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Fale a favor daqueles que não podem 
se defender. Proteja o direito de todos 
os desamparados.”                   PROVÉRBIOS 31.8

CONCORDA COMIGO?

As redes sociais 
fi caram agitadas 
com as discussões 
sobre a votação do 

Supremo Tribunal Federal-
STF acerca do controle de 
público nos cultos religiosos 
durante a pandemia. A votação 
acabou dando autonomia para 
governadores decidirem em 
seus respectivos estados. Pode 
o estado fechar a igreja? Pode 
ela desobedecer? 

Qual o papel do estado e 
da igreja na teologia luterana? 
Quem manda em quem? 
Quem está livre de quem? 
Essa relação foi discutida 
desde os primórdios da igreja 
luterana. Lutero desenvolveu a 
doutrina dos dois reinos como 
sistematização da relação 
entre igreja e estado. Para 
ele, as duas grandezas não se 
separam, nem se fundem. São 
relação dialética. Coexistem e 
correlacionam-se. 

Não há igreja totalmente 
livre do estado. Da mesma 
forma, um estado que 
coordena e dita todas as 
regras eclesiásticas também 
não é possível. É assim 
no estado democrático de 
direito. Quando e como um 
pode interferir na rotina do 
outro? Os evangelhos nos 
dão as chaves para admitir 

Para que abrir as igrejas?
P. Me. ALAN 
SHARLE SCHULZ
Rodeio/SC

intervenções, como a que o 
STF fez ao discutir a rotina 
de culto e aglomerações nas 
igrejas. 

Olhemos como Jesus 
se portava quando seus 
interlocutores o colocavam 
entre a vida humana e a lei. 
Ele sempre manifestava 
a justiça de Deus baseada 
na misericórdia, no amor 
e no valor da vida. O texto 
do adultério em João 8 e a 
cura no sábado em Mateus 
12 são bons exemplos. Em 
ambos, a misericórdia e a 
justiça de Deus se manifestam 
na proteção à vida, em 
detrimento de uma lei que 
proibia a cura no sábado e que 
punia o adultério com a morte. 
Na realidade judaica não 
havia separação entre a esfera 
estatal e religiosa, mesmo 
com a presença dos romanos. 
O sinédrio era autoridade 
religiosa e secular ao mesmo 
tempo.

Abrimos a igreja para 
anunciar o evangelho e 
administrar os sacramentos. 
Isso cria a fé e o cuidado. 
Deus ama e cuida. O estado, 
por sua vez, tem a obrigação 
da manutenção do bem-estar 
social. Protege a vida em 
suas variadas necessidades 
e, no meio da coletividade, 
garante as liberdades 
individuais. 

Por isso, eu espero não 
uma igreja que defenda a sua 
liberdade de aglomeração 
só porque as pessoas se 
aglomeram em outros locais. 
Espero, sim, uma igreja que 
busque na esfera pública a 
ação efi ciente das autoridades 
no combate à pandemia 
pela covid 19. Que, ao se 
reunir, segue os protocolos 
de segurança. Igreja e estado 
podem intervir na rotina do 
outro quando a vida humana 
é colocada em risco sob 
quaisquer condições ou 
realidades.

O que estava em jogo 
com a discussão do STF 
era o desejo de algumas 
denominações religiosas 
em aglomerar pessoas para 
garantir a sua sustentabilidade 
na exploração do culto-show. 
Um desvirtuamento da oferta 
do culto cristão que deve ter 
sempre uma causa específi ca 
como alvo e não apenas 
servir para a manutenção 
do templo  ou, pior, para o 
enriquecimento ilícito de suas 
lideranças. Mas isso já é outro 
assunto... 

Lutero desenvolveu 
a doutrina dos 
dois reinos como 
sistematização da 
relação entre igreja 
e estado. Para ele, 
as duas grandezas 
não se separam, 
nem se fundem. São 
relação dialética. 
Coexistem e 
correlacionam-se.

Até onde a vida está em nossas mãos? Após 
14 dias intubado, mais oito dias de Unidade 
de Terapia Intensiva-UTI e outros oito dias 
de enfermaria, vítima da Covid-19, voltei 
para casa. Um milagre! Debilitado, porém, 

vivo. Muitos foram os joelhos que se dobraram e os lábios 
que intercederam por mim. A todos sou muito grato. 

Muitos são aqueles que continuam intercedendo junto 
a Deus por misericórdia, cura e restauração de pessoas 
doentes e por sabedoria para aqueles que podem fazer a 
diferença maior. Quantas perdas de pessoas que nos fazem 
falta, a exemplo do pastor Dr. Osmar Zizemer, vice-diretor 
deste jornal.  Quantas perdas ainda precisam acontecer? 

A vida segue, mas não é a mesma. Tanto para os 
enlutados, quanto para aqueles que precisam lidar com as 
sequelas desta doença. Vivemos tempos de saudade: sau-
dade dos que se foram; saudade dos encontros presenciais; 
saudades de uma normalidade. Há um ditado que diz: 
A saudade é o amor que fi ca. Como batizados em Jesus 
Cristo, cabe-nos caminhar ao lado daqueles que sofrem, 
transmitindo palavras de empatia, carinho, conforto e âni-
mo. Ao lembrarmos, com saudade e gratidão, um pouco da 
biografi a do P. Osmar e do P. Oziel, nos solidarizamos com 
todas as famílias que se despediram de seus entes, muitas 
vezes, sem o devido tempo. 

Nesse mesmo espírito, cartas de confi rmandos foram 
enviadas do sul para o sudeste, como sinais de solidarieda-
de e empatia na dor e na esperança, exercício que deveria 
ser de todos nós. Celebrações marcantes, como a das 330 
velas, revelam a dor, mas também fortalecem a esperança 
em Cristo, que diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele 
que crê em mim, ainda que morra, viverá (João 11.25). Ele 
é o nosso caminho, seguro e certo, que traz vida abundante. 

A vida também é celebrada quando homenageamos e, 
acima de tudo, honramos nossas mães. Maio é o mês das 
mães. Desejamos a todas elas novos e bons tempos, onde 
seu gênero seja respeitado e valorizado, seu lar seja abrigo 
e espaço de cuidado e asa tarefas sejam partilhadas. 
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 IN MEMORIAM

Vice-diretor d'O Caminho é vítima da Covid
P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

Ovice-diretor-geral do 
jornal O Caminho, 
pastor em. Dr. Osmar 

Zizemer, é mais uma vítima 
da pandemia que assola a 
humanidade. Após um longo 
período de internação hospita-
lar em UTI, Zizemer (74 anos) 
faleceu no dia 23 de março no 
Hospital Regional em Rio do 
Sul/SC, em consequência das 
complicações de saúde decor-
rentes da Covid-19. 

Sua inesperada partida 
deixa profundamente triste 
toda a equipe do jornal, ao 
qual se dedicou ao longo de 
anos, redigindo de próprio 
punho inúmeros editoriais 
publicados. Zeloso da língua 
portuguesa, seu criterioso 
empenho na correção das 
edições mensais da publica-
ção fará falta, bem como seu 
papel fundamental como edi-
tor da página em alemão Der 
Weg, atividades que exerceu 
até sua morte. 

O pastor em. Dr. Osmar Zizemer (1947-2021) e esposa Nair

ARQUIVO PESSOAL FACEBOOK

Osmar Zizemer nasceu no 
dia 18 de março de 1947 em 
Santo Ângelo/RS. Em 1971 
casou-se com Nair Marlene 
Zizemer, com quem teve duas 
filhas, Janaína Raquel – que é 
médica e cuidou diligentemente 
do pai na UTI do hospital de 
Rio do Sul, onde trabalha – e 
Sarah Elisa.

O preparo para o estudo de 
Teologia de Zizemer iniciou no 
ano de 1961, no hoje extinto 
Instituto Pré-Teológico/IPT, 
onde conluiu o curso Clássico 
em 1967. No ano seguinte, 
Osmar ingressou na Faculdade 
de Teologia, em São Leopoldo/
RS, onde se formou bacharel 
em Teologia, no ano de 1972. 

Depois, Zizemer seguiu para 
a Alemanha, onde defendeu 
tese de doutorado em 1982, 
na área de Teologia do Novo 
Testamento.

Após retornar ao Brasil com 
o doutorado na bagagem, o Dr. 
Osmar Zizemer passou uma 
temporada servindo em comu-
nidades da igreja. Já em março 
de 1982 assumiu a paróquia de 
Augusto Pestana/RS,  onde per-
maneceu até 1987. No período, 
foi pastor distrital do Distrito 
Eclesiástico Ijuí. 

No início do ano letivo de 
1987, Zizemer assumiu docência 
na Faculdades EST, no Morro do 
Espelho, em São Leopoldo, onde 
ajudou na formação de teólogos 
e teólogas até o final de 1990. 
Durante o mesmo período, foi 
docente no Seminário Matanzas, 
em Cuba, onde ajudou a formar 
pastores luteranos.

 Em 1991 voltou ao ministé-
rio pastoral em comunidade, as-
sumindo a paróquia de Itoupava 
Central, em Blumenau/SC. No 
mesmo período também foi 

pastor distrital no então Distrito 
Norte de Blumenau. Com a di-
visão da paróquia em 2004, ele 
assumiu a paróquia de Itoupava 
Rega-Blumenau, onde perma-
neceu até 2009. 

 Em setembro de 2009, 
Zizemer assumiu a gerên-
cia do Centro de Literatura 
Evangelística, Editora Otto 
Kuhr e Livraria Martin Luther, 
função que exerceu até o final 
de julho de 2016, quando se 
aposentou e se tornou pastor 
emérito. Nesse mesmo período, 
o pastor Zizemer assumiu a 
edição do Anuário Evangélico. 

Integrou diversas comissões, 
como a comissão teológica e 
bancas de exame teológico; 
presidiu a Comunhão Martim 
Lutero e o conselho adminis-
trativo do Centro de Eventos 
Rodeio 12. Como instru-
mentista e músico, também 
integrou a Obra Missionária 
Acordai e foi coralista no coral 
da Comunidade de Itoupava 
Central, onde era membro ativo 
e integrava o grupo da LELUT.

Igreja lamenta morte do compositor, poeta e pastor Oziel

Opastor Oziel Campos 
de Oliveira Júnior (74 
anos) é outra vítima da 

Covid-19. Ele faleceu no dia 5 
de abril em Palhoça/SC. Além 
de pastor, Oziel foi poeta e 
compositor de dezenas de hinos. 
Deixou significativa contribui-
ção à música cristã brasileira, 
como compositor ou integrante 
de diversas comissões de traba-
lho, em especial na Comissão do 
Livro de Canto e no Conselho 
de Música da IECLB. 

O pastor e músico nasceu 
em 26 de julho de 1946 em 
Recife/PE. Estudou no Luther 
Theological Seminary em St. 
Paul, nos EUA, e na Faculdade 
de Teologia em São Leopoldo/
RS, formando-se em 1973.

Atuou no ministério pas-
toral em Juiz de Fora/MG até 
1976; em Funil/MG até 1981; 
em Novo Hamburgo/RS até 
1987. Entre 1987 e 1992 esteve 
na St. Mark Lutheran Church, 
nos EUA. De volta ao Brasil, 
colaborou durante oito anos na 
Missão Zero II, em Araçatuba/
SP. Entre 2000 e 2003 pasto-
reou a paróquia em Lages/SC 

e a partir de 2003 esteve na 
Paróquia da Sobriedade, em 
Palhoça/SC.

O pastor Oziel tinha o dom 
de criar textos e melodias para 
canções. Apesar de nunca ter 
estudado música, tocava violão, 
teclado, acordeão, gaita-de-boca 
e percussão, tudo de ouvido. 
Aos 15 anos de idade compôs 
sua primeira canção, mas de-
morou anos até publicar algo de 
sua produção. Precisou do em-
purrão dos colegas Walter Doerr 
e Helvino Pufal para repassar 
suas músicas a outras pessoas.

O pastor Oziel havia dado 
sua contribuição ao primeiro 
volume do hinário editado 
em 1981 e produzido vários 
novos hinos quando, em 1994, 
foi convidado a participar 
da Comissão do Hinário, 
que selecionou hinos e can-
ções para o segundo volume 
do Hinos do Povo de Deus 
(HPD), incluindo oito da sua 
autoria. Outras canções do 
pastor Oziel foram publicadas 
em cancioneiros da IECLB e 
outras denominações e gra-
vadas em CD. As canções do 

pastor Oziel falam do amor de 
Deus, da nova vida, do perdão, 
da ressurreição, de esperança. 
Elas têm melodias simples e 
de fácil assimilação. 

“Para mim, a música e a te-
ologia são sinônimos. A música 
está aí para podermos louvar 
e glorificar aquele que muito 
nos ama. Também para levantar 
perguntas que, na base do diálo-
go, gerariam uma controvérsia 

imediata. Como a música é 
vista como arte, as pessoas não 
ousam alterá-la com o raciocí-
nio crítico. Escutam, cantam, 
pensam e levam para casa”, 
definiu Oziel numa entrevista.

A musicista Cladis E. 
Steuernagel, de Joinville, disse 
que o pastor Oziel “ensinou sobre 
a vida, sobre os ritmos, o samba, 
sobre o amor a Deus, sobre o 
perdão e também sobre a morte”.

“Ele fez a música Pedro, 
Pedro, Pedro, lá da Galileia 
para o Acampamento do Culto 
Infantil em fevereiro de 1984, 
no Sítio da Fundação em Picada 
48”, lembra o pastor Genésio 
Bobsin.

“Com sua morte, Oziel 
deixa um vazio na família, entre 
amigos e na igreja. Que sua ale-
gria e os acordes de seu violão 
possam continuar reverberan-
do num sussurro de alegria e 
esperança”, afirma o pastor em. 
Harald Malschitzky.

Na visão do ex-pastor 
presidente da IECLB, Walter 
Altmann, “a vacina não lhe 
chegou a tempo. Muito triste. 
Seguiremos cantando seus 
hinos, repletos de esperança, 
confiança em Deus e compro-
misso evangélico”.

“O pastor Oziel conseguiu 
dar à hinologia da IECLB o to-
que do samba. Nossa hinologia 
tem um perfil muito limitado e 
ele trouxe essa importante con-
tribuição”, assentuou o pastor 
sinodal Guilherme Lieven.

O pastor Oziel e seu violão transformaram a hinologia na IECLB

ARQUIVO PESSOAL FACEBOOK

Colaboraram os pastores Joel Schlemper e 
Clovis H. Lindner.



A enfermeira Gisela 
Brigitte Burger faleceu no 
dia 28 de março aos quase 78 
anos, em consequência de um 
AVC seguido de sete sema-
nas de hospital. Ela era filha 
de Elisabeth e pastor Georg 
Burger (ambos em memória) 
e irmã dos pastores Germano 
(em memória) Hans e Helmut 
Burger e da professora Maria 
B. Kunde (em memória).

Ademar Valdir Saatkamp 
(68 anos) faleceu de 
Covid-19 no Hospital de 
Hohenau, Paraguai, no dia 
30 de março. Natural de 
Rancho Grande-Concórdia/
SC, ele era irmão do pastor 
Adenor Saatkamp e mi-
grou para o Paraguai em 
1978, onde era casado com 
Celestina Bazzi.

Cleto Franzler (92 anos) 
faleceu no dia 12 de abril. 
Cleto era pai da professora 
Elisete Roeder e sogro do 
pastor em. Rolf Roerder. 

Carlos Heinz Boebel (86 
anos) faleceu em Joinville/
SC no dia 8 de abril. Ele era 
irmão do pastor em. Günter 
Boebel. Casado com  Edla 
Boebel, deixa enlutados dois 
filhos, duas filhas e demais 
familiares. 
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Pa. Dra. Scheila Janke é a nova 
vice-diretora do jornal O Caminho

OBITUÁRIO

ARQUIVO PESSOAL/FACEBOOK

Pela primeira vez na his-
tória da publicação, uma 
mulher assume função na 

diretoria do jornal O Caminho. 
A pastora Dra. Scheila Roberta 
Janke é a nova vice-diretora-
-geral do periódico mensal dos 
sínodos Norte Catarinense, 
Paranapanema e Vale do Itajaí. 

A pastora aceitou a indica-
ção na reunião do Conselho de 
Redação, no último dia 9 de abril, 
em substituição ao pastor em. Dr. 
Osmar Zizemer, falecido recente-
mente (veja artigo na página 3). 
Ela também assumirá em lugar 
do pastor Osmar como editora da 
página em alemão Der Weg.

Natural do Médio Vale do 
Itajaí, a pastora Dra. Scheila 
nasceu em Timbó e cresceu em 
Indaial/SC. Em 2001 iniciou 
os estudos de Teologia na 
Escola Superior de Teologia 
(Faculdades EST), em São 
Leopoldo/RS, e na Ludwig-
Maximilian-Universität, em 

Munique, na Alemanha. De 
2006 a 2014 atuou no minis-
tério pastoral em Pomerode/
SC e Parobé/RS, seguindo para 
a Alemanha, onde defendeu 
tese de doutorado em História 
da Igreja, na Georg-August-
Universität, em Göttingen, em 
julho de 2018. 

Desde fevereiro de 2019 ela 
é pastora na Paróquia Apóstolo 
Paulo, em Pomerode Fundos, e 
é docente visitante de História 
da Reforma na Faculdade de 
Teologia Evangélica-FATEV, em 
Curitiba/PR, uma das instituições 
que preparam para o ministério 
na IECLB. A pastora Dra. Scheila 
é casada com o pastor Dr. Daniel 
Kreidlow, natural de Brusque/SC.

“Fico feliz e honrada com 
a indicação para assumir o 
trabalho de vice-diretora. Será 
um aprendizado muito rico 
para mim e espero poder dar 
continuidade à caminhada do 
pastor Osmar, que sempre fará 
muita falta para nós”, pontua a 
pastora Scheila.

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau/SC

A Dra. Scheila é pastora em Pomerode Fundos e professora na FATEV

FLASHES

Fui agraciada com muitas 
oportunidades de 
convívio com o pastor 

Oziel (Campos de Oliveira 
Jr.) e trago um episódio 
ilustrativo: Às margens dos 
rios da Babilônia, nós nos 
assentávamos e chorávamos, 
lembrando-nos de Sião. Nos 
salgueiros que lá havia, 
pendurávamos as nossas 
harpas… Como chorona 
contumaz que sou, sempre 
gostei do Salmo 137. Nele 
encontrava motivos para me 
calar… para sofrer a vida… 
e sempre vivi bem com esta 
perspectiva. 

Até que Oziel manda 
uma poesia sua, baseada no 
Salmo em questão, sugerindo 
que alguém crie a música. 
Observem o que ele faz com o 
choro e o pranto neste refrão: 

Há motivos para cantar, 
mesmo embaixo do salgueiro. 
Esperança vai brotar, Deus é 
Pai alvissareiro. 

Fiquei surpresa e um pouco 
irritada. Quem o autorizou 
a retirar o lamento e olhar 
a situação triste do exílio 
com esperança? Aborreceu-
me a ousadia da esperança 
inesperada! 

Esse era o Oziel! Não 
havia situação na qual ele não 
esperasse em Deus. 

Quem criou a música foi o 
Christoph Küstner, mas esse 
refrão nunca saiu da minha 
memória. Até hoje, e em meio 
à dor da perda, lembro que 
Oziel rima com esperança – 
eis meu consolo!

Oziel rima 
com esperança

 DEPOIMENTOS

SORAYA EBERLE

A autora foi coordenadora de Música 
da IECLB e vive atualmente com a 
família em La Ceiba-Honduras, onde o 
marido, pastor Carlos Eberle, atua na 
Iglesia Cristiana Luterana de Honduras

Osmar!
Quantas histórias, entre nós, traçaste?
Com quantas ideias e conversas nos animaste?
Quantos sonhos realizaste 
ao lado de quem contigo caminhou?
Palavras são poucas para mensurar quem foste, 
a quem o vírus silenciou.
Saudades e lembranças nos acompanham,
Tristezas e dor nos apanham!
De ti guardaremos os melhores momentos:
O sorriso, de amigo, doador.
O abraço, caloroso e acolhedor.
A boa palavra, certa e motivadora,
A sensibilidade, de quem é homem e chora.
Osmar!
Sempre com a esperança e o brilho no olhar;
Com os pés firmes na terra e o coração a pulsar
Por novos céus, nova gente, novo mar.
Rimaste a tua vida toda com o verbo amar
E nos deste a certeza de, na ressurreição, confiar.
Grata por tudo, Osmar!

Homenagem 
a Osmar Zizemer
CRISTINA SCHERER

A autora é ministra da IECLB, foi pastora em São Francisco do 
Sul, onde reside atualmente. A homenagem foi escritra no dia 
do falecimento do pastor Dr. Osmar Zizemer, 23 de março

Joelson dos Santos, 
locutor e apresentador, é uma 
das vozes mais conhecidas 
do Vale do Itajaí. Agora 
ele é uma das principais 
vozes da rádio União FM 
96,5 de Blumenau. Com 
a reformulação da rádio, 
agora em rede com outras 
duas rádios União, uma em 
Novo Hamburgo e outra em 
Pelotas, o famoso apresen-
tador está ao vivo diante dos 
microfones em Blumenau 
todas as manhãs. 
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Terra à Vista, o trabalho 
pastoral com marinheiros 
junto ao Porto de Santos
P. FELIPI SCHÜTZ BENNERT, Santos/SP

CHOCOLATE 
AMARGO 1

Para regular o mercado, o 
congresso alemão estuda uma 
legislação mais rígida para o 
setor. A nova lei deve aprofun-
dar o cumprimento de leis de 
direitos humanos e de proteção 
ambiental. A lei deve exigir 
das empresas que evitem 
comprar o insumo de quem 
mantém trabalho infantil e 
escravo, que se empenhem por 
leis trabalhistas e de preserva-
ção da natureza e por salários 
justos. A lei abrirá a ONG's 
e sindicatos a possibilidade 
de entrar na justiça contra as 
empresas que se omitirem.

Fortemente dependente 
do cacau produzido na África, 
a indústria alemã de choco-
lates deve ser submetida a 
uma legislação mais rigorosa. 
Segundo uma pesquisa, a 
Alemanha utiliza 10% de toda 
a produção mundial de cacau. 
Boa parte vem da África 
Ocidental, onde se calcula que 
1,6 milhão de crianças traba-
lham na lavoura cacaueira em 
condição similar à escravidão. 
De uma barra de chocolate 
que custa 0,89 de euro no 
mercado, apenas 0,06 centa-
vos chegam ao produtor.

CHOCOLATE 
AMARGO 2

VIRGÍNIA SEM 
PENA DE MORTE 

O estado americano da 
Virgínia aboliu a pena de 
morte no dia 24 de março. Ao 
assinar a lei, o governador 
Ralph Northam disse que foi 
uma decisão moral, uma vez 
que não há garantias de que 
não foram executados inocen-
tes no estado. O estado execu-
tou mais de 1.300 pessoas em 
seus 4500 anos de história.

Você já parou para pen-
sar como é a vida de 
um marinheiro e qual 

a importância deles para sua 
própria vida? É comum não 
pensar neste grupo de pessoas 
que, muitas vezes, são esque-
cidos pela sociedade. Os povos 
do mar geralmente não têm 
seu valor reconhecido. Mas 
sem eles a dinâmica econô-
mica de diversos países seria 
afetada. 

Tomamos consciência 
disso há poucos dias, quando o 
navio Ever Given, um enorme 
cargueiro, encalhou no canal 
de Suez, no Egito. Alguns 
especialistas afirmaram que os 
prejuízos econômicos, diretos 
e indiretos, ligados ao enca-
lhamento, passem de R$ 300 
bilhões. 

Sem o trabalho marítimo, 
a economia é prejudicada, as 
facilidades do mundo moderno 
deixam de existir e a rapidez 
de atividades diversas se torna-
ria lenta, atingindo a vida de 
todo o planeta. Marinheiros 
são muito importantes!

Mas a vida marítima não 
é fácil. Como se não bastasse 
a solidão e a saudade vividas 
dentro dos navios mundo 
afora, causando inúmeros 
prejuízos psicológicos, existe 
um alto índice de exploração 
voltada ao público marítimo 
em diversos portos do mundo. 
Também em Santos. Não é 
difícil ouvir relatos de venda 
de produtos a preços abusivos 
aos marinheiros ou que orga-
nizações ligadas ao tráfico de 
drogas e prostituição empur-

ram seus serviços para alguma 
tripulação.

Diante dessa realida-
de, criou-se a “Missão aos 
Marinheiros”, que é a estação 
da Deutsche Seemannsmission 
e.V. no Brasil. O trabalho fun-
ciona há mais de 100 anos no 
porto de Santos, que é o maior 
porto da América Latina, 
e é coordenado pela Igreja 
Luterana de Santos. O traba-
lho teve início com o pastor 
Gustav Heidenreich, que veio 
de Stuttgart na Alemanha, no 

dia 26 de fevereiro de 1912, 
para assumir a função de 
acompanhar, cuidar, apoiar e 
pastorear os marinheiros que 
chegavam em Santos.

Com o avanço da tecno-
logia nos portos, o tempo de 
permanência de uma tripula-
ção em terra é geralmente de 
dois ou três dias. Em algumas 
situações, o tempo que separa 
semanas de navegação para 
outra jornada é de apenas 
algumas horas. E o nosso tra-
balho é fazer desse tempo em 

terra um tempo de qualidade e 
cuidado.

Atualmente o centro de ma-
rinheiros funciona em parceria 
com a missão católica Stella 
Maris, em um local estratégico 
da cidade (perto de mercado, 
farmácia, shopping e, é claro, 
da belíssima orla santista). 
Neste espaço temos uma cape-
la, sala de descanso, espaço de 
leitura, salão de jogos, kara-
okê, além de wi-fi e telefone. 
Todos esses serviços são 
gratuitos. Também o transporte 
dos marinheiros é gratuito. 

No tempo em que os 
marinheiros estão conosco, 
prestamos todo tipo de auxílio: 
social, psicológico e espiritual, 
sem distinção de nacionalida-
de, religião, sexo ou cor. Todos 
são bem-vindos e acolhidos 
em nosso meio, nem que seja 
para ter companhia para ir ao 
mercado da cidade. A equipe 
do Centro de Missão com 
Literatura Evangelística da 
IECLB, em Blumenau/SC, tem 
sido importante nesse traba-
lho, produzindo panfletos em 
inglês, que são distribuídos nas 
visitas aos navios, fazendo a 
mensagem do amor de Deus 
circular pelo mundo inteiro.

Atualmente, a equipe de 
trabalho é formada pelo Pastor 
Felipi Schütz Bennert, que 
atua como pastor na Igreja 
Luterana de Santos e também 
como capelão da Missão aos 
Marinheiros, por Rosângela 
Theodoro, que é visitadora 
de navios e motorista, e pela 
Kathrin Grund, assistente de 
pastoral voluntária. O objetivo 
é mostrar aos povos do mar 
que eles são importantes para 
Deus e para toda a sociedade.

Agora que você sabe 
tudo isso, convidamos você 
a orar pelos marinheiros e 
pelo trabalho da Deutsche 
Seemannsmission no mundo. 
Você também pode apoiar 
nosso projeto com uma oferta 
de qualquer valor. Nossa conta 
é no Banco Itaú, agência 0268, 
conta corrente 11916-1.

Kathrin é assistente de pastoral voluntária e atua com o pastor Felipi
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Espaço voltado para as mulheres
PARA SEMPRE:
MINHA MÃE!

 SORORIDADE

Pa. ANA ISA DOS REIS 
COSTELLA, Blumenau/SC

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

Ela ainda mantém seu olhar 
de menina; ligeira em tudo; 
pequena, mas gigante por 

dentro. Seus ouvidos e olhares são 
sempre atentos. Está ao lado nas 
alegrias, festejando junto. E se faz 
mais próxima nas dificuldades, na 
dor, nas incertezas. Suas palavras 
carregam orientação, consolo e 
ânimo. Reparte seus dons e seu 
tempo com filhos, família, amigas, 
trabalho, casa, igreja, voluntariado. 
Que canta e encanta e sabe tantas 
coisas! Defende a gente com unhas 
e dentes; mas, também, corrige e 
admoesta, lembrando o compromis-
so de seguir no caminho do Senhor. 
E nunca esquece de orar, confiando 
a Deus aqueles que dele recebeu de 
presente.

Esta é a minha mãe!

Mãe não é só aquela que nos 
carregou em seu ventre, mas aquela 
que nos carrega em seu coração. 
Que nos cobre com amor. Que nos 
ensina tanto e aprende junto. Mãe, 
que segurou nossas mãozinhas 
ao caminhar, é a que segura firme 
nossa mão nas travessias da vida.

Mãe pede orientação a Deus. 
Por mais que queira sempre acertar, 
também erra, mas conserta com 
beijos e abraços. Mãe é aquela para 
quem corremos e nos afundamos 
nos braços, sem nada falar, na 
certeza de que nos acolherá. Mãe 
que sempre tem um pedaço de pão, 
que reparte até mesmo o seu para 
que não falte o nosso. Mãe que 
junta todo mundo ao redor da mesa: 
os seus e os que vão se agregando. 
Mãe que, um dia, poderemos 
cuidar e de quem sentiremos falta 
irreparável, quando não estiver mais 
entre nós.

Deus de amor, cuida de nossa 
mãe como a “menina dos teus 
olhos”. Segue repartindo com ela 
a tua sabedoria, Senhor. Envolve-a 
em teu manto sagrado para que 
seu abraço seja extensão do teu 
aconchego e teu cuidado. Enxuga 
dos olhos de nossa mãe toda 
lágrima, especialmente daquelas 
que choram a morte de seus filhos. 
E permite que nossa mãe viva em 
nosso coração para todo o sempre. 
A ti, Senhor, toda gratidão por 
nossa mãe. Amém.

OFórum de Reflexão da Mulher 
Luterana tem uma caminhada de 
mais de três décadas. Ao longo 

de sua trajetória, o Fórum realizou dez 
encontros em âmbito nacional, com o 
nome de Fórum Nacional de Reflexão 
da Mulher Luterana. Nesse período, 
firmou-se como um espaço de atuação 
e de reflexão de mulheres de diferentes 
grupos e organizações na igreja e na 
sociedade. 

O Fórum de Reflexão da Mulher 
Luterana é um espaço estratégico de 
articulação e atuação de mulheres de di-
ferentes grupos da IECLB. Seu objetivo, 

de modo geral, é refletir sobre o papel 
da mulher luterana na família, igreja e 
sociedade. Nesse sentido, além de ser 
um espaço de encontro e reflexão, quer 
ser também um lugar de fortalecimento 
da mulher luterana através de ações pro-
motoras de justiça de gênero na igreja e 
na sociedade.

O impulso inicial para o surgimento 
do Fórum foi a VIII Assembleia da 
Federação Luterana Mundial-FLM, 
em Curitiba, em fevereiro de 1990. 
Ali, um espaço denominado “Recanto” 
deu voz às mulheres de muitas nacio-
nalidades, que falavam sobre si e sua 

realidade. Ainda no mesmo ano, em 
maio, aconteceu a primeira reunião 
com os diversos segmentos femininos 
da IECLB, dando início a um debate 
sobre o papel das mulheres na igreja e 
na sociedade, e que levou à realização 
do primeiro Fórum.

Entre as temáticas debatidas nesses 
fóruns estiveram cidadania e autoesti-
ma; o que é ser mulher luterana; saúde 
integral; água; vida sem violência; 
espiritualidade; graça; culpa; transfor-
mação. Mulheres foram desafiadas a 
compartilhar e contar suas histórias e 
foram convidadas a construir relações 
justas e dignas, amparadas pelo amor e 
pela palavra de Deus, unidas em oração 
e carregadas pelo abraço das irmãs.

Como principais frutos dessa cami-
nhada destaque-se a reflexão sobre a 
realidade da mulher luterana a partir das 
suas experiências e do seu cotidiano, 
bem como sobre seu papel na família, na 
igreja e na sociedade.

O Fórum também foi um espaço 
pioneiro para refletir sobre a questão da 
violência contra as mulheres, produzin-
do materiais e refletindo nos grupos com 
elas. O Fórum defendeu ainda a criação 
de um órgão aglutinador, que tratasse de 
todos os assuntos relativos às mulheres, 
o que levou à criação da Coordenação de 
Gênero, Gerações e Etnias da Secretaria 
da Ação Comunitária da IECLB. Após 
três décadas de atividade, o Fórum con-
tinua sendo um espaço para promover 
reflexão, partilha e fortalecimento do 
trabalho com mulheres na IECLB.

Em torno de duzentas mulheres 
estiveram reunidas on-line durante 
a XVI Assembleia da Associação 

Sinodal dos Grupos de OASE do Sínodo 
Norte Catarinense. O encontro aconte-
ceu no dia 14 de abril, à tarde, através da 
Plataforma Zoom.

Embora fosse necessária a partici-
pação apenas das coordenadoras dos 
grupos locais e paroquiais, muitas mais 
se juntaram. Marcaram presença, seja 
de forma individual ou reunidas com o 
adequado espaçamento em suas comu-
nidades. Havia sede de ver as irmãs da 
comunhão da OASE, mesmo que fosse 
apenas pelas “janelinhas”.

O pastor sinodal Claudir Burmann 
dirigiu a reflexão acerca do tema do ano: 
Viver o Batismo – Dons a Serviço. A 
Catequista Rosilene Schultz coordenou 
o louvor. Cada qual pode acompanhar 
e cantar junto. A presidente da OASE 
Sinodal, Eliane Fischer, emocionada, 

agradeceu a todas por tudo. Ela própria 
esteve internada por 32 dias em coma 
na UTI, em razão da Covid-19. Teve 
sequela temporária em sua voz, mas está 
recuperada.

Nem sempre a internet ajudou. Às 
vezes, “caía”. Mas voltava. E os assun-

tos necessários, relatórios e orçamento 
puderam ser apresentados e aprovados. 
Mas, muito mais que isso, valeu a pena 
se encontrar. Ficou a certeza que o sen-
timento de afeto presente nos grupos de 
OASE continua pulsando no coração de 
cada mulher.

O coração da OASE continua pulsando
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 KRITISCH BEOBACHTET

Unbehagen in der Kultur
P. em. CARLOS AUGUSTO MÖLLER
BRASÍLIA/DF

In der Zivilisation herrscht derzeit 
Unwohlsein. Freud nannte es 
„Unbehagen in der Kultur“. Was 

wäre unser Unwohlsein heute? Die 
„Zügellosigkeit“, die die Freiheit 
ersetzt? Die „meine Rechte“, die 
unsere Pflichten begraben?

Das von der 
„Erlebnisgesellschaft“ vor-
geschlagene und entfesselte 
Glücksversprechen, ein Begriff, 
der in den 90er Jahren von ei-
nem Soziologen aus Bamberg in 
Deutschland verwendet wurde, 
wie wir auch hier sehen, wird 
nicht wahr. Vielmehr ist eine 
Verschlechterung der Lebensqualität 
im Gange, die durch die Pandemie 
der Covid 19 verschärft wird, 
die Leben und Familien zerreißt, 
Menschen auf dem Gebiet der 
Medizin quält und Regierende der 
Versuchung aussetzt, Geld auszuge-
ben, solange jemand die Rechnung 
bezahlt. Und zwar in verschiedenen 
Bereichen des sozialen Lebens! 
Es gibt viele Gründe und mehre-
re Verantwortliche, worauf hier 
nicht eingegangen wird. Einer 
der Gründe für die Verarmung 
der Werte im gesellschaftlichen 
Leben verdient  unseren kriti-
schen Blick. Das Überwiegen der 
„Rechte“ gegenüber den Pflichten 
hat die Waage der Gerechtigkeit 
aus dem Gleichgewicht gebracht 
und zu einer Verschlechterung der 
Beziehungen auf allen Ebenen und 
in allen Klassen geführt!

Ich werde mich an einem 
Aspekt halten, der durch die 
derzeit laufende 5. ökumenische 

Há no momento um mal-estar 
na civilização. Freud o chamou de 
mal- estar na civilização. Qual seria 
hoje o nosso mal-estar? A “libertina-
gem” que substituiu a liberdade? O 
“meus direitos” sepultando deveres?

A promessa de felicidade, suge-
rida e desencadeada pela “sociedade 
das vivências”, como também cá 
constatamos, não se realiza. Antes, 
está em curso uma piora na quali-
dade de vida, agravada pela pande-
mia que dilacera vidas, atormenta 
pessoas na área da medicina e expõe 
governantes à tentação de gastar. 
São muitos os motivos e os respon-
sáveis. Um, todavia, considerando a 
igual queda e empobrecimento dos 
valores claramente em curso na vida 
social, deve merecer nosso olhar 
crítico. A preponderância dos “direi-
tos” em detrimento dos deveres tem 
desequilibrado a balança da justiça 
e provocado a deterioração das rela-
ções, em todos os níveis e classes!

Ater-me-ei a um aspecto 
desencadeado pela ora em curso 
Campanha da fraternidade ecumê-

Mal-estar na civilização

DIVULGAÇÃO INTERNET

Geschwisterlichkeitskampagne von 
2021, die vom Kirchenrat CONIC 
koordiniert wird, ausgelöst wurde. 
CONIC ist in den 1980er Jahren für 
den Dialog und das gemeinsame 
Handeln historischer Kirchen ins 
Leben gerufen, Kirchen die den 
dreieinigen Gott bekennen - Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Einer seiner 
Ziele ist das prophetische Zeugnis 
im öffentlichen Leben Brasiliens. 
Dies soll nicht die Mitgliedskirchen 
ersetzen, sondern mit ihnen und 
von ihnen aus die Denunzierung  
und die Ankündigung mit Kraft des 
Evangeliums für die brasilianische 
Realität des Volkes tätig sein. Nur 
Denunzierung ist bloße Rede - einige 
Kanzeln dienen auch als Bühne 
dieser Falle auch für den Prediger 
der IECLB - typisch für Politiker, die 
sich nach Macht sehnen und deren 
Erzählungen sich erschöpfen, wenn 
wir sie unter der Perspektive von 
Jakobusbrief 2 stellen, das Zimmer 
der Armen: Der Zusammenhang 

zwischen Rede und Handeln. In un-
serem lutherischen Sprachgebrauch 
der Glaube ohne Werke ist tot! In der 
Tat ein Kriterium, das auch für den 
Marxismus gilt, dessen Kern darin 
besteht, dass Menschen ihr Leben 
verwalten, auch im Angesicht eines 
Kontexts oder Sachverhalts, den sie 
selbst nicht gewählt haben. Was für 
Gesellschaft und Geschichte gilt, 
gilt auch - mutatis mutandis - für das 
Leben jedes Einzelnen. Der Mensch 
ist kein in sich selbst ruhendes, 
abstrakt isoliertes Geschöpf! Er lebt 
in Begegnung mit dem anderen. Das 
ist die Grundbedingungen seiner 
Existenz.

In dieser Hinsicht muss das 
Konzept der „Toleranz“ für das 
Leben und auch für den von CFE 
2021 befürworteten „Dialog“ und 
die „Einheit“ überarbeitet werden. 
Tolerieren heißt buchstäblich leiden, 
aushalten. Ja, zustimmen! Das 
wegschauen, sich Entfernen oder 
Zurückziehen ist zweifellos eine der 

stärksten Formen der Aggressivität. 
In der Zwischenzeit muss wie-
derholt werden: Beschuldigen ist 
nicht der klügste Weg, sich einem 
Problem zu stellen oder sich einer 
Person zu stellen! Nehmen Sie das 
Beispiel Jesu: Wer keine Sünde 
hat, wirft den ersten Stein. Und zu 
der Ehebrecherin sagte er: Geh und 
sündige nicht mehr.

Beispiele sind da: die Toleranz 
der Muslime während ihrer 
Herrschaft in Andalusien gegenüber 
anderen Religionen. Juden und 
Christen (Dhimmis) wurden gedul-
det, solange sie nicht rebellierten 
oder gleiche Rechte forderten. Wenn 
sie dies taten, erfuhren sie am eige-
nen Leib wie kurz der Durchmesser 
dieser Toleranz war. Später mit 
Schwarzen in den USA, Armeniern 
in der Türkei oder Kopten in 
Ägypten. Und, zweifellos, hier-
zulande  Einwanderer, Schwarze, 
Indigenen.

Michael Friedman forderte 
„Bildung für mehr Toleranz“, aber 
tatsächlich dachte er das Gegenteil: 
ein energischer Ausbruch der 
Demokraten gegen die Feinde der 
Demokratie.

Es ist Zeit, den Begriff 
„Toleranz“ in Wort und Tat zu 
buchstabieren  - im Dialog und in 
unseren Beziehungen! Ich würde 
sagen, dass Toleranz und Solidarität 
Grundsäule der Demokratie sind. 
Davon lebt die Demokratie und ist 
zurzeit das Gebot der Stunde. Beide, 
neben der Wissenschaft, Tochter der 
Aufklärung, kann uns helfen, die 
Herausforderungen zu meistern, die 
uns gestellt werden - von uns auf-
erlegt oder verursacht. Allerdings, 
sowohl  in der Kirche als auch in der 
Gesellschaft werden sie jedoch nur 
dann in einer Demokratie und im 
kirchlichen Leben real sein, wenn 
die Menschen aktiv werden.

„Wer das Feuer will, muss den 
Rauch ertragen“. Gibt es Feuer? 
Eine Kirche, die die Laizität des 

Staates verteidigt, und ich sehe 
starke theologische Argumente 
dafür, sollte auch sagen, welchen der 
Werte des Evangeliums sie verlei-
hen möchte, damit es im sozialen 
Leben Toleranz und Solidarität 
gibt, Handwerker des Dialogs, ein 
Zeichen in der Pädagogik Jesu! 
Andernfalls wird diese Kirche 
mehr parteiisch und weniger als 
Gemeinschaft der Heiligen angese-
hen, dazu berufen in Jesus Christus 
den empfangenen Frieden und die 
Gerechtigkeit zu leben und die 
mächtigen Taten Gottes in ihrer 
Geschichte zu verkünden.

Zu gegebener Zeit gibt es dieje-
nigen, die zu dem Schluss kommen, 
dass die IECLB nicht nur keine 
Konjunkturanalyse der Situation - 
ihrer selbst, der kirchlichen und der 
Gesellschaft - durchführt, sondern 
auch ihre Schuld gegenüber der bra-
silianischen Gesellschaft erhöht, in-
dem sie sich selbst unterlässt - wenn 
dies der Fall ist, hat sie dies getan in 
Worten und nicht durch Menschen 
und ihrer Handlungen - zu natio-
nalen Themen wie Land, Bildung 
und die Krise der drei Gewalten - so 
definiere ich es und nicht „Mächte“ 
- der Republik. Versäumt sie dies für 
die Gesellschaft dann wird sie zum 
dummen Salz.

Der Apostel Paulus ermahnt 
die christliche Gemeinde in Rom 
zum „vernünftigen Gottesdienst“. 
Möge dies auch unserer sein! In 
der Geschichte der Medizin und 
Theologie stellt sich die Frage 
inwieweit „Heil  und Heilung“ im 
Dienst des anderen stehen. Welche 
sind die rettende oder zerstöreri-
sche Kräfte, die sich in unserem 
Gottesdienst offenbaren, sich 
vollziehen? Christlich, vernünftig? 
Das Erinnern, Wiederholen und 
Durcharbeiten wird notwendig sein, 
damit wir das Licht der Welt, das 
Salz der Erde sind! Möge der Friede 
Christi in unserer Mitte reichlich 
vorhanden sein!

nica 2021 coordenada pelo CONIC, 
um Conselho de Igrejas, criado na 
década de 1980 para o diálogo e a 
ação conjunta de Igrejas históricas 
e que confessam o Trino Deus - Pai, 
Filho e Espírito Santo. Uma de suas 
propostas é o testemunho profético 
na vida pública brasileira. Este não 
visa substituir as Igrejas-membro, 
mas com elas e a partir delas 
planejar a denúncia e o anúncio do 
Evangelho ao povo brasileiro. Só 
denúncia é mero discurso - alguns 
púlpitos tem sido também na IECLB 
palco desta arapuca ao pregador - 
típico de políticos que almejam o 
poder e cujas narrativas esgotam-se 
quando as colocamos sob a ótica 
de Tiago 2, o quarto dos pobres: o 
Nexus entre fala e ação, no nosso 
jargão luterano a fé sem obras é 
morta! Aliás, critério aplicável 
também ao marxismo cujo cerne é 
que as pessoas façam a gestão de 
suas vidas, também diante de um 
contexto ou estado de coisas que 
elas próprias não escolheram. O que 
vale para a sociedade e história vale 

também - mutatis mutandis - para a 
vida de cada indivíduo.

Nesse particular, para a vida, e 
também para o “diálogo” e a “ uni-
dade” preconizados pela CFE 2021 
há de se rever o conceito de “tole-
rância”. Tolerar é literalmente sofrer, 
aguentar. Sim, consentir. Omitir, 
ou retirar-se é, sem dúvida, uma 
das mais fortes formas de agressão. 
Entrementes, faz-se mister reiterar: 
acusar não é a maneira mais sábia de 
encarar um problema ou confrontar-
-se com uma pessoa! Veja o exemplo 
de Jesus: quem não tem pecados 
atire a primeira pedra. E à adúltera 
disse: vá, e não peques mais.

Exemplos há: a tolerância dos 
muçulmanos durante seu senhorio na 
Andaluzia diante de outras religiões. 
Judeus e cristãos (Dhimmis) foram 
tolerados conquanto não se rebelas-
sem e nem exigissem direitos iguais. 
Se o fizessem, experimentavam na 
carne logo quão curto era o diâmetro 
desta tolerância. Posteriormente 
com os negros nos EUA, com os 
armênios na Turquia ou com os 

coptas no Egito. E, sem duvida, no 
país os imigrantes, os negros, o povo 
indígena.

Michael Friedman exigia “edu-
cação para mais tolerância” mas, de 
fato, pensava o contrário: um enér-
gico irromper dos democratas contra 
os inimigos da democracia.

É tempo de dar concretude ao 
termo “tolerância” - no diálogo 
e nas relações! Eu diria que tole-
rância e solidariedade são pilares 
pétreos da democracia. E a ciência, 
filha do Iluminismo, poderão nos 
ajudar a vencer os desafios que se 
nos apresentam - impostos ou por 
nós provocados. Todavia, tanto em 
Igreja como em Sociedade, somente 
serão reais numa democracia e na 
vida eclesial se as pessoas tornarem-
-se ativas.

“Quem quer o fogo tem que 
aguentar a fumaça”. Há fogo? Uma 
igreja que defende o Estado laico, e 
vejo fortes argumentos  teológicos 
para que o faça, deveria igual-
mente dizer quais dos valores do 
Evangelho ela quer emprestar para 
que na vida social haja tolerância e 
solidariedade, artífices do diálogo, 
uma marca na pedagogia de Jesus! 
Caso contrário,  esta igreja será 

vista mais como demasiadamente 
partidária e menos como comunhão 
dos santos chamada a viver a paz e 
a justiça  recebidas em Jesus Cristo 
e a proclamar os atos poderosos de 
Deus em sua história.

Por oportuno, há quem esteja 
prestes a concluir que a IECLB além 
de não fazer análise de conjuntu-
ra - de si, eclesial e da sociedade 
- aumente sua dívida para com a 
sociedade brasileira por omitir-se 
- se o fez, fez por palavras, e não 
através de pessoas e suas ações - em 
questões nacionais como a terra, a 
educação, a crise dos três entes - 
assim o defino e não “poderes - da 
República. O apóstolo Paulo exorta 
a comunidade cristã em Roma para 
que apresentem um culto racional. 
Seja também este o nosso! Na 
história da medicina e da teologia 
interage a pergunta em que medi-
da ‘salvação e salvar’ estão uma a 
serviço da outra. Quais as forças 
salvadoras ou também destruidoras 
que se manifestam no nosso culto, 
cristão, racional? Recordar, repetir 
e reelaborar serão necessários para 
sermos luz do mundo, sal da terra! E 
a paz de Cristo habite ricamente no 
meio de nós!
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 SÍNODO NORTE CATARINENSE

Missão Criança 
promove seminário 
de qualificação

Joinville faz cruz de 
velas pelos mortos 
da Covid no Brasil

O QUE NOS UNE

 FALA SINODAL 1
CLAUDIR BURMANN, 
Joinville / SC

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

O CAMINHO DIVULGAÇÃO

Veja a 
íntegra da 
celebração 
através do 
QR-Code 
ao lado.

Como dar a real dimensão 
da perda de uma vida 
para alguém? Como 

mensurar esse “valor”? Como 
mensurar o valor de mil vidas? 
E de 330 mil?

A lembrança da morte de 
Cristo por nós nos fez deparar 
com a chocante estatística de que 
quase 100 mil pessoas a mais 
do que as vítimas das bombas 
nucleares jogadas em Hiroshima 
e Nagasaki morreram de uma só 
doença em nosso país. Na cidade 
de Joinville, naquela mesma se-
mana, chegaram-se a mil mortes, 
ou seja, é como se em um ano a 
Paróquia dos Apóstolos-Joinville 
deixasse de existir. Como evitar 
que nos tornemos insensíveis 
a isso e tratemos como meras 
estatísticas?

Foi a partir desses incô-
modos questionamentos que 
a Paróquia dos Apóstolos se 
mobilizou na Semana Santa 
para construir um símbolo 
que tentasse representar esse 
cenário doloroso. Uma cruz de 
velas foi formada com o apoio 

de toda a comunidade, que se 
envolveu doando mais de 500 
vidros usados para conservas, 
para compor essa cruz. Foram 
utilizadas 330 velas, uma para 
cada mil mortos pela pande-
mia. Na noite de 2 de abril, no 
culto de Sexta-Feira Santa da 
Paróquia dos Apóstolos, a lem-
brança do sofrimento de Cristo 
por nós se somou à lembrança 
das dores de tantas pessoas em 
nosso presente. 

Com esse símbolo, a 
Paróquia dos Apóstolos faz um 
apelo pela vida, a vida plena 
que Cristo nos oferece, sem 
esquecer de oferecer consolo 
para aqueles que choram.

Todos os vidros utiliza-
dos serão doados ao Instituto 
Luterano de Obras Sociais 
(ILUOS).

A cruz teve uma vela acesa para cada mil mortos no país

Dentro do Plano de Ação 
da Educação Cristã 
Contínua do sínodo 

estão dois seminários sobre 
Missão Criança, que estão 
ocorrendo no formato on-line.

No dia 10 de abril, 25 
lideranças estiveram reunidas 
para o primeiro encontro. A 
pastora Cristiane Rubert, de 
Porto União/SC, foi a asses-
sora, como multiplicadora do 
Programa Missão Criança. 
Apresentou a história, os funda-
mentos, as ações e os resultados 
esperados pela proposta. 

“No projeto Missão Criança 
queremos que cada criança ba-
tizada na igreja cristã conheça 
Deus e se sinta acolhida, envol-
vida, amada por ele”, afirmou.

Embora o contato presen-
cial, o toque e o abraço físico 
façam falta, a comunhão con-
tinua sendo possível. Embora 
geograficamente distantes, há 
um sentimento de unidade e 
de caminhada conjunta. Há 
dificuldades que são comuns. 
Mas também há uma esperança 
e um sonho em comum. Isso é 
força e ânimo para perseverar.

Lideranças do Culto 
Infantil estudam 
música on-line

Entre as qualificações de 
lideranças da Educação 
Cristã Contínua do síno-

do está o “Cantando no Culto 
Infantil”. O curso visa ampliar 
o repertório de músicas para 
o trabalho com as crianças e é 
ministrado pela Coordenação 
Sinodal de Música. Enfatiza 
a interpretação, a expressão 
e dinâmicas relacionadas às 
músicas.

A primeira edição acon-
teceu no formato on-line, no 
dia 27 de março. A musicista 
Vivian Voos Tavares coorde-
nou o curso a partir da sede si-
nodal, em Joinville/SC. Diante 
de uma câmera, interagiu com 
os participantes de diversos 
locais em Santa Catarina.

No princípio, havia forte 
ansiedade diante desse novo 
formato. Entretanto, aos pou-
cos, tanto a assessora como as 
pessoas participantes estabele-
ceram boa interrelação. 

Na parte inicial, foram 
trabalhadas questões básicas de 
teoria musical. Após, músicas 
foram ensinadas, cantadas e 
interpretadas com gestos e 
dinâmicas.

Ao final, com a empolgação 
on-line criada, o tempo pare-
ceu curto. Ficou a satisfação e 
a alegria de cada participante. 
Outras duas edições on-line já 
estão programadas para junho 
e julho, numa parceria entre os 
setores sinodais da Educação 
Cristã e da Música.

A musicista Vivian Voos Tavares ministrou o curso na sede sinodal

O CAMINHO DIVULGAÇÃO

A Pastoral da Pessoa Idosa 
do sínodo promoveu um 
seminário on-line no dia 24 de 
março, com 50 lideranças. Foi 
lembrado de pessoas idosas que 
faleceram em razão da pande-
mia, bem como do sofrimento 
causado.Houve mescla de 
palestras e vídeos. Foi compar-
tilhada uma música com gestos 

da Dança Sênior, cuidados na 
pandemia e como lidar com 
a falta da família. A reflexão 
abordou o Salmo 23.

Apesar das limitações do 
tempo em que vivemos, foi pos-
sível perceber que a tecnologia 
ajuda a manter laços e vínculos 
entre as pessoas, também entre 
pessoas idosas.

Pastoral da Pessoa 
Idosa faz seminário

Temos o chamado de 
Jesus, quando diz: A 
fim de que todos sejam 

um. E como tu, ó Pai, estás 
em mim e eu em ti, também 
eles estejam em nós, para 
que o mundo creia que tu me 
enviaste (João 17.21). Mas o 
que nos une na prática, como 
pessoas cristãs, em meio a 
diferentes jeitos de celebrar a 
fé e testemunhar a Cristo?

Essa questão se volta, pri-
meiramente, à reflexão interna 
como comunidades e igreja. 
Em nossa história, temos 
diferentes origens culturais, 
teológicas e confessionais. 
Essas diferenças internas pro-
vocaram muitas polêmicas em 
nossas comunidades. Durante 
o século XIX e ao longo do 
século XX afloraram muitos 
pontos de divergência inter-
na entre pastores, lideranças 
comunitárias e membros.

Foi necessário construir 
pontos em comum. Mesmo 
assim, diferenças e divergên-
cias nunca foram e nem serão 
eliminadas. Nelas há um 
colorido especial e, quando 
dialogam entre si, trazem 
crescimento e enriquecimento 
mútuo. Inclusive tornam o 
Corpo de Cristo mais bonito.

Hoje, como Igreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil o que fun-
damentalmente nos une é: a) 
“o Evangelho de Jesus Cristo, 
pelo qual, na forma das 
Sagradas Escrituras do Antigo 
e do Novo Testamentos, 
confessa sua fé no Senhor da 
una, santa, universal e apos-
tólica Igreja”; b) “os credos 
da Igreja Antiga, a Confissão 
de Augsburgo inalterada e o 
Catecismo Menor de Martim 
Lutero constituem expressão 
da fé confessada”.

Esses pontos nos unem, 
identificam e nos diferenciam 
de outras denominações e 
confessionalidades. E, não 
podemos nos esquecer do que 
o Apóstolo Paulo ensina: “Se 
alguém está em Cristo, é nova 
criatura; as coisas antigas já 
passaram; eis que se fizeram 
novas” (2Coríntios 5.17).



Sínodo dialoga 
com lideranças 
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O CAMINHO - ANO XXXVII / No 5 / MAIO DE 2021 9SÍNODOS

6323

FALA SINODAL 2

GUILHERME LIEVEN 
Blumenau / SC

O CAMINHO (Sl 146)

 SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

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

Curso prepara 
para lidar com 
gestão de conflitos

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

Missão e diaconia 
inspirarão as ações do 
Sínodo Vale do Itajaí 

nos próximos dois anos. Em 
uma força-tarefa, a organização  
está se reunindo, de forma vir-
tual, para motivar as comunida-
des em suas atividades com as 
pessoas. Ministros e ministras 
participaram de dois importan-
tes momentos: no dia 9 de mar-
ço com o  2º vice-presidente da 
IECLB, P. Dr. Mauro Batista, 
num diálogo sobre diaconia; e 
no dia 13 de abril, com o P. Dr. 
Paulo Butzke, responsável pelo 
setor de publicações da Igreja e 
coordenador dos Temas do Ano, 
em uma expressiva refl exão so-
bre o Tema 2021 e seus desdo-
bramentos práticos para dentro 
das comunidades.

Os presidentes e tesoureiros 
das paróquias também tiveram 
a oportunidade de conversar e 
interagir sobre estas temáticas, 
no dia 7 de abril. Na dinâmi-
ca estabelecida no encontro 
on-line fi zeram uma avaliação 

sobre crises pessoais, para, na 
sequência, falarem sobre as 
oportunidades da vivência co-
munitária e de ações diaconais 
como resposta ao Evangelho. A 
plenária virtual foi dividida em 
pequenos grupos, que conversa-
ram também sobre os desafi os 
administrativos nas comunida-
des do sínodo. 

No dia 12 de abril foi a 
vez de secretárias e secretá-
rios participarem da rodada de 
diálogo sobre o planejamento 
no Vale. O presidente Adelino 
Sasse enfatizou que o encontro 
foi uma oportunidade para as 
lideranças se conectarem com a 
igreja. Segundo ele, as pessoas 
que estão à frente das secreta-
rias paroquiais são o primeiro 
contato dos membros. “Estamos 
empenhados em formar um 
grande grupo participativo na 
missão de nosso sínodo”. 

“Motivamos todas as lide-
ranças sinodais para que juntos, 
em unidade, tenhamos uma 
direção e clareza da missão 
e diaconia”, afi rmou o pastor 
sinodal Guilherme Lieven. 

Durante o encontro de 
secretários e secretá-
rias do Sínodo Vale do 

Itajaí, no dia 12 de abril, a pas-
tora Mariane Beyer Ehrat fez 
uma breve explanação sobre 
o curso de gestão e resolução 
de confl itos que está sendo 
oferecido para as lideranças 
das paróquias e comunidades 
que tem a função de atender as 
pessoas, encaminhar assuntos 
para ministros e ministras e 
presbitérios e criar vínculos 
com os membros: o atendimen-
to executivo da comunitário.

Duas turmas virtuais 
foram formadas. O progra-
ma perpassa temas como: 

autoconhecimento; estilos 
pessoais de interação; reações 
e administração em confl itos; 
comunicação cruzada nos rela-
cionamentos; aprimoramento 
na lida com confl itos; prós e 
contras na análise de confl itos 
e hierarquia de Maslow. Cada 
turma terá 15 horas/aula, além 
de outras 2 h/a com atividades 
extras. 

Os encontros acontecem 
nos meses de abril, maio e 
junho, sob a coordenação da 
pastora Mariane. A ministran-
te trabalha há anos com esta 
temática e já realizou cursos 
presenciais e virtuais em diver-
sos sínodos e órgãos

O curso de gestyão de conflitos on-line foi dirigido pela Pa. Mariane

Ocasal de ministros 
pastor Elmo Josimar 
Kempf, eleito pela 

Paróquia de Indaial, e a pastora 
Mariana Mayer Kempf, sua 
esposa, já estão no Sínodo Vale 
do Itajaí. Ele atua desde o mês 
de abril no campo de atividade 
ministerial indaialense, ao lado 
do pastor Sigefredo Kalk.

O casal Kempf atuou por 
mais de cinco anos na Paróquia 
de Parobé/RS, onde destacou-se 
no trabalho com grupos de casais, 
juventude evangélica, culto in-
fantil, música e cursos que foram 
implementados, fomentando a 
formação de lideranças. Ele estu-
dou na Faculdades EST, em São 
Leopoldo/RS, onde fez bacharela-
do e pós-graduação. 

“Gosto das áreas da Liturgia, 
Homilética, vejo fundamental im-
portância na visitação a membros 
e no trabalho com jovens e crian-

ças como forma de fortalecimento 
de nossas comunidades. Percebo a 
música como um importante meio 
para a propagação do Evangelho. 
Tomo como princípio para o 
exercício do ministério pastoral a 
prática do amor a todas as pesso-
as, sem nenhuma diferenciação, e 
também a alegria em estar reuni-
do com todas as pessoas que vem 
até a igreja para servir a Deus 
com seus dons e seus talentos”, 
enfatizou o pastor Elmo. 

Indaial recebe 
o P. Elmo Kempf

P. Elmo e Pa. Mariana Kempf

No sofrimento sur-
ge a pergunta por 
Deus. Na situação 

de fraqueza e provisoriedade 
buscamos forças fora de nós. 
No perigo nos voltamos para a 
nossa vida de fé, para a comu-
nhão com Deus. Retomamos a 
prática do amor, dispomo-nos 
a ouvir novamente a voz de 
Deus e a viver a fé sob a sua 
graça e misericórdia.

Há também pessoas que 
escolhem a indiferença. Ou 
são convencidas que sozinhas 
podem resolver suas perdas e 
sofrimentos. Outras facilmen-
te criam deuses humanos: 
heróis, governos, exércitos, 
armas, poderes mágicos e 
fantasias.

No mundo, os poderes 
estão estabelecidos: governos, 
organização social e política, 
modelos econômicos. Todas 
e todos além dos recursos 
naturais dependem dessa 
realidade humana, cheia de 
contradições, injustiças, 
classifi cações, limites eco-
nômicos e sociais. Poucos 
usufruem das possibilidades, 
recursos e riquezas. Os seres 
humanos, mesmo com seus 
dons, intelecto, sabedorias 
acumuladas, são limitados, 
históricos, pecadores. Dessa 
forma, também suas institui-
ções, organizações, poderes e 
projetos são provisórios e pas-
sageiros. Para dar sentido ao 
que é imperfeito, cultuam suas 
obras e se convencem que a 
desigualdade e a violência são 
normais. Só o amor de Deus, 
o evangelho de Jesus Cristo 
e a ação transformadora do 
Espírito Santo são capazes 
de romper com essa lógica 
humana da morte. O caminho 
é a vivência da fé em comuni-
dades e a diaconia, o amor.

Cremos que o amor de 
Deus, os seus mandamentos, a 
sua graça e misericórdia, suas 
promessas de nova vida que 
transformam as pessoas e a 
realidade. Essa reconciliação 
com Deus capacita a constru-
ção da vida digna, relações 
justas, solidariedade, liberda-
de e sinais do reino de Deus.

AAssociação Pró 
Energias Renováveis 
batizada com o nome 

da coirmã alemã Energie 
Agentur Blumenau (EAB) 
é fruto da cooperação entre 
Blumenau/SC e Weingarten, 
na Alemanha. A EAB propaga 
ações para o desenvolvimento 
sustentável com aproveita-
mento energético e otimização 
dos recursos naturais, como a 
energia fotovoltaica na região.

Trata-se de uma parceria 
entre o Consórcio Inter muni-
ci pal do Médio Vale do Itajaí e 
o governo alemão para mitigar 
o aquecimento global, com o 
projeto “50 Parcerias para o 
Clima”. Para marcar o início 
dos trabalhos da EAB foram 
fi rmados acordos de doações 
de equipamentos de geração de 

energia fotovoltaica para esco-
las públicas de Blumenau, para 
a sede da EAB e fi nanciamen-
tos com juro zero para escolas 
particulares da região.

A Escola Barão foi uma 
das instituições escolhidas 
devido à sua ligação com a 
Alemanha e pelo conceito 
de formação de pessoas com 
consciência ambiental. Serão 
instaladas placas para geração 
de energia fotovoltaica no 
Complexo Esportivo da escola. 
Os resultados da geração dos 
equipamentos farão parte do 
estudo que defi nirá com exati-
dão o potencial de geração de 
energia no Vale do Itajaí. Para 
o Diretor da Escola Barão, 
professor Marcos Silva, esse 
é um passo muito importante 
para a escola. 

Escola Barão 
instala energia solar
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 SÍNODO PARANAPANEMA

Espiritualidade diaconal
é amor em movimentoAS ESCOLHAS 

QUE FAZEMOS

 FALA SINODAL 3

P. ODAIR AIRTON 
BRAUN, Curitiba/PR

Pa. ROSANE PLETSCH, Maringá/PR

Vê que proponho hoje, a 
vida e o bem, a morte e o 
mal (Deuteronômio 30.15). 

Que proposta! Duvido que alguém 
faça a escolha pela morte e o mal! 
Fato é que nem sempre é assim que 
A é luz e vida e B é morte e mal. O 
joio e o trigo crescem juntos.

Sempre estamos diante de 
escolhas. Em tempos de pandemia 
isso ficou mais forte. Precisamos 
escolher usar álcool em gel, 
máscara ou se expor. Precisamos 
escolher entre sair e aglomerar 
ou ficar em casa em segurança. 
Também nas comunidades decisões 
são necessárias. Há opiniões 
divergentes. Ter cultos presenciais 
ou não? Esse tema foi a debate no 
STF. Predominou o entendimento 
de que prefeitos e governadores 
podem promover restrições. Por 
um lado aplausos, por outro lado 
críticas ácidas.

Dt 30.15 confirma, para o meio 
luterano, algo que tem dimensão 
de fé e postura de vida, ou seja, 
a liberdade de escolha, o livre 
arbítrio.  Mas, em contexto de 
pandemia, temos liberdade de 
escolher livremente o que fazer? 
Quais são os limites? A minha 
liberdade de escolha tem qual 
impacto sobre o próximo? Nesta 
perspectiva, como luteranos, 
o mandamento do amor nos 
empurra para a opção pela vida, 
que requer amor a Deus, andar em 
seus caminhos e seguir os seus 
mandamentos.

Nossos dias são marcados 
por escolhas. Às vezes são boas 
e corretas. Às vezes podem ser 
equivocadas. Diante do complexo 
momento de pandemia, antes de 
atirar pedras e sair acusando que 
A é certo e B é errado, devemos 
meditar e buscar sabedoria na 
palavra de Deus, orar clamando 
por orientação e buscar fontes 
seguras de informações. Rogo para 
que a sabedoria de Deus se faça 
presente. Assim se dará o que Dt 
30.20 afirma: escolham a vida, para 
que habitem na terra que o Senhor, 
sob juramento, prometeu dar aos 
pais de vocês.

Espiritualidade diaconal em tem-
pos de pandemia Covid-19. Este 
foi o tema do seminário virtual 

de diaconia, realizado na regional norte 
do sínodo Paranapanema, no dia 27 
de março. O assunto foi desenvolvi-
do pelo diácono da IECLB e capelão 
do hospital Jaime Santos Neves, do 
Estado do Espírito Santo, Vanderlei 
Bold.

A pandemia atinge, de uma ou outra 
forma, a todas as pessoas. Não há uma 
ilha onde seja possível se refugiar. O 
mar está agitado para todos e todas. 
Em meio às águas perigosas da Covid, 

algumas pessoas se perguntam de 
forma crítica: onde está Deus? Por que 
Ele permite isso tudo? Outras se ache-
gam a Deus e encontram aconchego, 
cuidado, um colo onde reclinar as suas 
cabeças e sossegar os seus corações.

 A oração, uma das fortalezas da 
espiritualidade cristã, certamente é 
uma prática que muito ajuda, pois não 
apenas acalma, mas expressa confiança 
em Deus. As nossas forças acabam, 
sabemos disso, mas as de Deus não! 
Fragilizados/as, fracos/as frente às 
dores, expostos/as aos limites de nosso 
poder, das promessas exitosas deste 
mundo, lançamo-nos às profundezas, 
e lá está Deus.  Uma experiência de 
graça! O colo divino!

Por isso, alimentar a espiritualidade 
é algo muito importante e relevante. A 
oração, a vida comunitária, os cultos, a 
santa ceia, a oração, a contemplação, o 
perdão, a diaconia são todas dimensões 
da espiritualidade. Elas nos renovam 
os corações, fazem-nos entender 
que não estamos sozinhos/as, que o 
Espírito Santo de Deus está conosco, 
movendo e cuidando de nossa vida, da 
vida de nossos queridos e queridas e 
do mundo todo. Em última instância, 
nos faz aceitar o que não conseguimos 
sequer compreender. E nos devolve a 
paz, mesmo em meio ao agito de fortes 
ondas.

A diaconia é esta espiritualidade 
posta em prática. Ela revela as possi-
bilidades de atuar e convida para o en-
gajamento, mesmo em meio a tempes-
tades. O coração de Jesus foi diaconal. 
Ele nunca cruzou os braços frente ao 
sofrimento, mas interveio, curou, visi-
tou, teve comunhão, perdoou os aflitos. 
Viveu e agiu com amor incondicional. 

O diácono Vanderlei perguntou aos 
participantes como organizar a diaco-
nia nesses tempos difíceis de pande-
mia. Alertou que nem tudo é possível, 
mas destacou muitos espaços possíveis 
de atuação. Afirmou que cada pessoa 
pode fazer algo. Exemplos são o ser-
viço de oração e de escuta ativa, como 
por exemplo, telefonar para alguém. 
Pequenos gestos são grandes coisas 
para quem está em apuros. Eles geram 
esperança, fazem a vida pulsar, reve-
lam que nem tudo está perdido. Tudo 
isso demonstra amor, empatia, cuida-
do; alimenta e fortalece a esperança.

Foram relatadas muitas experi-
ências bonitas nesse seminário. A 
Comunidade da IECLB em Maringá 
destacou a sua atuação no Lar Bom 
Samaritano, a distribuição de cestas 
básicas e a diaconia “cuidando dos cui-
dadores”, que visa oferecer gratidão e 
cuidado emocional aos/às profissionais 
do Hospital Universitário da cidade 
de Maringá. A IECLB em Londrina 
mencionou ter estendido um gesto de 
gratidão aos coveiros. E assim várias 
outras práticas foram relatadas e moti-
varam grandemente o grupo. “O pouco 
para uns é muito para quem precisa”, 
foi a frase destacada na avaliação final. 
A diaconia nada mais é do que ofere-
cer os dons recebidos no Batismo. É o 
movimento do amor. 

A autora é pastora em Maringá/PR e asses-
sora teológica da coordenação sinodal de 
diaconia do Sínodo Paranapanema.

CONHECI E ME APAIXONEI

CLÁUDIA VOIGT ESPINOLA, Florianópolis/SC

Há alguns anos conheci a proposta do 
Projeto Campos Verdejantes e me apai-
xonei! O cuidado em acolher e pensar 

no futuro digno para pessoas com deficiência 
me cativou desde início. Assim, cada vez que 
venho a Campo Alegre, vou dar uma “conferi-
da” na obra. Cada parte construída, uma parede, 
um telhado, uma laje eu comemoro intimamen-
te. Comemoro porque sei do esforço e sacrifício 
de muitas pessoas que estão se dedicando de 
coração a esse empreendimento. Rogo a Deus 
força e determinação a todos esses irmãos, 
incansáveis nesse propósito. Que essas ações 
possam também servir de inspiração a outras 
pessoas ao nosso redor.

 INSTITUTO LUTERANO CAMPOS VERDEJANTES
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 IMIGRAÇÃO XI

Escravismo e imigração 1
PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA IGREJA 
WWW.GALOVERDE.ORG.BR 

 GALO VERDE

POR QUE 
CUIDAR?

P. CLOVIS HORST LINDNER, teólogo e 
ativista do Galo Verde.

RODRIGO TRESPACH, historiador

Condenação de Lutero completa 500 anos

A chegada da família real 
ao Brasil, em 1808, 
marcou o início de um 

período de profundas transfor-
mações. Entre outras coisas, 
deu início aos debates sobre 
a substituição da mão de obra 
escrava pela livre – a troca 
de africanos escravizados por 
imigrantes europeus. 

Dois anos após desembarcar 
na colônia, o rei português D. 
João VI (1767-1826) assinou 
com a Inglaterra o Tratado de 
Aliança e Amizade, se com-
prometendo com a extinção 
gradual do tráfico negreiro. 

Em verdade, pouco de 
efetivo foi realizado. Somente 
em 1818 o monarca deu início 
a um projeto de imigração com 
suíços, sem, no entanto, tomar 
medidas para diminuição do 
tráfico negreiro. Nova Friburgo, 
no Rio de Janeiro, foi a primei-
ra tentativa do governo lusitano 
de uma colônia agrícola com 
europeus não portugueses no 
Brasil. Em carta ao imperador 
austríaco, sogro de seu filho 
e herdeiro, futuro D. Pedro I 
(1798-1834), o rei expôs seu 
objetivo quanto ao projeto de 

mudar a fonte da mão de obra 
da colônia: decidira “substituir 
por colonos brancos os escravos 
negros”. D. João VI, porém, 
não viu prosperar o projeto.

Foi o principal conselheiro 
do então príncipe D. Pedro, 
o Patriarca da Independência 
José Bonifácio (1763-1838), 
quem deu seguimento à ideia 
de abolição. “É tempo, pois, e 
mais que tempo, que acabemos 

com um tráfico tão bárbaro e 
carniceiro”, declarou.  

A abolição da escravidão 
e a substituição de mão de 
obra escravizada pela livre 
serviriam para desenvolver o 
precário sistema econômico 
brasileiro, além de ajudar no 
“branqueamento” da popula-
ção. Naquela época, cerca de 
30 mil escravizados chegavam 
anualmente ao Brasil. 

O jornalista liberal, autor do 
hino da Independência, Evaristo 
da Veiga (1799-1837), escreven-
do para o A Aurora Fluminense, 
sentenciava que “cada novo 
escravo que entrava no país era 
mais um barril de pólvora acres-
cido na mina brasileira”. 

A população do Brasil nessa 
época era predominantemente 
rural e negra. Pelo menos 30% 
dos brasileiros eram escraviza-
dos. Eram mais de 1,1 milhão, 
concentrados principalmente no 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Bahia, Maranhão e Pernambuco. 
Com tantos escravizados, havia 
um medo crescente de uma 
rebelião e de que o país passasse 
por uma “africanização”.

Bonifácio não conseguiu a 
abolição da escravidão, como 
ele imaginara e incluíra no 
projeto de Constituição de 1823, 
mas deu início à imigração 
organizada de europeus para o 
Brasil, com a vinda de alemães 
a partir de 1824. A mão de obra 
livre do imigrante, no entanto, 
não pôs fim ao sistema escra-
vista. E o próprio imigrante 
passou, ele mesmo, a comprar 
e utilizar mão de obra escrava 
em suas propriedades. No Rio 
Grande do Sul até mesmo os 
primeiros pastores tinham escra-
vizados. Escravidão e imigração 
caminhariam lado a lado até 
quase o final do século 19.

Em 1810, dois 
anos depois 
de se instalar 
no Brasil Com 
Dom João VI 
assinou com o 
Império Britânico 
o Tratado de 
Amizade e 
Aliança, com o 
compromisso de 
acabar com o 
tráfico negreiro.

A Dieta de Worms com-
pleta 500 anos. Reunida 
de 28 de janeiro a 26 

de maio de 1521, a Dieta (que 
não é regime alimentar, mas 
Assembleia) tomou várias 
decisões para todo o império de 
Carlos V. Ao longo desses cinco 
meses, a cidade de Worms, de 
cerca de sete mil habitantes, 
tinha mais de dez mil hóspedes. 
Eram príncipes, nobres, cléricos, 
assessorias e serviçais, além do 
Imperador e todo o seu staff.

Na cidade virada do avesso, 
Martim Lutero chegou em 16 
de abril, ovacionado pela popu-
lação e recebido como herói. As 
pessoas acenavam para ele nas 
ruas, iam aos balcões e as cor-
tinas das janelas se afastavam 
para vê-lo e mostrar apoio. 

Nos dias 17 e 18 de abril ele 
foi julgado. Pediram que abju-

rasse dos seus escritos e, no dia 
18, ele disse a famosa frase: “A 
não ser que eu esteja convencido 
pelo testemunho das Escrituras 
ou pela razão clara (pois não 
confio nem no papa ou em concí-
lios por si sós, pois é bem sabido 
que eles frequentemente erraram 
e se contradisseram) sou obri-
gado pelas Escrituras que citei e 
minha consciência é prisioneira 
da palavra de Deus. Não posso 
e não irei renegar nada, pois não 
é nem seguro e nem correto agir 
contra a consciência. Que Deus 
me ajude, amém”.

No último dia da Assem-
bleia, já sem a presença de 
Lutero, foi decretado o Édito 
de Worms. Escrito com a ajuda 
do núncio papal na Dieta, 
Girolamo Aleandro, o decreto 
outorgado em 26 de maio de 
1521 pelo imperador Carlos V 
declarava criminosos todos os 
que, “seja por atos ou palavras, 

defendessem, sustentassem ou 
favorecessem o que foi dito por 
Martim Lutero”. 

O Édito determinou ainda 
que Lutero fosse preso e leva-
do até o imperador para ser pu-
nido como herege e estipulou 
uma generosa recompensa aos 
que ajudassem neste intento. 
Na prática, Lutero era um pros-
crito. Qualquer cidadão que o 
encontrasse podia prendê-lo ou 
até matá-lo.

O que salvou Lutero foi a 
proteção do príncipe eleitor 
Frederico da Saxônia, que 
mandou sequestrar o reforma-
dor na sua viagem de volta para 
casa, escondendo-o no Castelo 
de Wartburg. Lá, Lutero ficou 
oculto por mais de um ano com 
o codinome de Cavaleiro Jorge, 
traduzindo o Novo Testamento 
para o alemão.

Quando Lutero saiu de sua 
reclusão, o imperador não pres-

sionou para que ele fosse preso. 
Por conta do crescente apoio 
a Lutero entre os alemães e da 
proteção de alguns príncipes, 
o Édito de Worms jamais foi 
aplicado na Alemanha. 

Já nos Países Baixos, o Édito 
foi aplicado contra os mais 
ativos defensores de Lutero. Em 
dezembro de 1521, Jacob Probst, 
prior do mosteiro agostiniano em 
Antuérpia, foi o primeiro a ser 
preso e processado nos termos 
do Édito de Worms. Em feverei-
ro de 1522, Probst foi compe-
lido a abjurar publicamente os 
ensinamentos de Lutero. 

Mais tarde, os monges 
Johann Esch e Heinrich Voes se 
recusaram a abjurar e, em 1o de 
julho de 1523, foram queima-
dos vivos em Bruxelas.

O Édito de Worms foi 
temporariamente suspenso em 
1526, mas foi reinstalado na 
Dieta de Speyer em 1529.

 DIETA DE WORMS

P. CLOVIS HORST LINDNER, Blumenau

Antes da pandemia, em 
uma palestra no nosso grupo 
de LELUT sobre preservação 
ambiental, o professor Renan 
Lindner propôs uma compara-
ção para animar os legionários 
a envolver-se nessa causa. 

Todas os seres vivos do 
planeta têm entradas e saídas, 
inclusive nós. Pelas entradas, 
ingressa tudo o que produz 
vida, como água, oxigênio e 
alimentos. Pelas saídas são 
expulsos os detritos resultan-
tes do seu processamento. Se 
um desses acessos é fechado, 
o organismo não sobrevive por 
muito tempo.

Os cientistas entendem que 
o nosso planeta é um organis-
mo vivo também. Com uma 
diferença fundamental: a Terra 
não possui entradas ou saídas. 
Ela processa tudo o que preci-
sa para manter a dinâmica da 
vida, de alimentos a detritos, 
a partir do que já existe aqui 
(exceção é a energia solar, que 
põe o organismo a funcionar). 
Assim, segundo Renan, com o 
tempo, o planeta está conde-
nado ao colapso, ainda que em 
futuro remoto.

O problema é que o ser 
humano está acelerando o pro-
cesso. Os detritos produzidos 
pelo consumo humano acele-
ram a septicemia do planeta, 
comparável ao que acontece 
conosco com apendicite supu-
rada, por exemplo (o contato 
dos detritos com os órgãos faz 
o corpo entrar em falência, 
causando a morte).

Para Renan, o planeta 
aprendeu a lidar com sua con-
dição. Por isso, quanto menos 
interferência no processo, 
melhor. Assim, somos chama-
dos e chamadas a contribuir 
para reduzir detritos, gases 
de efeito-estufa, exploração 
predatória de tudo que consi-
deramos “recursos”. 

Em suma, precisamos 
diminuir nosso consumismo 
e valorizar mais a Criação de 
Deus, preservando-a. Assim, 
estaremos ajudando o planeta 
a manter a saúde.
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 SOLIDARIEDADE

Jovens de Blumenau 
escrevem a hospital 
capixaba em gratidão

 OBRA GUSTAVO ADOLFO

OGA motiva doadores 
para seguir na missão

Adolescentes de dois gru-
pos de Educação Cristã 
e suas famílias, ligados 

à paróquia Bom Pastor Fidélis, 
em Blumenau/SC, redigiram 
diversas cartas de agradeci-
mento e incentivo a equipes do 
Hospital Jayme Santos Neves, 
que fica no município de Serra, 
na Grande Vitória/ES.

O hospital foi escolhido 
pelos adolescentes por acolher 
doentes de Covid-19 vindos de 
Santa Catarina, socorrendo este 
estado pelo colapso nas vagas 
de leitos de UTI no pico da 
pandemia.

“Os dois grupos de adoles-
centes e famílias no momento 
estão se ocupando com o tema 
da Confissão de Fé. A per-
gunta foi como viver a fé no 
cotidiano, especialmente neste 
momento de pandemia?”, relata 
o pastor Norival Müller, pároco 
do Fidelis e capixaba.

Um vídeo do pastor Leomar 

encorajamento para a continui-
dade”, completa Norival.

Em carta ao pastor Leomar, 
para repassar às equipes do 
hospital, o pastor Norival relata 
como é difícil motivar adoles-
centes à prática do amor. Após 
descrever como a Educação 
Cristã de sua paróquia está re-
fletindo o tema na realidade das 
famílias, Norival explica que 
"foi isso que fez dois grupos de 
jovens se empenharem em uma 
iniciativa denominada Fé em 
Ação". 

A reflexão fez surgir a ideia 
de escrever cartas de gratidão 
e encorajamento a equipes de 
hospitais que estavam tratando 
pessoas com Covid. "Através 
do vídeo do Pastor Leomar 
ficaram sabendo do empenho de 
vocês das equipes do Hospital, 
de se dedicar não apenas a pa-
cientes do Espírito Santo, mas 
também daqui do nosso Estado 
de Santa Catarina", diz a carta.

Os jovens de Fidélis com suas cartas ao Hospital Jayme Santos Neves

Lauvers, de Serra, 
chamando atenção que 
somente as equipes mé-
dicas, por mais esforço 
que façam, não têm 
capacidade de conter a 
pandemia foi o ponto 
de partida. “E a con-
versa tomou o rumo em 
direção a uma manifes-
tação de gratidão a essas 
pessoas que fazem mais 
do que sua obrigação 
nas UTIs, enfermarias, 
cozinhas, recepções, 
consultórios, labora-
tórios. Então, surgiu a 
ideia de escrever cartas 
de agradecimento e 

Há 111 anos as comu-
nidades da IECLB 
recebem ajuda finan-

ceira para seus projetos comu-
nitários intermediada pela Obra 
Gustavo Adolfo (OGA). Há 111 
anos a Obra Gustavo Adolfo 
realiza sua missão com doações 
e ofertas das comunidades, 
de pessoas e de sua parceira 
na Alemanha (Gustav Adolf 
Werk). Os recursos adminis-
trados pela OGA têm origem 
somente em doações e ofertas.

No começo de 2020 a pan-
demia da covid-19 se instalou 
e a diretoria da OGA percebeu 
a diminuição das ofertas e das 
campanhas (Doe uma tartaruga 
para OGA/ Ação Confirmandos 
/ IECLB Selos) em comparação 
com anos anteriores. Essa situ-
ação persiste nestes primeiros 
meses de 2021, sem previsão de 
quando estaremos livres dela.

Esta pandemia já tirou a 
vida de milhares de pessoas. A 
Obra Gustavo Adolfo manifesta 
seu voto de pesar a todas as 
famílias enlutadas e confessa 
sua confiança no amor e na mi-
sericórdia do nosso Bom Pastor 
(Salmo 23).

Também nesta sofrida e 
difícil realidade, a diretoria da 
OGA tem o compromisso de 
levar adiante a missão de ajudar 
as comunidades em seus proje-
tos. No entanto, para prosseguir 

neste caminho, a OGA necessi-
ta de doações e ofertas das co-
munidades, dos sínodos e das 
pessoas. Por isso, a partir de 
abril a OGA voltou a divulgar 
o card para arrecadar doações. 
Para cada mês está prevista a 
divulgação de cards para moti-
var e incentivar doações para a 
missão da OGA. 

Fica aqui o apelo da direto-
ria da OGA para que ministros, 
ministras, lideranças comu-
nitárias e sinodais divulguem 
os cards da OGA para que as 
doações aconteçam. Se alguém 
preferir, pode fazer sua doação 
via PIX – 01427789000124 

ouconta Banco do Brasil – Ag. 
0185-6 – Conta Corrente: 
35925-4; CNPJ da OGA  - 
01.427.789/0001-24

Compartilhamos um 
pensamento de Dom Helder 
Câmara: Fica sempre um 
pouco de perfume nas mãos 
de quem presenteia rosas, 
nas mãos que se fazem gene-
rosas. Dar um pouco do que 
se tem a quem menos tem 
ainda enriquece o doador, 
embeleza mais a sua alma. 
Dar alegria ao próximo é 
uma coisa tão simples, mas 
aos olhos de Deus, a mais 
bela de todas as artes.

P. HARALD MALSCHITZKY, São Leopoldo/RS

 CONVOCAÇÃO

24a ASSEMBLEIA DO SÍNODO NORTE CATARINENSE

Tendo por base o que preceituam os Artigos 8º e 10, Parágrafo 2º, do Estatuto do Sínodo Norte Catarinense, con-
voco Membros do Conselho Sinodal, Representantes de Paróquias, Comunidades, Ministras e Ministros em serviço 
ativo em Paróquias e Comunidades e Ministros e Ministra em atividades extraparoquiais  para a 24ª ASSEMBLEIA 
SINODAL DO SÍNODO NORTE CATARINENSE a ser realizada no dia 29 de maio de 2021, com início às 13h30min, 
em primeira convocação, e, às 14h, em segunda convocação, tendo por local a Plataforma  Zoom, no endereço 
eletrônico  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrdOusqT0vGdRthvrBgb7jlDDLXXRhrG8z com a seguinte 
Ordem do Dia:

1 - Relatório do Presidente do Conselho Sinodal;
2 - Relatório do Pastor Sinodal;
3 - Relatório dos Setores de Trabalho Sinodais;
4 - Balanço Financeiro 2020;
4 - Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício 2020;
5 - Orçamento do exercício 2021;
6 - Aprovar o novo Regimento Interno do Sínodo;
7 - Criar os Setores de Trabalho do Sínodo – oficializar sua existência;
8 - Plano de objetivos e metas da missão da Igreja na área do Sínodo;
9 - Moções;
10 - Diversos.

Joinville, 16 de abril de 2021.

CARLOS HENRIQUE SACHT
Presidente do Conselho Sinodal
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 PARCERIAS

Igreja da Baviera apoia projeto

Estamos numa nova estação, o 
outono, que começou em março. 
Muitas pessoas gostam do outono 

porque os dias podem ser frios o sufi-
ciente para refrescar o calor, e vai ter 
dias quentes o suficiente para aquecer o 
frio que se aproxima. Nada mais estimu-
lante e inspirador do que os versos do 
poeta chileno Pablo Neruda, falecido em 
1973, que escreveu: 

Quero apenas cinco coisas...
Primeiro é o amor sem fim
A segunda é ver o outono
A terceira é o grave inverno
Em quarto lugar o verão
A quinta coisa são teus olhos
Não quero dormir sem teus olhos.
Não quero ser... sem que me olhes.
Abro mão da primavera 
Para que continues me olhando.

Pois bem, estamos vivendo o outono, 
conhecida como a estação da renovação, 
da preparação para o inverno. Quando 
andamos por rodovias e estradas, encon-
tramos muitas folhas caídas no chão, de 
muitas cores, indicando que a natureza 
está se renovando e, em breve, novas 
folhas surgirão e a vida seguirá.

O outono é oportunidade para refle-
tir como a vida é cíclica, composta de 
períodos e fases. O importante é estar 
disposto a recomeçar e retomar o que 

deixamos para trás. Outono é tempo de 
fazer um balanço dos nossos projetos de 
vida e abrir-se para a renovação deles ou 
até mesmo para a remodelação do que 
queremos alcançar.

Outono não é tempo para cruzar os 
braços e descansar porque o clima ameno 
é um convite para ficar cochilando na 
cama. Aqui vale o recado que encontra-
mos em Provérbios, na Bíblia: Vá ter 
com a formiga, ó preguiçoso! Observe os 
caminhos dela e seja sábio (6.6). E mais 
adiante, o sábio pergunta: Ó preguiçoso, 
até quando vai ficar deitado? (6.9)

Tais recados vindos da sabedoria bí-
blica nem sempre nos agradam, pois eles 
revelam o que somos e o que fazemos 
em algumas oportunidades. E falando em 
oportunidades, vamos aproveitar o outono 
para fazer o balanço e a análise da nossa 
vida e de como podemos renovar planos, 
projetos, atitudes e ações voltadas ao 
bem-estar das pessoas ao nosso redor. 

Outono é tempo de renovação
P. JOÃO ARTUR MÜLLER DA SILVA, São Leopoldo/RS

Cores do Outono na Serra Gaúcha

Oprojeto Diaconia em Tempos de 
Pandemia de Covid-19 receberá 
apoio da Igreja Evangélica 

Luterana na Baviera (ELKB), em mais 
um gesto de solidariedade ecumênica. 
O projeto, elaborado pela Secretaria 
Geral da IECLB, tem como objetivo 
articular, capacitar e fortalecer as 
comunidades e instituições diaconais 
para atuar diaconalmente no contexto 
de sofrimento e injustiça, agravado pela 
pandemia de Covid-19.

O valor aprovado pela ELKB é de  
55 mil euros (aproximadamente 350 
mil reais) e será aplicado para promover 
ações de cuidado pós-pandemia de 
Covid-19, com a finalidade de promover 
vida digna para todas as pessoas. As 
ações previstas a serem realizadas no 
período de 2021 a 2023 são formação 

sobre Diaconia e visitação com o intuito 
de instrumentalizar as pessoas para ver 
o contexto e o cotidiano das pessoas 
em situação de sofrimento e injustiça; 
realizar vivências para estabilização das 
emoções, fortalecimento de recursos, 
redução do estresse e promoção de redes 
de apoio; capacitar 25 pessoas como 
facilitadoras da Técnica de Redução de 

Estresse (TRE); realizar formação sobre 
Diaconia e Luto para acompanhamento a 
pessoas enlutadas; realizar formação sobre 
planejamento de Ações Diaconais para o 
fortalecimento da diaconia comunitária.

O projeto é resultado de reflexão 
realizada com o Conselho Nacional de 
Diaconia (CONAD) e Coordenação 
de Diaconia da Secretaria da Ação 
Comunitária (SAC) da IECLB. A 
implementação será realizada em parceria 
com os sínodos, instituições diaconais e 
grupos organizados nacionalmente.

Participe você também deste projeto. 
Envolva-se nas formações que serão 
oferecidas, ore pelas pessoas que serão 
beneficiadas pelo projeto, divulgue as 
ações que serão realizadas e ore pelas 
pessoas que contribuíram financeiramente 
para a execução do projeto.

Depois das campanhas 
Juventudes e Diaconia e 
Juventudes e Pessoas Idosas, 

agora chegou a vez de falar sobre 
justiça ambiental. Este é o recado da 
Juventude Evangélica da IECLB, que 
lançou, no último dia 21 de março, sua 
nova campanha: Juventudes & Justiça 
Ambiental. A temática permeará dis-
cussões e atividades a nível nacional 
durante os próximos dois anos.

Assim como nos anos anteriores, 
a campanha tem a intenção de sensi-
bilizar para a temática, chamando à 
reflexão e a ações de cuidado e aten-
ção para com a Criação. O objetivo 
também é alcançar, além das pessoas 
jovens, pessoas de todas as idades e de 
todos os Sínodos, para que o assunto 
chegue a mais Comunidades, envol-
vendo toda a IECLB.

As ações da campanha acontecerão 
online, com seminários intersinodais 
voltados para jovens. Além disso, 
desafios serão lançados periodicamen-
te nas redes sociais da JE IECLB para 
que todas as pessoas possam partici-
par. Os desafios vão propor reflexões 
sobre o impacto de hábitos diários e 
como a redução deles pode contribuir 
com o meio ambiente.

 O lançamento oficial da ação 
aconteceu por meio de uma live no 
YouTube da IECLB: a engenheira 
ambiental Jéssica Manfrin e a pastora 
Cristiane Echelmeier, de Teutônia/RS 
foram as convidadas do bate-papo com 
o Conselho Nacional da JE (CONAJE) 
e a Coordenação do Trabalho com 
Jovens da IECLB.

 JUVENTUDE

Jovens 
da IECLB 
querem 
justiça 
ambiental
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FÉ & HUMOR

Árvores descartadas 
viram cruzes para a vida
em Blumenau Centro

INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO

 FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA

Curso on-line vai 
trabalhar o luto a 
partir dos Salmos

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

Abro meu Facebook e começo 
a rolar as postagens que foram 
compartilhadas comigo. Me 

assusto com a quantidade de pessoas que 
colocaram tarja preta em seus avatares, 
sinalizando que estão de luto. Nossas 
comunidades estão de luto. O Brasil está 
de luto. Como iremos refazer a nossa 
vida depois de tantas perdas humanas, 
vulnerabilidade econômica e inseguran-
ça sanitária?

A Faculdade Luterana de Teologia-
FLT quer colocar-se ao seu lado dos 
enlutados, criando um espaço para 
refl etir a vida humana que é vivida 
Entre o Lamento e o Louvor. O novo 

curso de extensão da FLT, totalmente 
on-line, tem como proposta a renovação 
da espiritualidade mediante o estudo de 
Salmos selecionados. Os Salmos permi-
tem resgatar a linguagem do lamento e 
do louvor; permitem fazer as perguntas 
mais intensas a Deus e até contra Deus. 
Uma espiritualidade vivida a partir dos 
Salmos permite manter a alma sadia. 

Acesse o site da 
FLT pelo QR-
Code ao lado 
e inscreva-se 
gratuitamente 
no curso.

Como ser comunidade em rede? Venha pensar outros modos de ser 
igreja, ser comunidade! Imaginar outras formas de conectar-se às 
pessoas, de interação. Enfi m, venha aprimorar seus conhecimentos 
sobre produção audiovisual e qualifi car as celebrações de sua 
comunidade! Início: 29 de abril de 2021
Utilize o QR-Code ao lado para realizar a sua inscrição no curso.

Restos de madeira retorcidos, de 
árvores que foram derrubadas 
após um vendaval seguido de 

tempestade, tornaram-se materiais 
reciclados. Na Comunidade Centro, 
em Blumenau/SC, no Sínodo Vale do 
Itajaí, mais de mil cruzes foram con-
feccionadas com a madeira de cipres-
tes caídos no cemitério histórico ou 
retirados após avaliação minuciosa de 

cada árvore doente. O projeto chama-se 
“cruzes para a vida”. Ao adquirir uma, 
ao valor sugerido de dez reais, a pessoa 
estará contribuindo para a nova arbori-
zação do cemitério. Serão 169 árvores 
plantadas de diferentes espécies nativas 
ao longo de todo o cemitério. 

Adquira sua cruz na Secretaria da 
Comunidade ou nos cultos presenciais. 
Doações para arborização do pátio tam-
bém podem ser feitas pelo PIX / CNPJ: 
09.483.172/0001-38.

As cruzes foram feitas com  os restos das árvores derrubadas pela tempestade
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NOSSOS HINOS

P. NORIVAL MUELLER
BLUMENAU / SC

QUANDO O POVO 
SE REÚNE / 25
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Hans Küng - Teólogo do ecumenismo
Oteólogo católico Hans 

Küng (93 anos) faleceu 
na terça-feira 6 de abril 

na Alemanha, onde vivia há 
muitos anos. A luta de sua vida, 
numa extensa obra de 24 livros 
populares e acadêmicos, foi a 
busca de um cristianismo con-
textualizado e ecumênico. Sem 
sua contribuição, o ecumenismo 
não teria chegado nem perto 
do que foi possível até hoje. 
Poucas pessoas contribuíram 
tanto para a aproximação entre 
o catolicismo e o protestantis-
mo quanto Küng.

Já como jovem e proemi-
nente professor de Teologia, 
Küng tornava-se uma das 
fi guras centrais do Concílio 
Vaticano II, onde atuou como 
perito. Entretanto, suas posições 
críticas para com a hierarquia e 
contrárias à tradição e doutrina 
da Igreja levaram os papas a 
impedi-lo de ensinar Teologia 
Católica, embora tenha conti-
nuado ligado à Universidade de 
Tübingen, lecionando Teologia 
Ecumênica.

Ele foi investigado pelo 
Vaticano e impedido de lecio-
nar teologia católica por conta 
de um livro que contestava a 
infalibilidade papal. Entretanto, 
quanto mais o papa João Paulo 
II e Bento XVI tentavam frear 
seus rompantes reformadores, 
mais Küng se tornava o líder de 

um movimento dentro da igreja 
católica por uma igreja mais 
arejada e engajada.

Apesar da proibição de en-
sinar, Küng nunca foi impedido 
de exercer o sacerdócio e a vas-
ta obra do teólogo mantém sua 
importância e relevância ainda 
hoje. Junto com Karl Rahner e 
Yves Congar, Küng pertenceu 
ao primeiro time dos teólogos 
que exerceram maior infl uência 
no Vaticano II.  

Já na década de 1960 seu 
livro “Concílio e Reunifi cação” 
causou furor no meio católico, 
inclusive no Brasil. A convite 
de Dom Helder Câmara, ele 

aceitou falar a estudantes do 
Colégio Pio Brasileiro, em 
novembro de 1962. Sua pales-
tra deixou a direção da casa de 
cabelos em pé, pois acendeu a 
imaginação e esquentou os co-
rações de uma centena de estu-
dantes brasileiros de Teologia e 
Filosofi a, que sonhavam, como 
ele, com uma mudança radical 
na vida da igreja.

Além da Teologia acadêmi-
ca, ele envolveu-se com obras 
de grande impacto popular. 
Seu livro “Os grandes pensa-
dores cristãos”, por exemplo, 
bem como seu Projeto Ethos 
Mundial. A proposta de encon-

trar os mínimos denominadores 
comuns a todas as culturas e 
religiões para a construção de 
uma base de princípios éticos 
mundiais comuns, que permitis-
sem à humanidade entender-se 
pacifi camente, foi lançada por 
Küng. Isso o tornou bem conhe-
cido do público em geral.

Sobre o ecumenismo, ele 
afi rmava que “a maioria  dos 
católicos e protestantes nem se 
importam mais com as divisões. 
Eles simplesmente vivem o ecu-
menismo como algo óbvio, sem 
se preocuparem com decretos e 
dogmas morais de Roma para 
as bases”. Em sua visão, não 
havia “motivo teológico para 
que Roma não reconheça os 
ministérios das outras igrejas, 
nem para que ainda não haja 
comunhão eucarística”.

Com o peso da idade avan-
çada e com graves problemas 
de visão, Küng declarou numa 
entrevista em 2013: “Escrevi 
todos os livros que quis, fi z 
todas as viagens que desejei e, 
nesse sentido, sou uma pessoa 
feliz e posso dizer que a minha 
obra se fechou e cumpriu”. 

Um ano depois, em seu livro 
“Morrer Feliz?” expressou o 
desejo de receber assistência 
para a eutanásia, “se eu sentir 
qualquer sinal de demência”. 
Ele afi nal pôde adormecer em 
paz, no último dia 6 de abril.

Hans Küng (1928-2021), teólogo, escritor e pensador católico suíço.

Quando se pensa em 
povo reunido, logo vem à 
memória o hino do João 
Walter Dürr e do pastor 
Cláudio Kupka, “Quando o 
povo se reúne”.

Mas, e agora, no tempo 
da pandemia? O povo de 
Deus não se reúne mais 
como se reunia. Surge a per-
gunta: Continuamos a cantar 
esses hinos que falam da 
reunião do povo de Deus? O 
que signifi ca reunir-se como 
comunidade de fé hoje? As 
respostas podem estar nas 
palavras dos autores. Assim 
diz o próprio autor da melo-
dia, pastor Kupka:

O tema da ação do povo 
de Deus foi e continua 
sendo uma inspiração. O 
hino surgiu na véspera do 
lançamento do Tema do Ano 
da IECLB “Comunidade de 
Jesus Cristo a Serviço da 
Vida”, de 1991-1992 (na 
época, o Tema era bianual). 
A dimensão do reunir-se 
não implica em fechar-se. 
Apesar de a necessidade 
pessoal e os motivos ego-
cêntricos serem um forte 
fator de participar em uma 
celebração, a fé sempre 
será ação em benefício de 
outras pessoas. Fica visível 
o chamado de Jesus “vinde 
a mim”, como também a 
ordem dele “ide ao mundo”.

O autor da letra, João 
Walter, hoje um conceituado 
cientista na área de gado 
leiteiro, informa: “Nunca 
imaginávamos que iria ter 
a aceitação que recebeu. A 
ideia era um hino de cele-
bração sobre a importância 
do convívio em comunida-
de”.

E um hino para o tema 
do ano tem que pegar nas 
comunidades; tem que ser 
simpático e envolvente. 
Kupka deixou-se inspirar 
no ritmo da música Pavão 
Misterioso, de Ednardo. Deu 
certo! Depois de 30 anos, 
ainda é um hino muito toca-
do e  cantado pelas comuni-
dades da IECLB.

AIgreja Evangélica 
Unida de Cuba - Sínodo 
Luterano (IEU-SL) ele-

geu no dia 20 de março a Rev. 
Virgen Laborde Figuera como a 
nova bispa presidente, primeira 
mulher a assumir esse cargo. 
Além disso, um novo Conselho 
Diocesano foi eleito, no qual a 
Rev. Martha Romero Lorenzo 
foi nomeada bispa auxiliar e o 
Rev. Ismael Laborde Figueras 
como bispo coadjuntor. No 
mesmo ato, quatro novos 
pastores e um diácono foram 
ordenados.

A Rev. Virgen Laborde 
Figuera nasceu em 15 de ja-
neiro de 1952 em Santiago de 
Cuba, onde é pastora, e com-
pletou sua formação teológica 
no Seminário Concordia. Ela 

se formou como técnica in-
termediária em contabilidade, 
em 1978, e se aposentou nessa 
profi ssão em 2005. Ela foi ba-
tizada em 9 de janeiro de 1994 
e ordenada sacerdote em 2001, 
servindo primeiro como pastora 
assistente e depois como pas-
tora titular do Cenáculo, Igreja 

de Santiago de Cuba. Em 2014, 
ela assumiu a função de bispa 
auxiliar da igreja, função que 
ocupou até sua eleição como 
bispa Presidente.

A nova bispa presidente 
sucede ao Rev. Ismael Laborde, 
que foi presidente do Sínodo 
desde sua constituição em 

1998, e desempenhou a função 
por 17 anos, após três mandatos 
de cinco anos como regra para 
o cargo. Embora de acordo 
com as atualizações da última 
Constituição, pode-se ser bispo 
até 72 anos. 

Por outro lado, no mesmo 
dia a Rev. Martha Romero 
Lorenzo foi eleita bispa 
Auxiliar e o próprio Rev. 
Ismael Laborde Figueras 
foi reconhecido como bispo 
coadjuvante, para assumir a 
Diretoria de Projetos e Relações 
Internacionais da IEU-SL. 

Os novos pastores orde-
nados são Angela Campa, 
Estela Ferreiro, Victoria Fabars 
e Esperanza Vega; e Daimi 
Romero foi ordenada como 
diácona. 

AMÉRICA LATINA

Igreja cubana elege primeira bispa presidente

A nova bispa presidente Virgen Laborde Figuera é a segunda (à dir.)

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO



Fale a favor 
daqueles que 
não podem se 
defender. Proteja o 
direito de todos os 
desamparados.”        

PROVÉRBIOS 31.8

Como anda o nível do seu tanque?
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MÃES, ESCOLA E PANDEMIA

MEDITAÇÃO

Pa. RAMONA E. 
WEISSHEIMER, 
Rolândia/PR

Pa. BIANCA DAIANE UCKER WEBER, Curitiba/PR

Dizem que provérbios são base-
ados na observação dos fatos 
e das coisas. A Bíblia traz no 

livro de Provérbios, em especial, várias 
coleções destes ditos, originados no 
palácio ou no campo. Sabedoria que 
ouve também o que vem de outros povos 
e lugares. Sabedoria de pai que ensina 
o fi lho, de mãe que orienta; sabedoria 
que nasce do observar e organizar esta 
observação.

Tudo isto para dizer que estas são 
“Palavras do rei Lemuel, de Massá, as 
quais lhe ensinou sua mãe.” v.1 O que 
posso dizer a você, meu fi lho, fi lho do 
meu ventre, fi lho dos meus votos? Não 
jogue fora sua vida, seu vigor, com pes-

soas ou situações que farão com que se 
arrependa mais tarde. Não é próprio dos 
reis - e isto repetido para dar ênfase – 
não é próprio dos reis beber vinho, nem 
dos príncipes desejar bebida forte. E isto 
tem um motivo: “para que não bebam, e 
se esqueçam da lei, e pervertam o direito 
de todos os afl itos”. v. 5 E então, o que 
você deve fazer, fi lho do meu ventre, 
do meu coração, fi lho dos meus votos? 
“Fale a favor daqueles que não podem 
se defender. Proteja o direito de todos os 
desamparados” v.8. Julga retamente, faz 
justiça aos pobres e aos necessitados. 

Há quantos mil anos terão sido 
escritas estas palavras? E quão atuais 
elas são! Sim, porque sempre haverá de 

ser atual a necessidade de sobriedade 
e justiça para aqueles que tem sob sua 
responsabilidade a vida de outros, a vida 
de tantos. Mas, ainda não basta o abs-
ter-se de fazer o impróprio ou o mal, é 
necessário fazer o bem, agir com justiça. 
Então, “fale a favor dos que não podem 
se defender” ou ainda, como dizem ou-
tras versões do mesmo texto “abre a tua 
boca a favor do mudo”, abre a tua boca 
pelo direito dos que estão desamparados. 
Abre a tua boca! Não se cale.

Vivemos tempos difíceis, em que se 
faz necessário, sim, olhar ao seu redor e 
meditar no que se vê. Mas não só meditar. 
Não é possível calar: fala a favor dos que 
não podem se defender. Conselho de mãe!

Minha família 
já viveu a 
experiência 
de fi car sem 
gasolina. 
Na ocasião, 

recebemos a ajuda de pessoas 
desconhecidas para tirar o carro do 
meio da rua e não atrapalhar o trânsito. 
Nesse tempo, fi zemos contato com 
um familiar, que trouxe a quantidade 
necessária de gasolina para chegarmos 
no posto. Fomos socorridos e seguimos 
nossos planos para aquele dia, com o 
coração agradecido!

Uso esta história para falar deste 
tempo que estamos vivendo. Tenho a 
sensação de que a pandemia esgotou 
nossas energias. Aquilo que tínhamos 
de reserva, também já se foi. Estamos 
vivendo no sopro! No sopro de Deus.

No mês das mães, arrisco 
perguntar: tem alguma mãe cheia de 
energia aí? Tenho dialogado com mães 
que são donas de casa, advogadas, 
pastoras, professoras, zeladoras, 
diretoras, agricultoras, profi ssionais da 
saúde, psicólogas, e para todas elas, 
há uma sensação de incompletude, a 
sensação de esgotamento. A gasolina 
acabou. Mas a vida pulsa ao redor. 
As demandas se sobrepõem, junto 
com o medo e o lamento pelas perdas 
constantes de pessoas amadas.

Nós, mães, temos muitos papéis e 
parece que não podemos estacionar. 
Existe a casa e aquelas mínimas 
coisas que nos dão “coceira” – 
por mais que as tarefas sejam 
compartilhadas. Existe  o trabalho e 
os seus novos desafi os – há também 
gratidão imensa pelo sustento 

diário. Há o casamento e os desafi os 
conjugais –  e infelizmente, neste 
caminho tão novo e incerto, muitas 
mães acabaram fi cando sozinhas; 
mais fardos, mais dores… Existem as 
crianças com as aulas on-line…

 Sobre as aulas on-line, cabe 
dizer que, de repente, nos tornamos 
“co-professoras” dos nossos fi lhos. 
Acompanhamos como eles aprendem 
a ler, escrever, calcular… e muitas 
vezes falta-nos paciência para 
entender este processo educativo 
– processo bem conhecido pelas 
pessoas que desenvolvem a arte de 
ensinar – professoras e professores. 
Como “co-professoras”, idealizamos 
este momento de aprendizado, 
queremos que nossos fi lhos fi quem 
sentados, concentrados, fi xados na 
fala da professora… e acabamos nos 
frustrando porque nossos fi lhos estão 
inquietos ou apáticos. Quanto a isso, 
eu não tenho dúvidas: O ideal é que a 
criança esteja na escola! Mas o ideal 
só se dará mesmo sem a pandemia! 
Entendo também que este não é o 
momento de idealizar; é o momento 
de viver aquilo que é possível, com 
segurança. 

Por tudo isso, acredito que muitas 
mães se sentem com o “tanque vazio”. 
E neste caso, vale o aprendizado 
da história inicial. Quando o nosso 
combustível acabar, necessitamos da 
ajuda de outras pessoas. De alguém 
que nos empurre e de alguém que 
nos dê um pouco de “gasolina”, para 
chegarmos no lugar do abastecimento 
completo: o colo de Deus.

A autora é ministra da IECLB e 
atua no pastorado escolar no 
Colégio Martinus, em Curitiba
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Capelas Mortuárias

facebook.com/cebupl

MAIO
01, 02 e 03: P. Hércules O. Kehl
Ÿ  3336-0958 e 48-98845-3080
09 e 10: P. Edimar Schwingel 
Ÿ 3338-4217 e 98497-6137
16 e 17: Pa. Sabina D. de Souza 
Ÿ 98805-5279
23 e 24: P. Flávio Luiz Peiter 
Ÿ  3322-2579 e 98489-3370
30 e 31: Pa. Márcia H. Hülle 
Ÿ 3322-4167 e 99980-1866

JUNHO
03: Pa. Sabina D. de Souza 
Ÿ 98805-527
06 e 07: Pa. Gabrielly R. Allende
Ÿ 99738-8659
13 e 14 Pa. Gabrielly R. Allende
Ÿ 99738-8659  
20 e 21: P. Milton Jandrey
Ÿ 99610-8990 e 3322-4167
27 e 28: P. Renato Creutzberg
Ÿ 98446-0801 e 3323-3070

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

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
MAIO

02 – 09h00 – Culto – Santa Ceia
05 – 19h30 – Culto
09 – 09h00 – Culto – Batismo – Dia 
das MÃES
12 – 19h30 – Culto – Santa Ceia
16 – 09h00 – Culto – 
Aniversariantes 3 e 4 anos de 
batismo
19 – 19h30 – Culto 
23 – 09h00 – Culto - Jubil. Confirm. 
5, 25 e 40 anos – CHURRASCADA - 
PENTECOSTES 
26 – 19h30 – Culto – Tomé
30 – 09h00 – Culto – Temático - 
Apresentação Novos Membros

MURAL
Ÿ Diálogo Batismal - 19h30 - 09/05
Ÿ Seminário de Integração para Novos 

Membros - 14h30 - 29/05

* 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.

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

MAIO
Ÿ Culto todos os Domingos, às 

09h00 
Ÿ Cultos todas as Quintas, às 19h15

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

Devido à Pandemia, os Cultos podem sofrer 
alterações a qualquer momento, 
obedecendo as restrições impostas pelos 
governos Estadual e Municipal.  Caso isso 
ocorra  as alterações serão divulgadas nas 
redes sociais da Paróquia.

Cultos

Batismo
Ÿ Enzo Augusto Fey Probst Blömer – 

filho de Júlio César Blömer e 
Rosana Fey Probst Blömer

Bodas de Ouro (50 anos)
Ÿ Arlindo Schulz e Irene Schulz 

(nasc. Bähr)

Falecimentos
Ÿ Siegrid Fauth ( nasc. Grahl ) – 83
Ÿ Irene Riback – 70 anos

Falecimentos
Ÿ Notrud Mathilde Rakow, nasc.; 

Starke – 89 anos
Ÿ Marli Teresa Loth – 55 anos
Ÿ Ilano Sievert – 87 anos
Ÿ Roseli Larsen – 56 anos
Ÿ Hedwig Haertel Hoh, nasc.; Haertel – 

97 anos
Ÿ Lica kanzler Christen, nasc.; Kanzler – 

81 anos
Ÿ Laides Vasel, nasc.; Werner – 83 anos

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 
09h 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

Pelo PIX 09.483.172/0001-38 você 
pode contribuir com a arborização do 
cemitério.

Cultos

Falecimentos
Ÿ Wiland Strey (83 anos)
Ÿ Sinandir dos Santos (57 anos)

Blumenau Bom Pastor/Garcia
Igreja Bom Pastor

bompastor3839@yahoo.com.br

(47) 3035-5089

Rua Amazonas, 3839, Garcia

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

facebook.com/BomPastorGarcia

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

Cultos
Acompanhe nossos cultos na internet: 
Ÿ Facebook:  

www.facebook.com/igrejabompa
storgarcia/ 

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

MAIO
02 – Culto - Ceia - 19h00
07 – Culto - Casa Santa Ana - 16h 
07 e 08 Vendas de CUCAS E PÃES 
09 – Culto - Ceia - 09h00
15 – Culto - 19h00 
23 – Culto - 09h00
30 – Culto - 09h00

Consulte junto à Secretaria sobre as 
atividades com grupos na 

comunidade.
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Cultos
MAIO

Comunidade Fortaleza Alta
Igreja da Reconciliação
01 – 19h30 – Culto
09 – 09h – Culto – c/homenagem às 
mães
22 – 19h30 – Culto

Comunidade Fortaleza Baixa
Igreja São Mateus
02 – 08h30 – Culto
08 – 19h30 – Culto - c/homenagem às 
mães
16 – 08h30 – Culto
23 – 08h30 – Culto – Leigo
 

Comunidade Alto Baú
Igreja Apóstolo Paulo
01 – 17h – Culto
23 – 09h – Culto 

Blumenau Fortaleza

pblufor1@gmail.com

(47) 3338-3261

Rua Theodoro Passold, 126, Fortaleza Alta

P. Edimar Schwingel
edimarschwingel@gmail.com

Blumenau Martin Luther

martinlutherprog@yahoo.com.br

(47) 3336-5214

Rua Santa Maria, 388, Progresso

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

MAIO
Comunidade Martin Luther
02 – 08h30 – Culto c/Assembleia
09 – 09h00 – Culto Dia das Mães + Culto 
Infantil
23 – 09h00 – Culto 140 Anos Com. ML

Comunidade João Batista
01 – 16h00 – Culto c/Assembleia
16 – 09h00 – Culto 

Comunidade Evangelista Lucas
01 – 09h00 – Culto 

Batismos
Ÿ Isaque Sasse Ribeiro – filho de 

Rafael dos Reis Ribeiro e Alma Joana 
Sasse

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
MAIO

02 – 09h00 Culto
09 – 09h00 Culto
23 – 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.

Cultos
MAIO

Comunidade Gaspar
02 – 09h00 - Culto 
09 - 09h00 – Culto com Santa Ceia - 
Dia das Mães
16 - 09h00 – Culto 
23 - 09h00 – Culto 
30 - 09h00 – Culto com Santa Ceia

Comunidade Gaspar Alto
08 - 18h00 – Culto 
23 - 09h00 – Culto com Santa Ceia

Setores de Trabalho
08 – 09h00 – Ensino Confirmatório 1° 
ano (presencial ou online)
12 – 19h30 – Estudo Bíblico no 
Youtube/Canal: Luterana Gaspar - IECLB
15 – 09h00 – Ensino Confirmatório 2° ano 
(presencial ou online)
22 – 09h00 – Ensino Confirmatório 1° ano 
(presencial ou online)
29 – 09h00 – Ensino Confirmatório 2° 
ano (presencial ou online)

Obs.: Os grupos de Dança Sênior, Coral, 
OASE e Culto Infantil estão suspensas 
até o presente momento devido o 
agravamento da pandemia. O ensino 
confirmatório está acontecendo de 
forma presencial quando possível, se 
esse não for o caso, será de forma 
online. Consulte os ministros e a 
secretaria sobre possíveis alterações 
nos horários dos grupos.  

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

Falecimento
Ÿ Carmen Zanluca – 12/03/2021, 

Comunidade Gaspar – 83 anos

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

MAIO
01 – 15h00 – Culto Salto Weissbach 
– Santa Ceia
02 - 09h00 - Culto Badenfurt – Após 
Palestra Pré Batismal
08 – 17h30 – JEBES
08 – 19h00 – Culto Badenfurt – 
Santa Ceia
09 – 09h00 – Culto Encano do 
Norte
09 – 09h00 – Culto Salto Weissbach
14 – 19h30 – Grupo Paroquial de 
Casais
16 – 09h30 – Culto Festivo Encano 
do Norte – Jubileu de Casamento
22 – 17h30 – JEBES
23 – 09h00 – Culto Badenfurt – 
Santa Ceia – c/ Horinha com Deus
23 – 09h00 – Culto Encano do 
Norte – Santa Ceia – c/ Horinha com 
Deus
23 – 18h30 – Culto Salto Weissbach 
– Santa Ceia – c/ Horinha com Deus

facebook.com/paroquiabadenfurt

instagram/paroquiabadenfurt

Falecimentos
Ÿ Dia 15/03/2021 – Ottorwin Emilio 

Korb – 90 anos. Filho de Frederico 
Korb e Helga Bennert Korb.

Ÿ Dia 16/03/2021 – Laudelin Reiter – 61 
anos. Filho de Henrique Mathias 
Reiter e Stefania Reiter.

Ÿ Dia 16/03/2021 – Wilfredo Kopsch – 
77 anos. Filho de Richard Kopsch e 
Linda Kopsch.

Ÿ Dia 19/03/2021 – Arnoldo Mario 
Pasold – 75 anos. Filho de Erwin 
Pasold e Helga Pasold.

Ÿ Dia 25/03/2021 – Wiegold Erwin 
Pasold – 78 anos. Filho de Erwin 
Pasold e Helga Pasold.

Ÿ Dia 05/04/2021 – Arlindo Kurth – 63 
anos. Filho de Arthur Kurth e Lidya 
Kurth.

Ÿ Dia 08/04/2021 – Sueli Teresinha 
Eger – 55 anos. Filha de Kunibert 
Eger e Renate Eger.

Ÿ Dia 10/04/2021 – Hilpert Prochnow – 
87 anos. Filho de Helmut Prochnow 
e Matilde Prochnow.

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

Batismos
Ÿ Enrico Duarte Bublitz - Filho de 

Fabricio Ricardo Bublitz e Andressa 
Duarte Bublitz

Ÿ Ravi Oliveira Kleine - Filho de 
Alessandro Kleine e Cleusa De 
Oliveira

Falecimento
Ÿ Aroldo Hadlich - 67 anos

Setores de Trabalho
Terça-feira     
Ÿ Ensino Confirmatório 1º ano – 18h00
Ÿ Encontro OASE Noturna na 2ª terça-feira 

do mês - 19h30
Quarta-feira    
Ÿ Ensino Confirmatório 2º ano – 18h00
Ÿ Encontro de Casais na 3ª quarta – 19h30
Ÿ Reunião da Diretoria na 2º quarta-feira do 

mês – 18h00
Ÿ Reunião do Presbitério na Última quarta-

feira do mês – 19h30
Quinta-feira   
Ÿ Encontro Terceira Idade na 1ª quinta – 

14h30
Ÿ Encontro OASE Esperança na 2ª e 4ª  

quinta – 14h30
Ÿ Estudo Bíblico na 1ª e 3ª quinta – 19h30
Sexta-feira:     
Ÿ HOGA-Homens do Garcia, na última 

sexta-feira - 19h30
Sábado:     
Ÿ Conj. Musical Mensageiros da luz – 14h30
Ÿ Encontros da Juventude– 17h00

Batismo
Ÿ Heloisa Kratz Heringer – Filha de: 

Fabiano Heringer e Joice Kratz

T

Falecimento
Ÿ Selma Laschewits

COMUNICADO

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

evolução da Pandemia.
Manteremos os membros informados, 

através do Whatsapp ou nos momentos 
dos avisos nos Cultos Online.

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
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SEMANA DA PÁSCOA

VISITA DOS PASTORES E CONSELHEIROS LEVANDO O JORNAL

Convidando familias para a encenação Domingo Ramos e diversas fotos da encenação

Visitando setor do Conselheiro Ademir Hoffmann

Visitando setor do conselheiro Ivo Teske
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BATISMOS
VITOR GABRIEL MUELLER filho de Rosemir e Flaviana Mathias Mueller 
(05/03-CCS).

FALECIMENTOS
Edeltrudes Kuester Marquardt 74 anos (22/02-CCS), 
Gido Aloisi 81 anos (02/03-CCS), 
Walli Marquardt Gessner 76 anos (25/03-CCS).
Bruch 82 anos ( 08/04 CCS)

CULTO DOMINGO DE RAMOS
Este ano iniciamos a semana Santa com o culto de Domingo de Ra-
mos, gravado na Comunidade Apóstolo Pedro com a encenação ao 
vivo da entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho.  
Para esta encenação visitamos, no dia anterior, algumas famílias 
que moram na estrada principal e convidamos para a encenação. 
Agradecemos a todas que participaram. Também agradecemos a 
Charles e Clarice Rahn que emprestaram seu animalzinho e também 
a filha Eduarda Beatriz que aceitou fazer o papel de Jesus. Foi um 
caminho logo até a última casa, mas foi muito emocionante fazer 
esta caminhada e o culto com a encenação. Em cada estação trans-
mitimos a benção do Senhor às pessoas que estavam ali na beira 
da estrada. Também agradecemos a Ezequiel Seibert Hellwig que 
auxiliou na filmagem e edição do vídeo. Este foi o culto com maior 
visualização de todos já gravados em nossa paróquia. E percorreu 
por várias regiões no Brasil e inclusive no exterior. Muitos elogios 
vieram para toda a equipe e ministros.

VISITAS AOS MEMBROS DE NOSSA PARÓQUIA
Os pastores Elpídio e Marli estão dando continuidade à visitação 
aos membros junto com cada Conselheiro/a. O objetivo é conhecer 
o setor de cada Conselheiro e manter contato com as famílias. É 
uma visita no portão da casa, mantendo distância, e demonstrando 
preocupação e carinho por cada membro de nossa paróquia.

CONVITE
Convidamos as diretorias de comunidades e grupos, e também os 
Conselho Fiscal para uma reunião seminário para tratar de assuntos 
relacionados a contabilidade, prestação de contas, compromissos 
legais e outros. Será dia 15 de Maio às 14h na sede da CCS.  Asses-
soria: Elemer Kroeger

MENSAGENS DE FÉ são enviadas Pelo Whats e Pelo Canal do Youtube da 
Paroquia: Paroquia Luterana Barra do Rio Cerro. Caso tiverem dúvidas, 
ou não estão no grupo de whats, entrem em contato com a secretaria 
= fone e whats 47 33761465

OFÍCIOS

Visitando setor 
conselheiros 
Agenor Kopp e 
Joel Siefert

CONTA BANCO VIACREDI 
Paroquia Evangélica de Confissão Luterana Barra do Rio Cerro.  
CNPJ da paróquia 83.784.553/0001-00
Banco: 085  -  Agência: 0101-5  -  Conta: 870367-1

PIX: Existe a possibilidade de fazer transferência com PIX.  
         A chave é 83.784.553/0001-00. 

OBS: Após o depósito realizado, enviar a informação sobre 
o mesmo para a secretaria da paróquia no telefone e Whats 
(47)3376-1465.

Agradecemos a contribuição de cada membro. 
Sua contribuição sustenta o trabalho em sua comunidade, 
paróquia, sínodo e IECLB a nível nacional.

GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS VÍDEOS



RECOMENDAÇÕES PARA CULTO PRESENCIAL
• Pessoas deverão vir de máscara
• Manter a distância de 1,5 m por pessoa que não 

seja da mesma família
• Não se cumprimentar com abraços ou apertos 

de mãos
• Utilizar álcool gel na entrada e saída do culto
• Para quem tem algum tipo de gripe, tosse, resfria-

do, febre, NÃO VENHA

CULTOS ITOUPAVA REGA I
• 09/05 – 09:00h – Culto – Homenagem às Mães
• 23/05 – 09:00h – Batismo – Pentecostes
• 06/06 – 09:00h – Culto – Batismo
• 26/06 – 19:00h – Culto – Batismo – (Sábado)

CULTOS ITOUPAVA REGA II
• 08/05 – 19:00h – Culto – Homenagem às Mães 
• 16/05 – 09:00h – Batismo 
• 05/06 – 19:00h – Culto – (Sábado)
• 20/06 – 08:30h – Culto – Ação de Graças com 
Santa Ceia e (após Almoço Comunitário!?)

CULTOS BRAÇO DO SUL
• 09/05 – 07:00h – Culto – Homenagem às Mães 
e (após Café Comunitário !?)
• 30/05 – 09:00h – Culto JUBILAR – 25 anos de 
Batismo e Confirmação 
• 19/06 – 19:00h – Culto – Batismo 
• 27/06 – 09:00h – Culto

PROMOÇÕES
• 08/05 – Itoupava Rega II – PASTELADA – Drive 
True (Pegar e levar a partir das 11h)
• 29/05 – Braço do Sul – FEIJOADA – Drive True 
(Pegar e levar a partir das 11h)

REUNIÕES
• 13/06 às 09:00h – Diretoria Itoupava Rega I
• 10/06 às 19:00h – Diretoria Paroquial
• 19/06 às 20:00h – Diretoria Itoupava Rega I

DIÁLOGO DE PREPARAÇÃO PARA BATISMO
08/05 e 12/06 (Sábado) às 15h em Itoupava Rega 
I - (Só acontece quando tem batismos inscritos)
Ligar para o pastor e se inscrever ou ver se está 
confirmado o encontro

 DEPARTAMENTOS: – (PRESENCIAL):  Culto Infantil; 
Ensino Confirmatório; OASE; Idosos; Grupos de 
Canto: Verificar as datas no Calendário da Paróquia
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.

BATISMO
HEITOR HENRIQUE ZECH, dia 28/03/2021 em Itou-
pava Rega 1. Ele é filho de Jackson Alexandre Zech 
e Carla Regiane Steinert. Membro da Comunidade 
de Braço do Sul. Desejamos ricas bênçãos.

PROFISSÃO DE FÉ

JACKSON ALEXANDRE ZECH fez a Profissão de Fé 
no dia 28/03/2021 em Itoupava Rega 1. Ele é filho 
de Marcos Zech e Ivete Deretti Zech. Membro da 
Comunidade de Braço do Sul. Deus lhe abençoe 
agora como membro da IECLB.

AMARILDO TENÓRIO DE ARAUJO fez a Profissão 
de Fé no dia 28/03/2021 em Itoupava Rega 1. Ele é 
filho de Antonio Tenório de Araujo e Sirley Martins 
de Araujo. Membro da Comunidade de Braço do Sul. 
Deus lhe abençoe agora como membro da IECLB.

BATISMO
Helena Hochsprung – filha de Marcelo Hochsprung e Luciana Dorow Hochsprung - 10.04.2021 – 
Igreja dos apóstolos
Arthur Felipe Mainka Zibell – filha de Vilmar Zibell e Martinha Mainka - 10.04.2021 – Igreja dos apóstolos

FALECIMENTOS
Victor Morsch -  03.04.2021 – Igreja Martin Luther.

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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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

Queridos irmãos e irmãs, ami-
gos das Comunidades da Paróquia 
Massaranduba!

Motivados pela Palavra de Deus que 
nos anima e orienta nos trabalhos do Seu 
Reino, queremos convidar a você e sua 
família a acompanharem os trabalhos 
que estão sendo feitos na paróquia, de 
forma virtual e cultos presenciais.

O texto bíblico em destaque nos con-
vida a confiarmos plenamente em Deus. 
Em meio aos perigos que estamos viven-
do, às incertezas, medo e luto. Muitos 
sofrem ameaças por defender esta ou 
aquela ideia, as polarizações dominam as 
conversas, outros sofrem intimidações, 
inseguranças. Para dentro deste contexto, 
desta realidade, esta palavra quer ser um 
consolo, um conforto, uma palavra po-
derosa diante das incertezas e angústias 
que perpassam o tempo presente. 

Paulo, o Apóstolo escreve estas 
palavras diante de tudo o que ele havia 
passado. De perseguidor dos cristãos, 
torna-se agora o maior defensor do cris-
tianismo. É um dos maiores escritores do 
Novo Testamento, foi perseguido, preso, 
julgado e condenado, e em meio a todos 
estes episódios, ele escreve esta palavra. 

Há alguns dias, celebramos a semana 
Santa. Onde lembramos da dor, morte e 
sacrifício de Cristo na cruz. Sofrimento 
este causado por nossa culpa, pois 

através deste ato desmedido do amor de 
Deus, Ele mesmo reconciliou a humani-
dade consigo. Deus toma a iniciativa de 
consertar o relacionamento que o próprio 
ser humano havia rompido pela desobe-
diência no jardim do Éden. Deus mesmo 
doa-se, coloca-se em lugar da humani-
dade, solidariza-se com o sofrimento e 
a miséria do ser humano e providencia-
-lhe perdão dos pecados, reconciliação, 
salvação e vida eterna. Mas sabemos 
que este ato não termina no túmulo, no 
sepulcro, mas sim, em glória. Quando 
Cristo rompe com o aguilhão da morte, 
ressuscitando ao terceiro dia, como Ele 
mesmo havia predito.

Diante da grandiosidade do amor 
de Deus, podemos confessar com o 
Apóstolo Paulo: “Tudo posso naquele 
que me fortalece”. Pois este Deus venceu 
a morte, diz-nos a Bíblia, o último inimi-
go a ser vencido. E isto celebramos com 
força e vigor no Domingo da Páscoa, 
quando festejamos a vitória da vida 
sobre a morte e celebramos a ressurrei-
ção de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual 
experimentou a morte, mas esta não o 
pôde aprisionar. 

Portanto, venha celebrar conosco e 
experimente em sua vida o amor, o poder 
de Deus e verás as ricas bênçãos que Ele 
quer derramar sobre sua vida e família. 
 P. Ivário Giese
 Pa. Marlete Stein Giese

“Tudo posso naquele que me fortalece”. (Fp. 4.13)

FALECIMENTO
ISA BIEGING, filha de Victor Georg (+)  e Erica 
Georg (+). Ela faleceu no dia 21/03/2021 no Hos-
pital Santa Izabel em Blumenau. Alcançou a idade 
de 61 anos. Membro da Comunidade de Braço do 
Sul. Deus fortaleça os familiares enlutados.
RUTH WEHRMEISTER DREWS, filha de Egon 
Wehrmeister  e Alzira Borchardt Wehrmeister (+). 
Ela faleceu no dia 24/03/2021 no Hospital Santo 
Antônio em Blumenau. Alcançou a idade de 56 anos. 
Membro da Comunidade de Itoupava Rega 2. Deus 
fortaleça os familiares enlutados.
MARCELO MAAS, filho de Wolfgang Maas (+) e Loni 
Maas. Ele faleceu no dia 31/03/2021 no Hospital 
Santa Izabel em Blumenau. Alcançou a idade de 43 
anos. Membro da Comunidade de Itoupava Rega 2. 
Deus fortaleça os familiares enlutados.

TELEFONES PRESBÍTEROS
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;  WHAT-
SAPP: (47) 98 803 9128  -  E-mail:  ferwoh@gmail.
com. E-mail da Paróquia:  paroquiaitoupavarega@
hotmail.com

PARA FAZER SUAS CONTRIBUIÇÕES
Itoupava Rega I  = 3378 1728 – Odila Pagel Strutz  
(WhatsApp: 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 – In-
formações 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: Tele-
fone (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! 
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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 08:00 as 12:00 horas  // a tarde das 13:00 as 17:30 horas // 1º e 3º sábados das 08:00 as 11:00 horas

 PPaarróóqquia Evangélica de Confissão Luterana São Lucas
                    - Comunidades Testo Alto, Cristo Salvador, Rega e Rega Alta -
                                          Pastor Aldo Beskow: (47) 3387-2468 / (47) 9195-1098
                            Pastora Sinara Grellmann Kammers: (47) 3395-1401 / (47) 8466-8802
                                        Pastor Danilo Kammers:(47) 3395-1401 / (47) 9993-8922

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

CCUULLTTOOSS
Comunidade Testo Alto
08/05 - 19:00 - pt
16/05 - 09:00 - pt - SC - Jubileu de

                                             Confirmação

29/05 - 17:00 - pt - SC -Confirmação

05/06 - 17:00 - pt - SC -Confirmação

19/06 - 19:00 - pt - SC - Colheita

27/06 - 09:00 - pt

Comunidade Rega
09/05 - 09:00 - pt
23/05 - 08:30 - al
06/06 - 09:00 - pt
19/06 - 17:00 - pt - SC -Confirmação

27/06 - 09:00 - pt - SC - Jubileu de

                                              Confirmação

Comunidade Rega Alta
09/05 - 09:00 - pt
30/05 - 09:00 - al
13/06 - 09:00 - pt
26/06 - 19:00 - pt - SC - Colheita

Comunidade Cristo Salvador
02/05 - 09:00 - pt
23/05 - 10:00 - al
20/06 - 09:00 - pt - SC - Colheita

GGRRUUPPOOSS DDIIVVEERRSSOOSS

OASE - às 14:00

05/05 - Rega
12/05 - Testo Alto
18/05 - Cristo Salvador
02/06 - Rega
09/06 - Testo Alto
15/06 - Cristo Salvador

Grupo de Mulheres - às 19:30
20/05 - Testo Alto
17/06 - Testo Alto

Grupo de Casais - às 19:00
16/05 - Rega
16/05 - Testo Alto
20/06 - Rega
27/06 - Testo Alto

Estudos Bíblicos - às 19:30
05/05 - Testo Alto meio
06/05 - Cristo Salvador
12/05 - Grützmacher
12/05 - Ribeirão Gustmann
02/06 - Testo Alto meio
03/06 - Cristo Salvador
09/06 - Rua Progresso

COMPARTILHAR DE ALEGRIAS E TRISTEZAS

Batismos:__________________________________

Magno Júnior Dallmann Souza, filho de Magno F. Souza e Thais R. Dalmann.

Helena Laís Schubert, filha de Márcio Schubert e Josiéle Wagenknecht.

Yoná Bloedorn, filha de Jairton e Karina Hausmann Bloedorn.

Antonella Tais Oechsler, filha de Rodrigo H. Oechsler e Kethlen T. Borchardt.

Óbitos: ____________________________________

Acelino Krueger, filho de Luiz e Amanda Krueger, nasc. Oestreich. 
Faleceu aos 76 anos, 06 meses e 04 dias.

Lilly Krueger, filha de Alberto e Augusta Volkmann, nasc. Hornburg. 
Faleceu aos 96 anos, 01 mês e 05 dias.

Gerhard Ehlert, filho de João e Emma Ehlert, nasc. Grützmacher. 
Faleceu aos 94 anos, 03 meses e 07 dias.

Mário Tambosi, filho de Eugênio e Victória Tambosi, nasc. Jaizarech. 
Faleceu aos 72 anos, 02 meses e 23 dias.

Graciele Jung, filha de Lodimar e Tânia Jung, nasc. Lemke. 
Faleceu aos 34 anos, 05 meses e 20 dias.
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Páscoa: vida e esperança 
Ação solidária

RIO DOS CEDROS

PARÓQUIA EV. de CONF.  LUT. de RIO dos CEDROS
P. Rolf Baade - Email: rolfbaade@gmail.com / Sap 99154 5425  /  Fone:   (47)   3386-1069
Presidenta: Edilson Wolter 9117 5912 / Tesoureiro: Jardel C. Maas 9 8871-1085

Presidentes das Comunidades
RDC:Olando Kannenberg 3386 1556  /  Rio Ada: Didmar Klemann  9 9262 8940
Cedro Alto: Roseli J. Withoeft 3386 2117  / A . Cedros: Albertina Spiess 3038 5316

Realizada a 21.03.2021 - Contemplados: 
1. R$ 1.000,00   Número    11.303  - EKS Auto Prime
2. R$    500,00   Número      9.520  - Liberto May
3. R$    300,00   Número    13.930  - Rudolf Hoffmann
4. R$    200,00   Número      6.118  - Schirlei Leal de Oliveira
5. R$    100,00   Número    14.325  - Franciele Dannehl

AÇÃO ENTRE AMIGOS da COMUNIDADE de RIO DOS CEDROS

HILDA MEYER
a 23 de março de 2021 aos 92 anos.

COMFIRMAÇÃO - RIO DOS CEDROS
a 10 de ABRIL de 2021

BATISMO - RIO ADA 27/03/2021

FALECIMENTO em CEDRO ALTO
ADINAR HOPPE

a 10 de abril de 2021 aos 65 anos.

RIO DOS CEDROS

BRUNO G. BUSARELLO

Filho de Neri J. Busarello e
Patrícia Lach Busarello

RIO DOS CEDROS

MICAEL JUNIOR ENGEL

Filho de Adélcio Engel e
Márcia A. Müller Engel

THIAGO D.ITTNER

Filho de Rui Ittner e
Simone Dumke Ittner

BIANCA ITTNER
Filha de Edson Ittner e

Silvane Lorene V. Ittner

LARA BEATRIZ TOMASELLI
Filha de Camila Kleinschmidt
   e  Emerson André TomaselliO tempo da Quaresma e as celebra-

ções da Semana Santa marcam, 
de forma especial, a vivencia 

da fé cristã.  A Páscoa, a Ressurreição é 
o nascimento da fé e da esperança que 
temos no Deus da vida. É justamente 
no evento pascal que reside alegria e 
esperança de que a morte não tem poder 
absoluto. A morte, vencida pela vida, 
pela ressurreição, faz com que os cora-
ções se encham de esperança e fé para 
testemunhar o anúncio de Cristo até os 
nossos dias.

Estamos vivendo tempos desafi ado-
res, onde nos sentimos cercados pela 
morte todos os dias. Ela nos amedronta, 
entristece, enche nossos corações de luto 
e dor. Como comunidade cristã e irmãos 
e irmãs na fé procuramos manter vivas 
em nosso meio a esperança de que dias 
melhores virão, onde poderemos levan-
tar os olhos e agradecer. Jesus anunciou 
aos seus seguidores: “a vossa tristeza se 
converterá em alegria” (João 16.20b).

Compreender o verdadeiro sentido da 
Pascoa é perceber que na esperança Deus 
renova em nossos corações também a 
nossa capacidade de amar e permitir 
que o gesto de amor de Jesus por nós 
não tenha sido em vão. Como Igreja, 
somos desafi ados a colocar também 
sinais concretos de vida e solidariedade. 
Dessa forma, através das lideranças da 
Comunidade Trindade e no desejo de que 
este tempo de Quaresma e Semana santa 
aponte para a vida e a esperança que 

queremos renovar em nossos corações, 
propomos uma ação solidária.  Desde 
o início de março, as famílias foram 
motivadas a participar deste momento. 
Primeiro, arrecadamos casquinhas de 
ovos que foram pintadas pelos jovens 
do Ensino Confi rmatório. Num segundo 
momento, outro grupo cuidou do prepa-
ro dos doces e organização das lem-
branças. E uma terceira equipe estará na 
realização do Drive-thru.

No dia  5 de abril, das 9h às 11h, 
aconteceu o  drive-thru Solidário . 
Nesta ação foram arrecadados cerca de 
230kg de alimentos, além de material 
de limpeza e higiene pessoal. O coelhi-
nho também esteve presente, deixando 
algo especial para as famílias. Todas as 
famílias que participaram da ação houve 
o sorteio de cesta de Páscoa.

O objetivo principal da ação foi 
resgatar nossa solidariedade, motivar os 
diferentes grupos da Comunidade e trazer 
motivos de esperança e alegria em meio a 
tantas difi culdades que temos enfrentado.  
O gesto solidário permite-nos compre-
ender o verdadeiro sentido de viver em 
comunhão e perceber sinais de vida e 
esperança na ação salvadora da cruz.

Gratidão a todos e todas que fi zerem 
sua doação. Aos grupos voluntários 
que auxiliaram na organização e ao 
Presbitério da Comunidade que também 
tem apoiado esta iniciativa.

 Pastora Mirian Ratz


