

Conselho sinodal 
reconduz Adelino 
Sasse à presidência João Batista anuncia a 

chegada de um novo tempo, 
do reino dos céus, da pre-
sença de Deus no mundo. 
Anuncia o arrependimento 
como caminho para viver 
essa novidade, um recomeço 
de vida em comunhão com 
Deus: “Arrependei-vos, por-
que está próximo o reino dos 
céus” (Mateus 3.2).

Tal proposta tem a força 
de levar à adoção de uma 
vida nova, que se fundamen-
ta em Jesus Cristo, a luz de 
Deus que nasceu no mundo. 
O recomeço acontece quando 
a pessoa humana se despe do 
mal e aceita um fundamento 
novo para a sua vida.

A IECLB promove esse 
movimento proposto por João 
Batista. Um culto no mês de 
novembro confronta com a 
morte, com o fi nal da vida 
e, simultaneamente, com a 
esperança na plenitude da vida 
anunciada por Cristo através 
da ressurreição. Em seguida, 
no quarto domingo antes de 
Natal, inicia a preparação para 
o novo, para festejar o nasci-
mento de Jesus. São quatro 
domingos de Advento, tempo 
de preparar o recomeço com o 
Deus. Essa preparação passa 
por arrependimentos, pelo 
despir-se do que é velho.

Nessas quatro semanas 
acontecem os rituais de 
Advento. Iniciam-se as ora-
ções e estudos que convidam 
para esperançar e esperar 
o novo que vem de Deus. 
A festa do natal de Jesus é 
planejada. Deus nasce. O seu 
natal no mundo convida para 
se arrepender; para começar 
de novo. 

Esse é o milagre. 
Participar da chegada do 
reino dos céus ao mundo e 
comprometer-se com o natal 
da vida, que inclui a reno-
vação, a transformação, o 
recomeço.  O arrependimento 
leva ao recomeço. Torna-se 
fonte de luz, fonte de vida. 
Nova oportunidade para re-
começar e festejar a vida que 
vem Deus.

OSínodo Vale do 
Itajaí e o ‘sínodo’ 
Nordfriesland, per-

tencente à Igreja do Norte da 
Alemanha, tiveram encontros 
virtuais de formação e troca de 
ideias neste momento de pande-
mia. Ambas as igrejas buscaram 
soluções rápidas e criativas para 
o atendimento aos membros, já 
que o distanciamento social foi 
aplicado tanto no Brasil quanto 
na Alemanha. 

Na conferência ministerial, 
no dia dia 20 de outubro, o 
coordenador para Educação, 
Ecumenismo e Missão da 
Igreja do Norte, pastor Matthias 
Tolsdorf, interagiu com mi-
nistros e ministras quando 
fi zeram uma refl exão sobre as 
atividades virtuais que foram 
aplicadas neste período, discu-
tiram a aceitação das pessoas 
com estas novas possibilidades 
e avaliaram o resultado destas 
ações. Ambas as igrejas con-
cluíram que a mensagem de fé 
é tão forte que supera críticas 
referentes à qualidade ou à for-
ma do material produzido. Da 
mesma forma, entenderam que 

a igreja on-line é uma realidade 
e precisa caminhar com a igreja 
presencial. 

Outro encontro aconteceu 
no dia 29 de outubro, promovi-
do pelas coordenações ecu-
mênicas de ambos os sínodos, 
quando elencou os desafi os das 
igrejas no momento pós-pande-
mia. A ‘pastora sinodal ale-
mã’, Annegret Wegner-Braun, 
destacou o potencial criativo 
que a pandemia despertou nas 
comunidades e as possibili-
dades de encontros virtuais 
entre as pessoas de distâncias 
diferentes. O pastor sinodal 
Guilherme Lieven fez uma aná-
lise sócio-política do momento 
atual e relatou as experiências 
com cultos virtuais e atividades 
on-line. Ele indagou quais as 
atividades que irão continuar no 
próximo ano. 

O ex-pastor sinodal Breno 
Carlos Willrich, a ex-pastora 
sinodal Mariane Beyer Ehrat 
e integrantes das comitivas de 
intercâmbio também refl etiram 
sobre as experiências com a 
igreja virtual. Por fi m, o grupo 
agendou outro encontro virtual 
de formação e integração para 
maio de 2021.

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

O pastor Edson Pilz 
despediu-se da Paróquia de 
Indaial/SC, onde atuou por 
quase 15 anos, com um culto 
no dia 25 de outubro, na igreja 
da Comunidade Centro. A 
celebração foi momento de 
agradecimento pela caminhada 
conjunta e despedida. Pilz as-
sumiu o pastorado na Paróquia 
Castelo Forte, em Santa Cruz 
do Sul/RS, no Sínodo Centro-
campanha-sul. 

Desde a formação na 
Faculdades EST, em São 
Leopoldo/RS, atuou nas paró-
quias de Toledo/PR, Ibirama/
SC e Indaial.  Durante o 
pastorado, além das atividades 
comunitárias, Pilz também 

sempre esteve muito envolvido 
com as atividades sinodais, 
principalmente no trabalho 
com jovens; atividades com 
entidades sociais e escolas no 
município. Ele é casado com 
Rosabete Rutzen, com quem 
tem o fi lho Renan.

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

Equipe brasileira sendo recebida no aeroporto de Hamburgo em 2019

As duas equipes reunidas durante o último intercâmbio, em 2019

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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No dia 21 de novembro 
o Conselho Sinodal reuniu-se 
para o último encontro do ano. 
Respeitando todas as regras 
de higiene e distanciamento, 
conselheiros e conselheiras 
elegeram a nova diretoria sino-
dal, aprovaram o orçamento e 
dialogaram sobre perspectivas 
para o próximo ano.

A diretoria segue pratica-
mente a mesma para o próximo 
biênio. Adelino Sasse encabeça 
o grupo e o pastor Rolf Baade 
como vice. A secretaria será 
ocupada por Rosana da Cruz 

Maske e pelo pastor Roni Balz. 
Como tesoureiro permanece 
Reno Bennertz e vice Rúbia 
Fiedler Laffi n.

O pastor sinodal Guilherme 
Lieven fez uma breve avaliação 
do diagnóstico realizado com 
ministros e ministras sobre a 
igreja virtual no período da 
Pandemia. Este material servirá 
de inspiração para ações futuras 
sobre estrutura física para 
realização de cultos e eventos 
on-line, realização de reuniões 
e encontros virtuais e uma série 
de ações no pós-pandemia. 

O novo conselho sinodal terá mandato até 2022

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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 SÍNODO PARANAPANEMA

A PROMESSA 
DE DEUS

 FALA SINODAL 3

P. ODAIR AIRTON 
BRAUN, Curitiba/PR

O autor é pastor sinodal do Sínodo 
Paranapanema, com sede em Curitiba / PR

Comunidade Bom 
Pastor celebra Culto 
de Tomé online

Melanchton faz 
drive thru para 
as crianças

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Gotas de água 
no retiro virtual 
do culto infantil

No dia 17 de outubro, 
véspera da comemora-
ção do Jubileu de Ouro 

da Comunidade Melanchton 
de Curitiba/PR, a equipe do 
Culto Infantil preparou uma 
pequena lembrança pelo Dia 
das Crianças. Foi um momento 
encantador, com a colaboração 
das famílias em trazer as crian-

ças para receber o presente.
Agradecemos a Deus por poder 
ver que as crianças estão bem e 
com a doçura e a alegria estam-
padas nos olhos. Agradecemos 
a cada orientador e orientadora 
do Culto Infantil, à pastora 
Evelyne Goebel e ao PPHMista 
Fabrício Wagner pela organiza-
ção da tarde.

A paróquia Cristo 
Salvador de Curitiba realizou o 
tradicional retiro do culto infan-
til em formato virtual, nos dias 
16 a 18 de outubro. Durante o 
evento, a gota de água do cartaz 
do tema do ano da IECLB 
ganhou vida no personagem da 
Guta, que enviou suas gotinhas 
através de almofadas em for-
mato de gota para as casas das 
crianças. 

Foi assim que iniciou o 
primeiro retiro virtual do culto 
infantil na paróquia Cristo 
Salvador, com abraços nas 
almofadas que cada criança 
havia recebido previamente, 
juntamente com todo material 
que foi retirado num sistema 
drive thru.  Muitas brincadei-
ras, canções, tempo de refl exão 
sobre o signifi cado do Batismo 
e o compromisso com a vida 
como um todo deram vida a 

esse momento preparado pela 
equipe do Missão Criança. 

Na noite de sábado as crian-
ças foram convidadas a montar 
barraca com a família e de lá 
ouviram a narração da história 
de Max Lucado, “O menino e o 
oceano”. O retiro encerrou no 
domingo com um culto online 
com as famílias das crianças.

“No mundo vocês pas-
sam por afl ições; mas tenham 
coragem: eu venci o mundo” 
(Jo 16.33). Essas palavras 
consoladoras de Jesus foram o 
tema do Culto de Tomé online, 
celebrado pela Comunidade 
Bom Pastor de Curitiba. A 
celebração ocorreu no dia 25 
de outubro. 

O Culto de Tomé surgiu 
na Finlândia, pensado como 
uma celebração introspectiva, 
marcada pelo silêncio e por 
uma intensa espiritualidade. 
Consiste de quatro estações, 
nas quais as pessoas partici-
pantes são convidadas a se 
envolver ativamente: a esta-
ção da confi ssão de pecados, 

da oração pelo mundo, da in-
terseção individual e da con-
versa com a pessoa celebran-
te. As pessoas são convidadas 
a entrarem em contato com os 
seus sentimentos, propiciando 
momentos de emoção.

Foi um desafi o pensar a 
celebração desse culto de 
forma online por causa da 
dinâmica dessas estações. As 
pessoas foram incentivadas 
a preparar um ambiente com 
uma cruz, vela, pedra, bacia 
com água e uma toalha para 
enxugar as mãos e participar 
das estações em casa. Foi 
gratifi cante ver que as pessoas 
de fato participaram e fi zeram 
as estações.

Samaritanas, este é o 
nome de um grupo de mu-
lheres ligado à Comunidade 
Martin Luther, na Paróquia 
Cristo Salvador de Curitiba. 
O grupo, que completou 32 
anos de atividades neste ano, 
surgiu em 1988 com o objeti-
vo de confeccionar babeiros 
para as crianças da creche 
Bom Samaritano, em Pinhais. 
Nos anos seguintes, o grupo 
dedicou-se a fazer roupi-
nhas para crianças carentes 
que nasciam no Hospital 
Evangélico de Curitiba 
(hoje Hospital Evangélico 
Mackenzie). 

Essa atividade diaco-
nal continua acontecendo 
até os dias de hoje. Para 
ter uma ideia da dimensão 
deste gesto de amor, vejam 
a quantidade de peças entre-
gues nos últimos anos: 2015: 
573; 2016: 559, 2017: 460; 
2018: 708, 2019: 551. As 
peças entregues ao Hospital 
são juntadas em enxovais e 
doadas para os bebês. Um 
gesto que parece pequeno, 
mas que aquece a vida de 
muitas crianças. 

Neste ano, em função da 
Pandemia, as samaritanas 
não se encontraram semanal-
mente na comunidade para 
confecção das roupinhas, mas 
receberam todo o material em 
suas casas e continuaram a 
sua atividade diaconal. 

Vale ressaltar que Rosival 
Frankenberg, a fundadora, 
continua participando do 
grupo que hoje conta com 15 
voluntárias.   

Ação diaconal 
das samaritanas 
completa 32 anos

Rosival Frankenberg fundou o 
grupo e continua participando

Chegamos ao final do 
ano. Tudo foi diferente do 
planejado. O vírus, que em 
dezembro de 2019 ameaçava 
lá longe, bateu aqui e mudou 
tudo. Foi necessário fi car 
isolado. Cultos e atividades 
foram suspensas. Medo, 
dúvidas e angústia provoca-
ram perguntas. A pandemia 
mudou hábitos, gerou crises. 
Medo e esperança se fundi-
ram.  E fi ca a pergunta: como 
será 2021?

O que virá no novo ano 
não é conhecido. Haverá res-
trições? Qual a intensidade de 
uma segunda onda da pande-
mia? Uma vacina promoverá 
imunidade? Essas questões 
ainda não estão claras. Mas 
tudo será enfrentado, assim 
como em 2020, com Deus 
que caminha ao lado do seu 
povo, fortalecendo passos e 
ações, concedendo discerni-
mento para as decisões.

As promessas de Deus, re-
veladas na Sagrada Escritura, 
promovem esperança, alimen-
tam a fé e fortalecem para o 
caminho. Em Is 44.3 temos 
uma dessas promessas: vou 
fazer com que caia chuva no 
deserto e com que em terras 
secas corram rios. Assim 
também derramarei o meu 
Espírito sobre os seus descen-
dentes e lhes darei as minhas 
bênçãos.

Isso promete vida e reno-
vação. Terra seca é espaço 
sem vida, lugar em que pouco 
é produzido. Na terra seca so-
mente irá ressurgir vida quan-
do voltar a ter abundância de 
água. Às vezes, a vida, seja 
familiar ou comunitária, pode 
parecer seca e sem sentido. 
Diante desta realidade a pro-
messa de Deus é de renova-
ção – em terras secas corram 
rios. Essa promessa de Deus 
foi sentida em 2020. Deus 
esteve ao lado. Concedeu 
força. Despertou criatividade. 
Não será diferente em 2021. 
Sigamos na certeza de que a 
força de Deus está conosco, 
como prometeu a Isaías. Que 
assim seja!

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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 IMIGRAÇÃO VII

Os soldados alemães do Império
PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA IGREJA 
WWW.GALOVERDE.ORG.BR 

 GALO VERDE

PROPÓSITO 
COMPARTILHADO

FELIPE GRÜTZMACHER, ativista do Galo 
Verde, reside em Blumenau/SC.

RODRIGO TRESPACH

O autor é 
historiador e 
escritor e reside 
em Osório/RS.
Entre suas obras 
está o livro 1824.

Jubileu de ouro da Comunidade Melanchton

Alinhar instituições e 
movimentos com missões 
semelhantes é um passo 
estratégico para transformar 
a sociedade. O movimento 
Galo Verde tem o intuito de 
debater a questão ambien-
tal em âmbito ecumênico, 
para que a igreja assuma 
a posição de cuidadora do 
planeta Terra e da criação de 
Deus. Portanto, nada mais 
natural que construir parce-
rias estratégicas com outros 
movimentos religiosos e 
ambientalistas. 

Um bom exemplo é o 
diálogo com o movimento 
“Renovar nosso mundo”, 
cuja fé num mundo melhor é 
vivenciada de forma prática 
com articulação com muitos 
movimentos cristãos para 
a promoção da sustentabi-
lidade; oração; campanhas 
específicas (atendimento 
de necessidades humanas 
básicas, defesa de direitos, 
projetos para mitigar efeito 
estufa, desigualdades sociais 
e etc); comunicação das 
campanhas e ampliação da 
consciência crítica das pes-
soas cristãs; mudanças nas 
condutas individuais (adoção 
de estilos mais sustentáveis); 
pressão nas organizações 
mais abrangentes (controle 
social e responsabilização).

A conexão dos movi-
mentos cristãos facilita a 
construção de autoridade, dá 
legitimidade para esses temas 
especiais e amplia oportu-
nidades, troca de saberes e 
conhecimento.

De certa forma, a própria 
Bíblia menciona essas cone-
xões estratégicas quando fala 
em humildade para aprender, 
compartilhar e crescer na fé.  
Num contexto bíblico, o rei 
Salomão foi um sábio, uma 
autoridade muito astuta e 
justa, por exemplo. 

Nossas igrejas dialogam 
com movimentos ambienta-
listas e com a ética ecológica 
para alinhar fé, vivência, práti-
ca e transformação genuína.

Oprincipal artífice 
da vinda de imi-
grantes alemães 
para o Brasil foi 

José Bonifácio (1763-1838), 
o influente conselheiro de 
dom Pedro I (1798-1834). Por 
meio dele, as experiências 
coloniais realizadas no sul da 
Bahia seriam aproveitadas de 
outra forma. Além da ideia 
de criação do minifúndio, da 
agricultura familiar e da produ-
ção industrial, Bonifácio tinha 
outro objetivo para os alemães: 
uma contribuição militar. Seu 
projeto era criar colônias “ru-
ral-militares”, típicas do Leste 
europeu, onde alemães foram 
assentados com o objetivo de 
povoar, trabalhar na agricultura, 
mas também guarnecer frontei-
ras. Esse conceito seria aplica-
do no Brasil. Sem um grande 
exército e com dificuldades no 
alistamento, o país precisava 
de soldados experientes e de 
homens nascidos no seio de 
populações que tinham tradição 
mercenária. E os vários Estados 
alemães, havia séculos, for-
neciam soldados mercenários 
para países europeus e também 

para a América do Norte. Foi 
com essa ideia que ele enviou 
o major Anton von Schaeffer 
(1779-1836) para a Europa, 
antes mesmo da Independência: 
arrecadar famílias de colonos e 
também solteiros que serviriam 
no exército imperial.

Assim, tão logo começaram 
a chegar os transatlânticos com 
imigrantes, seus passageiros 
eram divididos conforme os 
objetivos. As famílias eram des-
tinadas ao sul do país, para São 
Leopoldo, e os solteiros aptos 
ao serviço militar permaneciam 
no Rio de Janeiro, onde eram 
distribuídos em quartéis confor-
me suas características físicas. 
Eles serviriam por quatro anos, 

antes de serem dispensados e 
enviados para as colônias, onde 
receberiam seu quinhão de 
terra, como todos os outros.

Dessa forma, imigrantes 
alemães formaram quatro ba-
talhões no Exército brasileiro. 
Dois deles de granadeiros, o 2º 
BG e o 3º BG, onde serviam 
os homens mais altos e de boa 
aparência, que protegiam a 
Família Imperial e a cidade do 
Rio de Janeiro, então capital do 
país. Os outros dois batalhões 
eram de caçadores, a infanta-
ria leve, o 27º BC e 28º BC (o 
“Batalhão do Diabo”, como 
era conhecido), que atuaram 
na Guerra Cisplatina, no Sul 
do Brasil, e na Confederação 

do Equador, no Nordeste. Os 
imigrantes-soldados atraíam 
o interesse do monarca mais 
do que os colonos, mas uma 
rebelião de soldados estran-
geiros (alemães e irlandeses) 
quase tomou o Rio de Janeiro 
em junho de 1828. Os distúr-
bios só foram controlados com 
ajuda de tropas franco-britâ-
nicas e acabaram com o apoio 
do governo ao projeto iniciado 
por Bonifácio. No ano seguinte 
iniciou-se a desmobilização dos 
soldados que haviam servido no 
Exército Imperial e a pressão 
aumentou até que D. Pedro I 
assinasse, no final de 1830, o 
corte nos gastos tanto com a 
imigração de mercenários para 
o exército quanto o de colonos 
e artesãos. Os militares foram, 
então,  distribuídos em colônias 
no Sul e no Sudeste. Ao todo, 
durante o Primeiro Reinado, 
entre 1824 e 1830, aproximada-
mente 2.700 alemães serviram 
no Exército Imperial brasileiro.

Em torno de 2,7 mil alemães serviram no exército imperial brasileiro

No dia 18 de outubro 
de 1970, era lançada a pedra 
fundamental da Comunidade 
Melanchton, no bairro do 
Boqueirão, em Curitiba. Ali 
nascia o sonho de um local para 
cultos, estudos, encontros e 
momentos de comunhão. 

No mês de outubro com-
pletou-se o Jubileu de Ouro 
de muita história, testemunho, 
comunhão e serviço para levar 
a palavra de Deus às pessoas. 
Muitas sementes foram plan-
tadas,  germinaram e deram 
frutos. 

Esse dia foi comemorado 
de uma forma diferente, já que 
não foi possível se reunir no 
tradicional almoço. Foi feito 
um drive thru de Feijoada, que 
algumas pessoas da Oase e do 
grupo da Lelut, com todos os 
cuidados, prepararam com mui-
to carinho. A entrega também 
foi feita com protocolos da 
saúde e sem aglomerações. 

Durante todo o dia foram 
postados, nas redes sociais, 
depoimentos de membros que 
fizeram ou ainda fazem parte 
da comunidade, bem como 
relatos dos pastores e pastoras 
que passaram por essa comu-
nidade. 

Encerrando o dia, foi 
celebrado um culto Online 
comemorativo ao jubileu, 
com a participação do pastor 
vice-presidente da IECLB e 
sinodal do Paranapanema, 
Odair Braun; da pastora 
Evelyne Regina Goebel, 
ministra da comunidade, e o 
ministro candidato Fabrício 
Fabiano Wagner. Também 
participaram o grupo Sola 
Fide, coral Laudate e grupo 
de louvor, que fizeram grava-
ções para acompanhar o cul-
to e, dessa forma, mesmo à 
distância, nos emocionamos 
em relembrar tantos momen-
tos vividos na comunidade. 

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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CORTESIA

 COMUNIDADE EM AÇÃO

Itapema-Porto 
Belo envolve-se 
em ações diaconais

Travessias Transformadoras 
fala sobre os pequenos projetos

 FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Sensível à nova realidade 
em tempos de pandemia, 
a Comunidade Luterana 

de Itapema-Porto Belo/SC vem 
se empenhando em campanhas 
diaconais. Desde maio vem 
arregaçando as mangas, através 
dos seus grupos de trabalho e 
da ajuda dos membros, numa 
ação que alcançou famílias da 
comunidade e de refugiados, 
além da Casa de Caridade 
Madre Tereza de Calcutá, que 
atende e auxilia crianças no 
contraturno escolar.  

“O tempo em que vivemos 
trouxe profundas mudanças 
na sociedade e, por isso, não 
esmorecemos diante das difi cul-
dades que, com os olhos da fé, 

encaramos como oportunidade 
de sermos cristãos melhores”, 
relata em nota a diretoria local. 

“Temos certeza que o mun-
do pós-pandemia será diferente; 
aponta para um mundo mais 
solidário. Mesmo distanciados, 
não podemos viver estagnados! 
Não podemos deixar que o 
medo nos distancie ainda mais 
do outro e seja uma amea-
ça, mas sim uma ponte para 
construção de novos desafi os”, 
complementa o texto.

“Enquanto os cultos e os 
trabalhos dos grupos da co-
munidade estavam suspensos, 
não faltaram ideias para que 
a diaconia fosse colocada em 
prática”, fi naliza a nota.

O pastor Pagung e a equipe da comunidade em uma das ações

Em 22 de outubro aconte-
ceu o lançamento da publicação 
Travessias Transformadoras, no 
Programa de Pequenos Projetos 
da Fundação Luterana de 
Diaconia (FLD). O ato foi um 
espaço de partilhas de histórias 
e experiências.

A publicação traz uma 
retrospectiva histórica do 
Programa e dá destaque às 
principais ações dos 182 pro-
jetos apoiados pela entidade 
entre 2017 e 2019 nas cinco re-
giões brasileiras nesse período.

“O Programa de Pequenos 
Projetos (PPP) atua no apoio 
e acompanhamento a grupos, 
coletivos, instituições diaco-
nais, redes, movimentos sociais 
e organizações da sociedade 
civil, com foco na defesa de 
direitos, justiça de gênero, 
ações diaconais, justiça socio-
ambiental, justiça econômica 
e ajuda humanitária. Ao longo 
desses 20 anos, muitas traves-
sias transformadoras têm sido 
traçadas com o protagonismo e 

a ação de milhares de pessoas”, 
pontuou Julia Witt, assessora 
de projetos da FLD.

Além da apresentação da 
publicação, o encontro também 
contou com intervenções artís-

ticas de dois coletivos culturais 
e participação de represen-
tantes de grupos apoiados nas 
cinco áreas do Programa, que 
compartilharam suas trajetó-
rias, ações e resultados.

A publicação 
relata 
sobre 182 
pequenos 
projetos em 
diversas 
áreas, 
apoiados 
pela FLD em 
dois anos 
nas cinco 
regiões do 
Brasil 

Após concurso viabi-
lizado pela Lei Rouanet, 
a Associação Criança em 
Primeiro Lugar/ACPL rece-
beu um grafi te na fachada. 
Em meados de novembro, os 
artistas Deagostine Murilo 
Pereira (Seth Dazrua) e Kary 
Dayane Peres, de Joinville/
SC, executaram a arte na 
fachada principal da institui-
ção, mantida pela Comunhão 
Martim Lutero.

Para Seth, “este desenho 
foi desenvolvido acreditando 
na ideia de que as crianças se 
identifi quem com aquilo que 
gostam ou gostariam de ser, 
incentivando-as a acreditar no 
futuro que sonham, sejam elas 
artistas ou cientistas; não se 
deve desistir, independente de 
sua origem ou classe social”. 

Para Kary, “o graffi ti ainda 
é muito marginalizado, por 
conta do uso do spray. Quando 
as pessoas acompanham o 

Espaço infantil da Comunhão Martim 
Lutero ganha painel na fachada

 ASSOCIAÇÃO CRIANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

processo de criação do dese-
nho, vão desconstruindo esta 
visão negativa e preconceituo-
sa. Elas percebem que graf-
fi ti é arte e é a forma da arte 
se mostrar nas ruas, onde o 
acesso é mais fácil e o desenho 
se torna parte da cidade, da 
paisagem cotidiana”. 

A ACPL atende 180 crian-
ças e adolescentes entre seis e 
16 anos, oferecendo mais de 15 
ofi cinas de formação e convi-
vência. Nesse tempo de isola-
mento, usou de criatividade e 
perseverança para se adaptar e 
manter o vínculo com as crian-
ças, adolescentes e famílias. 

A obra mostra que as crianças se identificam com o que querem ser

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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 CONCÍLIO DA IGREJA

Resiliência como 
caminho da esperança 
foi tema do Concílio

 BOA IDEIA

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

Em lugar de cestas 
básicas, um mercado
P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

Em lugar de simples 
pacotes fechados de uma fria 
cesta básica, prateleiras de 
supermercado. Em vez de dis-
tribuir roupas usadas, uma loja 
e provadores. Dignidade e va-
lorização como motivação para 
ações solidárias é o objetivo.

Essa ideia está sendo 
praticada em Santa Cruz do 
Sul/RS, pela Igreja Evangélica 
Pentecostal Ministério Sião. 
Para distribuir os 700 quilos 
de alimentos e produtos de 
higiene que foram destinados a 
60 famílias carentes da perife-
ria da cidade, as doações foram 
dispostas em prateleiras no 
Mercado Solidário, que tam-
bém tem uma seção de roupas 
e acessórios, com peças separa-
das por tamanho e até coleção.

“A ideia é fazer com que a 
pessoa resgate a sua dignidade, 
pois ela não vai simplesmen-
te receber uma cesta básica 
doada. Ela pode escolher quais 
produtos mais necessita e 
levá-los para casa”, disse o co-
ordenador do projeto, Luander 
Oliveira.

Os “clientes” são cadastra-
dos e podem levar para casa 
quatro peças, um acessório e 
um calçado. Quando a entrega 
era direto em cestas prepa-
radas, muitas pessoas não 
aproveitam as doações, por não 
servir direito ou não se senti-
rem bem com a peça. Com a 
loja, a pessoa só leva para casa 
aquilo que serve e fica bem.

A proposta do Mercado 
Solidário não é de simplesmen-
te repassar as doações, mas 

ensinar às famílias o consumo 
consciente. As pessoas ca-
dastradas conseguem adquirir 
produtos de forma avulsa, de 
acordo com sua necessidade. 
Os cadastrados recebem ainda 
um valor mensal em crédi-
to para fazer suas compras, 
através da moeda criada pelo 
projeto, chamada “Solidário”. 
O valor do crédito varia de 20 
a 35 Solidários, dependendo do 
tamanho da família. A maioria 
dos produtos custa na faixa de 
1 Solidário, permitindo fazer 
uma boa compra com a cota 
mensal de crédito.

Entre os produtos que cus-
tam 1 Solidário nas prateleiras 
estão itens de necessidade bá-
sica, como óleo de soja, azeite 
e arroz. Na seção de higiene, é 
possível levar xampus, condi-
cionadores, absorventes, apare-
lhos de barbear e produtos para 
limpeza da casa, artigos que 
nem sempre fazem parte de 
uma cesta básica.

Para participar, é preciso 
ser usuário dos programas so-
ciais do município. Quem está 
no Cadastro Único, como os 
beneficiários do Bolsa Família, 
pode participar das compras 
mensais no Mercado Solidário.

Orelatório da Secretaria 
Geral da IECLB apre-
senta, em sua abertura, 

o motivo da escolha do tema 
do 32º Concílio da IECLB, 
“Viver o Batismo – Fortalecer 
a Esperança”. Pano de fundo 
é a Pandemia. O ano de 2020 
“trouxe sofrimento, morte, 
insegurança, desânimo, medo”, 
justifica o texto. Assim, é 
preciso “curar feridas, aliviar a 
dor, encontrar caminhos, buscar 
sustentabilidade, recuperar 
o ânimo”, mantendo acesa a 
“chama da esperança”. 

Um dente-de-leão no cartaz 
ilustra o propósito da escolha. 
Ele ensina a resiliência, por 
adaptar-se a qualquer solo e 
nascer de forma espontânea. 
Sua flor amarela decora, seu 
chá é curativo e é fonte de 
alimento. No final do seu ciclo 

“continua imponente e deixa o 
vento levá-lo a muitos lugares”, 
espalhando suas sementes. 

“O dente-de-leão do Concílio 
quer espalhar a Palavra de Deus, 

mensagens de conforto e espe-
rança, informações e notícias. É 
tempo de esperançar! É tempo 
de viver a fé, a esperança e o 
amor”, finaliza o relatório.

A campanha Novembro 
Azul convida à articulação de 
ações de conscientização do 
homem sobre a importância da 
prevenção do câncer de próstata 
e do cuidado com a saúde de 
uma forma constante. 

Adotar atitudes preventivas 
e de cuidado com o corpo e a 
saúde é uma forma de pro-

mover e valorizar a vida que 
recebemos de Deus. Nesse 
propósito, a IECLB apoia a 
campanha Novembro Azul 
e lança uma série de vídeos 
como forma de contribuir na 
divulgação de informações e 
orientações que protegem e 
promovem a vida. 

Os vídeos serão publicados 

ao longo deste mês, toda quar-
ta-feira, iniciando na próxima 
semana. Convidamos todas as 
pessoas a apoiarem a causa e a 
orarem pelos homens e suas fa-
mílias que enfrentam a doença 
do câncer, mas, também, incen-
tivar ações de cuidado para com 
a sua saúde e a saúde de todos 
os homens.

IECLB apoia Novembro Azul

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Tiramos tempo 
para olhar o céu?

FÉ & HUMOR

P. JOÃO ARTUR MÜLLER DA SILVA, São Leopoldo/RS

Maravilhoso é tudo o que Deus 
criou! O céu, os rios, as montanhas, os 
vales, as estrelas, os oceanos, as nu-
vens… Os Salmos e outros textos da 
Bíblia apresentam Deus como o criador 
de tudo o que existe! 

Numa das conversas que Deus 
manteve com Abrão, no antigo Israel, 
ele disse: Olhe para os céus e conte as 
estrelas, se puder contá-las (Gn 15.5).

Nas conversas com Jó, outro perso-
nagem do antigo Israel, Deus pergunta 
para ele: Será que você pode amarrar 
com uma corda as estrelas das Sete-
Cabrinhas ou soltar as correntes que 
prendem as Três-Marias? Você pode 
fazer aparecer a estrela-d'alva, ou guiar 
a Ursa Maior e a Ursa Menor? Você co-
nhece as leis que governam o céu e sabe 
como devem ser aplicadas na terra? (Jó 
38.31-33)

Nós tiramos tempo para olhar para o 
céu? Existem razões para observarmos o 
céu? Ou não faz diferença nenhuma em 
nossa vida olhar ou não para a vastidão 
acima de nós, criada por Deus? 

Se aceitarmos o convite que Deus 
fez para Abrão – olhe para os céus e 

conte as estrelas, se puder contá-las –, 
vamos descobrir uma paisagem dife-
rente daquelas que conhecemos aqui 
embaixo, no vale! As estrelas e suas 
constelações, a lua em suas fases, as 
nuvens que parecem penduradas no 
céu cheias de água para derramar sobre 
nós… E podemos aprender deste olhar 
para o céu, por exemplo, que as fases 
da lua são importantes para o cresci-
mento das plantas. 

Quando olhamos para o céu, pode-
mos nos orientar durante uma viagem. 
Onde nasce o sol? No Leste! E onde ele 
se põe? No Oeste! E de noite, podemos 
nos orientar pelas estrelas! Você já fez 
esta experiência? 

Numa noite de verão, de céu claro, 
deite-se no chão e deixe seus olhos 
passearem pelo céu! Você vai se sentir 
leve e inspirado. E, ao contemplar a Via 
Láctea, você vai se sentir pequeno diante 
da Criação de Deus! Contemplação con-
duz a gente ao louvor, ao reconhecimen-
to da nossa natureza humana, também 
obra do Criador!

Lembre-se: há muitas razões para 
observar o céu acima da sua cabeça! 
Temos muito a aprender observando o 
céu, acredite!

VINCENT VAN GOGH / NOITE ESTRELADA

Em nota pública, os bispos e 
outras entidades católicas mineiras 
indicam que o processo de reparação 
do crime de Brumadinho “não deve ser 
controlado por quem causou o dano”. 
As organizações exigem transparência 
e participação da sociedade civil no 
processo de reparação, a fim de garantir 
uma verdadeira justiça às comunidades 
afetadas e ao meio ambiente.

A Comissão Especial de Ecologia 
Integral e Mineração da CNBB, o 
Grupo de Trabalho de Ecologia Integral 
e Mineração da Região Leste II da 
CNBB e a Rede de Igrejas e Mineração 
(IyM) apresentaram um documento no 
dia 13 de novembro, na 2ª Instância da 
Fazenda Pública do Estado do distrito 
de Belo Horizonte (MG), questionando 
o acordo entre a Vale e o Governo de 
Minas Gerais no caso do crime da Vale 
em Brumadinho. A declaração questio-
na a forma como o processo está sendo 
conduzido e exige que os acordos pro-
curem “garantir justiça às comunidades 
afetadas e ao meio ambiente”.

Na declaração, eles pedem que o re-
quisito da participação social seja cum-
prido “na contratação de organizações 
da sociedade civil como Assessores 
Técnicos Independentes (ATI) e nas 
reuniões do comitê gestor”.

“Não há motivo para justificar o si-
gilo da contraproposta apresentada pela 
Vale, sendo necessária uma discussão 
aberta e transparente sobre os termos da 
negociação.”

“Os signatários, assim como as 
comunidades afetadas e a sociedade 
em geral, ficaram surpresos com esta 

iniciativa, que até então era realizada 
sem qualquer publicação, transparência 
ou procedimento de consulta pública”, 
diz o documento ao denunciar a falta 
de transparência nas negociações da 
proposta que visa reparar os impactos 
do rompimento dos contentores de 
resíduos tóxicos da mina Córrego do 
Feijão.

Ao mesmo tempo em que o texto 
clama por transparência nas negocia-
ções, também critica as estratégias 
utilizadas pela Vale para mascarar as 
violações de direitos cometidas pela 
empresa. “Embora seja imprescindível 
garantir a publicação de ações e o uso 
de recursos, gestão transparente não 
deve ser confundida com propaganda”, 
afirma o texto, apontando os enor-
mes valores investidos por empresas, 
incluindo a Fundação Renova da Vale, 
a publicar fatos “muitas vezes incom-
patíveis com a realidade dos atos de 
reparação nos territórios afetados [...] 
construindo uma narrativa de benevo-
lência de quem causou o dano”.

A CNBB afirma a necessidade de 
negociações transparentes com amplo 
debate entre os atingidos e a sociedade 
civil. O documento faz referência à 
necessidade de a CNBB ser responsá-
vel pela transparência e justiça com as 
pessoas afetadas e o meio ambiente. 
O documento refere-se a uma série de 
condutas, como a não participação da 
população afetada, a “gestão paralela” 
do Estado na administração dos re-
cursos, a exclusividade do Ministério 
Público Estadual nas indicações das 
auditorias e outras questões.

Bispos questionam 
acordo entre a Vale e 
o Governo de Minas

 BRUMADINHO
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 NOSSOS HINOS

P. NORIVAL MUELLER
BLUMENAU / SC

JÁ VEM PERTO 
O NATAL / 355
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 CONIC

Campanha da Fraternidade 2021 
será ecumênica, detalha Lemke

Luteranos e anglicanos compartilham templo em Manaus

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

O ano de 2020 não 
poderia terminar assim. 
Gostaríamos de ter algumas 
oportunidades de recuperar 
momentos que havíamos 
planejado e que não aconte-
ceram. Parece que o Natal 
está vindo cedo demais. Foi 
um tal de “cancela”, “remar-
ca”, “adia para 2021”, que 
vamos fi car devendo muita 
coisa para este ano que vai 
terminando. A frustração fa-
cilmente pode tomar conta, 
a ponto de nem querermos 
celebrar o Natal Cristão.

Mas, então a música e 
os hinos natalinos vêm nos 
chamar para a realidade: É 
tempo de Natal! E depende 
também de nós o que fazer 
nesse momento com as con-
dições que temos.

O Hino que Eduard Ebel 
(1839, Stargard, Prússia 
Ocidental - 1905, Halle, 
Alemanha) compôs em 
1895 traz consigo exata-
mente esse convite para 
deixarmos o clima do Natal 
Cristão tomar conta de nós. 
Originalmente, ele lembra a 
calmaria que se instala por 
ocasião da neve descendo 
suave e quase silenciosa 
(Leise rieselt der Schnee).

Mas, lógico que não fi ca 
numa contemplação da cena 
dos pinheiros cobertos de 
neve branca. A mensagem 
central do hino diz que, na 
criança Jesus, está o fi m de 
choro e dor; o amor vence 
as mágoas e a escuridão é 
invadida pela luz de Deus. 

Saudemos o Natal 
deste ano com esse hino! 
Aliás, foi assim mesmo 
que seu autor o nominou: 
Weihnachtsgruss, Saudação 
Natalina!

Realizada a cada cinco anos, 
a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica-CFE é uma 
oportunidade de reunir igrejas 

cristãs sob a premissa do diálogo, dando 
um testemunho de unidade na diversida-
de, tal como orientado por Jesus (João 
17.21). O Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs-CONIC articula igrejas e parcei-
ros em todo o processo de construção da 
CFE, desde a escolha de tema e lema, 
até a fi nalização do Texto-Base. 

Nesse processo, tem incluído igrejas 
de diferentes denominações, incluindo 
aquelas que não integram formalmen-
te o Conselho. Na fase de elaboração 
do material, por exemplo, participa-
ram a Igreja Bethesda de São Paulo 
e o Centro Ecumênico de Serviço à 
Evangelização e à Educação Popular.

Na atual gestão, o CONIC é presidi-
do por Inácio Lemke, pastor da IECLB 
e entusiasta da causa ecumênica, com 
residência em Pomerode/SC.

“Igrejas que se orientam na pa-
lavra e prática de Jesus Cristo não 
podem se calar diante das injustiças 
e violência que acontecem contra a 
criação de Deus. Toda violência deve 
ser denunciada e rejeitada”, explica 

sentida na sociedade”, destaca Lemke. 
O objetivo é “oferecer a oportunidade 
do diálogo com o diferente, sair dos 
nossos grupos ou igrejas e ir ao encon-
tro dos excluídos”. Para ele, “dialogar 
e ouvir é um desafi o e vamos encarar 
este desafi o e ser Igreja acolhedora, 
capaz de sair da sua zona de conforto”.

Nesse sentido, o objetivo é permitir 
um testemunho cristão uníssono das 
igrejas. “Para anunciar o Cristo da Paz 
num país onde o seu corpo está tão 
dividido, precisamos de muito diálogo, 
além de nos despir de muitos conceitos 
e preconceitos”, pondera Lemke. 

“Nas igrejas, talvez, não consi-
gamos ser uníssonos, pois ainda há 
muita disputa de poder e de dogmas. 
Mas, talvez, encontramos espaços de 
boas convivências e práticas diaconais 
nas ruas, becos e sertões deste país”, 
acrescenta.

Para o presidente do CONIC, que 
participou de todas as CFEs que já 
foram realizadas, esse tipo de aproxi-
mação ajuda a “derrubar muros e cons-
truir pontes. As CFEs são espaços de 
celebração e convivência agradáveis. 
É uma caminhada da qual não posso 
e não quero mais abrir mão. É essa 
forma de ser igreja/comunidade que 
Cristo nos ensina cada dia”, fi naliza.

Lemke sobre o Texto-Base elaborado para esta 
CFE. “Fraternidade e Diálogo: compromis-
so de amor” é o tema da CFE e foi escolhido 
por representantes da CNBB e da diretoria do 
CONIC. “Sentimos a necessidade de abordar 
um tema que viesse ao encontro da necessidade 

O pastor Inácio Lemke é presidente do CONIC

Luteranos e anglicanos 
passaram a compartilhar, des-
de o domingo 25 de outubro, o 
mesmo espaço de celebração 
em Manaus/AM. Para isso, 
as duas igrejas assinaram um 
convênio histórico de compa-
nheirismo, que permitirá que 
ambas usem o mesmo templo 
e realizem atividades sociais 
em conjunto.

O documento, fi rmado 
pela bispa Marinez Bassotto, 
da Diocese Anglicana da 
Amazônia, e pelo pastor 
Marcos Antonio, da IECLB 
em Manaus, também abrirá 
caminho para que os mem-
bros das duas igrejas possam 
participar, de forma direta, dos 
momentos litúrgicos que cada 
uma propõe, como já ocorre 
em outros lugares do mundo.

A comunidade anglicana 
de Manaus pertence à Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil 
(IEAB) e a comunidade lutera-

na local é parte da IECLB. As 
duas integram o CONIC como 
igrejas-membro.

A ocasião da assinatura 
contou com a presença de 
membros e líderes das igrejas 
luterana e anglicana, repre-
sentantes de organizações não 
governamentais, outras igrejas 
cristãs, coletivos ecumêni-
cos, ativistas dos Direitos 
Humanos e associações de 

moradores. Entre eles, esta-
vam diversos padres e bispos 
católicos, além de outras auto-
ridades locais e estaduais.

A bispa anglicana Marinez 
Bassotto celebrou o acordo. 
“Esse convênio prevê, entre 
outras coisas, uma celebração 
conjunta mensal entre angli-
canos e luteranos, o que é um 
testemunho muito forte para o 
ecumenismo brasileiro”, disse.

O convênio em princípio 
tem validade de seis meses, 
podendo ser renovado por 
mais tempo. “O muito inte-
ressante dessa história é que 
trata-se de uma parceria que 
denota um ecumenismo prá-
tico, uma relação de compa-
nheirismo mesmo”, acrescen-
tou Marinez.

“Ecumenismo é isso, 
ensaio e vivência. Através 
do ecumenismo buscamos a 
fraternidade, a cooperação, e 
é justamente aí que acontece 
uma aprendizagem conjunta, 
um caminho em que a uni-
dade pode crescer, tornando 
a unidade visível, que é o 
sonho de Cristo pra sua Igreja.
Oramos para que esse convê-
nio fortaleça ambas as igrejas. 
Que possamos sair fortaleci-
dos ecumenicamente e que 
isso possa se espraiar, ou seja, 
que em outros locais também 
aconteça”, fi nalizou.

A bispa Marinez e o pastor Marcos Antonio assinando o convênio

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



O jejum que me agrada é 
que vocês repartam a sua 

comida com os famintos, que 
recebam em casa os pobres 

que estão desabrigados, que 
deem roupas aos que não 

têm e que nunca deixem de 
socorrer os seus parentes.”

ISAÍAS 58.7

A luz que revela o amor de Deus

16 ESPECIAL O CAMINHO - ANO XXXVI / No 12 / DEZEMBRO DE 2020

6266

 NATAL

 MEDITAÇÃO

P. RODRIGO GUSTAVO 
DE LIMA, Palmeira/PR

Do que adiantaria uma fé ativa 
se ela não se mostrar em atividade? 
Qual o jejum que agradaria a Deus? 
Vivemos em um mundo materialista 
e individualista. Infelizmente, cresce 
o “Não estou nem aí” diante do so-
frimento alheio. A vida humana tem 
pouco ou nenhum valor para muitos, 
pois ela entrou no caminho da cultura 
do descartável e substituível.

A fé que Deus nos convida a viver é 
uma fé fi rme nos valores éticos muito 
bem ilustrados nas Escrituras. Isaías, 

ao apresentar a questão do Jejum em 
relação à prática dos líderes da época, 
desafi a a uma avaliação da fé perante a 
ética de Deus. É nessa ética que devem 
estar fundamentados nossos valores.

O ser humano não necessita deixar 
o lado egoísta e individualista predo-
minar em seu ser. Pode sim, escolher 
valores que orientem a vida no dia a 
dia, de tal modo que seja uma presen-
ça que favoreça a construção de um 
mundo melhor, mais humano, fraterno 
e solidário. Ou seja, não adianta a prá-

tica do jejum diante de Deus, se nossas 
ações, olhos e coração não enxergam o 
sofrimento de nossos semelhantes.

O ser humano, dotado de capacida-
des e virtudes, tem a possibilidade de 
escolher a maneira com a qual vê e se 
relaciona com o mundo ao seu redor. 
É preciso um olhar mais intenso e 
empático para compreender melhor os 
acontecimentos da vida, pois isso in-
fl uenciará no modo de viver e conviver 
consigo, com os outros e com Deus. 
Que assim seja!

Toda ação criadora de Deus 
é também uma ação salva-
dora. O Natal nos mostra 
a ação do Deus criador 
que se move em direção 
ao mundo com o amor que 

acolhe, ouve, cura e cuida. Deus não ha-
via se ausentado da sua criação no perío-
do anterior ao nascimento de Cristo. Foi, 
e continua sendo, sempre o ser humano 
com suas ações que procura fazer sua 
própria história e adonar-se dela.

Deus está presente no mundo, mesmo 
quando não é reconhecido. Ele tem a 
história em suas mãos. Lutero chamou 
esse jeito de agir divino de Deus abscôn-
dito, que nada mais é do que uma parte 
misteriosa e não revelada de Deus. Ele 
cuida e mantém a vida sem ser percebi-
do e, por vezes, sem ser compreendido 
em seus caminhos. Por isso não temos 
respostas para todas as nossas perguntas.

O testemunho bíblico atesta que Deus 
escolheu entrar em nossa história, se fez 
gente como a gente, precisou ser ama-
mentado e bem cuidado. Experimentou a 
vida humana de maneira plena, em todas 
as suas potencialidades e fragilidades. 
Ele se fez Emanuel, Deus Conosco, e em 
Cristo reaproximou e salvou o seu mun-
do. Essa face amorosa de Deus, presente 
em Jesus nazareno, Lutero chamou de 
Deus revelado. Jesus revelou o amor de 
Deus de maneira plena e sufi ciente.

Para entendermos esse jeito de Deus, 
podemos pensar na forma como a luz 
do sol revela a lua. Todas as noites a lua 
passa pelo céu orbitando a Terra. Mas é 
somente quando ela está iluminada que 
podemos enxergá-la. Ainda assim, nas 
noites de lua cheia, quando vemos toda 
a sua beleza, existe um lado sem ilumi-

nação, que não podemos ver. Deus nos 
deu a conhecer o sufi ciente para crer e 
confi ar. Ele se revelou em Jesus e nos 
mostrou toda a beleza necessária para a 
nossa salvação, mesmo que não consi-
gamos compreender todas as coisas. Em 
Cristo, ele nos iluminou com a revelação 
do seu amor. É o bastante para a nossa 
vida. É luz sufi ciente! 

Deus sempre esteve presente em sua 
criação e continua presente entre nós. 
Que nesse tempo de Advento e Natal 
Deus nos ilumine com a sua palavra para 
compreendermos a beleza do seu amor. 
Que sua palavra seja a lâmpada para 
iluminar o Seu amor em nossas vidas.

Uma casa de oração
Convidamos você para construir uma 

casa de papel, para abrigar as orações 
da sua família no tempo de Advento. 

Ela poderá ser pendurada na árvore de 
Natal.As pessoas da família escrevem 
pequenas orações, pedidos e agradeci-
mentos durante o tempo de Advento. 
As orações serão usadas num momento 
litúrgico que preparamos para você 
celebrar o Natal com a sua família. O 
tutorial para elaborar essa casa de papel 
(uma dobradura) está no vídeo que pre-
paramos e que você pode assistir com o 
QR-Code abaixo, apontando a câmera 
do celular para ele.

Momento de oração
Com a casinha de orações que você 

construiu em família, programe  um mo-
mento de celebração familiar que pode 
acontecer na noite da Véspera do Natal 
ou em um momento em que as pessoas 
da sua casa consigam estar juntas para 
celebrar.

Material: Bíblia, vela, Casinha feita 
para abrigar as orações elaboradas pela 
Família.

Preparativos: Reúna a família e 
acompanhe a liturgia que sugerimos a 
seguir:

Celebração natalina
Acolhida: Estamos reunidos em 

nome do trino Deus que é Pai, Filho e 
Espírito Santo. Amém

Hino: As pessoas presentes são 
convidadas a cantar em conjunto a 
canção natalina Noite Feliz (LC 373 ou 
HPD 13), que pode ser encontrado em 
algum vídeo no Youtube ou no Portal 
Luteranos.

Oração inicial: Graças te damos, ó 
Deus, por tudo que vivemos neste ano de 
2020, por teu cuidado e amparo em todos 
os momentos. Graças rendemos pela co-
munhão em família. Colocamo-nos na tua 
presença neste momento de comunhão. 
Que tua palavra nos fortaleça na fé e na 
confi ança. Por Jesus Cristo, amém.  

Leitura bíblica: Abra a sua Bíblia no 
evangelho de Lucas 2.1-7 e leia.

Momento de Oração: Neste 
momento, lemos as orações que foram 
colocadas na casinha de papel. Ao fi nal 
das orações oramos o  Pai nosso.

Benção e Envio: Deus o Criador, re-
crie a vida e a esperança entre nós! Deus, 
o Emanuel, permaneça sempre conosco 
e nos dê a luz da salvação. Deus, o vento 
da vida, sopre sobre nós com seu cuidado 
e acenda a nossa fé. Que a paz de Deus 
esteja conosco neste tempo de partilha.

P. Ms. ALAN SHARLE SCHULZ e 
P. Sin. GUILHERME LIEVEN, Blumenau/SC

Aponte a câmera do 
seu celular para o QR-
Code ao lado e faça a 
dobradura da casa de 
papel para as orações.
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Campanha 
por um lar 
sem violência

 IECLB

Em casa, na rua, no trabalho, no trânsito, no trans-
porte público ou particular, em parques, no comér-
cio, em festas ou bares: a violência contra mulheres 
acontece em todos os lugares. A pesquisa Visível 
e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil 
(2ª ed/2019), publicada pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, confirma essa informação. 

Essa é uma realidade que precisamos mudar. 
Romper o silêncio é fundamental. Não sejamos cúm-
plices da violência! 

Se você está sofrendo violência, ou conhece 
alguém que está, procure ajuda.

Peça orientação e apoio na sua igreja: disque (11) 
94088-5783 ou escreva para o e-mail psicotraumato-
logia@cshh.org.br. Para denunciar, disque 180!



Diácona Hildegard A. Mathies e
P. Nilson H. Mathies
nhmathies@hotmail.com
Lar e Residencial Elsbeth Koehler

Cada partida, cada despedida é 
uma página da vida. Fica a saudade, 
ficam as lembranças, fica a tristeza 
e também as alegrias. São estes os 
frutos de nossas despedidas. Foi 
isto que vivenciamos e aprendemos 
ao longo destes mais de 60 anos de 
vida. Cada despedida é única, tem a 
sua própria história.  Ela nos remete 
às pessoas de convívio, ao local 
onde habitamos e às celebrações 
onde participamos e pregamos. 
Mas como a vida sempre nos 
presenteia com mais uma surpresa, 
conto, através de uma história, o 
que aprendemos ao dizer – aDeus.

Certa vez, na beira de uma floresta, 
cresceu um limoeiro. Por causa das 
sombras das outras árvores, não 
cresceu como devia, nem grande 
eram os seus frutos. Um pouco 
mais de uma dezena era o resultado 
da colheita em cada ano. Certo dia, 

alguém resolveu cortar as árvores 
que a cercavam. Agora ela tinha 
espaço para crescer e receber o sol, 
tão necessário para seus frutos. De 
fato, em poucos meses, novos 
brotos surgiram e centenas eram as 
flores, indicando, desde já, para a 
grande quantidade de frutas. 
Depois de mais algumas semanas, 
algo inesperado começou a aconte-
cer. Na mesma proporção que as 
frutas cresciam, as folhas começa-
ram a amarelar, até que todas 
caíram, ficando apenas os frutos do 
limoeiro. Muitos eram os frutos, por 
sinal. Que destino, sem sentido, fora 
reservado para aquele limoeiro. Era 
visível que o limoeiro tinha morrido, 
mas ninguém entendeu por quê. 
Mas todos diziam que, antes de 
morrer, carregou mais frutos do que 
durante toda sua vida, vivida na 
sombra da floresta. Alguns lamenta-
ram o triste fim do limoeiro. Outros 
afirmavam que sua vida valeu a 
pena, afinal, deixou centenas de 
frutos. Alguns foram colhidos, 
outros tantos caíram. E por fim, o 
limoeiro também foi cortado e 

jogado no canto da floresta. Veio o 
inverno, a primavera e na próxima 
estação nasceu a esperança. Eram 
centenas de brotos saindo do chão, 
das pequenas sementes que sobra-
ram dos frutos. Nasceram dos 
frutos abandonados para justificar 
a fé na esperança da nova vida. De 
fato, o limoeiro não viveu em vão, 
dos frutos rejeitados nasceu a 
esperança, justificado pela fé e 
como testemunha do amor. Um 
amor doado para a vida.

Agora sei, o que de fato fica de 
nossa vida, não são os frutos 
produzidos, mas as sementes da fé, 
da esperança e do amor. Estas 
sementes não ficam registradas em 
placas e nem em livros, mas no 
exemplo e no testemunho de novas 
vidas que continuam a servir na 
missão de Deus. 

Queira Deus, que em cada dia de 
nossa vida e também nas despedi-
das, tenha feito de nós, uma 
pequena semente de anúncio do 
seu reino, um servir na sua missão.

Capelas Mortuárias

Tema do Ano O que permanece é a fé, a esperança e o amor

facebook.com/cebupl

DEZEMBRO
06 e 07: P. Alexandre Klitzke
Ÿ  3325-2035 e 99120-1307
13 e 14: P. Luiz Gustavo Allende
Ÿ  98463-7470
20 e 21:  P. Renato Creutzberg
3323-3070 e 98446-0801
25: P. Luciano M. Martins
Ÿ 3019-0577 e 98462-6545
27 a 02/01: P. Anderson Ellwanger 
Ÿ 3329-6346 e 99181-4128
Ÿ

JANEIRO
03 a 09: P. Luciano M. Martins
Ÿ 3019-0577 e 98462-6545
10 a 16: P. Luiz Gustavo Allende e
Pa. Gabrielly Ramlow Allende
Ÿ  98463-7470 e 99738-8659
17 a 23:  P. Nilo O. Christmann 
Ÿ 33365214 e 98464-1264
24 a 30: P. João Carlos de Souza e
Pa. Sabina Decker de Souza
Ÿ 99214-0501 e 98805-527

Centro | Itoupava Seca | Velha | Bom Pastor Garcia | Martin Luther Progresso | Fortaleza | Velha Central | Gaspar | Badenfurt  

Blumenau Centro
Ÿ Rua Amazonas, 119, Centro
Ÿ (47) 3322-0133

Blumenau Itoupava Seca
Ÿ Rua Cel Feddersen, 106, It. Seca
Ÿ (47) 3323-3050

Blumenau Velha Central
Ÿ Rua José Reuter, 449, V. Central
Ÿ (47) 3322-9999

Blumenau Badenfurt
Ÿ (47) 3222-9900�

Blumenau Salto Weissbach
Ÿ (47) 99981-2211

Indaial Encano do Norte
Ÿ (47) 3334-0924 e 99235-4080



Blumenau Centro
Igreja do Espírito Santo

comunidadecentro@luteranosblumenau.com.br

facebook.com/comunidadeblumenaucentro

(47) 3322-0587 | 3322-0397 | 98489-7441

Rua Amazonas, 119, Centro

P. Milton Jandrey 
pastormilton@luteranosblumenau.com.br

P. Flávio Luiz Peiter
pastorflavio@luteranosblumenau.com.br

Pa. Márcia Helena Hülle
pastoramarcia@luteranosblumenau.com.br

Programação:
Ÿ Culto de ORAÇÃO toda terça-

feira, às 19h, LIVE Face e YTube,
Ÿ Compartilhe conosco seu motivo 

de oração (47) 98489-7441
Ÿ Culto PRESENCIAL toda quarta-

feira, às 19h30
Ÿ Culto PRESENCIAL todo domingo, 

às 9h. O Culto estará também às 
9h disponível on-line no Facebook 
e no Youtube da comunidade e 
pela Rádio União 96.5 FM

Ÿ BATISMOS acontecem no terceiro 
domingo, às 10h30, com 
agendamento na Secretaria.

Cultos Véspera de Natal:
Ÿ 23.12 - 19h30 Culto - Presencial
Ÿ 24.12 - 16h30 Culto em alemão - 

Presencial
24.12 - 18h00 Culto - Presencial
24.12 - 19h30 Culto - Presencial

Ÿ 25.12 - NATAL - 09h00 Culto com 
Ceia - Presencial e on-line

Ÿ 27.12 - 09h00 Culto com Ceia - 
Presencial e on-line

Ÿ Cultos Virada e Ano Novo:
31.12 - 19h30 Culto com Ceia - 
Presencial

Ÿ 01.01 - 09h00 Culto de Ano Novo - 
Presencial e on-line

Ÿ 03.01 - 09h00 Culto com Ceia - 
Presencial e on-line

Acompanhe nossos cultos:
Facebook: 
https://www.facebook.com/comunid
adeblumenaucentro
Youtube: 
http://youtube.com/luteranablumena
ucentro
Rádio: União 96,5

Cultos

Batismo
Ÿ  Júlia Liz Zechner Dal Medico, filha 

de Ricardo Dal Medico e Kalinca 
Gisela Zechner Dal Medico

Ÿ Gustavo Henrique Knoener, filha de 
Alexandre Henrique Knoener e 
Francielle R. Voelz Knoener

Casamento
Ÿ Ricardo Dal Medico e Kalinca Gisela 

Zechner Dal Medico 

Bodas de Esmeralda (55 anos)
Ÿ Hermes Mathes e Margrit Mathes

Bodas de Porcelana (20 anos)
Ÿ Fabio de Souza e Mariela Cristine 

Loos de Souza
Ÿ Paulo Vinicio Heinzen e Deise 

Oderdenge Heinzen

Falecimentos
Ÿ Marion Karmann Steinbach (80)
Ÿ Luiz Antonio Ferreira (57)

Expediente da Secretaria:

Segunda a Sexta
das 13h0 às 17h00

Sábados 
das 08h00 às 12h00

Blumenau Itoupava Seca
Igreja Martin Luther

cebiseca@terra.com.br

(47) 3323-3050

Rua Coronel Feddersen, 106, Itoupava Seca

P. Renato  Creutzberg
renatocreutzberg@gmail.com

P. Luciano Miranda Martins
lucianommartins@gmail.com

Cultos

Batismo
Ÿ Lina Hillesheim Licinio Machado – 

F.: Leonardo Hillesheim dos Santos 
e Daniella Lindner Licinio Machado

Ÿ Henrique Prieto Duwe – F.: 
Fernando Luiz Duwe e Silvia 
Nazareth Prieto Duwe

Ÿ Heitor da Silva Maas – F.: Elton 
Anderson Maas e Camila Cristina da 
Silva Maas

Falecimentos
Ÿ Siegolf Larsen – 81 anos
Ÿ Conrado Eickenberg – 80 anos

Blumenau Velha
Igreja da Paz

paroquiadavelha@gmail.com

(47) 3329-4379

Rua Alidor Zutter, 59, Velha 

P. Anderson Ellwanger
pastorellwanger@gmail.com

Cat. Mônica Erdmann Ellwanger
monicaerd@yahoo.com.br

DEZEMBRO
Ÿ Culto todos os Domingos, às 09h00
Ÿ Cultos todas às Quintas-Feiras, às 

19h15
PROGRAMAÇÃO DE NATAL

Ÿ 24 de dezembro – Quinta feira –  
18h00 – Culto de Véspera de 
Natal c/ Santa Ceia

Ÿ 25 de Dezembro – Sexta feira   -    
09h00 – Culto de Natal com 
Santa Ceia

Ÿ 27 de Dezembro – não haverá 
culto

Ÿ 31 de Dezembro – Quinta – Feira 
– 19h30 – Culto de Fim de Ano 
com Santa Ceia

JANEIRO
Ÿ Culto todos os Domingos, às 09h00 
Ÿ Cultos todas às Quintas-Feiras, às 

19h15

Cultos

Batismos
Ÿ  Guilherm Augusto Carbonera 

Franke -  filho de Eduardo Franke e 
Loma Nunes Carbonera                                                       

Falecimentos
Ÿ Walter Müller – 85 anos
Ÿ Adelaide Pogalski – 81 anos

Blumenau Bom Pastor/Garcia
Igreja Bom Pastor

bompastor3839@yahoo.com.br

(47) 3035-5089

Rua Amazonas, 3839, Garcia

Pa. Mara Cristina Weber Kehl
maracristinawk@yahoo.com.br

facebook.com/BomPastorGarcia

P. Hércules Osvaldo Kehl
herculeskehl@yahoo.com.br

Atendimento normal na secretaria 
paroquial, seguindo as recomendações de 

saúde. Sempre as terças e quintas, das 
08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30.

Telefone para Contato: (47) 3336-5214

Cultos
Acompanhe nossos cultos pela 
internet: 
Ÿ Facebook:  

www.facebook.com/igrejabompas
torgarcia/ 

Ÿ Youtube: 
https://www.youtube.com/c/BomP
astorIECLB 

DEZEMBRO
06 – 19h – culto de ceia
13 – 09h - culto de ceia 
 20 – 19h - culto de ceia
24 – 18h - culto presencial e on-line
31 – 18h - culto presencial e on-line

JANEIRO
03 – 09h – culto presencial e on-line
09 – 09h - culto de LOUVOR PELO 100 
ANOS DA OASE –Esperança
presencial e on-line
17 – 09h - culto presencial 
24 – 09h - culto presencial 
31 – 09h - culto presencial 

As atividades presenciais de grupos, 
até o fechamento dessa edição, 

continuam suspensas. AVISAREMOS 
QUANDO ESTARÃO ACONTECENDO.

Blumenau Martin Luther

martinlutherprog@yahoo.com.br

(47) 3336-5214

Rua Santa Maria, 388, Progresso

P. Nilo Orlando Christmann
niloch@uol.com.br

Cultos
DEZEMBRO

Comunidade Fortaleza Alta
Igreja da Reconciliação
05 – 19h30 – Culto 
19 – 19h30 – Culto 
24 – 19h00 – Culto 
31 – 18h00 – Culto 
Comunidade Fortaleza Baixa
Igreja São Mateus
06 – 08h30 – Culto 
12 – 19h30 – Culto 
20 – 08h30 – Culto 
24 – 17h00 – Culto 
Comunidade Alto Baú
Igreja Apóstolo Paulo
13 – 09h00 – Culto 
25 – 20h30 – Culto 
31 – 16h00 – Culto 

JANEIRO
Comunidade Fortaleza Alta
Igreja da Reconciliação
23 – 19h30 – Culto
Comunidade Fortaleza Baixa
Igreja São Mateus
24 – 08h30 – culto
Comunidade Alto Baú
Igreja Apóstolo Paulo
30 – 19h30 – culto

Blumenau Fortaleza

pblufor1@gmail.com

(47) 3338-3261

Rua Theodoro Passold, 126, Fortaleza Alta

P. Edimar Schwingel
edimarschwingel@gmail.com

DEZEMBRO
02 - 19h30 – Culto 
06 - 09h00 – Culto – II ADVENTO
09 - 19h30 – Culto
13 - 09h00 – Culto – Batismo – III 
ADVENTO
16 - 19h30 – Culto 
20 - 09h00 – Culto – IV ADVENTO
23 - NÃO HAVERÁ CULTO
24 - 17h00 – Culto - Natal
24 - 19h00 – Culto – Natal
27 - NÃO HAVERÁ CULTO
31 - 20h00 - Culto 

JANEIRO
10 – 09h00 – Culto – Santa ceia
24 – 09h00 – Culto - Batismo

Cultos
DEZEMBRO

Comunidade Martin Luther
06 – 08h30 – Culto + Assembleia 
Comunidade
13 – 09h00 – Culto 
19 – 19h00 – Culto C/Santa Ceia
24 – 18h00 – Culto Natal

Comunidade João Batista
20 – 19h00 – Culto Natal C/Santa Ceia

Comunidade Evangelista Lucas
20 – 09h00 – Culto Natal C/Santa Ceia

Todas as atividades previstas serão 
confirmadas, ou não, dependendo da 

evolução da Pandemia.
Manteremos os membros informados, 
através do WhatsApp ou no momentos 

dos avisos nos cultos online.

A Secretaria Paroquial estará em 
recesso de 24/12/2020 a 17/01/2021.

Mural
Diálogo Batismal - 22/01 - 19h30

Funcionamento da Secretaria 
Paroquial – A secretaria estará 

fechada no período de 24 de 
dezembro de 2020 ao dia 10 de 

Janeiro de 2021. Reinício dia 11 de 
Janeiro de 2021



Blumenau Velha Central

igrejadocaminhoblu@gmail.com

Rua José Reuter, 449, Velha Central

P. Alexandre Klitzke
alex.kli@ibest.com.br

(47) 3330-1043

facebook.com/igrejadocaminho.bnu

Cultos
DEZEMBRO

06 – 09h00 Culto - 2º Domingo de 
Advento
12 – 19h00 Culto 
20–  09h00 Culto  - 4º Domingo de 
Advento
24 – 19h00 Culto – Véspera de Natal 
25 -  09h00 Culto – Natal
31 -  19h00 Culto – Véspera de Ano 
Novo

JANEIRO
10 – Culto Virtual
23 – 18h00 Culto

Cultos
DEZEMBRO

Comunidade Gaspar
01 – 19h30 – Live de Advento no 
Youtube: Luterana Gaspar – IECLB
06 – 09h00– Culto 2° Domingo de 
Advento
08 – 19h30 – Live de Advento no 
Youtube: Luterana Gaspar – IECLB
13 – 09h00 – Culto com Santa Ceia 3° 
Domingo de Advento
15 – 19h30 – Live de Advento no 
Youtube: Luterana Gaspar – IECLB
20 – 09h00 – Culto 4° Domingo de 
Advento
22 – 19h30 – Live de Advento no 
Youtube: Luterana Gaspar – IECLB
25 -  09h00 – Culto Natal
27 – 09h00 – Culto com Santa Ceia

Comunidade Gaspar Alto
12 - 18h00 – Culto 
24 - 09h00 – Culto Véspera de Natal

JANEIRO
Comunidade Gaspar
01 – Confraternização Universal
24 - 09h00 – Culto com Santa Ceia
31 - 09h00 – Culto com Santa Ceia

Comunidade Gaspar Alto
31 - 09h00 – Culto com Santa Ceia

Todos os setores de trabalho da 
Comunidade de Gaspar e da 

Comunidade de Gaspar Alto estão 
paralisados temporariamente até que a 

situação de Pandemia se resolva.

Facebook: Luterana Gaspar Ieclb
Instagram: Luterana Gaspar

YouTube: Luterana Gaspar IECLB 

Cultos

Blumenau Badenfurt

paroquiabadenfurt@gmail.com

(47) 3334-1012

Rua Heinrich Hemmer, 2.273, Badenfurt 

P. Luiz Gustavo Allende
lg.allende@gmail.com

Pa. Gabrielly Ramlow Allende
ramlow527@gmail.com

DEZEMBRO
05 – 15h00 – Culto de Advento 
Salto Weissbach – Santa Ceia
05 – 19h30 – Culto Badenfurt
06 – 09h00 – Culto Encano do 
Norte
12 – 14h30 – Culto de Advento 
Encano do Norte – Santa Ceia
12 – 19h30 – Culto Salto Weissbach
13 – 18h30 – Culto Encano do Norte
16 – 19h00 – Culto Badenfurt
20 – 18h30 – Culto Salto Weissbach
24 – 16h00 – Culto Encano do Norte
24 – 16h00 – Culto Salto Weissbach
24 – 18h00 – Culto Badenfurt

JANEIRO
09 – 19h00 – Culto Badenfurt – Santa 
Ceia
10 – 09h00 – Culto Encano do Norte – 
Santa Ceia
10 – 09h00 – Culto Salto Weissbach – 
Santa Ceia – com Palestra Pré Batismal

T

Batismos
Ÿ Dia 17/10/2020 – Henrique Eduardo 

Ebel – Filho de Siegmar Ebel e Vera 
Lúcia Ramthun.

Ÿ Dia 04/11/2020 – Théo Henrique Belz – 
Filho de Anderson Belz e Zeni 
Taborda Belz.

Ÿ Dia 07/11/2020 – Gabriel Jaeger Fank – 
Filho de Cassiano Fank e Kelly Jaeger.

Bodas
Ÿ Dia 04/11/2020 na Comunidade 

Badenfurt – Ivan Mette e Denise 
Oechsler Mette

Falecimentos
Ÿ Dia 14/09/2020 – Joana Jensen Deeke 

– 74 anos. Filha de Wolljang Jensen e 
Cilly Jensen.

Ÿ Dia 03/11/2020 – Ednei Jensen – 39 
anos. Filho de Orival Jensen e Zenita 
Schröder Jensen.

COMUNICADO

Todas os cultos previstos serão 
confirmados, ou não, dependendo da 

evolução da pandemia.
Manteremos os membros informados, 

através do Whatsapp ou através dos 
grupos de WhatsApp avisos nos Cultos 

Online.

Gaspar

paroquia.luterana.gaspar@gmail.com

(47) 98428-8229

Rua Frei Solano, 284, Centro

Pa. Sabina Decker de Souza
sabina_decker@hotmail.com

P. João Carlos de Souza
joao.souza@flt.edu.br

Batismo
Ÿ Oliver Neumann Debatin - 

25/10/2020, Comunidade de Gaspar

facebook.com/paroquiabadenfurt

instagram/paroquiabadenfurt

Batismos
Ÿ Heitor Havenstein – filho de Rogério 

Havenstein e Nilza Adriana Wruck 
Havenstein

Falecimentos
Ÿ Avelino Cordeiro dos Santos – 70 

anos 
Ÿ Hains Kath – 76 anos
Ÿ Erica Moje – 86 anos

Bodas de Ouro
Ÿ Renato Schlosser e Alvanir 

Schlosser

Falecimento
Ÿ Osni Mette -  72 anos

COMUNICADO

21/01/2021 quinta-feira 
Retorno Férias Pastorais

RÁDIO UNIÃO 96,5

PROGRAMAÇÃO LUTERANA

FM

AM

07:00
Um Olhar 

para o Vale

12:30
MENSAGEM 

DE VIDA E FÉ

18:30
CONVERSANDO

COM VOCÊ
DOMINGOS

07:45
MENSAGEM
EM ALEMÃO

09:00
CULTO EM

PORTUGUÊS 

Acompanhe no rádio, computador, tablet ou celular



ORIENTAÇÕES PARA A RETOMADA 
GRADUAL DOS CULTOS EM

Templos e Comunidades no Vale do Itajaí

USE MÁSCARA LAVE SUAS MÃOS OU
USE ÁLCOOL EM GEL 70%

NÃO VÁ PARA
A IGREJA SE

ESTIVER ADOENTADO

NÃO TOQUE OLHOS,
NARIZ E BOCA 
COM AS MÃOS

NÃO TOQUE NAS 
PESSOAS E COLOQUE-SE

A UMA DISTÂNCIA DE 1,5M

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

AJUDE A MANTER
PORTAS E JANELAS
SEMPRE ABERTAS
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VISITAÇÃO

Missionari@s a caminho

Neste mês manifestamos nosso agradecimento e 
gratidão a todos os voluntários e voluntárias que se 
dedicam na entrega do jornal O Caminho, e outros 
materiais, como folhetos, blocos, cartões dos eventos, 
calendário e recolhimento das ofertas da Campanha 
Vai e Vem. Em nossa Paróquia vocês são conhecidos 
como Conselheiros, mas já dissemos que vocês são 
Missionári@s a Caminho.  Este nome foi escolhido por 
vocês mesmos no seminário realizado em fevereiro deste 
ano. Vocês fazem a entrega mensal do jornal O Caminho,  
mas também  levam e trazem informações importantes 
dos ministros,  Paroquia e Comunidade a seus membros. 
Mas, sobretudo, levam uma boa Refl exão  Bíblica que 
o Jornal publica em suas páginas. Muito obrigado por 
seu tempo dedicado a este bonito trabalho missionário  
na |Igreja. Nesta edição não estão as fotos de todos os 
Missionari@s a Caminho, mas continuamos na espera de 
uma foto para poder publicar em outras edições.

VISITAÇÃO
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BATISMOS
HENRIQUE ANANIAS VOIGT filho de Julio Cesar da Silva e Suellen Krüger Voigt (19/09-CCS)
ELOAH LEMKE ROCHA filha de Daniel Luís e Joice Cristiane Lemke Rocha (04/10-CPAZ)
VINICIUS ANDREATTA JUNGTON filho de Marcos Felipe e Cassiele Andreatta Jungton (10/10-CCS)
JOAQUIM KREUTZFELD filho de Ana Cristina Kreutzfeld (10/10-CCS)
PRISCILA BIHR filha de Claiton Jorge e Tania Reina Greuel Bihr (10/10-CAPaulo)
DANIEL HERBER MANSKE filho de Evandro e Carla Adriana Herber Manske (17/10-CCS)
JOAQUIM OTAVIO SCHUCHARDT filho de Jonathan Marcelo Schuchardt e Elizandra Berlanda (17/10-CCS)
VIKTÓRIA HELENA ROCHA filha de Jean Cleber Rocha e Carolyne Francine Raasch (17/10-CCS)
THÉO SCHLEI filho de Leandro André e Lidiane Regina Kohlausch Schlei (17/10-CCS) 
MANOEL MEIRING filho de Evalério Meinring e Marcela Geisler (15/11-CAPaulo)
VICTOR ALEX ZIMDARS filho de Vagner Diego e Liomara Girlei Hornburg Zimdars (24/10-CCS)
JOHAN LORENZO MEIRING filho de Evanir e Nerciana Meiring (24/10-CCS)
LISA BEATRIZ KRÜGER (24/10-CCS)
HENRIQUE HORNBURG filho de Rogerio Hornburg e Vanderléia Concio (24/10-CCS)
ELOISE DÖGE KRÜGER filha de Mauricio Krüger e Larissa Mayara Döge (24/10-CAPaulo)
MARTHIN HENRIQUE SACHT filho de Marcson Marciel e Anniarly Gonçalves Sacht (25/10-CCS)
LUCAS DURSKI filho de Cleverson Durski e Talita Rafaela Kneubuhler (31/10-CCS)

BENÇÃO MATRIMONIAL
Jucelei Buenos e Mariane Marquardt Maas (09/10-CCS).
Cassiele Andreatta Jungton e Marcos Felipe Jungton ( 10/10- CCS)

BODAS DE OURO
Benno e Nelli Mulling Neitzke (17/10-CCS).

FALECIMENTOS
Angela Steinke Maas 86 anos (18/09-CCS), Rosa Müller 81 anos (27/09-CCS),
Alex Drews 84 anos (26/09-CCS),
Hans Reinhold 57 anos (12/10-CCS),
Arno Ramthum 84 anos (25/10-CPAZ).

CONFIRMANDAS COM. DA PAZ – 18/10/2020

Geovanna de Souza Krüger, 
Thays Hornburg, 
Vitoria Manoele Hornburg Giese.

OFÍCIOS



BATISMOS
Isabella Franz Berndt – filha de Mário Alfredo Berndt e Vanessa Franz - 24.10.2020 
– Igreja Bom Pastor.
Théo Benício Schneider - filho de Rodrigo Schneider e Cátia Cristina Reck - 
24.10.2020 – Igreja Dos Apóstolos.
Vicente Franzner – filho de Daniel Augusto Franzner e D’Jaina Francine 
Krischanski Franzner  24.10.2020 – Igreja dos Apóstolos.
Kaio Cristaldo Ferreira – filho de Jailson Ferreira Pessoa e Bruna Rafaela Cristaldo 
– 25.10.2020 – Igreja da Paz.
Ayla Cristaldo Lenz – filha de Airton Ricardo Lenz e Bruna Rafaela Cristaldo – 
25.10.2020 – Igreja da Paz.
Cauane Nicole Benke – filha de Neuri Ricardo Benke e Cilene Rosana Manke 
Benke – 01.11.2020 – Igreja dos Apóstolos.
Arthur Henrique Hille – filho de Paulo Roberto Hille e Jóisi Gazda – 08.11.2020 – 
Igreja Apóstolo Paulo.

BODAS DE OURO
Ademar Zager e Ursula Zager – 25.10.2020 – Igreja da Paz.
Adolar Stein e Lori Richter Stein - 25.10.2020 – Igreja da Paz.

PROFISSÃO DE FÉ
Suely Morsch – 18.10.2020 – Igreja Martin Luther.
Marcio José Grabowski – 31.10.2020 – Igreja dos Apóstolos

ADMISSÕES
Suely Morsch – 18.10.2020 – Igreja Martin Luther.
Marcio José Grabowski – 31.10.2020 – Igreja dos Apóstolos

R I O  C E R R O

PARÓQUIA EVANGÉLICA LUTERANA DE RIO CERRO
Rod. Wolfgang Weege, 9015 – Bairro Rio Cerro II

Tel. Secretaria (47) 3376-0234 – Tel. C.Pastoral (47) 3273-0192                               
P. Bernt Emmel – Tel.cel. 99169 9813

e-mail: bbemmel@tpa.com.br

Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Massaranduba

TE LIGA
Secretaria: Av. sete de setembro, 121
Fone: (47) 3379-2101
Casa Pastoral: Rua Victor Bramorski, s/n
Fone: (47) 3379-1153
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Bodas de Platina

OFÍCIOS

A Paróquia Evangélica 
Luterana de Rio Cerro, através 
do seu Presbitério,  convencio-
nou que para a realização de 
confirmações, a igreja poderia 
ser adaptada (uso de cadeiras) 
para 37 participantes. Os pais 
que optaram pela confirmação 
em 2020 (12 jovens) tiveram 
a sua livre escolha, dois cultos 
no dia 07.11 e 03 cultos no 
dia 14.11. Em decorrência da 
Pandemia do Coronavírus, não 
podemos hoje afirmar se as 
confirmações marcadas para 
o primeiro semestre  de 2021 
serão diferentes. Estes cin-
co cultos transcorreram com 
duração média de 50 minutos. 
O tema das confirmações foi o 
lema da IECLB para 2020, “Eu 
escolhi vocês para que deem 
fruto” João 15.16. A participa-
ção da Equipe de Liturgia foi 
fundamental para a realização 
da celebração da Santa Ceia. O 
presbitério agradece a compre-
ensão de todos

Pandemia e 
ConfirmaçãoCelebraram no dia 26 de novembro 

as Bodas de Platina, o casal 

Wigand e Hildegard Pasold 

Wigand Pasold, nasceu, em 
26/03/1929, se casou com Hildegard 

Jurk, nascida em 15/12/35. Receberam 
a bênção matrimonial em 26/11/1955 
em Massaranduba, na Igreja de 
Massaranduba 1.  Os filhos, netos e 
bisnetos tem muito orgulho dessa data 
e lhe desejam muita saúde e felicidades 
sempre com a bênção de Deus!
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Prezados membros! Previsão de Cultos presenciais, caso não haja restrições pelos poderes constituídos. Favor se 
informar como o pastor ou diretoria da Comunidade.

RECOMENDAÇÕES PARA QUEM VEM AO CULTO PRESENCIAL
• Pessoas deverão vir de máscara
• Manter a distância de 1,5 m por pessoa que não seja da mesma família
• Não se cumprimentar com abraços ou apertos de mãos
• Utilizar álcool gel na entrada e saída do culto
• Para quem tem algum tipo de gripe, tosse, resfriado, febre, NÃO VENHA

CULTOS ITOUPAVA REGA I: Dezembro 2020
06/12 – 10:00h – Culto – BATISMO e VENDA de Almoço para LEVAR 
20/12 – 09:30h – Culto – (4º Advento)
25/12 – 08:30h – Culto – (NATAL)

CULTOS ITOUPAVA REGA II: Dezembro 2020
06/12 – 08:00h – Culto – BATISMO – (2º Advento)
15/12 – 14:00h – Culto – ALEMÃO – Idosos – (Terça Feira)
24/12 – 17:30h – Culto – (VÉSPERA DE NATAL)

CULTOS BRAÇO DO SUL: Dezembro 2020
13/12 – 09:30h – Culto – BATISMO e VENDA de Almoço para LEVAR
24/12 – 15:00h – Culto – (VÉSPERA DE NATAL)

OBS: Ainda faremos as CELEBRAÇÕES VIRTUAIS para que ninguém se sinta excluído
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/ferwoh ou FACEBOOK: https://url.gratis/Iy03T

DIÁLOGO DE PREPARAÇÃO PARA BATISMO PARA PAIS E PADRINHOS:
05/12 (Sábado) às 15h em Itoupava Rega I - (Só acontece quando tem batismos inscritos)
Ligar para o pastor e se inscrever ou ver se está confirmado o encontro

Mês de DEZEMBRO: INSCRIÇÃO DOS PREPARANDOS para o Ensino Confirmatório. 
Devem ser inscritos os nascidos no ano de 2008 que tem 12 ou mais anos em 2021. TRAZER DOCUMENTOS: 
Certidão de Nascimento, Lembrança de Batismo e Carnê com ano 2020 em dia.  (Inscrição será feita nas sextas 
feiras em horário comercial, durante o plantão, caso alguém não consiga vir nesse horário, favor entrar em contato 
com o pastor para agendar.

DEPARTAMENTOS: – (Combinar se será PRESENCIAL):  
Culto Infantil; Ensino Confirmatório; OASE; Idosos; Grupos de Canto

OFÍCIOS
BATISMO: REBECA BARBOSA, batizada no dia 27/09/2020 em Itoupava Rega 1. ela é filha de Waldir Valdevino 
Barbosa e Simone Dauer. Desejamos ricas bênçãos.
PROFISSÃO DE FÉ: WALDIR VALDEVINO BARBOSA, fez a sua Profissão de Fé e tornou-se membro da IECLB – 
Comundiade de Itoupava Rega I no dia 27/09/2020. Seja bem vindo.
FALECIMENTO: IDA GAULKE, faleceu no dia 30/09/2020 em casa em Braço do Sul. Filha de Paulo Kaschinski (+)  
e Clara Kaschinski (+). Membro de Braço do Sul. Alcançou a idade de 93 anos. Desejamos a força e consolo de 
Deus aos familiares.

TELEFONES PRESBÍTEROS:
Doraci Bürger – Presidente de Itoupava Rega I – 3378-1259 (Vice: Valci Schulz Rueckert – 3378-1545)
Rogério Milchert – Presidente de Itoupava Rega II – 99 672 9429 (Vice: Inácio Sauberlich – 3378-1685
Adilano Weiss – Presidente de Braço do Sul – 3323-7803 (Vice: Claudecir Doege – 3339-7628)
Inácio Sauberlich – Presidente da Paróquia – 3378-1685 (Vice: Rogério  Milchert – 99 672 9429)
Fernando Wöhl – Pastor – 3378-1165;  WHATSAPP: 9 8803 9128  -  E-mail:  ferwoh@gmail.com  
E-mail da Paróquia:  paroquiaitoupavarega@hotmail.com

PARA FAZER SUAS CONTRIBUIÇÕES
Itoupava Rega I = 3378 1728 – Odila Pagel Strutz  - (WhatsApp: 9 8488 6465)
Itoupava Rega II = 3337 1144 – Márcio Schumann  - (WhatsApp: 9 9205 6507 – Mariléia)
Braço do Sul = 3339 8771 – Leonice Fritzke - (WhatsApp: 9 9232 8052)

LEMBRETES 
• Antes de marcar qualquer evento na sua família como batismo, casamento, etc.… é importante conversar com 
o pastor e, se possível, passar na secretaria em horário de plantão para pegar uma relação de documentos a serem 
providenciados. (VEJA O CALENDÁRIO 2020 última FOLHA – Informações IMPORTANTES)
• Em caso de SEPULTAMENTO, antes de marcar e divulgar o horário é preciso conversar e combinar com o pastor. 
Providenciar CERTIDÃO DE ÓBITO – EXIGÊNCIA LEGAL para efetuar o sepultamento.
• No caso do FALECIMENTO acontecer em Feriado ou final de semana os seguintes cartórios tem PLANTÃO:  
BLUMENAU: Cartório Gaya: (47) 9 9617-0343;  Cartório Braga Varela: (47) 3329-6002 (47) 9 9662-0580 e 
POMERODE:  Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas: (47) 9 9229-0550.

PLANTÃO DO PASTOR NA SECRETARIA
• O dia de plantão do pastor para atender na secretaria é às SEXTAS-FEIRAS: 8 às 12h e 14h às 18h. 
• Porém é possível que alguma urgência exija a saída do pastor, mesmo no plantão. SE POSSÍVEL, telefone antes 
de sair de casa, para ter a certeza de que o Pastor está! (47) 3378-1165 ou WHATSAPP: (47) 9 8803-9128

PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO 
LUTERANA EM ITOUPAVA REGA

Rua Erwin Manzke, 5705 – Telefone: 3378 1165 - paroquiaitoupavarega@hotmail.com
BLOG: ieclbrega.blogspot.com   -   FACEBOOK: IECLB-Itoupava-Rega

89.075-505 – Vila Itoupava – BLUMENAU – SC
Pastor: Fernando Wöhl –  ferwoh@gmail.com

Eis que chegou o Advento! Diante 
da realidade pandêmica que ainda vi-
vemos, estamos na ânsia de algo bom, 
especial e transformador. Com alegria 
acolhemos este novo tempo e espera-
mos que ele traga outro sabor à vida, 
que transforme o medo e a ansiedade 
em esperança. Ele vem, mesmo que o 
aguardemos com máscaras no rosto: 
Jesus menino virá ao nosso encontro! 
Precisamos estar preparados e prepa-
radas para acolhê-lo.

Neste sentido, esse texto do evan-
gelho de Marcos (13.24-37, leia em 
sua Bíblia) nos ajuda, e muito. Ele é 
a resposta para Pedro, Tiago, João e 
André, que questionam: “Quando é 
que isso vai acontecer? Depois daque-
les dias de sofrimento (a destruição 
do templo, as perseguições, os falsos 
profetas, a fome, as catástrofes natu-
rais), será que virão sinais da nature-
za, das pessoas ou de Deus?!

As pessoas anseiam por respostas. 
Neste ano, as decorações natalinas 
chegaram cedo às ruas. Em alguns 
lugares, o comércio já “explora” o 
Natal desde o mês de outubro. Mas, 
para recebermos o Cristo que irá no-
vamente nascer, precisamos mais do 
que decorações.

Então, vigiem, pois vocês não 
sabem a hora, nos diz o Senhor! É 
como um pedido: orem, examinem 
vossos corações e mentes. Deixem 
para trás tudo o que é velho e triste, 

perdoem e sejam perdoados, perdoadas. 
Abram espaço para o novo, em especial 
para aquele que irá chegar.

O significado do Advento tem a ver 
com aquilo que tem sentido e valor para 
nós. É algo não pode ser levado para casa 
ou pago pela moeda local. 

É Advento. É tempo de entender os 
sinais, a Palavra que nos diz: Ele virá! 
Também para julgar os vivos e os mortos. 
Para endireitar o que não está correto. 
Para transformar vidas com paz, amor e 
misericórdia. Ele, o Cristo, que, com seu 
amor e graça, nos salva e orienta. O mes-
mo que foi morto na Cruz e que acalmou 
nossos corações em meio às tempestades 
e sofrimentos desse ano. O texto bíblico e 
o tempo de Advento animam a nos pre-
pararmos enquanto agimos neste mundo 
que carece de pausa, amor, entendimento. 
Medo? Talvez. Mas consciência de que, no 
momento certo, Ele virá.

Que possamos ter calma para preparar 
o caminho, o coração e a nossa casa, em 
todos os sentidos, dando significado para 
esse processo. Este é um tempo especial, 
de reavivar a esperança e a vontade de 
viver e trabalhar por um mundo melhor, 
justo e pacífico para todas as pessoas. 
Só assim, estaremos prontos para, logo 
ali adiante, vivermos e celebrarmos em 
definitivo o Reino de Deus, que se aproxi-
ma de nós com o Natal. Que Deus, em sua 
graça, nos acompanhe e guarde. Amém.

(Pa. Paula Naegele, em Juventudes Vivendo 
o Natal 3)

É TEMPO DE ADVENTO!
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Secretaria da Paróquia:  Rua Presidente Costa e Silva, 1760 -  Fundos -  Testo Rega -  Pomerode  //  Fone: (47) 3395-0554 // email: psaolucas.pomerode@gmail.com
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 08:30 as 12:00 horas  // a tarde das 13:30 as 17:30 horas // 1º e 3º sábados das 08:30 as 11:00 horas

CULTOS

Comunidade Testo Alto
05/12 - 19:00 - pt
13/12 - 19:30 - pt Cantata de Natal

25/12 - 09:00 - al - SC
31/12 - 16:00 - pt - SC
23/01 - 19:00 - pt

Comunidade Rega
12/12 - 19:00 - pt
25/12 - 09:00 - al - SC
31/12 - 20:00 - pt - SC
16/01 - 19:00 - pt

Comunidade Rega Alta
19/12 - 19:30 - pt Culto de Natal

01/01 - 09:00 - pt - SC
17/01 - 09:00 - pt

Comunidade Cristo Salvador
24/12 - 19:00 - pt
02/01 - 09:00 - pt - SC
24/01 - 09:00 - pt

COMPARTILHAR DE ALEGRIAS E TRISTEZAS

Batismos:__________________________________

Emily Goede, filha de Marcelo Goede e Camila Jung.

Isabella Bauke Brixius, filha de Roger Brixius e Marina Bauke.

Emanuel Henrique Gustmann, filho de Jonas E. e Maristela L. Gustmann.

Levi Utech Slaviero, filho de Gabriel A. Slaviero e Karine Raquel Utech.

Thomas Eduardo Ehlert, filho de Jean Eduardo e Gaby Gustmann Ehlert.

Bianca Borchardt, filha de Yuri Borchardt e Aline Beatriz Mikoseit.

Amanda Pelens, filha de Felipe Ricardo Pelens e Jarlene Wachholz.

Natalie Barausse, filha de Robson Barausse e Eliana Pagelkopf.

Bodas de Prata: _______________________________________

Sérgio Carlos Hornburg e Mônica Grützmacher Hornburg.

Bênção Matrimonial: ___________________________________

Jeferson Diego Maske, filho de Marcos e Simone K. Maske e Jadna 
Maass, filha de Hilário e Helena K. Maass.

Óbito: ______________________________________________
Herbert Jandre, filho de Carlos e Ana Jandre. 
Faleceu aos 86 anos, 02 meses e 14 dias.

 Paróquia Evangélica de Confissão Luterana São Lucas
                    - Comunidades Testo Alto, Cristo Salvador, Rega e Rega Alta -
                                           Pastor Aldo Beskow: (47) 3387-2468 / (47) 99195-1098
                            Pastora Sinara Grellmann Kammers: (47) 3395-1401 / (47) 98466-8802
                                        Pastor Danilo Kammers:(47) 3395-1401 / (47) 99993-8922

Se...
...você quer refletir mais
sobre sua fé,

...você procura por
informações confiáveis
sobre a fé cristã e dicas
práticas de como vivê-la,

...você gostaria de
conversar sobre estes
temas e suas questões,

...você deseja fazer
descobertas na Terra da Fé
- sem ser pressionado ou
manipulado,

Então...
... valerá a pena você 

participar de TRILHA8.

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO/A

A SEGUIR A TRILHA

QUE LEVA AO

MISTÉRIO DA FÉ!

Nossa “viagem à terra da fé” acontecerá na 
Comunidade Rega a partir de agosto. 

Estação 1 - Deus – que imagem tenho dele? 
Quinta-feira, dia 3 de agosto, às 19h30min

Estação 2 - Sentido – como encontrá-lo?
Quinta-feira, dia 10 de agosto, às 19h30min

Um Curso de Fé  -  Comunidade de Rega - 19:30
Agosto: Dias 3, 10, 17, 24 e 31

Setembro: Dias 6 e 14

Desejamos a todos os membros um 
abençoado Natal e um Ano Novo bom.

VAI E VEM 2018
Agradecemos a colaboração 

de todos os membros da 
Paróquia São Lucas que 

ajudaram para a Campanha 
de Missão, e compartilhamos 

o resultado que neste ano 
totalizou na Paróquia a 
quantia de R$ 4.410,75.

Rogamos que Deus abençoe 
a cada comunidade que for 
auxiliada por esta oferta.

A g ra d e c e m o s  a  t o d o s  o s 
membros que neste ano já 
contribuíram financeiramente 
para com a Paróquia. Isto 
possibilita a manutenção de 
s e r v i ç o s  d a  I g r e j a  e  o 
atendimento dos compromissos 
assumidos. Agradecemos muito 
àqueles e àquelas que colocaram 
a sua contribuição em dia.

A contribuição financeira é uma 

forma de expressar gratidão a 
Deus por tudo que ele nos dá. 
Simultaneamente, contribuir é 
uma forma de participar e 
carregar, junto com muitos 
outros, da obra de Deus neste 
mundo, em solidariedade e amor 
ao próximo. Quando muitos 
ajudam a carregar, o peso se 
torna leve. (Mateus 11.29-30)

Caso sua contribuição paroquial 
esteja  em  atraso,  queira  passar  na

secretaria da Paróquia, para fazer 
o acerto ou para dar início ao 
acerto.
 

ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL

Es tamos  em  p ro ce s so  de 
atualização cadastral. Notamos 
que no fichário constam nomes de 
membros que não tem mais 
p a r t i c i p a d o  d o s  c u l t o s 
comunitários há muito tempo, 
mesmo antes da pandemia, e que 
há alguns anos tem faltado com 
sua contribuição paroquial. 
Podemos, neste caso entender 
que esta pessoa não se considera 
mais membro da nossa Paróquia. 
O Regimento Interno da Paróquia 
determina neste caso, que seu 

nome seja excluído do quadro de 
membros. Com isso cessam todos 
os direitos de membresia. No 
en tan to ,  nó s ,  d i r e t o r i a  e 
ministros, gostaríamos que todos 
continuassem como membros, 
acertando suas pendências. Caso 
seja esta sua situação, e caso se 
gostaria de continuar sendo 
membro da Paróquia, então, 
favor, manifeste-se. Entre em 
contato com a secretaria da 
Paróquia para evitar futuros 
constrangimentos.

Que a graça e o amor de Jesus 
motivem e o Espírito Santo anime 
a  todos  a  permanecer  na 
comunhão do Corpo de Cristo e 
exercer as obras de amor a Deus e 
ao próximo, ordenadas por Jesus 
Cristo, nosso Senhor.

CONTRIBUIÇÃO 
PAROQUIAL

AGRADECIMENTO
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PREVENIR E CUIDAR SEMPRE

PARÓQUIA EV. de CONF.  LUT. de RIO dos CEDROS
P. Rolf Baade - Email: rolfbaade@gmail.com / Sap 99154 5425  /  Fone:   (47)   3386-1069
Presidenta: Roseli J. Withoeft 3386 2117 / Tesoureira: Raiele N. C. Maas 3039 9472

 Presidentes das Comunidades

RDC:Olando Kennenberg 3386 1556  /  Rio Ada: Iria E. Sautner 9 9204 8396    
Cedro Alto: Valdemar H. Beyer:3386 1964  / A . Cedros: Albertina Spiess 3038 5316

CONFIRMAÇÃO
Eloah Laís Ferreira del Soto

17.10.2020 em Alto Cedros

BATISMO 
Rio dos Cedros - 11/10/2020
       HELENA KLEINSCHMIDT
Filha de Vanderson Kleinschmidt
Rosenira Janke Barbosa dos Santos

OUTUBRO ROSA 2020
Parabéns à equipe da Saúde de Rio dos Cedros, especialmente as Agentes 

de Saúde de Cedro Alto, Rio Ada, Glória, São José e Cruzeiro, que a cada ano 
visitam os grupos de Oase e trazem uma motivação especial na conscientização 
e prevenção ao câncer na mulher. Abaixo, o Grupo de Oase Katharina da Co-
munidade de Rio dos Cedros e o Grupo Girassol da Comunidade de Cedro Alto.munidade de Rio dos Cedros e o Grupo Girassol da Comunidade de Cedro Alto.

FALECIMENTO 
10.10.2020 em Cedro Alto

A Comunidade Evangélica de 
Cedro Alto lembra com carinho 
Wilfrid Ittner, falecido aos 81 anos.

No dia 25 de outubro, como parte 
integrante da programação do Outubro 
Rosa -2020, da rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Timbó, foi 
realizado o Culto Rosa, que propor-
cionou um momento de refl exão sobre 
a temática da prevenção e cuidado. A 
vivência no tempo de pandemia colo-
cou o Covid-19 como foco principal, 
no entanto, o cuidado com a saúde da 
mulher não pode fi car de lado, ainda há 
muito trabalho de conscientização a ser 
realizado. A Rede Feminina tem sido 
grande propagadora do cuidado e da 
prevenção, especialmente do câncer de 
útero e mama. Trabalho sustentado pelo 
apoio incansável de voluntárias e que, 
através de sua organização, busca apoio 
para manter sua proposta de apoio a 
mulheres e famílias também no trata-
mento e recuperação, não apenas física, 
mas também emocional.

“Celebrar em culto é uma forma de 
lembrar e agradecer a Deus por tudo o 
que já foi possível realizar e acreditar 
que Ele continua fortalecendo a todas 
para que possam continuar apoiando 

as mulheres mastectomizadas atendidas 
pela Rede Feminina, naquilo que for 
possível, em prol da melhoria da quali-
dade de vida”. Com estas palavras a da 
presidente Niveria Rozete Lange Roedel 
acolheu a todas e todas presentes no 
Culto Rosa, na Igreja da Ressurreição – 
IECLB. “A Rede Feminina de Combate 
ao Câncer, acolhe a cada uma e cada um 
de vocês que aceitou o convite para aqui 
se reunir, refl etir e compartilhar da sua 
vida à luz deste Deus que nos acolhe nos 
anima e faz viver”, frisou Nivéria. 

Como Igreja nos unimos à proposta 
de cuidado à vida, promovida todos os 
anos através do Outubro Rosa e rea-
fi rmamos a importância da prevenção, 
do tratamento, do cuidado e da busca 
por políticas públicas que permitam a 
realização deste compromisso com a 
vida. Gratidão às inúmeras voluntárias 
em todo país que se somam nesta luta e 
contribuem para a dignidade de vida de 
tantas pessoas.

(Colaboração da voluntária da Rede Feminina Elenita Lenzi 
da Silva)


