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Blumenau, 15 de dezembro de 2020 

     Natal está chegando e, com isso, também, o fim de mais um ano de trabalho, de alegrias e tristezas. 

Sofremos todos sobre o impacto da Pandemia. É mais uma lição para a nossa vida: Não perder a fé, a 

paciência e a esperança, apesar do sofrimento e da limitação em nossas vidas. O lema bíblico para o mês 

de dezembro deste ano nos orienta que atitude a tomar em situações de crise: O jejum que me agrada – 

diz o Senhor – é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que 

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

(Isaías 58,7). 

     Sabemos que não é fácil ou – quem sabe – não é impossível de fazer tudo que o lema do mês nos sugere. 

Mas, cada um de nós sabe onde deve agir e de que forma devemos praticar o amor de Jesus: Amai vos uns 

aos outros assim como eu vos amei. Se recolher, se isolar e fazer de conta de que os problemas dos outros 

não nos afetam, não nos deixa felizes. Assim, desenvolvemos atividades com as crianças e adolescentes 

via online e, através de atividades de visitação, distribuímos alimentos e brindes que recebemos de grupos 

da OASE, de comunidades e de empresários da nossa região.    

     No dia 12 de setembro de 2020, a CML celebrou com a graça de Deus seus 30 anos de sua existência na 

base de sua confessionalidade luterana a partir e em função da IECLB. Com a ausência presencial das 

crianças e adolescentes conseguimos realizar uma obra, há muito tempo sonhada: O painel no prédio (veja 

acima no cabeçalho) do Centro de Formação e Convivência Catarina von Bora (CFCCB) e terminamos a 

instalação do elevador do prédio e a escada de ferro para garantir uma saída de emergência em caso de 

necessidade. Mas, não ficamos apenas trabalhando no espaço do CFCCB. 

   A CML é formada por leigos e ministros/as da IECLB, com sede em Blumenau, SC, que apoiam a produção 

e distribuição de material evangelístico missionário da IECLB e ações diaconais em favor da dignidade 

humana. 

Setores de serviços coordenados pela CML: 

 

1. Iniciamos um trabalho com crianças na Vila Jensen, no Bairro Itoupava Central. Obtivemos a verba 

através de um projeto junto à IECLB para a reforma de um prédio da Associação daquele bairro e para 

compra de material, sendo a mão de obra contrapartida local, feita em mutirão. Esta iniciativa motivou 

muitos moradores a colaborar em mutirão de forma voluntária. Simultaneamente, estamos realizando 

um bazar da solidariedade e distribuindo cestas básicas. As aulas, desde abril acontecem por meios 

eletrônicos. 



2. Jornal O Caminho: 35 anos, e a primeira vez na história, duas edições: abril e maio não foram 

impressas, por causa da pandemia; diminuiu de 13 mil para 10.500 mil exemplares impressos, por não 

haver cultos presenciais e dificuldade na distribuição. 

3. Folhetos Evangelísticos Ofertas: A distribuição de folhetos impressos diminuiu bastante por causa do 

isolamento e ausência de cultos e atividades presenciais. Assim, elaboramos alguns vídeos para datas 

especiais, alcançando milhares de visualizações. Aos poucos, agora no final de ano, vem crescendo os 

pedidos por folhetos impressos. 

4. Livraria Martin Luther: Das vendas em bancas semanais, não houve nenhuma, desde março, caindo o 

faturamento e obrigando a demitir duas funcionárias (Mariane e Marise). Houve uma recuperação, a 

partir de setembro, com a venda dos devocionários.  Investiu-se na criação de um site, que ainda não 

se paga, mas aos poucos, vem crescendo suas vendas. As maiores vendas acontecem por e-mail e 

telefone com materiais para as Comunidades e Paróquias da IECLB. Na loja física, o principal motivo 

são os serviços de fotocópias, encadernações e plastificações. 

5. Editora Otto Kuhr: Alguns materiais adquiridos por grupos, como a OASE, deixaram de ser produzidos, 

por causa do isolamento nos grupos, diminuindo o faturamento. Produziu-se, em comemoração aos 

50 anos do Anuário Evangélico Luterano, a primeira edição totalmente colorida. A Agenda Vade-

Mécum foi adquirida pelos Sínodos: Espírito Santo a Belém e Vale do Itajaí, bem como ministros, 

individualmente, de outros sínodos, em virtude de muitos sínodos terem optado por agendas digitais. 

Também se tem produzido materiais a pedido da Secretaria Geral da IECLB e feito a sua distribuição. 

6. Plano de Saúde: Possui 118 associados. Neste plano só é possível a adesão por nascimento de 

beneficiário ou casamento com beneficiário. Estes sócios recebem o boleto direto da UNIMED, e são 

convidados a fazer uma doação à CML pelo acompanhamento deste serviço. 

7. Obra Missionária de Metais Acordai: Foi realizada uma reunião presencial com a diretoria nacional e 

as demais reuniões foram em ambiente virtual. As atividades junto às comunidades aconteceram em 

participações de gravações de cultos virtuais e presenciais.                                                                                            

Terminando esta circular, queremos agradecer a Deus por tudo que conseguimos realizar durante este ano 

que está chegando ao fim, agradecendo também a todas as pessoas, irmãs e irmãos na fé, aos pais das 

crianças e às entidades que nos apoiaram financeiramente. Pedimos: nos ajudem também através de suas 

orações e ofertas no ano novo que espera com novos desafios para que possamos dar continuidade a esta 

obra maravilhosa para a glória de Deus. 

 Desejando um Natal abençoado e um ano novo sob a bênção do Trino Deus, subscrevemo-nos com 

saudações fraternais. 

 

                         P. Roni Roberto Balz                                            P. em. Friedrich Gierus 

                   Secretário Executivo da CML                         Presidente da Comunhão Martim Lutero                    

         ronibalz@yahoo.com.br                                                                f.gierus@terra.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos da reforma na Associação de Moradores Vila Jensen 

 

 

 
 

 

 
 


