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 CONCORDA COMIGO?

Libras, um idioma brasileiro

P. MILTON JANDREY, 
Blumenau/SC

QUEM LEU?

Há muitas pessoas que oram assim: “Dá-nos 
mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós 
com bondade!”        SALMO 4.6

“Ser reconhecida 
como Igreja 
de comunida-
des atrativas, 

inclusivas e missionárias, 
que atuam em fi delidade ao 
Evangelho de Jesus Cristo, 
destacando-se pelo testemu-
nho do amor de Deus, pelo 
serviço em favor da digni-
dade humana e pelo respei-
to à Criação”, é a visão da 
IECLB. 

A Paróquia Blumenau 
Centro, comprometida com 
o Evangelho de Jesus Cristo, 
atua na área diaconal e tem 
um trabalho de apoio às 
famílias e às pessoas com 
defi ciência há 20 anos. Para 
esta tarefa, criou um grupo de 
apoio. Participam do grupo 
pessoas de diversas comuni-
dades de Blumenau. Além do 
apoio a elas, o grupo preocu-
pou-se com a acessibilidade 
(rampa de acesso à igreja, 
salão, secretaria, banheiro 
adaptado e calçada com piso 
tátil), conforme decisão do 
Concílio da IECLB de 1990. 
Todas as ações visam propor-
cionar equidade de acesso.

Esta experiência comuni-
tária, somada aos desafi os de 
2020, motivou a interpretação 
em Libras em todos os cultos 
dominicais on-line e, uma vez 
por mês, sempre no segundo 
domingo, também no culto 
presencial. 

Mas afi nal, por que ter 
interpretação em Libras? 

O último Censo do IBGE 
(2010) apontou que existem 
quase 10 milhões de defi cien-
tes auditivos no país. Não 
proporcionamos inclusão em 
nosso discurso, se cerca de 
cinco por cento da população 
não tem acesso a ele. Inserir 
legendas em um vídeo, por 
exemplo,  não resolve este 
problema.

Há pessoas que nasceram 
surdas e outras que perderam 
a audição (ou parte dela) em 
um certo momento da vida. 
No segundo caso, as legen-
das dos vídeos são um ótimo 
recurso, já que grande parte 
aprendeu a língua portuguesa 
antes de se tornar surdo. Mas 
para quem nasceu surdo ou 
perdeu a audição antes de ser 
alfabetizado em português, 
ler um texto como este que 
você está lendo se torna uma 
grande difi culdade. O apren-
dizado de um idioma tem a 
ver com a fonética. Não é à 
toa que primeiro aprendemos 

a falar, para só depois ler e 
escrever. Associamos letras e 
sílabas a seus sons. 

Aprender a ler é desafi a-
dor para quem nunca escutou 
os sons das palavras. A língua 
materna de muitos surdos não 
é, portanto, a portuguesa e, 
sim, a Língua Brasileira de 
Sinais, mais conhecida como 
Libras. Este conjunto de 
sinais tem sua própria gramá-
tica e é, desde 2002, conside-
rado ofi cialmente um idioma 
brasileiro.

A importância da inter-
pretação em libras não está 
no número de pessoas dire-
tamente alcançadas. Como 
igreja de Cristo é nossa 
missão testemunhar o evan-
gelho da graça e da salvação 
a todas as pessoas. 

Que com a Língua 
Brasileira de Sinais possamos 
“ser comunidade de Jesus 
Cristo que testemunha o 
amor de Deus e acolhe todas 
as pessoas”, também aquelas 
que o som e a legenda não 
alcançam. 

ATROFIAR UM POUCO A CADA DIA
O escritor Viegas Fernandes da Costa é daquelas pessoas 

que empurram a gente pra frente mesmo quando fala de si e 
sua condição, que certamente atrai olhares de estranheza a cada 
encontro. Cada palavra do seu texto sobre acessibilidade, no 
Concorda Comigo da última edição, é um impulso para refl e-
xão que nos tira do ufanismo de achar que rampas e banheiros 
adaptados é tudo que precisamos fazer para dar acesso a pessoas 
com defi ciência às nossas igrejas. Ele nos faz ver que nossa 
própria estética é feita para pessoas ditas normais. Temos muito 
a refl etir, como mostra o P. Milton acima!
  P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau

Oque o ano de 2021 nos trará? Certamente 
esperamos a vacina efi caz e segura contra 
a Covid-19.  A IECLB escolheu para 
2021 o tema “Viver o batismo: dons a 
serviço” e o lema bíblico “Eis que faço 
novas todas as coisas” (Apocalipse 21.5). 

O tema batismo e suas consequências estão em foco nesta 
edição (ver páginas 3, 7 e 16). O Batismo nos oferece a 
graça de sermos fi lhos e fi lhas de Deus e nos motiva a 
vivermos em comunidade, em comunhão e a serviço do 
Reino de Deus. Pelo Batismo participamos da vida, morte 
e ressurreição de Cristo por nós. Somos marcados por sua 
cruz, que é a vitória sobre o nosso fracasso e o ponto de 
partida para um novo começo.

O culto de Batismo envolve muita emoção para 
os presentes. Quem de nós não lembra a experiência 
do batismo dos fi lhos, netos ou sobrinhos? Trago a 
lembrança do batismo ocorrido em julho de 2015, 
na região de Valência/Espanha, reunindo alemães, 
brasileiros e espanhóis. Três fatos que marcaram as 
pessoas: o avô materno segurando o crucifi xo sobre seu 
peito com as duas mãos; o pedido para todos assinarem 
no verso da certidão do batizando, como testemunhas; e 
a declaração da bisavó materna, “o Credo Apostólico é 
o mais importante na vida do cristão. Importa a vivência 
da fé no dia a dia”.

No mês de outubro passado, uma professora 
universitária perguntou: Como estão acontecendo os 
cultos na igreja luterana: presencial ou virtual? Ainda 
disse: “Preciso buscar algo que me dê sentido de vida”. 
Respondi com alegria e lhe passei o Youtube dos cultos 
dominicais. Ao ir para casa fi quei pensando: ela deve 
lembrar a sua participação no culto infantil/ensino 
confi rmatório e do envolvimento dos pais na liderança da 
outrora comunidade.

O dinamismo do tema do ano propõe movimento, 
seja o de buscar o sentido da vida e do estar a serviço do 
Reino de Deus. Que possamos afi rmar com Lutero: “Sou 
batizado!”.
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 AO PONTO

COMO SERÁ 
O NOVO ANO?
Pa. CARMEN JÄGER

Um novo ano inteirinho está 
diante de nós. Como ele será? O que 
ele nos trará? Haverá uma vacina 
efetiva e confiável contra COVID-19 
e vamos poder levar novamente uma 
“vida normal”? A brigalhada política, 
a partidarização e a divisão no mun-
do e no nosso país e, até mesmo, na 
nossa igreja (e mesmo nas famílias) 
serão superadas e as pessoas encon-
trarão novamente um caminho bom, 
comum e pacífico?

Simplesmente não o sabemos. 
Deus diz: “Habitarei entre eles e 
serei o seu Deus e eles serão o meu 
povo” (Ezequiel 37.27). O profeta 
Ezequiel e seus contemporâneos 
israelitas viviam numa situação con-
fusa bem parecida. O templo estava 
destruído, o povo dividido, a camada 
dominante deportada. A confiança em 
Deus cada vez mais diminuta. Não 
está fácil para Ezequiel. Ele coloca 
o dedo na ferida – ausência de Deus 
não fica sem consequências.

Como isso se repete ao longo 
da história! Mas Deus não seria ele 
mesmo – sem a Graça. Por isso, 
Ezequiel também pode falar do 
espírito de reconciliação. Ele tem 
uma belíssima palavra para anun-
ciar. “Deus diz: Habitarei entre eles 
e serei o seu Deus e eles serão o 
meu povo”. Deus não é um Deus 
distante, que não quer proximidade. 
Ele entra no meio da vida, também 
em tempos difíceis e repletos de 
incerteza.

Imagine que toca a campainha; 
Deus está diante da porta e diz: “Alô, 
vizinho/a, eu só queria dar uma 
passada para saber como estão!” Eu 
conheço isso das visitas domiciliares 
como pastora. No começo às vezes 
imperava uma certa insegurança. 
A porta era aberta, a gente sentava 
e, com certa dificuldade, tentava 
entabular uma conversa. Após alguns 
encontros, as visitas passavam a 
acontecer na descontraída cozinha. 
Sem empecilhos, a gente falava sobre 
Deus e o mundo – e Deus estava 
entre nós. 

“Alô, vizinhos!” – a um Deus 
assim eu posso confiar a minha 
vida. No Natal isso tornou-se cem 
por cento seguro: Deus está entre 
nós. Também neste novo ano cheio 
de dificuldades. Ele participa das 
nossas vidas.

Texto adaptado pelo P. Dr. Osmar Zizemer 
para DER WEG (página 7) e traduzido pelo 
P. Clovis Horst Lindner.

“Viver o batismo – dons 
a serviço”, nova 
formulação do Tema 
da IECLB para 2021, 

coloca o batismo sob a perspectiva 
do serviço. O Tema está desdobrado 
em três subtemas: Batismo: Deus nos 
vocaciona; Dons: Deus nos presenteia; 
e Serviço: Deus nos compromete.

Batismo: Deus nos vocaciona 

O Batismo é um ato de amor de 
Deus. Ser pessoa batizada em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser 
pessoa marcada pelo amor de Deus, 
que nos alcança sem iniciativa e me-
recimento de nossa parte. Ao amor de 
Deus cabe uma resposta, que é a fé. 

Pelo Batismo, Deus nos chama à fé 
e nos vocaciona para ser o seu povo. 
O povo de Deus está vinculado pelo 
amor (Marcos 12.28ss). Sem amor, não 
há proveito na fé: “ainda que eu tenha 
tamanha fé, a ponto de transportar 
montes, se não tiver amor, nada serei” 
(1 Coríntios 13.2).

Dons: Deus nos presenteia 

Para viver o Batismo, Deus nos 
presenteia com dons. Os dons servem 
para realizar a missão de Deus e edifi-
car a comunidade. Não são destinados 
à promoção pessoal. Em um corpo, 
cada membro é importante e exerce 
uma função. Assim também acontece 
com os dons. Cada dom concedido 
por Deus tem um propósito. Usando a 
imagem do corpo (1 Coríntios 12.12-
31), podemos falar dos dons sob quatro 
perspectivas:

Diversidade: assim como um corpo 
tem diferentes membros, em uma co-
munidade há diversidade de dons.

Funcionalidade: cada membro do 
corpo tem uma função e a exerce em 
razão do todo. Os dons também só têm 
sentido em função do todo, ou seja, da 
comunidade, da igreja.

Equidade: todos os membros têm 
importância para o corpo. Da mesma 
forma os dons, independentemen-
te do que sejam, são importantes e 
necessários.  

Complementariedade: O corpo 
somente se completa com a união das 
diversas partes. A Comunidade se com-
pleta quando os dons são valorizados e 
atuam em conjunto.

Serviço: Deus nos compromete

Pelo Batismo, Deus nos chama 
para fazer parte do seu povo e nos dá o 
privilégio de participar do seu sacerdó-
cio. Martim Lutero insistiu que todas 
as pessoas, a partir do Batismo e da fé 
fazem parte do sacerdócio de Deus. Por 
isto falou em “sacerdócio geral de todas 
as pessoas que creem”. Ser sacerdote e 
sacerdotisa de Deus é proclamar a sua 
Palavra e efetuar a sua vontade. 

Um dom é um presente para ser 
colocado a serviço de Deus e das pes-
soas: “Sirvam uns aos outros, cada um 
conforme o dom que recebeu, como 
encarregados de administrar bem a mul-
tiforme graça de Deus” (1 Pedro 4.10). 
Em 2021, desejamos que cada pessoa 
coloque seus dons a serviço para louvar 
a Deus, anunciar a sua Palavra, promo-
ver a paz, o amor, a justiça e cuidar da 
criação de Deus.

 TEMA DO ANO

Em 2021, o batismo é visto 
sob a perspectiva do serviço
PRESIDÊNCIA DA IECLB, Porto Alegre/RS

A Arte do Cartaz

O cartaz foi elaborado pela artista 
gráfica Suzana Witt. As letras leves, 
com escrita em movimento, trazem a 
ideia de como pode ser a vida da pes-
soa batizada quando coloca seus dons a 
serviço. As três gotas da água do batis-
mo simbolizam os três subtemas arro-
lados no primeiro parágrafo: Deus nos 
vocaciona, presenteia e compromete. 
As gotas trazem imagens que lembram 
os dons, demonstrando a diversidade de 
cores e gêneros, a interação e a troca. 
O broto de feijão, comida típica brasi-
leira, germina e resiste porque cresce 
em terra irrigada pela água, pelos dons 
e pelo serviço das pessoas. O contorno 
da cidade ao fundo, em cores claras, 
e o campo produzindo com a cor ocre 
lembra que, apesar do crescimento e 
expansão das cidades, o broto resiste e 
é sinal de vida.
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Pastor Ziel completa 50 anos 
de Ordenação ao Ministério

Pastor Clemente é investido em São Bento do Sul

OBITUÁRIO

FLASHES

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Alemão de nascimento (1939), 
o pastor Hans-Hermann 
Ziel escolheu dedicar-se ao 
Ministério Pastoral no Brasil. 

Foi uma decisão para toda a vida, que ele 
cumpriu à risca. Chegou em 1968 e foi 
ordenado em 1970. Agora, celebrando 50 
anos de Ordenação ao Ministério, ele vive 
ainda no Brasil, como pastor emérito. 

Diversos pastores da Alemanha opta-
ram pela missão no exterior, após concluir 
o curso de teologia em sua terra natal. 
Também a IECLB recebeu levas desses 

intrépidos missionários. Hoje são brasilei-
ros, depois de um longo processo de adap-
tação, desde a chegada ao Rio de Janeiro, 
com a aprendizagem de uma nova língua 
e a adaptação a uma realidade comple-
tamente distinta. Em sua determinação e 
intrepidez, ajudaram a moldar a IECLB .

O pastor Hans Hermann Ziel cer-
tamente ajudou a moldar o caráter 
musical da IECLB, ao longo de meio 
século de ministério pastoral no Vale 
do Itajaí. Ele não apenas ensinou a arte 
da música, mas construiu centenas de 
instrumentos musicais e formou e regeu 
corais, orquestras e bandas por onde 

passou. Seu empenho deixou marcas por 
toda a Igreja.

“Quem conseguir trazer ao palco um 
instrumento que o pastor Ziel não saiba 
tocar, vai levar um prêmio”, desafiava 
o então pastor regional Meinrad Piske 
nos FEMUCA, os festivais de música 
dos jovens da extinta Região Dois. E ele 
continua assim. Na música, não há limites 
para Ziel; somente desafios, fazendo jus 
ao sobrenome que, traduzido, significa 
“alvo”.

Em seu último campo de atividade, em 
Timbó/SC, Ziel deixou mais do que uma 
sólida formação musical para gerações de 
músicos, contratado pelo poder municipal. 
No ano de 2004, ele idealizou um Museu 
da Música na cidade. Lá estão expos-
tos 150 instrumentos – 40 feitos por ele 
mesmo e 110 de sua coleção. É um espaço 
cultural onde também se pode assistir a 
recitais e concertos.

A idade não consegue diminuir seu 
empenho pela música. Aos 81 anos, ele 
se dedica a construir um órgão na co-
munidade onde vive. Também continua 
peça-chave no Seminário de Música de 
Rodeio 12, um evento anual de casa cheia 
no Centro de Eventos da IECLB. Também 
na Obra Missionária Acordai, que reúne 
instrumentistas de sopro de todo o Brasil, 
ele é figura carimbada, ao lado de outros 
pastores que vieram com ele ao Brasil, 
como o pastor Friedrich Genthner.

Pela passagem dos 50 anos de sua 
Ordenação ao Ministério Pastoral, no dia 
13 de dezembro último, a Redação do jor-
nal O Caminho lhe estende efusivos cum-
primentos, profunda gratidão e desejos de 
bênçãos de Deus. Obrigado, pastor Ziel!

A musicista Soraya 
Eberle, coordenadora do 
Departamento de Música 
da IECLB, está deixando a 
função. Ela e a família devem 
acompanhar o marido, pastor 
Carlos Eberle, que foi envia-
do em missão para a Igreja 
Luterana de Honduras. O 
pastor assume a coordenação 
de Formação na região norte 
de Honduras, um projeto em 
parceria com a IECLB com 
apoio financeiro da Igreja 
Evangélica Luterana na 
América (ELCA, sigla em 
inglês). O trabalho já vem 
ocorrendo on-line desde julho, 
e a ida do casal àquele país 
está pendente por conta da 
Pandemia. A mudança está 
prevista para o mês de janeiro. 
Com sua saída, a Secretaria 
Geral lançou edital em busca 
de uma pessoa para a função 
de musicista da IECLB.

Herton Ellwanger (68 
anos) faleceu em Blumenau/
SC no dia 19 de novembro, 
vítima do Covid-19. Ele 
era pai do pastor Anderson 
Ellwanger (Blumenau-Velha) 
e sogro da catequista Mônica 
Erdmann Ellwanger.

Cristiane Paganelli 
Cunha (41 anos) faleceu no 
dia 21 de novembro, vítima de 
câncer. Ela residia com sua fa-
mília em Tampa-Flórida/USA, 
onde atuava como empresária. 
Natural de Florianópolis/SC, 
Cristiane era filha do pastor 
emérito Arno Paganelli e 
esposa Erna. Era casada com 
Fábio Dall’Oglio Cunha e 
tinha um casal de filhos, Eric 
(10) e Sophia (8).

No sábado, dia 14 de novem-
bro, aconteceu a investidura do pastor 
Ednilson Clemente na Comunidade de 
São Bento do Sul/SC. É uma comu-
nidade com funções paroquiais que 
vinha sendo pastoreada pelo pastor 
Nestor Ivo Nath. Com o cuidado 
necessário em razão das restrições de-
correntes da pandemia, a Comunidade 
esteve reunida para acolher seu novo 
ministro.

Anteriormente, o pastor Clemente 
atuou na paróquia de Foz do 
Iguaçu/PR. Seu Período Prático de 
Habilitação ao Ministério foi realizado 
em Brasília/DF. Seu estágio curricu-

lar durante o tempo de estudo havia 
sido na comunidade de São Bento do 
Sul. A Comunidade sente-se feliz em 
acolher seu ex-estagiário, agora como 
ministro pastor. Além da atuação na 
comunidade, também há expectativa 
de atividades conjuntas com o Colégio 
Froebel, anexo à Comunidade e ligado 
à Rede Sinodal de Educação.

Ednilson Clemente é natural da 
cidade de Brusque/SC e estudou 
Teologia na Faculdade Luterana de 
Teologia, na cidade onde agora assu-
me o Campo de Atuação Ministerial-
CAM. Ele é casado com Giane 
Mueller Clemente e pai de dois filhos. 

 MINISTÉRIO
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 IECLB

Conselho da Igreja tem 
última reunião do ano

 BRASIL

Fogo destrói 
18 por cento do 
território nacional

Aconteceu, na sexta-feira, dia 27 
de novembro, a terceira e última 
reunião ordinária do Conselho 

da Igreja (CI) em 2020. Assim como 
os demais encontros relizados ao longo 
do ano – tanto do Conselho, quanto da 
Diretoria do CI – a reunião ocorreu por 
meio de plataforma digital, seguindo as 
recomendações de suspensão de ativida-
des presenciais em virtude da pandemia 
de Covid-19.

O Conselho da Igreja reúne represen-
tantes dos 18 Sínodos da IECLB, entre 
ministros, ministras e lideranças, para 
deliberar e encaminhar questões adminis-
trativas da IECLB e Secretaria Geral, bem 

como incentivar e acompanhar o trabalho 
missionário na Igreja. Além das pessoas 
representantes, também são convidadas 
do Conselho, a Presidência da IECLB, 
a Secretaria Geral e a Presidência do 
Concílio da Igreja – com direito a voz, 
mas sem direito a voto.

A reunião foi conduzida pela 
Presidente do Conselho da Igreja, Anelize 
Berwig, do Sínodo Rio Paraná, acom-
panhada pelo Vice-Presidente, Roberto 
Boebel (Sínodo Vale do Itajaí), pelo 
1º Secretário, P. Tiago Winkel (Sínodo 
Centro-Sul Catarinense) e pela 2ª 
Secretária Débora Pedrotti (Sínodo Mato 
Grosso).

O número de denúncias 
de violência e de maus tratos 
contra os idosos cresceu 59% 
no Brasil durante a pandemia 
do novo coronavírus. Entre 
março e junho deste ano, 
foram 25.533 denúncias. No 
mesmo período de 2019, 
foram 16.039. Os dados são 
do Disque 100, plataforma 
do Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
(MMFDH). O estado de 
Santa Catarina está em oitavo 
lugar no ranking da violência 
contra idosos, com o registro 
de 829 casos no período. Os 
três primeiros lugares são 
ocupados pelos maiores esta-
dos da Federação: São Paulo 
(5.934 casos), Rio de Janeiro 
(3.743 casos) e Minas Gerais 
(3.595 casos). (G1)

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública e as 
polícias civis de todo o país 
deflagraram, no dia 4 de de-
zembro, a operação Vetus, de 
combate a crimes de violência 
contra idosos. A força-tarefa 
ocorre nos 26 estados e no 
Distrito Federal. De acordo 
com o Ministério da Justiça, a 
operação investiga o aumen-
to de casos de maus-tratos 
contra idosos durante a pan-
demia do novo coronavírus. 
Segundo dados do Disque 
100, que recebe denúncias de 
violações de direitos huma-
nos, foram registradas 6.814 
denúncias de crimes contra 
idosos entre o dia 1º de outu-
bro e o dia 4 de dezembro em 
todo o país. (G1)

Pesquisadores divulgaram, no dia 3 
de dezembro, o estudo mais amplo 
já feito sobre a destruição causada 

pelas queimadas no Brasil. O estudo inédito 
reuniu dados de satélite para mapear o 
impacto das queimadas nos últimos 20 anos 
no Brasil. O resultado é impressionante. 

O fogo atingiu uma área equivalente a 
18% do território nacional, 1,5 milhão de 
quilômetros quadrados. É quase o tama-
nho da Região Nordeste. No momento da 
queimada, quase 70% das áreas atingidas 
pelo fogo estavam cobertos por vegetação 
nativa. Isso equivale a três vezes e meia o 
estado de São Paulo. 

Na maior parte dos casos, as áreas 
queimadas estavam dentro de propriedades 
privadas e assentamentos. É quando o fogo 
costuma ser usado para limpeza de pasta-
gens, roçados e áreas recém-desmatadas.
Mas 18% das áreas atingidas eram den-
tro de unidades de conservação ou terras 
indígenas, fogo que, na maioria das vezes, 
começa em volta dessas áreas e se alastra.

Apenas na Amazônia, o que foi des-
truído pelo fogo em 20 anos corresponde 
a um estado do Maranhão. Em 60% dessa 
área queimada, os incêndios ocorreram 
duas vezes ou mais.

O problema das queimadas está longe 
de ser resolvido. Em 2019, a área atingida 
pelo fogo em todo o país aumentou 55% 
em relação ao ano anterior. Os biomas 
mais atingidos foram a Amazônia, o cer-
rado e principalmente o Pantanal, com um 
aumento de quase 1.000%. O fogo des-
truiu em todo o país uma área equivalente 
ao estado do Paraná.

Para Luiz Aragão, chefe da Divisão 
de Observação da Terra do Inpe, esses 
dados podem ser usados para planejar 
melhor o combate às queimadas, além de 
outras medidas. “A redução do desmata-
mento ilegal a zero é muito importante, 
o uso de tecnologias na produção agríco-
la levaria a uma redução do fogo tam-
bém e o planejamento de intervenções 
sobre ecossistemas naturais, baseado 
em conhecimento científico, de forma a 
minimizar a potencial entrada do fogo 
nesses ambientes”. (G1)

BODAS DE DIAMANTE

JOÃO DANIEL SCHNEIDER 
E HERTA S. SCHNEIDER 
completaram 60 anos de 
casados no dia 3 de dezembro. 
Um privilégio para todos nós 
podermos tê-los conosco ainda 
nesta triste pandemia. Por 
isso não podemos deixar de 
comemorar e agradecer a Deus 
por essa bênção na paróquia 
luterana Bom Pastor,  de Rio 
Negrinho/SC, celebrada pelo 
pastor Odemir Simon. Ambos 
com 83 anos, tendo 3 filhos e 
7 netos. 

WALDEMAR E CACILDA WITTE 
ESPIG festejaram 65 anos de 
bênção matrimonial, no dia 30 de 
abril de 2020. O Casal é membro da 
Comunidade Luterana de Ribeirão 
Máximo, Luiz Alves/SC. O lema 
bíblico que os acompanhou nesta 
jornada foi de 1 Samuel 7.12, que 
diz: ATÉ AQUI O SENHOR DEUS NOS 
AJUDOU. Prestam esta homenagem, 
com orgulho e alegria pelos seus 
exemplos de sabedoria, fé, amor e 
esperança, sua filha, genro, nora, 
netos e bisnetos. Fica também a 
saudade de um filho já em memória.

BODAS DE FERRO
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Mulheres do Vale realizam 
encerramento em Timbó

Na tarde de 25 de 
novembro, na 
Comunidade Cristo 

Redentor, em Timbó/SC, acon-
teceu, seguindo todos os proto-
colos de segurança, o encerra-
mento das atividades da OASE 
do Sínodo Vale do Itajaí, com a 
participação das coordenadoras 
paroquiais e suas vices. Foi um 
momento celebrativo de grati-
dão organizado pela Diretoria 
da OASE Sinodal. 

A presidente Siegrid Hoeft 
acolheu a todas e todos com a 
mensagem “Sempre é Natal”.  A 
meditação foi conduzida pelo 
pastor Clodoaldo Kamke. 

A celebração contou com 
cantos natalinos conduzidos 
pelo pastor Roni Roberto 
Balz. Como sinal de gratidão 
a diretoria sinodal presenteou 
às coordenadoras e vices. A 
oferta recolhida foi destinada 

para o Renal Vida de Timbó, 
que somou dois mil reais e foi 
entregue em mãos aos represen-
tantes. 

“Somos OASE do Sínodo 
do Vale do Itajaí e fazemos 
parte de uma linda história que 
é a OASE no Brasil e cabe-nos 

continuar com criatividade, 
alegria e amor mesmo nestes 
tempos onde somos limitadas 
em nossas ações. Temos que 
nos reinventar e o Espírito 
Santo de Deus nos capacita nis-
to”, enfatizou a pastora Márcia 
Helena Hülle.

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

A coordenadora Siegrid Hoeft e o pastor Clodoaldo Kamke

Grupos ajudam na 
campanha do lenço

A OASE da Paróquia 
Vale do Iguaçu e seus grupos 
Bertha, Débora, Esperança, 
União e Sempre Vivas, 
apoiou Outubro Rosa lançan-
do a campanha “Doe um len-
ço, doe Amor”, para mulheres 
em tratamento do câncer de 
mama. Durante o mês de 
outubro, as pessoas podiam 
trazer os lenços até a secreta-
ria da Paróquia. As mulheres 
prepararam um vídeo incen-
tivando essa ação. Os lenços 
são simbólicos dentro do tra-

tamento, mas trazem solida-
riedade e esperança. A doação 
de lenço passou a mensagem 
de empatia e cuidado. Uma 
forma de dizer que nenhuma 
mulher está sozinha, simbo-
lizando um abraço a quem 
está fragilizado na luta contra 
o câncer. Foram arrecadados 
mais de 250 lenços, enca-
minhados à Cruz Vermelha, 
a qual encaminhará para 
grupos que trabalham juntos 
no resgate da autoestima de 
pacientes com câncer.
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 KRITISCH BEOBACHTET

Siehe, ich mache alles neu
P. ODAIR A. BRAUN
P. DR. MAURO B. DE SOUZA

Das Jahr 2020 war 
sehr ungewöhnlich. 
Es brachte große 
Herausforderungen 

mit sich und forderte 
Flexibilität von Menschen, 
Institutionen und Gemeinden. 
Die IECLB musste sich 
anpassen und neue Wege 
finden.  Von Nord bis 
Süd erlebten wir schöne 
Bewegungen der Anpassung, 
der Innovation und der Suche 
nach neuen Möglichkeiten 
der Kommunikation. Dies 
geschah besonders im 
Zusammenhang mit dem 
Einsatz der neuen Medien als 
Instrumente zur Verkündigung 
des Evangeliums, um Trost 
zu spenden  und Hoffnung zu 
stärken. In diesem Prozess, 
alternative Wege zu finden, 
entdeckten oder erlernten viele 
Menschen neue Gaben und 
stellten sie zum Dienst am 
Evangelium zur Verfügung. 
Diese Gaben brachten die 
Kreativität in den Gemeinden 
zum aufblühen. Dafür sind 

 OLHAR CRÍTICO

O ano de 2020 foi bas-
tante incomum. Trouxe 
consigo grandes desa-

fios e exigiu elevada capaci-
dade de adaptação de pessoas, 
instituições e comunidades. 
A IECLB precisou se ajustar 
e aprender novos caminhos. 
Vimos, de norte a sul, belís-
simos movimentos de adap-
tação, de inovação e busca 
por novas formas de atuação. 
Movimentos especialmen-
te relacionados ao uso dos 
novos meios de comunica-
ção como instrumentos para 
anunciar o evangelho, para 
promover consolo e fortalecer 
a esperança. Neste proces-
so de encontrar caminhos 
alternativos, muitas pessoas 
descobriram ou aprenderam 
novos dons e os colocaram a 
serviço do Evangelho. Seus 
dons foram essenciais para 
que a criatividade fervilhasse 
nas comunidades. Precisamos 
agradecer muito por isto. Mas 
a maior gratidão vai para o 
próprio Deus, que conduziu a 
IECLB através do ano de 2020 
e a manteve firme para entrar 
no ano novo.

O ano de 2021 está diante 
de nós. Com ele certamente 
chegam desafios e possibili-
dades. Neste ano o tema da 
IECLB convida a Viver o 
Batismo: Dons a serviço, e 
o lema bíblico promete: Eis 
que faço novas todas as coi-
sas (Apocalipse 21.5). A partir 
deste tema e lema, lideranças, 
membros, ministros e ministras 
têm o desafio bonito de colocar 
dons e talentos a serviço da 
comunidade, para que esta 
possa cumprir sua missão: 
Reconhecer e colocar sinais 
do Reino de Deus.

O ano de 2020 foi di-
ferente, de muita dor, de 
sofrimento e incertezas. Mas 
também foi um ano em que se 
observou crescimento, novos 
caminhos, novos jeitos e 
novas formas de experimentar 
comunhão e de testemunhar a 
palavra de Deus. O lema bí-
blico para 2021 vem carrega-
do de esperança: Eis que faço 
novas todas as coisas. Que 
essa promessa nos inspire e 
nos fortaleça para os desafios 
que estão no horizonte.

EIS QUE FAÇO 
NOVAS TODAS  
AS COISAS

Wie wird das neue Jahr sein?
 STICHWORT

DIVULGAÇÃO

Ein ganzes Neues Jahr 
steht uns nun bevor. Wie 
wird es sein? Was wird 

es uns bringen? Wird es einen 
efektiven, vertrauenwürdigen 
Impfstoff gegen COVID-19 
geben, und werden wir wieder 
ein „normales Leben“ führen 
können? Wird die politische 
Streiterei, die Parteilichkeiten 
und die Spaltung in der Welt, 
in unserem Land, ja selbst in 
unserer Kirche (und selbst in 
den Familien) überwunden 
werden, und die Menschen 
wieder einen guten, gemein-
samen und friedfertigen Weg 
finden? 
Wir wissen es einfach nicht. 
Gott spricht: „Ich will unter 
ihnen wohnen und will ihr 
Gott sein und sie sollen mein 
Volk sein“ (Ezechiel 37.27). 
Der Prophet Ezechiel und sei-
ne israelitischen Zeitgenossen 

wir von Herzen dankbar. Doch 
der gröβte Dank gilt unserem 
Gott, der die IECLB durch 
das Jahr 2020 geführt hat und 
zusammenhielt, zum Eingang 
in das Neue Jahr.

Das Jahr 2021 liegt nun 
vor uns. Es bringt sicher 
Herausforderungen und 
Möglichkeiten mit sich. In die-
sem Jahr lädt das Thema der 
IECLB ein: Die Taufe leben: 

Gaben in den Dienst  stellen, 
und der biblische Leitspruch 
dazu verheißt: Siehe, ich ma-
che alles neu  (Offenbarung 
21,5). Führungskräfte, 
Mitglieder und Geistliche un-
serer Kirche haben die schöne 
Herausforderung, nach diesem 
Thema und diesem Leitspruch 
Gaben und Talente zur 
Verfügung zu stellen, damit 
die Gemeinde ihre Mission er-
füllen kann, nämlich: Zeichen 
des Reiches Gottes zu erken-
nen und zu setzen.

Das Jahr 2020 war unge-
wöhnlich, es brachte viel Leid 
und Unsicherheit. Doch es war 
auch ein Jahr des Wachstums, 
ein Jahr von neuen  Wegen 
und Weisen, Gemeinschaft zu 
erfahren, und das Wort Gottes 
zu bezeugen. Der biblische 
Leitspruch für 2021 schenkt 
groβe Hoffnung: Siehe, ich 
mache alles neu. Möge diese 
Verheißung uns inspirieren 
und uns für die Überwindung 
der Herausforderungen, die 
uns bevorstehen, stärken.

P. ODAIR A. BRAUN
P. DR. MAURO B. DE SOUZA 
 

lebten in einer ähnlichen 
zerfahrenen Situation. Der 
Tempel war zerstört, das Volk 
gespalten, die Oberschicht 
deportiert. Das Vertrauen auf 

Gott immer mehr geschwun-
den. Ezechiel hat es nicht 
leicht, er legt den Finger in die 
Wunde – Gottlosigkeit bleibt 

nicht ohne Folgen.
Wie sich das doch in der 
Geschichte wiederholt. Aber 
Gott wäre nicht er selbst – 
ohne Gnade. Deswegen kann 

Ezechiel auch von dem 
Geist der Versöhnung 
reden. Ein wunder-
schönes Wort soll 
er verkünden. „Gott 
spricht: Ich will unter 
ihnen wohnen und will 
ihr Gott sein und sie 
sollen mein Volk sein“ 
(Ez 37.27). Gott ist 
nicht der ferne, unnah-
bare Gott, er kommt 
mitten in das Leben 
– auch in schweren, 
ungewissen Zeiten.
Stelle dir vor, es 

klingelt an der Haustür, Gott 
steht davor und sagt: „Hallo 
Nachbar/in, ich wollte nur mal 
bei euch reinschauen, wie es 

DASS WIR IM JAHR 2021 das Reich Gottes erkennen und Zeichen setzen können.

euch geht!“  Ich kenne das 
von Hausbesuchen als Pfarrer.  
Anfangs war manchmal etwas 
Unsicherheit da. Die Türe 
wurde geöffnet, man setzte 
sich und, etwas steif, kam man 
ins  Gespräch.  Nach mehreren 
Begegnungen und Treffen, 
fanden  die Besuche dann in 
der gemütlichen Küche statt. 
Ganz zwanglos redeten wir 
über Gott und die Welt – und 
Gott war mitten unter uns. 
„Hallo Nachbarn“ – so einem 
Gott kann ich mein Leben 
anvertrauen. Zu Weihnachten 
ist das handfest sichtbar ge-
worden: Gott ist mitten unter 
uns. Auch in diesem neuen, 
verzwickten Jahr. Er hat Anteil 
an unserem Leben. 

CARMEN JÄGER – überarbeitet 
von P. em. Dr. Osmar Zizemer
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 SÍNODO NORTE CATARINENSE

Rio Bonito promove 
encontro entre as 
famílias enlutadas

Ministros celebram 
primeiro encontro 
real desde março

FELIZ ANO NOVO!

 FALA SINODAL 1
CLAUDIR BURMANN, 
Joinville / SC

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

Conselho sinodal 
tem reunião virtual

Lideranças trabalham 
na revitalização

No dia 22 de novembro 
a Paróquia de Rio Bonito pro-
moveu mais um encontro para 
famílias enlutadas que se des-
pediram de seus entes queridos 
no último ano. O encontro 
acontece todo ano no Domingo 
da Eternidade ou Domingo de 
Cristo Rei, que marca o fim 
do ano litúrgico. Jesus Cristo 
é afirmado como Rei e Senhor 
sobre tudo e sobre todos.

O texto do Evangelho de 
João 11 foi a base da reflexão 
do encontro, que teve três 
momentos: o ministro candi-
dato ao Ministério Missionário 
Mateus Lichtblau tratou do 
tema da morte como realidade 
que atinge todas as pessoas. A 

diácona Vilma Linda Reinar 
falou sobre a promessa da 
ressurreição e que Jesus acom-
panha a cada qual em seu luto. 
O pastor Cristiano Ritzmann 
trouxe a perspectiva da ressur-
reição de Lázaro como uma 
promessa de Deus, que age 
mesmo quando aos nossos 
olhos parece impossível.

Participaram do encontro 
94 pessoas, mantendo o distan-
ciamento social. Algumas não 
conseguiram se despedir de 
modo adequado por conta da 
pandemia. Houve momentos 
de comoção, mas cada qual 
pode sair com a fé e a esperan-
ça renovadas nas promessas de 
Jesus Cristo.Ministras e ministros 

do Sínodo Norte 
Catarinense tiveram 

a emoção de uma Conferência 
Ministerial Sinodal presencial. 
Em fevereiro e março aconte-
ceram conferências de núcleo, 
com três grupos. Nos demais 
meses, foram possíveis apenas 
as conferências on-line.

“Não aguentava mais ver 
colegas apenas pelos quadra-
dinhos”, disse uma ministra. 
Outro ministro afirmou: “foi 
muito gostoso e leve a gente se 
reencontrar”. 

A conferência ministerial 
iniciou com culto e celebração 
da Ceia do Senhor e seguiu com 

uma programação para favo-
recer a interação ao estilo de 
“passa-dia”.

A pastora presidente Sílvia 
Beatrice Genz e a pastora Ruth 
Musskopf, da Secretaria do 
Ministério com Ordenação, 
participaram on-line. A pas-
tora Sílvia trouxe palavras 
de estímulo e bom ânimo. 
Na sequência, a pastora Ruth 
apresentou inúmeras iniciativas 
de sua Secretaria. Um gostoso 
bate-papo com esclarecimento 
de dúvidas se desenvolveu. A 
CM aconteceu no dia 17 de no-
vembro, no Centro de Eventos 
Rodeio 12, e reuniu mais de 40 
ministras e ministros. 

A conferência ministerial reuniu o grupo no Centro de Eventos Rodeio 12

Um novo ano está come-
çando. Novo ânimo passa a 
habitar em nosso ser. Novos 
planos e expectativas surgem 
e sempre temos alguma nova 
esperança... 

Em si, um novo ano inau-
gura um novo ciclo em nossa 
vida e história. Da forma 
como nosso mundo está orga-
nizado, tudo gira em torno de 
365 dias. Esse ritmo é assu-
mido por nós até sem que nos 
demos claramente conta disso. 
Temos meses, semanas, dias, 
horas e minutos a cumprir. 
Até segundos ou milésimos de 
segundos podem ser decisivos.

Em grande medida, 
depende de cada qual de nós 
o sucesso e fracasso do que 
está pela frente. Bom ânimo 
e boa motivação são funda-
mentais em qualquer inicia-
tiva, seja pequena ou grande. 
Autoconfiança e boa autoes-
tima são essenciais para ir à 
busca da realização de sonhos 
e projetos diversos.

Entretanto, nem sempre o 
esforço próprio basta. Mesmo 
quando há empenho e dedi-
cação em relação a algo, o 
sucesso pode não ser alcan-
çado. Há muitos fatores que 
influenciam qualquer atitude, 
iniciativa e ação. Por mais que 
se possa ter e estar na direção 
certa, o “vento” pode soprar 
em direção contrária ao ponto 
de nos fazer andar para trás – 
apesar de empenho ou extrema 
dedicação.

De todo modo, os desejos 
de um “feliz ano novo” podem 
se transformar em verdadeira 
felicidade. A felicidade num 
novo ano pode ter em vista o 
alcance de objetivos e metas 
bem pessoais. Mas deve ter 
em vista também a felicidade 
das pessoas que nos cercam. 
Igualmente o cuidado com a 
natureza e o ambiente maior 
em que estamos são funda-
mentais.

“Deus enxugará dos olhos 
deles todas as lágrimas. Não 
haverá mais morte, nem 
tristeza, nem choro, nem dor. 
As coisas velhas já passaram” 
(Apocalipse 21.4).

O formato on-line foi o 
caminho para muitas atividades 
da Igreja continuarem ocorren-
do. A partir da 23ª Assembleia 
Sinodal bem sucedida através 
da Plataforma Zoom, também 
o Conselho Sinodal do Sínodo 
Norte Catarinense se reuniu 
on-line. Boa parte das lideran-
ças já têm grande familiaridade 
para lidar nos meios digitais. 
A reunião aconteceu em 28 
de novembro, dando todos os 
encaminhamentos que também 
seriam dados numa reunião pre-
sencial. Acolheu o relatório par-
cial do pastor sinodal Claudir 
Burmann, relatórios financeiros 
e orçamento 2021, relatórios 

dos setores de trabalho, além da 
aprovação de auxílios finan-
ceiros a campos de atividade 
ministeriais e outras atividades 
missionárias. Ao total, o sínodo 
investirá mais 100 mil reais 
nessa área em 2021.

Para 2021, já ficou definido 
que ao menos a primeira reu-
nião anual do Conselho Sinodal 
em abril será no formato on-li-
ne. Algumas outras atividades 
sinodais também se manterão 
nessa lógica. Esse novo modo 
de ser Igreja e Sínodo repre-
senta economia financeira e de 
tempo, além de lançar muito 
menos poluentes na atmosfera 
através dos deslocamentos.

Revitalização de 
Comunidades é obra de Deus 
em nosso meio. Deus precisa 
de nós colocando os dons a 
serviço. Foi nessa perspectiva 
que um grupo de dezenove 
pessoas de diversas idades 
se reuniu para refletir sobre a 
importância de ser instrumento 
de Deus para a revitalização 
da Igreja. O encontro aconte-
ceu no dia 14 de novembro na 
Paróquia Cristo Libertador, em 
Joinville/SC, e é o primeiro de 
um ciclo de capacitação sobre 
o tema.

O Encontro foi conduzido 
pelas lideranças da paróquia 
que estão cursando a pós-
-graduação em Revitalização 
de Comunidades. O templo 

da Comunidade foi prepa-
rado com os elementos que 
lembram tempo, trabalho, 
uma rede de pesca e plantas 
vistosas. Representaram as 
mudanças pelas quais passa 
Comunidade e Igreja.

“Se a Igreja é o Corpo de 
Cristo, nós somos como seus 
membros; queremos ser um 
organismo vivo”. Dessa forma 
foi lançado o desafio de revi-
talizar as próprias atitudes. A 
empatia de uns com os outros 
é um princípio fundamental. 
Falar positivamente da Igreja 
e da comunidade é outro 
princípio, assim como os 
trabalhos dos diversos grupos 
com qualificação e preparo 
das lideranças. 
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 FALA SINODAL 2

GUILHERME LIEVEN 
Blumenau / SC

ANO NOVO,
VIDA NOVA!

 SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

Casal Nilson e 
Hildegard Mathies 
torna-se emérito

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

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

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

Na tarde de 26 de 
novembro aconteceu 
um culto de Ação de 

Graças pelo Ministério do casal 
Nilson e Hildegard Mathies, 
com entrega de Certifi cado 
de Gratidão da Presidência da 
IECLB e envio para o tempo de 
ministro e ministra eméritos. O 
pastor Nilson Hermes Mathies 
e a diácona Hildegard Amábile 
Mathies receberam a bênção 
e o documento das mãos do 
pastor sinodal Guilherme 
Lieven. O ato aconteceu no Lar 
e Residencial Elsbeth Koehler, 
pertencente à Sociedade 
Evangélica de Senhoras 
de Blumenau (SESB), em 
Blumenau/SC, no Sínodo Vale 
do Itajaí, onde o casal exerceu 
sua última atividade ministerial 
nos últimos anos.

“Queira Deus que em cada 
dia de nossas vidas e também 
nas despedidas tenhas feito de 
nós uma pequena semente de 
anúncio do seu reino, um servir 
na sua missão. Este é o Advento 
que nos espera, dos que co-
meçam, mas também dos que 
terminam”, enfatizou Mathies 
em sua pregação. 

O casal serviu por quase 
39 anos no Ministério com 

Ordenação. Neste último 
campo de atividade minis-
terial, Hildegard atuou por 
quase 18 anos na direção 
administrativa e Nilson nove 
anos com a clínica pastoral na 
instituição de atendimento às 
pessoas idosas.  

A caminhada ministerial 
conjunta iniciou no inverno 
de 1982, no interior de Santa 
Rosa/RS, no Distrito de Vila 7 
de Setembro, na Paróquia de 
Guarani. Em 1986 os dois mu-
daram-se para a Paróquia Bom 
Jesus, no bairro Vila Nova, em 
Joinville/SC. 

Após dez anos, o casal as-
sumiu o segundo pastorado na 
então Paróquia do Garcia, em 
Blumenau/SC e na reestrutura-
ção formando a nova Paróquia 
Martin Luther/Progresso. Em 
2003 assumiram o ministério 
na Paróquia em Vila Itoupava, 
também em Blumenau/SC. 

Por fi m, com a Sociedade 
Evangélica de Senhoras de 
Blumenau, o casal realizou 
um sonho de mais de 30 anos, 
o de servirem juntos em um 
ministério compartilhado nas 
atividades e no trabalho com as 
pessoas idosas. 

Agora eméritos, Nilson e 
Hildegard continuarão residin-
do em Blumenau.

P. Sin. guilherme Lieven mostra o documento ao pastor e à diácona

Todo início de ano traz 
consigo o sentimento de reco-
meço. Mexemos em nossa 
gaveta de sonhos e desejos. 
Esperamos coisas novas e 
boas.  Nesse ano de 2021 não 
será muito diferente, apesar 
das marcas penosas causadas 
pela pandemia da covid-19. 
Alguns entre nós serão mais 
cautelosos, menos idealistas, 
e concordarão que nem tudo 
que esperam passa pelo seu 
controle e poder.

Lembramos da promessa 
em Apocalipse 21.4 e 5: E 
lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima, e a morte já não 
existirá, já não haverá luto, 
nem pranto, nem dor, porque 
as primeiras coisas passa-
ram. E aquele que está assen-
tado no trono disse: Eis que 
faço novas todas as coisas…

Essa promessa foi anun-
ciada às comunidades cristãs 
do Império Romano, quando 
enfrentavam uma brutal per-
seguição. Viviam numa reali-
dade desesperadora de morte, 
dor, choro e medo. Nesse 
tempo, o Apocalipse revela 
o Deus soberano que escapa 
dos poderes dos tiranos do 
mundo e anuncia o novo que 
há de vir.

Almejamos coisas novas. 
Queremos sonhar novamente 
e viver longe do ataque do ví-
rus e em uma realidade mais 
justa e sem violência. Oramos 
e confi amos a Jesus Cristo o 
milagre do novo que espe-
ramos. E não fi caremos de 
braços cruzados. Aceitaremos 
o santo chamado para par-
ticipar do novo que se fará 
presente. Cremos que, em 
meio à morte, Jesus Cristo 
nos mostrará o caminho das 
pedras vivas. E nos envolverá 
em ações de bondade, solida-
riedade, amor, reconciliação e 
paz. Anunciaremos às novas 
gerações que o Deus sobera-
no, que escapa das mãos e do 
controle dos malfeitores do 
mundo, está presente na reali-
dade, enxugando as lágrimas, 
fortalecendo e construindo 
sinais do novo que virá. 

Ministras e ministros do 
Sínodo Vale do Itajaí parti-
ciparam de uma conferência 
festiva, no dia 7 de dezembro, 
de forma virtual para garan-
tir a segurança das famílias 
ministeriais. O agravamento 
das condições sanitárias por 
conta da pandemia em Santa 
Catarina foi o principal mo-
tivo. A proposta oportunizou 
um momento de convivência, 
diálogo e palavras de ânimo, 
encorajamento e gratidão 
proferidas pelo pastor sinodal 
Guilherme Lieven. 

“Mesmo nessa condição 
somos chamadas e chamados 
para consolar as pessoas, as 
que choram ou perderam a 
esperança. Jesus é a certeza. 
Ele é a vida. É luz, Deus de 
amor. Se abraçarmos esse 
chamado com esperança e fé 
ganharemos mais liberdade e 

escolheremos melhor o que 
partilhar com a nossa família. 
Encontraremos tempo para 
preparar com a nossa família, 
a festa do Natal de Deus entre 
nós”.

O presidente da Diretoria 
do Conselho Sinodal, Adelino 
Sasse, também marcou pre-
sença e partilhou uma palavra 
motivadora: “toda vez que 
nós damos um passo, a nossa 
obra dá um passo”. A partir 
disso ele agradeceu todo o 
esforço e criatividade empe-
nhados durante este ano. 

As pessoas escolheram 
uma palavra que expressasse 
um sentimento para 2021. 
O conjunto de sentimentos 
foi levado diante de Deus 
em oração e bênção. Como 
símbolo de gratidão, o Sínodo 
presenteou ministros e minis-
tras com uma cesta natalina 
e materiais para as atividades 
em 2021.

Conferência natalina 
de ministras e 
ministros foi virtual
TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

Ministras e ministros expressaram sentimentos para 2021

Ednei Jensen (39 anos) 
faleceu no dia 3 de novembro, 
vitimado por um infarto agudo 
do miocárdio. Ednei era mem-

bro da Paróquia de Badenfurt, 
em Blumenau/SC. Com intensa 
caminhada junto às atividades 
com crianças, jovens e na área 
da música, Ednei deixa um 
importante legado de liderança 
em atividades paroquiais e si-
nodais. Ele integrou conselhos 
e coordenações no Sínodo Vale 
do Itajaí. Seu corpo foi crema-
do no dia  4 de novembro. Ele 
era fi lho de Orival Jensen (in 
memoriam) e deixa enlutada a 
mãe Zenita; o irmão e demais 
familiares, amigos e amigas.

Ednei Jensen deixa 
legado de liderança
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com sede em Curitiba / PR
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 SÍNODO PARANAPANEMA

Drive Thru junta mil reais 
para o Ação ConfirmandosNESTE ANO 

QUERO PAZ NO 
MEU CORAÇÃO

 FALA SINODAL 3

P. ALFREDO JORGE 
HAGSMA, Curitiba/PR

“Naquela altura dos acontecimentos 
a multidão que se achava no teatro 
estava em completa desordem: uns 
gritavam uma coisa e outros gritavam 
outra; a maioria nem sabia porque 
estava ali.” (At 19.32). 

Esta palavra bíblica está no 
contexto de uma grande confusão, 
que se instalou na cidade de Éfeso 
com a chegada da fé cristã. Paulo 
pregava que “deuses feitos por 
mãos humanas não eram deuses de 
verdade” (At 19.26) e, com isso, 
estava atrapalhando o negócio 
de um tal de Demétrio, que fazia 
miniaturas de prata do templo da 
deusa Diana para vender (At 19.24). 
Este negócio era altamente lucrativo 
para ele. Com a pregação de Paulo 
muitos deixariam de comprar estes 
amuletos. Para resolver tal impasse, 
uma grande multidão foi ao teatro da 
cidade e lá a assembleia virou uma 
grande confusão, pois a maioria nem 
sabia porque estava ali.

  Quanta semelhança com 
o que temos vivido no teatro 
da vida, neste último ano. Não 
penso somente na pandemia de 
covid-19, mas especialmente na 
polarização ideológica em nosso 
país e no mundo. O diálogo 
amoroso, compreensivo e fraterno, 
característica de quem crê em Cristo, 
foi substituído por ofensas de toda 
ordem. Cada qual se acha dono 
da verdade absoluta e a maioria 
desconhece até mesmo o que está 
defendendo. Quanta confusão!

A expectativa pela chegada de 
um novo ano talvez nunca tenha 
sido aguardada com tanta ansiedade. 
No entanto, o novo ano não vai ser 
diferente se continuarmos agindo da 
mesma forma. 

Deus nos convida a trilhar 
por caminhos diferentes. Se não 
quisermos continuar conforme 
a assembleia de Éfeso, é bom 
tomarmos uma decisão tal qual 
Pedro, quando não sabia mais o 
que dizer ouviu a voz que veio do 
céu: “Este é o meu Filho querido. 
Escutem o que Ele diz” (Mc 9.7b). 
Escutar o que Ele diz é a chave 
para um novo ano com sentido e 
paz. Que o Espírito Santo nos dê 
discernimento e ouvidos atentos.

Mil motivos para agradecer, 
mil razões para ajudar. Mil 
reais foi o valor destinado à 

Ação Confirmandos através do Drive 
Thru Solidário de Hambúrguer reali-
zado na Comunidade Bom Pastor de 
Curitiba, no dia 24 de outubro. 

Há muito tempo os confirmandos 
e confirmandas da comunidade têm 
realizado ações para arrecadar fun-
dos e destinar à OGA para a Ação 
Confirmandos. Nos últimos anos, dois 
eventos estão a cargo das famílias 
de confirmandos (dos atuais e dos já 
confirmados): A Tarde do Pastel e a 
Hamburgada. Neste ano, foi promo-
vido um Drive Thru de Hambúrguer, 
respeitando as medidas de segurança 
necessárias pela pandemia.

Além de assumir sua responsabi-

lidade junto à Ação Confirmandos, 
os meninos e menina da comunidade 
aprendem desde cedo valor do servir 
ao próximo, bem como a importância 
que a igreja tem em auxiliar grupos e 

entidades assistenciais. Mudou a forma 
de realizar o evento, mas o desejo de 
ajudar continua vivo e nos fazendo en-
contrar maneiras criativas de ensinar, 
exercer e viver a diaconia.

P. EDER ALAN FERREIRA WEBER, Curitiba/PR

O Drive Thru de Hambúrguer foi organizado pelos confirmandos para ajudar a OGA

 GALO VERDE

Galo Verde está preocupado com 
Parque Nacional de São Joaquim

Em reunião virtual no dia 24 
de novembro, a equipe do Programa 
Ambiental Galo Verde teve a par-
ticipação especial do ambientalista 
Wigold Schäffer, um dos funda-
dores da Apremavi-Associação de 
Preservação da Mata Atlântica do 
Vale do Itajaí.

Schäffer apresentou ao grupo a 
situação do Parque Nacional de São 
Joaquim e a preocupação dos ambien-
talistas com relação à proposta parla-
mentar de reduzir a área do parque.

O parque, que protege a floresta 
de araucárias e o bioma de altitu-
de, foi criado em 1961 e teve seus 
limites referendados pela Lei Nº 
13.273, de 15 abril de 2016, a qual 
foi aprovada após ampla negocia-
ção entre o Congresso Nacional e o 
Ibama/ICMBio e Ministério do Meio 
Ambiente. Essa lei consolidou, depois 
de anos de discussão, os limites do 
Parque, criado em 1961, nos atuais 49 
mil hectares.

No entanto, projetos de lei protoco-
lados simultaneamente em abril deste 
ano na Câmara e no Senado tentam re-
duzir sua área em 20%, algo em torno 
de 10 mil hectares ou 14 mil campos 
de futebol. Segundo os ambientalistas, 
a iniciativa de reduzir os limites do 

parque é fruto de pressão política para 
beneficiar interesses privados. 

A proposta de alteração do par-
que que tramita no Senado (PLS 
nº 208/2018) é assinada pelo 
Senador Dario Berger (MDB-SC). 
Recentemente o Senador Esperidião 
Amin (PP-SC) protocolou um pedido 
para que o projeto de lei seja analisado 
em regime de urgência. Diante da pres-
são da sociedade civil organizada e de 
senadores, Amin recuou e pediu uma 
audiência pública para discutir o tema.

O parque recebe mais de cem mil 
visitantes por ano, sendo atualmente o 
motor da economia da região. Só em 
Urubici existem mais de 300 pousadas 
e hotéis, cujos clientes são os visitan-
tes do parque. 

Uma das áreas que se pretende 
excluir do parque é a região do Cânion 
do Funil, uma área sem habitação 
humana localizada em campos de alti-
tude, a 1.400 metros do nível do mar. 
Os campos de altitude são uma grande 
caixa d’água, responsável por inúmeras 
nascentes formadoras dos rios Pelotas 
e Tubarão, essenciais para o abaste-
cimento da população das cidades da 
região e para a atividade econômica. 

Entre os motivos da proposta de 
exclusão da região do “Cânion de 

Funil” está a tentativa de instalar na 
área um projeto de energia eólica, 
que tem entre seus proprietários um 
ex-deputado.  

Aproximadamente 50% da área do 
parque já foi desapropriada e inde-
nizada pelo governo. Na área ainda 
não indenizada moram cerca de 40 
famílias. Alguns desses moradores 
estão próximos da fronteira do parque 
e eventuais ajustes de limites não po-
dem implicar em redução do tamanho 
do mesmo. 

“A supressão de 20% do Parque 
Nacional de São Joaquim fere o 
interesse público e é um crime contra 
a natureza e contra as futuras ge-
rações. Existe ainda o risco de que 
esse processo, sem respaldo técnico e 
atendendo exclusivamente interesses 
privados, pode gerar um precedente 
perigoso para todos os parques no 
Brasil”, advertiu Wigold Schäffer na 
reunião do Galo Verde.

Em sua exposição, Schäffer reco-
menda que os senadores Dario Berger 
e Esperidião Amim, bem como os 
presidentes da Câmara e do Senado, 
sejam interpelados por manifestações 
em defesa do parque, com cartas que 
ajudem a convencer o parlamento a 
votar contra a redução do parque.
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 IMIGRAÇÃO VIII

A motivação religiosa para emigrar
PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA IGREJA 
WWW.GALOVERDE.ORG.BR 

 GALO VERDE

HÁ O QUE 
COMEMORAR?

JOSÉ CONSTANTINO SOMMER, educador 
ambiental, professor e ativista do Galo Verde, 
reside em Blumenau/SC.

Pa. Dra. SCHEILA ROBERTA JANKE

Carta de uma imigrante a seus sogros em 1824

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Vários motivos contri-
buíram para a emi-
gração europeia ao 
Brasil. Os que mais 

são mencionados referem-se a 
razões de ordem social (processo 
de industrialização, crescimento 
populacional acelerado, violên-
cia urbana em consequência do 
empobrecimento), econômica 
(desemprego, más colheitas, 
fome) e política (guerras, revolu-
ções mal-sucedidas e perseguição 
política). No entanto, muitos 
imigrantes, principalmente 
pomeranos, também deixaram a 
terra natal por motivos religiosos. 
Dentre eles, a maioria emigrou 
para os Estados Unidos. Mas 
se observarmos o processo de 
surgimento de comunidades lute-
ranas nas áreas de colonização no 
Brasil e a identificação de muitos 
imigrantes e seus descendentes 
com o confessionalismo luterano 
(Sínodo Luterano), percebe-
remos indícios de que alguns 
deles também aportaram em solo 
brasileiro.

No reino da Prússia, ao 
qual pertencia a província da 
Pomerânia, o rei também era 
considerado o chefe da Igreja. 
Com o fim do conflito entre 
cristãos reformados e luteranos 
mais ortodoxos e sob a influência 

do racionalismo e do iluminismo, 
o rei prussiano Friedrich Wilhelm 
III (1797-1840) introduziu a 
assim chamada “União” entre re-
formados e luteranos por ocasião 
do 300º Jubileu da Reforma em 
1817. 

Quase todas as comunidades 
na Pomerânia passaram a uti-
lizar a agenda litúrgica (ordem 
de culto) elaborada pelo rei e 
aderiram à União. Mas algumas 
pessoas protestaram contra a 
sugestão de substituir a nomen-
clatura das igrejas, que se auto-
denominavam “reformadas” ou 
“luteranas” pelo título mais geral 
“evangélicas”, como proposto 
pela União. Alguns pomeranos 

luteranos se sentiram violentados 
em sua liberdade de fé e nega-
ram-se a utilizar a liturgia do rei. 
Assim surgiu, no 300º Jubileu 
da Confissão de Augsburgo 
em 1830, uma Igreja Luterana 
sem vínculo com a União. Ela 
também ficou conhecida como 
“Igreja dos Altlutheraner” (lute-
ranos antigos ou ortodoxos).

Essa igreja foi perseguida pelo 
Estado prussiano. Seus cultos 
foram proibidos, pastores foram 
suspensos ou presos, alguns tem-
plos e prédios comunitários foram 
expropriados, cultos em casas 
privadas, ranchos e outros lugares 
improvisados eram passíveis de 
multa se descobertos, pessoas 

que se identificavam com esta 
igreja tiveram bens apreendidos 
e comunidades sofreram sanções. 
Somente em 1845 o governo 
prussiano reconheceu a igreja dos 
Altlutheraner, mas não lhe conce-
deu o status de igreja estatal como 
a Igreja oficial unida tinha.

Devido a toda essa perse-
guição religiosa sofrida, muitos 
membros Altlutheraner resol-
veram emigrar para a América 
do Norte ou do Sul para viver 
sua fé com liberdade. De 1837 a 
1845 cerca de 1.880 pomeranos 
emigraram da Pomerânia para a 
América alegando motivos reli-
giosos, principalmente do distrito 
administrativo de Stettin, na 
Pomerânia, regiões de Cammin 
e Greifenberg. Como muitas 
famílias emigrassem clandesti-
namente, pois em determinado 
momento o governo prussiano 
não aprovou mais a emigração 
para o Brasil e o número de 
emigrantes em portos europeus 
não confere com o número de 
imigrantes que chegaram ao 
Brasil, é bem possível que alguns 
Altlutheraner chegaram ao Brasil 
e contribuíram para a formação 
de comunidades luteranas nas 
áreas de colonização.

A autora é pastora da IECLB em Pomerode 
Fundos e professora visitante na FATEV em 
Curitiba, reside em Pomerode/SC

O rei 
Friedrich 
Wilhelm III 
da Prússia, 
em pintura 
de Franz 
Krüger

Completam-se dez anos 
da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Há o que 
comemorar? Começo respon-
dendo diretamente à pergunta 
acima: Não, não há o que 
comemorar, pois os avanços 
sociais e ambientais foram 
pífios. 

Criada em 2010 pela 
Lei Nº 12.305, esta Lei é o 
marco legal sobre a questão 
dos resíduos gerados pelos 
diversos setores no país. A lei 
reforça as questões da coleta 
seletiva, da logística reversa, 
dos princípios poluidor-pa-
gador, da produção em níveis 
mais sustentáveis, do controle 
social e dos cuidados com a 
saúde; evidencia a responsa-
bilidade do poder público no 
gerenciamento, mas consolida 
o papel do gerador, notada-
mente o consumidor.  É uma 
lei muito abrangente, apesar 
da sua especificidade. 

Mas sejamos realistas: a 
imensa maioria das pessoas 
não entende e não assume 
suas responsabilidades. Uma 
pessoa gera, em média, 25 
toneladas de lixo ao longo da 
vida. É muita coisa, e todo o 
lixo produzido irá ficar aqui 
no planeta mesmo, participan-
do de um ciclo mais ou menos 
lento, contaminando o am-
biente, e não fora dele. 

Se consumirmos menos e 
gerirmos (não só gerarmos) os 
resíduos, separando materiais 
para a reciclagem e com-
postando o orgânico, nossa 
“produção” individual cairá 
para a décima parte, apenas. 
Também reconheceríamos o 
resíduo reciclável como bem 
econômico, gerador de tra-
balho e renda; e promotor de 
cidadania, como diz a lei. 

Nosso potencial de partici-
pação e de resolução é enorme 
neste problema. Não podemos 
simplesmente fechar os olhos 
e as sacolas e esperar que o 
caminhão venha recolhê-las, 
apenas levando-o para longe 
da nossa vista, pois o “fora” 
sequer existe.

“Hoje, finalmente, esta-
mos tomando posse de nosso 
lote de terra. Por isso, escrevo 
a vocês para contar como foi 
nossa viagem. Ela não foi o que 
esperávamos. Mas, pelo menos, 
não tivemos o infortúnio de 
perder ninguém da família. Isso 
aconteceu com alguns de nossos 
patrícios, como foi o caso da fa-
mília Daudt, que perdeu Johann 
durante a viagem. O próprio 
Reverendo Sauerbronn perdeu 
sua esposa no parto de um filho. 
E o mais triste foi ver nosso 
pastor fazer a cerimônia de 
despedida de sua esposa. Apesar 
de tudo o que vivemos, posso 
dizer que até aqui nos ajudou o 
Senhor (1 Sm 7.12). 

Já haviam passado mais de 
90 dias da nossa saída (não sei 
bem ao certo) e já era mais de 
meio-dia quando o rapaz do alto 
do cesto da gávea gritou: Terra! 

Terra! Terra, senhor capitão! Foi 
uma grande alegria para todos 
nós. Após tantos dias no mar, 
tempo que rememoro com muito 
temor, avistar terra firme foi uma 
grande felicidade.

Quando pisamos em terra, o 
que mais nos impressionou no 
primeiro contato foi ver aquela 
gente de pele escura. Havíamos 
ouvido falar que existia gen-
te com a pele ... negra... Eu e 
Johann nunca havíamos acredi-
tado nisso, até ver com nossos 
olhos. Eles são vendidos como 
nós fazíamos com os nossos 
cavalos em Darmstadt. Para nós 
foi chocante ver aquela gente 
ser vendida como animais.

Durante os dias em que 
estivemos aguardando na hospe-
daria, fomos brindados com a 
visita do imperador D. Pedro I e 
sua esposa, a rainha Leopoldina, 
que é nossa patrícia. Acabamos 

indo para a Ville de Nouvelle 
Fribourg. O que mais nos 
impressionou nesse lugar foram 
as montanhas, muito pareci-
das com as da nossa pátria. O 
Sr. Werner Laubach tem nos 
auxiliado na construção de 
nossa casa e a Sra. Ana tem nos 
ajudado com a comida e com 
suas orações. Muitas vezes nos 
reunimos para orar e ler a minha 
Bíblia. Ainda bem que a trouxe-
mos! A Bíblia tem sido muitas 
vezes o nosso sustento.

Sinto ter que partir. Mas, 
apesar de toda a saudade e de 
todas as provações, sei que 
nosso bondoso Deus nos proverá 
daquilo que for necessário. Sua 
misericórdia tem sido infinita 
conosco e sei que sua destra nos 
acompanhará para onde formos. 
Seus netos pedem para dizer 
que eles os amam. Sei que nossa 
despedida foi definitiva; que não 

nos abraçaremos mais.
Na confiança de que esta 

carta os encontre bem, nós nos 
despedimos: eu (Charlotte), 
Johann, Johann Georg, Heinrich 
Johannes, Georg Phillip, 
Margaretha, Charlotte, Johannes 
Conrad, nossa pequena Julianna 
e minha irmã Margarete. Que as 
bênçãos de nosso Senhor Jesus 
Cristo estejam com vocês e que 
esta carta os conforte e amenize 
a dor causada pela distância que 
nos separa.

Vila de Nova Friburgo, 19 de 
dezembro de 1824.

Charlotte Hess.”

Carta registrada por Luiz Antonio Giraldi 
em 2012 para a Sociedade Bíblica do 
Brasil no livro: “A Bíblia no Brasil Império 
– Como um livro proibido durante o Brasil 
Colônia tornou-se uma das obras mais 
lidas nos tempos do Império.”
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 INSTITUTO LUTERANO CAMPOS VERDEJANTES

Em um ano 
de muitos 
sobressaltos, laje 
está concretada

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Exposição em Blumenau aborda 
tema da violência contra a mulher

 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Em um ano de profundas 
mudanças econômicas 
e de comportamento no 

Brasil e no mundo, mas com 
muita fé, esperança e esforço 
de todos, o Instituto Luterano 
Campos Verdejantes continua 
com a construção de suas 
instalações no município de 
Campo Alegre/SC. 

A cada dia que passava, 
crescia a vontade de dar 
andamento à obra e, com 
dedicação, os preparativos 
foram sendo realizados. Em 
clima de incerteza por conta 
da pandemia, aconteceram 
a colocação de mangueiras 
para eletricidade e sistema de 
segurança, hidráulica, malhas 
de ferro, vigas, tijolos e esco-
ramento. 

Em meio a tudo isso, o 
dia tão esperado por todos 

chegou: dia 20 de novembro 
de 2020, um pouco antes das 
nove horas, o ronco dos cami-
nhões fazia crescer a satisfa-
ção dos voluntários, expressa 
em seus rostos. Finalmente “o 
concreto rolou”, como se diz 
na gíria dos pedreiros. Foram 
dez caminhões, cinquenta e 
quatro metros cúbicos de con-
creto espalhados que cobriram 
aproximadamente 440m2, 
correspondendo a quartos, 
áreas de recepção e adminis-
trativa, entre outras. Um passo 
importante foi dado: cobrin-
do aquilo que já havíamos 
levantado e a possibilidade 
da continuação dos trabalhos, 
fazendo sol ou chuva.

Continuaremos fi rmes 
com esta realidade: Campos 
Verdejantes, proporcionando 
o bem-estar para a pessoa com 
defi ciência em parceria com 
as famílias.

EDSON LUIZ KAISER, Joinville/SC

Na saída dos cultos do dia 
29/11, 02 e 06/12, na Igreja 
do Espírito Santo, na Paróquia 
Blumenau Centro, as pessoas 
viram a exposição Evolução 
da Violência com as Mulheres. 
A exposição é uma iniciativa 
da Rede de Atenção Integral 
às Pessoas em Situação de 
Violência. O objetivo é alertar, 
por meio de imagens e frases, 
sobre a violência contra a mu-
lher que, inclusive, tem cresci-
do na região.

“Como igreja, cremos e 
testemunhamos que Deus criou 
homem e mulher à sua ima-
gem. Ao apoiarmos a campa-
nha dos 21 dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra 
as Mulheres, buscamos a 
superação da violência domés-
tica. Infelizmente, durante a 
pandemia, o número de denún-
cias e feminicídios aumentou 
no Brasil porque as vítimas 
passam mais tempo com o 
agressor e enfrentam difi culda-

des para denunciar”, explicou 
a pastora Márcia Helena Hülle 
que também integra o Comitê 

como representante da igreja. 
Denuncie qualquer tipo de 
violência discando o 180. 

Projeto Cada Casa um 
Lar combate a violência

Ao longo do ano de 2020 
o Sínodo Noroeste 
Riograndense desen-

volveu o Projeto “Cada Casa 
um Lar: violência doméstica é 
pecado”. O objetivo é capacitar 
ministros e ministras, bem como 
lideranças das comunidades 
do sínodo para diagnosticar, 
dar visibilidade às situações 
de violência, acolher, apoiar e 
combater a violência familiar, 
em especial contra as mulheres. 
O projeto tem a parceria do 
Programa de Gênero e Religião 
da Faculdades EST, da Fundação 
Luterana de Diaconia – FLD 
e da Coordenação de Gênero, 
Gerações e Etnias da IECLB.

A Faculdades EST organi-
zou dois cursos de formação 
com essa parceria. O curso 
Violências contra as mulheres e 
o papel de ministras e ministros, 
iniciado em setembro, capacitou 
para atuar com base em referen-
ciais bíblico-teológicos na pre-
venção, proteção e encaminha-

Pa. MARLI BRUN, São Leopoldo/RS mento de mulheres em situação 
de violência doméstica, bem 
como na identifi cação e cons-
trução de estratégias de apoio à 
superação da violência domés-
tica e familiar. Participaram do 
curso 27 ministros e ministras.

Já o curso Atuação de 
lideranças comunitárias na 
superação da violência con-
tra as mulheres, iniciado em 
outubro, teve como objetivo 
capacitar lideranças comunitá-
rias para atuar na prevenção e 
acolhimento de mulheres em 
situação de violência doméstica, 
transformando grupos e comu-
nidades em espaços seguros. 
Participaram, em média, de 
cada módulo entre 25 e 30 lide-
ranças comunitárias.

Em novembro, ocorreu um 
encontro conjunto de ministros 
e lideranças comunitárias com 
objetivo de construir estratégias 
comunitárias. O pastor Fábio 
Bernardo Rucks, vice-pastor 
sinodal destacou que “os cursos 
permitiram uma refl exão que 
indica para uma ação diaconal 

urgente de um posicionamento e 
de combate à violência domésti-
ca, a partir da motivação bíblica 
e teológica. Numa articulação 
sinodal será possível criar 
estratégias de atuação, que vão 
desde processos de conscienti-
zação comunitária até a criação 
de grupos de apoio às vítimas 
de violência”.

Para a pastora Ligiane 
Taiza Müller Fernandes, 
coordenadora do Projeto 
Cada Casa Um Lar, “com os 
seminários de formação nos 
unimos com colegas de minis-
tério e lideranças para buscar 
conhecimento sobre o tema e 
despertar nosso olhar para as 
situações de violência à nossa 
volta”.

Os cursos foram coorde-
nados pela pastora Marli Brun 
e pela pastora Marcia Blasi. 
Participantes dos cursos ainda 
foram convidados a realizar, no 
ambiente virtual da Faculdades 
EST, o curso Questões de 
Gênero na Vida Comunitária, 
em novembro.
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 AMAZÔNIA

Amazônia tem um 
oceano subterrâneo 

Durante reunião anual 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), 
no campus da Universidade 
Federal do Acre (UFAC), foi 
estimado que a Amazônia tem 
um oceano subterrâneo. A 
reserva de água tem volume de 
cerca de 160 trilhões de metros 
cúbicos. A informação é de 
João Lara Mesquita, publicada 
por O Estado de S. Paulo, 13-
03-2019.

O volume é 3,5 vezes 
maior do que o do Aquífero 
Guarani. Este depósito de 
água doce subterrânea abran-
ge os territórios do Uruguai, 
Argentina, Paraguai e Brasil. 
Ele tem 1,2 milhão de quilô-
metros quadrados (km2) de 
extensão.

De acordo com a equipe, a 
reserva subterrânea representa 
mais de 80% do total da água 
da Amazônia. A água dos rios 
amazônicos, por exemplo, 
representa somente 8% do 
sistema hidrológico do bioma. 
As águas atmosféricas têm 
esse mesmo percentual de 
participação.

O conhecimento sobre esse 
“oceano subterrâneo” ainda 
é muito escasso. Precisa ser 
aprimorado tanto para avaliar 
a possibilidade de uso para 
abastecimento humano, como 
para preservá-lo em razão de 
sua importância.

Os trabalhos sobre o 
Aquífero da Amazônia foram 
iniciados há apenas 10 anos. O 
estudo indicou que está situa-
do em meio ao cenário de uma 
das mais belas praias fluviais 
do país. Ele teria um depósito 

de água doce subterrânea com 
volume aproximado de 86,4 
trilhões de metros cúbicos.

Denominado pelo pesqui-
sador como Sistema Aquífero 
Grande Amazônia (Saga), ele 
começou a ser formado a partir 
do período Cretáceo, há cerca 
de 135 milhões de anos.

Uma das limitações para a 
utilização da água disponível é 
a precariedade do conhecimen-
to sobre suas características. 
Falta obter informações sobre 
a qualidade da água do reser-
vatório para identificar se é 
apropriada para o consumo.

Para Daniel Wahnfried, 
professor da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam), 
um dos principais obstácu-
los para estudar o Aquífero 
Amazônia é a complexidade 
do sistema.

O reservatório é composto 
por grandes rios, com camadas 
sedimentares de diferentes 
profundidades.

Diferentemente do 
Aquífero Guarani, acessível 
apenas por suas bordas, as áre-
as do Aquífero Amazônia são 
permanentemente livres.

Segundo o pesquisador, 
a água subterrânea é ampla-
mente distribuída e disponível 
na Amazônia. No estado do 
Amazonas 71%, dos 62 muni-
cípios, utilizam água subter-
rânea (não do aquífero) como 
a principal fonte de abaste-
cimento público. Já dos 22 
municípios do Estado do Acre, 
quatro são totalmente abasteci-
dos com água subterrânea.

Fonte: Instituto Humanitas Unisinos

 FEDERAÇÃO LUTERANA MUNDIAL

Martin Junge redige 
prefácio de nova 
publicação papal

Osecretário-geral 
da FLM, Rev. Dr. 
Martin Junge, re-
digiu o prefácio de 

uma nova publicação do Papa 
Francisco: “Il cielo sulla terra. 
Amare e servire per trasformare 
il mondo” (Paraíso na Terra. 
Amar e Servir para Transformar 
o Mundo). 

“O convite para escrever 
foi um gesto ecumênico sig-
nificativo do Papa Francisco”, 
disse o secretário-geral assis-
tente da FLM para Relações 
Ecumênicas, Prof. Dr. Dirk 
Lange. 

No prefácio à obra papal, 
Junge escreve: “Ao longo de 
sua vida e ministério e nas 
páginas deste livro, o Papa 
Francisco destacou o vínculo 
fundamental que é ‘constitu-
tivo’ da família humana, um 
vínculo, uma solidariedade 
tecida na vida pela misericór-
dia de Deus, fonte de criação e 
redenção. E a misericórdia de 
Deus, revelada em Jesus Cristo, 
nos chama continuamente à 
obra da reconciliação, de tornar 
visível esta solidariedade e a 
misericórdia de Deus”. 

O secretário-geral Junge 
relata marcos significativos 
do diálogo luterano-católico, 
especialmente a assinatura da 
Declaração Conjunta sobre 
a Doutrina da Justificação 
em 1999 e a Comemoração 
Conjunta Católico-Luterana 

da Reforma em 2016, onde a 
LWF World Service e a Caritas 
Internationalis “se compro-
meteram a servir em conjunto 
nossos vizinhos sofredores no 
mundo”.  

“O caminho do conflito à 
comunhão que nos aproxima 
uns dos outros é sempre um 
caminho para a comunhão com 
toda a família humana e no cui-
dado de toda a criação”, escreve 
Junge. 

Ele enfatiza a vocação cristã 

para o benefício da família 
humana: “A graça libertadora 
do batismo é um dom divino 
que nos reúne e nos une! O 
batismo é o anúncio profético 
de cura e unidade no meio do 
nosso mundo ferido e, por isso, 
torna-se um dom de esperança 
para a humanidade que anseia 
por viver em paz com justiça e 
na diversidade reconciliada”. 

O livro foi publicado e dis-
tribuído em italiano, traduções 
estão previstas para breve. 

Papa Francisco e Martin Junge, na comemoração 
dos 500 Anos da Reforma, na Suécia. 

Foto: IGREJA DA SUÉCIA
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Nas Férias com Jesus 
está cancelado em 2021

 SÍNODO NORTE CATARINENSE

O tradicional Programa Férias 
com Jesus não será possível no verão 
de 2021 nas praias do Sínodo Norte 
Catarinense. O motivo é a insegurança 
sanitária diante do aumento de casos de 
infecção pela COVID-19. Em 2020, o 
Programa aconteceu em Itapoá, Barra 
do Sul, Barra Velha, Balneário Piçarras 
e Penha (Armação). Nesses mesmos 
locais aconteceria em 2021, de 12 a 15 
de janeiro.

Houve um grande mutirão para 
produzir o material didático que seria 
utilizado. As lideranças que desenvol-
veriam o Férias com Jesus nos locais 
elaboraram o material com o Tema da 

Igreja “Viver o Batismo: dons a servi-
ço”, focado no público infantil.

O Programa Férias com Jesus tem 
por objetivo alcançar as crianças lá 
onde elas estão, no caso, em veraneio 
nas praias. Algo semelhante há mais 
tempo foi idealizado na Igreja do Norte 
da Alemanha (Sínodo de Nordfriesland) 
através do Programa Kirche am 
Urlaubsort. Além de envolver as 
crianças, também os familiares eram 
alcançados. Ao final das programações, 
ocorria uma celebração envolvendo 
os familiares. As crianças eram convi-
dadas a participar no Culto Infantil de 
suas comunidades.

Culto nas Praias 2021
Itapoá: em janeiro e fevereiro – todo sábado, às 19h30min
Guaratuba: em janeiro e fevereiro – todas as quartas, às 20h
São Francisco do Sul:
• Janeiro – 03, 17 e 31, às 9h30min
• Fevereiro – 14 e 28, às 9h30min
Ubatuba – Capela São Pedro (Estrada do Forte):
• Janeiro – 06, 13, 20 e 27, às 20h
• Fevereiro – 03,10, 17 e 24, às 20h
Barra do Sul:
• Janeiro – 03, 17, 31, às 9h; 09 e 23, às 19h30min
• Fevereiro – 06 e 20, às 19h30min; 14 e 28, às 9h
Praia do Ervino (Capela Santa Cecília):
• Janeiro – 08, 15, 22 e 29, às 20h
• Fevereiro – 05, 12, 19, 26, às 20h
Barra Velha:
• Janeiro – todos os sábados, às 19h30min
• Fevereiro – todos os sábados, às 19h30min
Balneário Piçarras:
• Janeiro: todos os domingos, às 19h
• Fevereiro: todos os domingos, às 19h
Penha (Armação): Janeiro e Fevereiro: todo domingo, às 9h

 JUVENTUDE EVANGÉLICA

Acampa de carnaval
será virtual em 2021

Pela primeira vez em 40 anos, o 
acampamento de jovens que acon-
tece no período do Carnaval será 

virtual. A programação foi totalmente 
alterada em função da pandemia de 
Covid-19. A coordenação intersinodal, 
que reúne representantes dos sínodos 
Vale do Itajaí e Norte Catarinense, desde 
agosto planeja uma programação atrati-
va para a nova realidade.

“Quando estávamos desmontando a 
estrutura do evento em 2020, a ansie-
dade tomava conta de cada pessoa pelo 
ótimo resultado que tínhamos conquista-
do. Cheios e cheias de planos para 2021, 
como novas ideias, nova coordenação, 
novos impulsos. Foi aí que uma pan-

demia nos calou, nos 
pegou de surpresa, nos 
imobilizou”, relem-
bram as pessoas jovens 
integrantes da coorde-
nação. 

O ano passou e com 
ele muitas dúvidas 
sobre ser igreja neste 
momento. Porém, a 
criatividade sempre foi 
um ponto forte da tur-
ma jovem. E o próximo 
acampamento está aí, 
será virtual e utilizará 
de uma série de recur-
sos tecnológicos para 
agitar a galera durante 
a data que tradicional-
mente junta milhares 
de jovens na IECLB. 

As lives da 41ª edição abordarão o 
tema “EU SOU...” com o lema de Lucas 
24; 30b e 31a “Partiu o pão e deu a eles. 
Aí os olhos deles foram abertos e eles 
reconheceram Jesus”. As programações 
serão transmitidas ao vivo dos dias 13/02 
a 16/02, no período da noite com mo-
mentos de celebração, bate-papo, música 
e muita interação virtual.

“O carnaval de 2021 está quase aí 
e depois de tantas experiências virtuais 
positivas, este acampa seguirá da mes-
ma forma, permitindo que mais pessoas 
jovens participem e continuem seguras. 
Esperamos que você, pessoa jovem do 
Vale e do Norte, aproveite e convide sua 
família a participar desse evento que 
tanto amamos”, convidam. 

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC
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 CONIC

CONIC passa a integrar o Conselho 
Nacional de Direitos Humanos

Compromisso com a responsabilidade para com o planeta

Julie Katharina von 
Hausmann (1826, Letônia 
-1901, Estônia) tinha um 
jeito tão modesto que nunca 
teria editado suas poesias. 
Dizia que seus versos eram 
fracos e imperfeitos. 

Mas a sua amiga Olga 
von Karp insistiu para 
que o talento de Julie 
viesse a público. Mandou 
correspondência ao Pastor 
Gustav Knak, em Berlim, o 
qual havia editado em 1832 
o hinário “Tesouro de Hinos 
Religiosos”. 

Ele fi cou muito 
impressionado, quando em 
1862 recebeu a remessa 
de hinos escritos por Julie. 
Knak conseguiu o endereço 
dela e combinou com ela 
editar um livrinho de poesias 
com 100 hinos. Para se ter 
uma melhor ideia de sua 
modéstia, em carta dirigida 
ao P. Knak ela escreveu: 
“Penso não ser necessário 
pedir-lhe que meu nome não 
seja mencionado”. Por isso, 
o singelo livrinho recebeu 
o título despretensioso 
“Flores de Maio. Canções 
de uma pessoa pacífi ca 
da terra, oferecidas por 
G. Knak”. Rapidamente o 
estoque do livro se esgotou. 
Outras edições se seguiram. 
Também foram feitas novas 
impressões, com outras 
poesias.

“Por tua mão me guia” 
foi uma das muitas canções 
que logo conquistaram 
os corações em toda a 
Alemanha. Sem dúvida, 
o que contribuiu para a 
aceitação deste hino foi 
a melodia popular e fácil 
de gravar, da autoria de 
Friedrich Silcher. Essa 
melodia originalmente 
pertencia a uma canção 
de ninar: “Como poderei 
dormir tranquilo”.

Como poderemos dormir 
tranquilos/as em 2021? Ora, 
só se formos guiados/as pela 
mão de Deus e podermos 
também cantar: “Tu és 
minha esperança, meu 
Redentor”.

Na sexta-feira, dia 20 
de novembro, foi 
realizada a eleição 
que escolheu as 

organizações da sociedade civil 
e movimentos sociais eleitos 
para o Biênio 2020/2022 para 
a composição do colegiado do 
Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos (CNDH).

As entidades habilitadas no 
processo seletivo elegeram, em 
ambiente virtual, 18 represen-
tações para o Conselho, sendo 
nove titulares e nove suplentes, 
para um mandato de dois anos. 
Entre as entidades eleitas está 
o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (CONIC), 
como suplente.

Com participação recorde, 
a eleição do CNDH habilitou 
136 entidades de abrangên-
cia nacional e com relevantes 
atividades relacionadas à defesa 
dos direitos humanos para parti-
cipar da eleição. 

O presidente do CNDH, 
Renan Sotto Mayor, parabe-
nizou as instituições eleitas, 

titulares e suplentes, e todas que 
participaram das eleições. “A 
participação da sociedade civil 
no CNDH é fundamental para 
que ele siga sendo uma caixa 
de ressonância da sociedade. O 
CNDH é um órgão de Estado 
em que a sociedade civil tem 
um papel fundamental para efe-
tivação dos direitos humanos”, 
afi rmou.

A secretária-geral do 
CONIC, pastora Romi Márcia 
Bencke, reafi rmou a impor-
tância do CNDH. “Participar 
da eleição para o colegiado 
do CNDH é uma forma de 
reafi rmar a importância dos 
Direitos Humanos. Num mundo 
onde muitas vezes a existência 
do outro é negada, cabe-nos, 
enquanto organismo ligado às 
igrejas, lutar contra leis in-
justas, que escrevem decretos 
opressores, privam os pobres 
dos seus direitos e da justiça e 
fazem com que viúvas e órfãos 
sejam roubados. Estamos ao 
lado das minorias, e só descan-
saremos no dia em que vermos 

a justiça brotar qual riacho que 
não seca”, declarou.

O edital seguiu a Lei nº 
12.986, de 2 de junho de 2014, 
a Resolução nº 01, de 9 de ju-
nho de 2015, que dispõe sobre 
o Regimento Interno do CNDH, 
e a Resolução nº 07, de 9 de 
agosto de 2018, que aprova o 
Regulamento das Eleições da 
sociedade civil no CNDH, com 
a alteração dada pela Resolução 
n.º 28, de 7 de agosto de 2020.

Confi ra a lista completa 
dos(as) titulares eleitos(as): 
Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil - APIB;  
Associação Nacional dos 
Atingidos por Barragens - 
MAB; Central de Cooperativas 
e Empreendimentos Solidários 
do Brasil - UNISOL 
Brasil; Central Única dos 
Trabalhadores - CUT; 
Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas 
– CONAQ; Fórum Nacional 
pela Democratização da 
Comunicação - FNDC; 

Movimento Nacional de 
Direitos Humanos - MNDH; 
Plataforma Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais - DHESCA; e 
União Brasileira de Mulheres - 
UBM.

Como suplentes foram 
eleitas as seguintes entidades: 
Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos – 
ABGLT; Associação Nacional 
dos Centros de Defesa dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – ANCED/Seção 
DCI Brasil; Casa Brasileira de 
Pesquisa e Cooperação (MST); 
Coletivo Nacional de Juventude 
Negra - ENEGRECER; 
Conselho Federal de Psicologia 
- CFP; Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs do Brasil 
– CONIC; Confederação 
Nacional das Associações 
de Moradores (CONAM);  
Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua - 
MNMR; e Movimento Nacional 
População de Rua - MNPR.

Como parte da Cadeia 
Global de Oração e Ação pela 
Justiça Climática, uma inicia-
tiva ecumênica, a Federação 
Luterana Mundial (FLM) 
realizou um culto on-line em 
22 de novembro. Vários atores 
que agem com base na fé e 
parceiros ecumênicos pediram 
aos participantes que conti-
nuem a orar e se envolver na 
justiça climática nos meses que 
antecedem a próxima COP26, 
a 26a Conferência da ONU 
sobre Mudanças Climáticas. No 
fi nal de novembro, a COP26 
em Glasgow, no Reino Unido, 
deveria ter chegado ao fi m. No 
entanto, devido à pandemia 
COVID-19, ela foi adiada para 
novembro de 2021.

“A situação é crítica”, 
disse Elena Cedillo, ofi cial do 
programa da FLM para justiça 
climática. “A atual crise de 
Coronavírus mostrou que os 
governos podem agir de forma 
decisiva em uma crise, se quise-

rem. Mesmo que a crise cli-
mática pareça menos imediata 
para muitos, ela simplesmente 
não irá embora novamente, mas 
levará a danos catastrófi cos se 
não agirmos imediatamente”.

Durante o culto fi cou claro 
que muitos países ao redor do 
mundo já estão sofrendo com 
esses efeitos. O Rev. Gilberto 
Quesada Mora, Presidente da 
Igreja Luterana da Costa Rica , 
falou da destruição provocada 
pelos furacões Eta e Iota na 

América Central, particular-
mente na Nicarágua, Honduras, 
Guatemala e El Salvador. 
“Oramos pelas pessoas que 
morreram, pelo gado morto e 
pelas colheitas destruídas”, dis-
se ele. Ele acredita que precisa-
mos reverter o desenvolvimento 
devastador causado por nossas 
ações humanas. 

A pastora anglicana 
Jacynthia Murphy de Auckland, 
Nova Zelândia, afi rmou que 
ações urgentes são necessárias 

para evitar efeitos ainda mais 
devastadores, especialmente 
nas ilhas do Pacífi co.

Sem isentar a própria 
Nova Zelândia, Murphy disse: 
“Certamente os países do mun-
do fi zeram algum progresso no 
combate às mudanças climá-
ticas. No entanto, estou muito 
preocupada com a incapacidade 
de muitos países de tornar seus 
compromissos voluntários mais 
vinculativos”. 

O serviço religioso em 22 de 
novembro começou com sau-
dações do Rev. Mark Johnstone 
da Catedral de Glasgow, mas 
homens, mulheres e jovens 
adultos de muitos outros países 
também falaram, incluindo 
representantes de Líbano, Índia, 
El Salvador, Hungria, Quênia, 
Suécia, EUA e Zâmbia. Falando 
pela FLM estavam Edwin 
Abrego da Igreja Luterana de 
Salvador e Kelly Sherman-
Conroy da Igreja Evangélica 
Luterana na América.

 FEDERAÇÃO LUTERANA MUNDIAL



Há muitas pessoas 
que oram assim: 
“Dá-nos mais 
bênçãos, ó Senhor 
Deus, e olha para 
nós com bondade!”        

SALMO 4.6

“Eis que faço novas todas as coisas”
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O salmista diz no Salmo 4.6: 
“Há muitas pessoas que oram assim: 
“Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor 
Deus, e olha para nós com bondade!”  
Na continuação, versículo 7, nos é 
dito: “Mas a felicidade que pões no 
meu coração é muito maior do que a 
daqueles que têm comida com fartura”.

É claro que nós queremos mais 
bênçãos! Quem não quer? Muitas 
vezes associamos bênçãos com a parte 
material, com o ter mais coisas, ter 
mais dinheiro, ter mais bens... Não 
nego que tudo isso é bom e que não há 
nada de errado em querer tais coisas. 

Contudo, é bela a afi rmação do 
salmista quando diz que a felicidade 
que vem de Deus é maior do que ter 
uma mesa farta!

Numa sociedade tão materialista 
como a nossa, chega a beirar à 
insanidade dizer tal coisa. Quando 
eu era criança, não tínhamos muita 
coisa em casa. Para falar a verdade, 
até a comida era meio que contada. 
Contudo, a gente tinha uma alegria 
que, na época, eu não me dava conta. 
Não era somente uma alegria por ser 
criança e se divertir com tudo, mas 
uma alegria que descia dos céus.

Meu pai e minha mãe sempre foram 
pessoas muito tementes a Deus e, em 
meio à pobreza, nunca praguejaram 
ou reclamaram. Sempre louvaram o 
Criador. Creio que tudo isso foi como 
um sopro do Vento de Deus, que levou 
embora qualquer sombra de tristeza e 
nos deixou com os corações alegres.

Que nesse novo ano, que Deus te 
conceda que sejas uma pessoa que 
almeje a bênção da presença dele em 
teus dias. Certamente, além de alcançá-
la, trará felicidade à tua vida e à tua 
família. Abençoado seja o teu novo 
ano! Amém!

OLema Bíblico da IECLB 
(Apocalipse 21.5) direcio-
na nossa esperança para 
o “novo céu” e a “nova 
terra” que estão sendo 

criados por Deus desde a ressurreição 
de Jesus Cristo. Passamos a fazer parte 
desta realidade pela fé e pelo batismo 
quando “renascemos para uma viva 
esperança” (1 Pedro 1.3). Ao viver o ba-
tismo, vivemos a esperança deste futuro 
que Deus está criando.

Quando Deus diz “Eis que faço 
novas todas as coisas”, ele próprio se 
apresenta como o autor! O novo vem por 
exclusiva vontade e ação divinas. Não 
emerge da terra. Vem do céu! O novo 
surge quando o céu toca a terra – o que 
nos faz lembrar da fonte do novo: Jesus 

Cristo. Nele a nova vida proveniente 
de Deus tornou-se visível, realidade em 
nós, entre nós – o céu na terra! 

A saudade pelo novo revela-se como 
saudade pela presença, pelo relaciona-
mento íntimo com Deus, a fonte da vida. 
Garantia para a realização plena desta 
promessa é a fi delidade e a verdade da 
Palavra do Deus eterno.

Na perspectiva eterna de Deus o 
novo mundo já existe, pleno e com-
pleto, mesmo que ainda não possamos 
vê-lo. Aqui vigora o mesmo princípio 
que na criação deste mundo: Deus fala 
e tudo acontece. A palavra de Deus não 
é apenas uma palavra, mas um poder 
capaz de realizar o que diz. Passado, 
presente e futuro acontecem entre as 
duas palavras divinas: “Então Deus 

disse: Haja! E houve” (Gn 1.3) e “eis 
que faço novas todas as coisas” (Ap 
21.5). Isso não vale apenas para a gran-
de história, mas também para a nossa 
pequena história pessoal. 

Há uma diferença entre o que nós 
podemos renovar e reconstruir dentro 
das limitações humanas e terrenas, e 
o totalmente novo que vem de Deus. 
Especialmente neste momento da 
história humana, é preciso readquirir 
a capacidade de distinguir entre o que 
nós podemos e devemos fazer, e o que 
Deus faz. 

Acesse o estudo completo em: www.luteranos.com.
br/conteudo_organizacao/tema-do-ano/caderno-de-
estudos-do-tema-do-ano-2021-2

Isso não vale 
apenas para a 
grande história, 
mas também para 
a nossa pequena 
história pessoal.

Quando Deus diz “Eis 
que faço novas todas 
as coisas”, ele próprio 
se apresenta como 
o autor! O novo vem 
por exclusiva vontade 
e ação divinas. Não 
emerge da terra. Vem 
do céu! O novo surge 
quando o céu toca a 
terra – o que nos faz 
lembrar da fonte do 
novo: Jesus Cristo. 

DIVULGAÇÃO INTERNET
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Capelas Mortuárias

facebook.com/cebupl

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

FEVEREIRO
31/01 a 06: P. Edimar Schwingel 
Ÿ 3338-4217 e 98497-6137
07 e  08: P. Hércules Osvaldo Kehl
Ÿ  3336-0958 e 48-98845-3080
14 e 15  P. Flávio Luiz Peiter 
Ÿ  3322-2579 e 98489-3370
16: P. Alexandre Klitzke
Ÿ  3325-2035 e 99120-1307
21 e 22: Pa. Márcia H. Hülle 
Ÿ 3322-4167 e 99980-1866c

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

Tema do Ano 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.

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

Sua DOAÇÃO para a comunidade é 
necessária e bem-vinda:
Ÿ Banco Sicredi 748
Ÿ Agência 2606
Ÿ Conta Corrente 32.915-0
Ÿ CNPJ 09.483.172/0001-38
Ÿ CEB – Paróquia Luterana Blumenau 

Centro

Cultos

Batismo
Ÿ  José Henrique de Borba Mantuani, 

filho de Robson Mantuani e Simone 
de Borba Mantuani

Ÿ Laura Benvenutti Concer, filha de 
Filipe Martins Concer e Bárbara 
Diana Benvenutti e Franco

Ÿ Pedro Henrique Linhares, filho de 
Abraão Linhares e Roseli Schmidt 
Linhares

Ÿ Bruno Luiz Ferreira Mekaru, filho de 
Yoshitaka Mekaru e Célia Maria 
Ferreira

Ÿ Antonella Fantinel Mekaru, filha de 
Bruno Luiz Ferreira Mekaru e Keli 
Aires Fantinel

Ÿ Maria Eduarda Hahnemann, filha de 
Kleber Eduardo Hahnemann e 
Daiana Carlini Hahnemann

MATRÍCULA ENSINO CONFIRMATÓRIO 

podem ser feitas a parr de 18 janeiro 

e fevereiro. Informações na secretaria.

Ÿ Alice Metring Milchert, filha de José 
Gustavo Maia Milchert e Gisele 
Metring da Cruz Milchert

Ÿ Caio Metring Milchert, filho de José 
Gustavo Maia Milchert e Gisele 
Metring da Cruz Milchert

Casamento
Ÿ Kleber Eduardo Hahnemann e Daiana 

Carlini Hahnemann

Bodas de Porcelana (20 anos)
Ÿ Rafael Gomes dos Santos e Kelly 

Jerusa Volles Gomes dos Santos

Bodas de Prata (25 anos)
Ÿ Günter Kraft e Sandra Gonçalves da 

Luz Kraft

Falecimentos
Ÿ Adriana Woestehoff (45 anos)
Ÿ Ingo José Müller (82 anos)
Ÿ Ágatha Schernikau (96 anos)
Ÿ Hercílio Luz Costa (78 anos)

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 Laura Elisa Jensen da Luz – F.: 

André da Luz e Gabriela Jensen
Ÿ Enrico Sasse – F.: Eduardo Sasse e 

Gisleine Voigt Sasse

Casamento
Ÿ Erlon Kuehl Kellermann e Poliana 

Florêncio Kuehl Kellermann

Falecimentos
Ÿ Leila Janete Wuerges – 64 anos.
Ÿ Oswaldo Maas – 83 anos
Ÿ Lonny Fiedler, nasc.; Pagel – 95

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

FEVEREIRO
07 – 09h00 – Culto – Santa Ceia
10 – 19h30 – Culto – Santa Ceia
14 – 09h00 – Culto – Batismo
21 – 09h00 – Culto
24 – 19h30 – Culto – Unção
28 – 09h00 – Culto

MURAL
Culto Infanto-juvenil – 9h - 14/03, 28/03
Ÿ Juventude Evangélica - JEIS – 16h - 

20/02, 13/03, 27/03
Ÿ Encontro de Casais – 19h30 - 12/03
Ÿ Encontro de Meditação – 19h30 - 

23/02, 23/03
Ÿ Estudo Bíblico – Escola Agrícola - 

19h30 - 02/03
Ÿ Encontros no Caminho – Est. Bíbl.– 

It.Seca - 19h30 - 09/03
Ÿ Diálogo Batismal - 19h30 - 22/01, 

12/02, 12/03
Ÿ Seminário de Integração para Novos 

Membros - 14h30 - 20/03
Ÿ Encontro Singulares – 19h30 - 19/03
Ÿ LELUT – 19h30 - 04/03
Ÿ OASIS - 14h30 - 25/02, 04/03, 18/03
Ÿ Idosos – Silberkreiss - 14h30 - 25/03
Ÿ Dança Sênior  –  15 h - todas as terças-

feiras
Ÿ Coral Martin Luther – 19h30 - ensaio 

todas as quintas- feiras

* Devido à pandemia, a agenda de programação da Paróquia 
poderá sofrer alterações a qualquer momento. Neste caso, 
tais alterações serão prontamente comunicadas nas redes 
sociais. Acompanhe a programação no Facebook da Paróquia 
em: Igreja Martin Luther - Paróquia Itoupava Seca.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

25de março, às 19h30

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

JANEIRO
Ÿ 31 de Janeiro – Domingo às 09h00
Ÿ Nas demais datas  (Quintas-feiras e 

Domingos de Janeiro 2021)  NÃO 
haverá celebração de Cultos

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

19h15

Obs: Os cultos acima são presenciais.
Todos os domingos acompanhe e 
celebre junto no Facebook e YouTube 
da Paróquia.

Cultos

Batismos
Ÿ Alice Coelho Götzinger -  filha de 

David Itamar de Oliveira Götzinger 
e Greice Coelho Götzinger

Ÿ Antonella Luchtenberg Betti – filha 
de Renan Carlo Betti e Monique 
Rosa Luchtenberg

Ÿ Liz Juliatto – filha de  Antônio José 
Juliatto Júnior e Anke Korte Juliatto

Ÿ Maria Helena Zimmermann Trettin 
– filha de Allan Trettin e Mayara 
Zimmermann

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
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Expediente da Secretaria:
Segunda a Sexta
das 13h0 às 17h00

Sábados 
das 08h00 às 12h00

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

Cultos
Acompanhe nossos cultos na internet: 
Ÿ Facebook:  

www.facebook.com/igrejabompa
storgarcia/ 

Ÿ Youtube: 
https://www.youtube.com/c/Bom
PastorIECLB 

JANEIRO
03 – 09h – culto 
09 – 19h – culto de LOUVOR PELO 100 
ANOS DA OASE – Esperança 
17 – 09h – culto 
24 – 09h – culto 
31 – 09h – culto 

FEVEREIRO
05 – 16h – culto casa Santa Ana
07 – 19h - culto de Ceia
14 – 09h - culto de Ceia
20 – 19h – culto
28 – 09h – culto

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

continuam suspensas. AVISAREMOS 
QUANDO ESTARÃO ACONTECENDO.

Cultos
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

FEVEREIRO
Comunidade Fortaleza Alta
Igreja da Reconciliação
06 – 19h30 – Culto
28 – 09h – culto
Comunidade Fortaleza Baixa
Igreja São Mateus
07 – 08h30 – culto
13 – 19h30 – Culto
21 – 08h30 – culto
28 – 08h30 – culto - Leigo
Comunidade Alto Baú
Igreja Apóstolo Paulo
14 – 09h – Culto
27 – 19h30 – culto

Blumenau Fortaleza

pblufor1@gmail.com

(47) 3338-3261

Rua Theodoro Passold, 126, Fortaleza Alta

P. Edimar Schwingel
edimarschwingel@gmail.com

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

Blumenau Martin Luther

martinlutherprog@yahoo.com.br

(47) 3336-5214

Rua Santa Maria, 388, Progresso

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

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.

Batismo
Ÿ Luiza Vitória Saramento da Silva – 

Filha de Milton da Silva e Maiara 
Regina Saramento

Ÿ Eloá Novaski – Filha de Jonathan 
David Novasky e Cinthia Machado da 
Rosa Novasky

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
JANEIRO

10 – 09h00 Culto 
23 – 18h00 Culto c/Batismo
24 – 09h00 Culto Virtual

FEVEREIRO
07 – 09h00 Culto
13 – 18h00 Culto
17 – 19h00 Culto Tomé
21 – 09h00 Culto
28 – 09h00 Culto

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.

Batismos
Ÿ Helena Krohn Demarchi filha de 

Thiago Kewitz Demarchi e Juliana 
Krohn

Ÿ Isabela Budag Nunes filha de André 
Luiz Nunes e Priscila Carine Budag 
Nunes

Ÿ Oliver Nasário Korte filho de 
Alexandre Korte e Joseane Nasário 
Korte

Ÿ Theo Evaristo Bublitz filho de 
Cristian Bublitz e Andressa Evaristo 
Bublitz

Cultos
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

FEVEREIRO
Comunidade Gaspar
07 – 09h00– Culto com Santa Ceia 
14 – 09h00 – Culto 
21 – 09h00 – Culto com Santa Ceia
28 – 09h00 – Culto 

Comunidade Gaspar Alto
13 - 18h00 – Culto 
28 – 09h00 – Culto com Santa Ceia

20/02 – (a combinar) – Ensino 
Confirmatório 
25/02 – 14h30 – OASE
27/02 – 16h00 – Canto Gaspar Alto 

Facebook: Luterana Gaspar Ieclb
Instagram: Luterana Gaspar

YouTube: Luterana Gaspar IECLB 

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

Batismos
Ÿ Eduardo Karstedt Romão – 

01/11/2020, Comunidade Gaspar
Ÿ Ruan Noah Dzin Janke – 08/11/2020, 

Comunidade Gaspar

Falecimento
Ÿ Elsa Knopp Muller – 10/11/2020, 

Comunidade Gaspar, 97 anos

COMUNICADO

21/01/2021 quinta-feira 
Retorno Férias Pastorais

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

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

FEVEREIRO
06 – 15h00 – Culto Salto Weissbach 
– Santa Ceia
07 – 09h00 – Culto Badenfurt
07 – 09h00 – Culto Encano do 
Norte
13 – 19h00 - Culto Badenfurt
14 – 09h00 - Culto Encano do Norte 
– com Palestra Pré Batismal
14 – 09h00 - Culto Salto Weissbach
28 – 09h00 – Culto Badenfurt – 
Santa Ceia
28 – 09h00 – Culto Encano do 
Norte – Santa Ceia
28 – 18h30 - Culto Salto Weissbach 
– Santa Ceia

facebook.com/paroquiabadenfurt

instagram/paroquiabadenfurt

Batismos
Ÿ Dia 21/11/2020 – Murilo Ivan Retke – 

Filho de Rodrigo Tiago Retke e 
Bruna Larissa Krueger

Ÿ Dia 28/11/2020 – Benjamin Werner 
Guethz – Filho de Carlos Eduardo 
Guethz e Carine Werner

Ÿ Dia 28/11/2020 – Davi Gabriel Pereira 
– Filho de Júlio Cesar Pereira e 
Mileide Daiane Hostert

Ÿ Dia 28/11/2020 – Eloáh Ynaê 
Schwambach – Filha de Cristian 
Schwambach e Priscila Janaina 
Nunes

Casamento
Ÿ Dia 21/11/2020 na Comunidade Salto 

Weissbach – Eraldo Izequiel da Silva 
Neto e Larissa Schlemper

T

Presidente: Heidi Weigärtner Giellow
Coord. Ministerial: P. Flávio Luiz Peiter
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ENCONTROS DE CRIANÇAS

ENCONTRO DO CULTO INFANTIL
Após um longo período sem Culto Infantil, a Paróquia não quis deixar em branco 
o mês das crianças. Elas, junto com seus pais e mães ,foram convidadas para uma 
celebração com contação de uma historia Bíblica e benção às crianças. E em seguida, 
de forma ordenada, com uso de máscaras e luvas de plástico, cada uma pode realizar 
algumas atividades lúdicas. Terminando o circuito das atividades, cada criança 
recebeu um pacote de presente com revistas O Amigo das crianças, atividades para 
fazer em casa sobre a história Bíblica e algumas guloseimas. No ponto de pregação 
Salão Barg, as orientadoras foram visitar cada crianças em sua casa. Muito obrigado 
aos pais, avós e padrinhos e madrinhas que vieram com seus filhos e/ou afilhados 
para participar. E obrigada a todas as orientadoras que se dedicaram na atividade.

CONFIRMANDOS FAZEM BÍBLIA CONFIRMANDOS COM OS PAIS
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OFÍCIOS
BATISMOS
ARTHUR SANTOS JARDIM filho de Erinaldo Divino Jardim e Carla Santos de Jesus (05/12-
CCS), JOAQUIM BERNARDO FAGUNDES filho de Johnny Jefferson Fagundes e Glaucia Regina 
Kunh (05/12-CCS), ISABELE HEINERT filha de Carlos Henrique e Luana Prestini Heinert 
(05/12-CCS), HEITOR FRANCÊS RAMOS filho de Leandro Ramos e Pâmela Francês (05/12-
CCS), MILENA MAIARA RAHN filha de Ederlei Charles e Clarice W. Rahn (06/12-CAPaulo), ANA 
LUISA KLEIN filha de Fernando Klein e Udinéa Jungton (06/12-CAPaulo), KAUÃ HENRIQUE 
DÖGE filho de Marcio Döge e Daniela Pereira (06/12-CAPaulo). 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).

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), 
Adelino Klemann 57 anos (05/12-CPAZ).

CONFIRMANDOS COM. DA PAZ – 18/10/2020
Geovanna De Souza Krüger, Thays Hornburg, Vitoria Manoele Hornburg Giese.

AGRADECIMENTO
Agradecemos a cada membros das comunidades de nossa paroquia que colaborou para que 
o Testemunho da Palavra de Deus pudesse ser divulgada em nosso meio, mas que também 
contribuiu financeiramente para o sustento de todo o trabalho no âmbito local, sinodal e IECLB. A 
secretaria da Paroquia estará aberta até o dia 24 de dezembro e em janeiro até o dia 20 de janeiro. 
Lembramos que também é possível fazer contribuição via deposito bancário na seguinte conta: 

Conta Banco Viacredi 
PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERARA BARRA DO RIO CERRO
BANCO  AGÊNCIA  CONTA
085  0101-5  870367-1
CNPJ da Paróquia: 83.784.553/0001-00 (Favor comunicar a secretaria sobre o deposito).

Na Comunidade Cristo Salvador da Paroquia Barra do Rio Cerro, o grupo de Idosos teve 
alguns encontros em fevereiro e março de 2020. Mas depois disso veio a Pandemia e 
desde então não foi mais possível o grupo com mais de 200 integrantes não pode mais 
se reunir. Mas neste advento o grupo de voluntárias/os com coordenação e ministros, 
convidamos os integrantes a virem até a Igreja à fim de receber a Ceia do Senhor em 
forma de DriveThru. Os idosos vieram de carro, e no pátio da Igreja receberam a Ceia, 
a benção do Pastor Elpídio Hellwig e Pa. Marli, um folheto com mensagem de Natal e 
também uma bandeja com pão, cuca e bolachas para o café que poderiam tomar em 
casa. Foi impressionante a reação da maioria. Houve emoção e lágrimas nos olhos de 
muitos. Todos muito gratos pela possibilidade, mas também triste pela situação que 
estamos vivendo. Todos foram enviados com um pedido de ficarem firmes na fé e na 
esperança. Advento aponta para o novo que há de vir.

CEIA PARA IDOSOS

ASSEMBLEIAS PROFISSÃO DE FÉ

LELUT

ENCONTROS DE OASE

ORIENTADORAS



BATISMOS
Alice Gabrielli Rohweder Renci – filha de Leonardo de Oliveira Renci e Suzan Jamili Rohweder Renci – 
15.11.2020 – Igreja dos Apóstolos.
Heitor Levi Pereira de Souza Ziehlsdorff – filho de Jean Carlos Ziehlsdorff e Nauany Pereira de Souza – 
15.11.2020 – Igreja São Marcos.
Brenda Nayara Neumann Santos – filha de Rodrigo Vieira Santos e Fabiane Oechsler Neumann – 15.11.2020 
– Igreja São Marcos.
Beatriz Bork – filha de Jean Fernando Bork e Marcia Beatriz Spezia Bork – 21.11.2020 – Igreja Martin Luther.

ADMISSÕES
Carlos Schmitz –– Igreja Dos Apóstolos.
Jean Richard Cicato -  Igreja Dos Apóstolos.
Luana Eduarda de Souza – Igreja São Marcos
Otacil de Araújo - Igreja São Marcos.
Magali Kannenberg de Araújo - Igreja São Marcos.

TRANSFERENCIA
Hermes Kuckenbecker

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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Então é Natal...

OFÍCIOS

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

CULTOS PRESENCIAIS
Previsão de Cultos presenciais, caso não haja 
restrições pelos poderes constituídos. Favor se 
informar como o pastor ou diretoria da Comunidade.
RECOMENDAÇÕES
• Todas as pessoas deverão vir de máscara.
• Manter a distância de 1,5 m por pessoa que não seja 
da mesma família.
• Não dar 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
23/01/2021 – 19:00h – BATISMO e Instalação 
presbitério
06/02/2021 – 19:00h – BATISMO
14/02/2021 – 09:00h – FAMÍLIA e Diálogo Pré-
Confirmatório (Prüfung)

CULTOS ITOUPAVA REGA II
24/01/2021 – 08:00h – BATISMO e Instalação 
presbitério 
21/02/2021 – 09:00h – FAMÍLIA e Diálogo Pré-
Confirmatório (Prüfung)
27/02/2021 – 19:00h – BATISMO 

CULTOS BRAÇO DO SUL
24/01/2021 – 10:00h – BATISMO e Instalação 
presbitério 
07/02/2021 – 09:00h – FAMÍLIA e Diálogo Pré-
Confirmatório (Prüfung)
28/02/2021 – 09:00h

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
No Facebook você também poderá encontrar outras 
notícias das comunidades sobre ofícios e outros 
eventos. 

PREPARAÇÃO PARA PAIS E PADRINHOS
23/01/2021 (Sábado) às 15h e 05/02/2021 (sexta) às 
19:00h em Itoupava Rega I (Só acontece quando tem 
batismos inscritos). Ligar para o pastor e se inscrever 
ou ver se está confirmado o encontro

DEPARTAMENTOS (Combinar se será PRESENCIAL)  
Culto Infantil; Ensino Confirmatório; OASE; Idosos; 
Grupos de Canto. Estão previstas as atividades 
presenciais conforme constam no nosso calendário. 
Caso haja ainda proibições por motivo da Pandemia 
da Covid 19, aí seguiremos as regras da Lei e as 
orientações da igreja.  FIQUEM ATENTOS, usaremos as 
mídias para lhes comunicar.

BATISMOS: Realizados ou previstos

HELLEN HELOÍSA KRÜGER, batizada no dia 
06/12/2020 em Itoupava Rega 1. Ela é filha de 
Rosemiro Krüger e Mirian Petri Krüger. Desejamos 
ricas bênçãos.

GUILHERME FARIAS KRUEGER, batizado no dia 
12/12/2020 em Itoupava Rega 1. Ele é filho de 
Lenilson Krueger e Rayane Farias dos Santos Krueger. 
Desejamos ricas bênçãos.

LEANDRO JANTZ, batizado no dia 20/12/2020 em 
Itoupava Rega 1. Ele é filho de Laudemir Jantz e 
Valmira Kühl. Desejamos ricas bênçãos.

HELENA LUIZA KRAFT, batizada no dia 23/01/2021 
em Itoupava Rega 1. Ela é filha de Ilmar Alves 
Kraft e Alessandra Beatriz Kruger. Desejamos ricas 
bênçãos.

PROFISSÃO DE FÉ
DIEGO CAMARGO GROSSER, fez a sua PROFISSÃO 
DE FÉ na Comunidade de Braço do Sul no dia 
13/12/2020. Ele é filho de Egon Grosser e Regiane 
Teresinha Camargo Delfino. Seja bem vindo como 
membro da IECLB e receba as ricas bênçãos de Deus.

BÊNÇÃO MATRIMONIAL
CASSIANO BELING E FRANCIELE JANAINE 
KLABUNDE se uniram sob a Bênção de Deus no dia 
19/12/2020 na Comunidade de Itoupava Rega I. Ele é 
filho de: Rogério Beling e Isa Ewald Beling e Ela é filha 
de: Marcos Klabunde e Marli Maike Baehr Klabunde. 
Desejamos ricas bênçãos ao casal.

TELEFONES PRESBÍTEROS: Gestão 2021 - 2022
Doraci Flohr Bürger – Presidente de Itoupava Rega I – 
3378 1259; (Vice: Odila Pagel Strutz – 3378 1728)
Rogerio Milchert – Presidente de Itoupava Rega II – 99 
672 9429; (Vice: Inácio Sauberlich   – 3378 1685
Adilano Weiss – Presidente de Braço do Sul – 99 207 
3747;  (Vice: Rogério Fritzke      – 3378 1505)
Inácio Sauberlich – Presidente da Paróquia – 3378 
1685; (Vice: Rogerio Milchert    – 99 672 9429)
Fernando Wöhl – Pastor – (47) 3378 1165;  
WHATSAPP: (47) 98 803 9128 
E-mail:  ferwoh@gmail.com  
E-mail Paróquia:  paroquiaitoupavarega@hotmail.com

PARA FAZER SUAS CONTRIBUIÇÕES
Itoupava Rega I = 3378 1728 – Odila Pagel Strutz  
- (WhatsApp: 98 488 6465)
Itoupava Rega II = 3337 1144 – Márcio Schumann  
- (WhatsApp: 99 205 6507 – Mariléia)
Braço do Sul = 3339 8771 – Leonice Fritzke - 
(WhatsApp: 99 232 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 2021 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: Telefone 
(47) 99 617 0343; Cartório Braga Varela: Telefones: 
(47) 3329 6002 (47) 99 662 0580 e POMERODE:  
Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e 
Pessoas Jurídicas: Telefone: (47) 99 229 0550.

• PLANTÃO DO PASTOR NA SECRETARIA:  (47) 3378 
1165 ou WhatsApp: (47) 98 803 9128

• O dia de plantão do pastor para atender na secretaria 
é às SEXTAS-FEIRAS: 08h às 12h e 14h às 18h. 

• Porém, é possível que alguma urgência exija a saída 
do pastor, mesmo em dia de plantão. Por isso, SE 
POSSÍVEL, telefone antes de sair de casa, para ter a 
certeza de que o Pastor está! 

Cassiano Baumann – Igreja Martin Luther.
Lilian Venske Baumann – Igreja Martin Luther.
Yasmin Leticia Baumann – Igreja Martin Luther.
Ellen Cristina Baumann – Igreja Martin Luther.
Josiane Keunecke – Igreja Martin Luther
Inara Janice Yugar Alcaráz - Igreja Apóstolo Paulo.

Lembra-nos uma canção que entoamos nesse 
período. E penso que é um tempo sobremodo especial 
este de natal, advento, luzes, cheiro, comidas especiais, 
presentes. Enfim, um período em que o amor aflora, 
as emoções, as lembranças se tornam presentes, 
lembrança das músicas que aprendemos na infância, 
os enfeites natalinos, os pinheirinhos, tudo isso é 
preparativo ou alusivo ao maior evento natalino; 
nascimento. 

O natal além de tudo isso que falamos é marcado 
pela vinda de Deus ao mundo. O menino que nasceu 
na manjedoura não quer ser lembrado somente como 
a pobre e humilde criança, mas sim, quer ser visto e 
reconhecido como Senhor e Salvador da humanidade. 
Eis a sua missão. A sua vocação. Eis a sua obra. 
Reconciliar a humanidade caída e subjugada pelo 
pecado, pela rebeldia, pelo seu distanciamento de 
Deus, com o Criador, com Deus.

Quando enxergarmos o natal por este prisma, 
entenderemos o verdadeiro sentido e motivo do 
natal. Este Deus revela-se a nós, mostra-nos a sua 
misericórdia e concede-nos a Sua salvação em Cristo 
Jesus, no menino nascido em Belém (Salmo 85.7).  

Estamos entrando em um novo ano. Não sabemos 

como será 2021. Ainda paira medo, insegurança, 
desconfiança, pois a pandemia ainda está presente. 
Também para nós, como igreja, ainda não sabemos 
como será. Foi feito um planejamento, calendário com 
as programações, celebrações, festas, cultos, enfim, 
esperamos que possamos realizar aquilo que está 
planejado. 

Em 2021 temos um novo tema que quer nos 
acompanhar: “Viver o Batismo: Dons a serviço”. O 
lema bíblico que nos acompanhará é de Apocalipse 
21.5: “Eis que faço novas todas as coisas”. Cremos que 
é um lema bem propício e atual em nossos tempos. A 
promessa de Deus é “fazer novas todas as coisas”. Isso 
nós esperamos em 2021, que este mundo de trevas, 
enfermidades, tragédias possa ficar para trás, e assim, 
caminharmos com Deus ao Seu Reino, onde não 
haverá mais choro, tristeza e luto. Esta é a novidade do 
Natal. E lembre-se: Então é Natal.

FELIZ E ABENÇOADO NATAL 
E PRÓSPERO NOVO ANO!!!

Pastores
Ivário Giese & Marlete Stein Giese
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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
23/01 - 19:00 - pt
13/02 - 19:00 - pt  +reunião pais 

                                   e confirmandos

21/02 - 08:30 - al
27/02 - 19:00 - pt
06/03 - 19:00 - pt
21/03 - 09:00 - pt
27/03 - 14:30 - al - SC  Idosos

31/03 - 19:00 - pt - SC

Comunidade Rega
16/01 - 19:00 - pt
06/02 - 19:00 - pt
14/02 - 09:00 - al
27/02 - 19:00 - pt  +reunião pais 

                                   e confirmandos

13/03 - 19:00 - pt  Apresentação dos

                               confirmandos Grupo A

20/03 - 19:00 - pt  Apresentação dos

                               confirmandos Grupo B

28/03 - 09:00 - al - SC  Idosos

Comunidade Rega Alta
01/01 - 09:00 - pt - SC
17/01 - 09:00 - pt
07/02 - 09:00 - pt  +Assembleia

             +Reunião pais e confirmandos

28/02 - 09:00 - al
07/03 - 09:00 - pt

Comunidade Cristo Salvador
02/01 - 09:00 - pt - SC
24/01 - 09:00 - pt
14/02 - 09:00 - pt
21/02 - 10:00 - al
14/03 - 09:00 - pt

COMPARTILHAR DE ALEGRIAS E TRISTEZAS

Batismos:__________________________________

Lucca Heitor Kopsch, filho de Fábio André Kopsch e Michele de Fátima Rocha.

Derik Zastrow, filho de Leandro André Zastrow e Sandy Thais Doege.

Renan Augusto Utech, filho de Jean Augusto Utech e Sandra Gessner.

Maytê Gabrielly Jantz, filha de Vanderson Luis Jantz e Angela Janke.

Andrey Manoel Henckel, filho de Anderson Diego Henckel e Franciele A. Silva.

Bryan Hinkeldey, filho de Jaderley Hinkeldey e Daniele Lopes Duarte.

Alfred Hoffmann Belz, filho de Elton Belz e Cristiane Hoffmann Belz.

Óbito: ______________________________________________
Lino Milchert, filho de Ervino e Edith Milchert, nasc. Kissmann. 
Faleceu aos 63 anos e 16 dias.

Anila Wudtke, filha de Arthur e Hildegard Schumacher, nasc. Schumann. 
Faleceu aos 68 anos, 06 meses e 02 dias.

Deisi Daiane Ott Frotscher, filha de Roberto e Rosane Geisler Ott. 
Faleceu aos 27 anos, 11 meses e 03 dias.

Olavio Gustmann, filho de Helmuth e Thecla Gustmann, nasc. Riebe. 
Faleceu aos 67 anos e 13 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

VAI E VEM 2020
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$ 5.151,50.

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

GRUPOS DIVERSOS

OASE - às 14:00

03/03 - Rega
10/03 - Testo Alto
16/03 - Cristo Salvador

Grupo de Mulheres - às 19:30
18/02 - Testo Alto
18/03 - Testo Alto

Grupo de Casais - às 19:00
21/02 - Testo Alto
14/03 - Rega
14/03 - Testo Alto

Estudos Bíblicos - às 19:30
03/02 - Testo Alto meio
04/02 - Cristo Salvador
10/02 - Rua Progresso
03/03 - Testo Alto meio
04/03 - Cristo Salvador
10/03 - Ribeirão Gustmann
10/03 - Grützmacher

DIRETORIA 2021/ 2022 - COMUNIDADE TESTO ALTO
Presidente: Jonas Gretter 
Vice-Presidente: Claudio Krahn 
Tesoureiro: Germano Schroeder 
Vice-Tesoureiro. : Adriano Hornburg 
Secretária: Elisa Erdmann Guenther 
Vice-Secretária: Franciele Hornburg Bolduan 
VOGAL: Edgar Hornburg  -  Suplente Vogal: Relita Porrath Gretter 
CONSELHO FISCAL: Guilherme Bolduan 
                             Jean Carlos Guenther 
                             Diether Werner Greuel 
SUPLENTES: Anélia Rahn 
                   Claudio Jungton 
                   Rosana Baumann

DIRETORIA 2021/ 2022 - PARÓQUIA SÃO LUCAS
Presidente: Relita Porath Gretter 
Vice-Presidente: Arlindo Utpadel 
Tesoureiro: Odirlei Butzke 
Vice-Tesoureira: Mariana Blank Stortz 
Secretário: Adriano Butzke 
Vice-Secretária: Lore Wachhozl Gaulke 
CONSELHO FISCAL: Carlos Germano Völz 
                             Eduardo Eggert 
                             Frank Stortz
SUPLENTES: Sérgio Krüger 
                   Aldino Oldenburg 
                   Elisa Erdmann Guenther
Repres. na UPP: Jean Carlos Guenther
Suplente: Jonas Gretter 
Repres. Conselho Sinodal: Francielle Hornburg Bolduan
Suplente: Guilherme Bolduan 

DIRETORIA 2021/ 2022 - COMUNIDADE REGA
Presidente: Lore Wachholz Gaulke 
Vice-Presidente: Edson Hafemann 
Tesoureiro: Claus Edson Dallmann
Vice-Tesoureiro. : Sérgio Carlos Hornburg
Secretária: Mariana Blank Stortz 
Vice-Secretária: Iraci Kickhoefel Konell 
VOGAL: Ingomar Gruetzmacher 
CONSELHO FISCAL: Maurício Rauh
                             Frank Stortz 
                             Eduardo Eggert
SUPLENTES: Raulino Brandt 
                   Carlos Germano Völz
                   Sérgio Franz Jandre

DIRETORIA 2021/ 2022 - COMUNIDADE CRISTO SALVADOR
Presidente: Arlindo Utpadel 
Vice-Presidente: Lorivald Thom 
Tesoureira: Dóris Boni Siewert 
Vice-Tesoureira. : Rosângela Frahm Sievert 
Secretária: Taimara Hille Utpadel
Vice-Secretária: Nelita Utpadel 
VOGAL: Aldino Oldenburg 
CONSELHO FISCAL: Écio Utpadel     SUPLENTES: Rogério Siewert 
                             Celso Lieckfeld                     Herbert Wachholz
                             Guido Tribess                       Celso Zummach

DIRETORIA 2021/2022 - COMUNIDADE REGA ALTA
Presidente: Armando Oestreich 
Vice-Presidente: Mário Gueths 
Tesoureiro: Ademir Siewerdt
Vice-Tesoureira. : Cristina Koepp Erdmann
Secretária: Adriano Butzke 
Vice-Secretária: Rogério Gueths 
VOGAIS: Ingomar Konig  /  Ruth Konig 
CONSELHO FISCAL:           SUPLENTES: 
     Marcelo Rodrigues            Eltrida Flohr
     Nelson Butzke                  Mario Tambosi                 
     Fridolin Luebke



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
CAIQUE LUAN LENZI

21.11.2020 em Cedro Alto

BATISMO 
Cedro Alto - 14/11/2020

 JOHN BEYER
Filho de Sílvia Cristofoletti e
               Juan Carlos Beyer

FALECIMENTOS
RIO DOS CEDROS

A Comunidade Evangélica 
de Rio dos Cedros lembra com 
carinho Gerold Hoeft, falecido a 
10.11.2020 aos 79 anos.

A Comunidade Evangélica de 
Rio dos Cedros e o Grupo de Oase 
Katharia lembram com carinho 
Irma Klitzke Schumacher, falecida 
04.12.2020 aos 68 anos.

BODAS DE OURO
ÚRSULA e HELMUT MEYER 

22.11.2020 em Rio Ada

BATISMO 
Rio dos Cedros - 07/11/2020
 ANA VITÓRIA SOARES
Filha de Kátia Komohl e
Kevin Alexandre Marques Soares
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Éfamoso o texto bíblico de 
Eclesiastes 3.1 que ensina “Tudo 
neste mundo tem o seu tempo, 

cada coisa tem a sua ocasião.”  Será 
que de fato nesse mundo tudo tem o seu 
tempo, tem a sua ocasião? Conhecia 
uma senhora que tinha o sonho de viajar 
para a Europa, quando jovem era de uma 
família humilde, jamais poderia fazer 
uma viaje desse porte. Quando se casou 
ela e o marido, compraram um pequena 
mercearia, que com o tempo foi crescen-
do e se tornou um grande mercado. Ela 
tinha bastante dinheiro, deixava de viajar 
porque estava ligada demais ao seu 
negócio. O tempo foi passando, já idosa 
decidiu fazer a viajem, mas o marido 
adoeceu, cuidou dele até que ele veio a 
falecer. Depois, disto decidiu fazer a tão 
sonhada viajem, quando estava preparan-
do as malas, teve um mal súbito e veio a 
falecer. Em resumo, ela nunca viajou a 
Europa. Não porque não teve dinheiro ou 
tempo. Mas, porque ela não aproveitou o 
tempo e a oportunidade que Deus tinha 
lhe dado.

Será que em alguns momentos nós 
não somos como a senhora da história. 
Será que também não deixamos o tempo 
escapar? E não realizamos sonhos, que 
estão ao alcance de nossas mãos! Há um 
dito popular que diz: O tempo é sagrado, 
ás horas que passaram não voltam mais! 

Isso é uma realidade, as horas que 
passaram, não voltam mais. Precisamos 
saber aproveitar o tempo que Deus nos 
deu! Há um autor chamado Jacques 
Filipe, que defende a teoria que os seres 
humanos em suas vidas terrenas tem dois 
tempos: O tempo exterior contado pelo 
relógio e o tempo interior contado pelo 
coração. 

O tempo exterior conhecemos bem, 
é aquele, que é controlado pela agenda 
cheia, com suas obrigações, contas para 
pagar, compromissos que precisam ser 
realizados. É aquele que é controlado 
pelo relógio, pela produção e pelo lucro. 
É um tempo que escraviza e envelhece! 
Observem bem, pessoas que vivem só 
para o trabalho, que nunca tiram folga ou 
férias, são mais propensas a terem sérios 
problemas de saúde e por sua vez, vivem 
menos e é uma vida com uma péssima 
qualidade. 

Por sua vez, o tempo interior, é aque-
le que executamos com amor. Quando 
tiramos um tempo especial sem olhar 
para o relógio, de passear com a família, 
brincar com os fi lhos, visitar um ami-
go, colocar fl ores sobre uma sepultura, 
quando vamos ao culto, ou oramos para 

agradecer por algo de bom em nossas 
vidas. É o tempo do coração, que não 
tem contra indicação, que faz bem para o 
corpo, a mente e a alma. 

Os dois tempos o Exterior e o 
Interior, podem muito bem ser assimi-
lados pelas pessoas, basta querer! Deus 
nos dá a liberdade para aproveitarmos 
o nosso tempo, tanto o exterior como o 
interior. O problema é que nós estamos 
tão acostumados com o nosso mundo 
consumista, que muitas vezes valoriza 
mais o ter do que o ser, que perdemos 
a noção do tempo, e vivemos só no 
período exterior e não aproveitamos o 
interior.

Os dois tempos, precisam estar ali-
nhados, é como um relógio, ele precisa 
de pilhas ou de uma bateria para funcio-
nar, sem isso, ele não consegue executar 
a sua função. De igual forma nós preci-
samos ter o tempo exterior: de trabalho, 
de estudo, de pagar as contas. Mas, pre-
cisamos também do tempo interior: de 
tirar uma folga, descansar, de recarregar 
as baterias, estar na presença das pessoas 
a quem amamos e na presença de Deus.

Como bem nos lembra Eclesiantes3.1 
“Tudo tem o seu tempo determinado, 
cada coisa tem a sua ocasião.” Vamos 
nós nessa nova etapa, nesse novo ano 
que está a nossa frente, não só fi carmos 
presos ao tempo exterior, não vamos 
fazer como a senhora que nunca realizou 
o seu sonho. Vamos sonhar, mas com os 
pés fi rmes na realidade, aproveitando 
o tempo interior e também o exterior, 
para conseguir que os nossos sonhos se 
tornem realidade, basta querer e coloca-
-los diante de Deus. Para que Ele nos dê 
sabedoria, para sabermos aproveitar o 
tempo sagrado, para fazer o bem, tanto 
a nós mesmos, como aos nossos seme-
lhantes e automaticamente ao próprio 
Deus. E ai? Você nesse ano de 2021, vai 
ter tempo para tudo?

Pastor Adilson Koch. 

Tempo para tudo?


