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Cooperar para avançar
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Sínodo Norte Catarinense 
tem nova identidade visual
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Paróquia de Blumenau faz 
mutirão de cuidado da Criação

SÍNODOS - PÁGINA 9

 MEIO AMBIENTE

Cooperativismo, conheça as origens 
no Brasil e sua importância, em texto 
sobre o Padre Theodor Amstad e relato 
sobre o CAPA Paraná.
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CONCORDA COMIGO?

A contribuição da IECLB 
para o cooperativismo de 
base familiar no Paraná
Cat. em. VILMAR 
V. SAAR, sociólogo 
e catequista emérito 
da IECLB em Marechal 
Cândido Rondon/PR

Pa. Dra. SCHEILA 
ROBERTA JANKE
Vice-Diretora Geral, 

Pomerode/SC

A Organização Mundial da Saúde instituiu 
o dia 14 de julho como Dia do Hospital. 
No Brasil, é no dia 2 de julho. Desde 
1048, cavaleiros encarregados de de-
fender o Santo Sepulcro de ataques nos 
tempos das Cruzadas acolhiam e cuida-

vam de peregrinos em Jerusalém. Desta forma, criou-se 
a Ordem dos Hospitalários. Mais tarde, durante os surtos 
da peste que assolavam a Europa, catedrais e basílicas 
funcionaram como hospitais para tratar dos doentes. 
Também Catarina von Bora e Martim Lutero abrigaram 
vítimas da peste em sua casa.

Durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas 
precisam ficar semanas em hospitais e tiveram que ser 
privadas do contato com seus familiares. Sabemos que 
nem sempre podemos ajudar um ente querido internado 
em estado grave no hospital. Mas queremos ter o direito 
de segurar sua mão, cuidar dele, simplesmente estar lá. 
Quão grande é a dor dos familiares que perderam entes 
queridos sem a chance de despedir-se deles. Pesado é 
o sentimento de impotência ou até de culpa por não ter 
podido estar lá. Será que a pessoa se sentiu sozinha? Será 
que sabia que não podíamos estar lá, ou se sentiu abando-
nada por nós?

Eu creio que nenhuma dessas pessoas estava sozinha 
no hospital. Elas estavam sob o cuidado de toda uma 
equipe médica. Mas, sobretudo, estavam sendo cuidadas 
por Deus. Em Hebreus 13.5 lemos “eu nunca os deixarei 
e jamais os abandonarei”. Muitas delas se recuperaram 
e voltaram para casa e para os seus. Outras descansaram 
e voltaram para um outro lar, para a casa do Pai (João 
14.2). Pois “não há nada que possa separar-nos do amor 
de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem poderes nem o 
mal. Nem a angústia, nem sofrimentos, nem mesmo a 
fome ou perigos. Se até seu Filho deu, por nós morreu 
na cruz, por que temer? Nada nos separará do amor de 
Deus” (Livro de Canto 508).

Para a confessionalidade 
evangélica-luterana 
é impossível separar 
a fé cristã do viver 

cotidiano. Ou seja, a fé no Deus 
da Vida tem relação direta e 
concreta com o viver real e 
cotidiano. Por isso, histori-
camente, a IECLB incentiva, 
apoia e realiza ações e projetos 
comunitários e sociais.

Fiel a esse princípio, no 
Oeste do Paraná a IECLB 
sempre deu o seu testemunho, 
apoiando e participando de 
movimentos e organizações 
sociais de defesa de direitos e 
de representação social, como 
o associativismo e o coope-
rativismo. Comprovam isto o 
envolvimento e apoio de inú-
meras lideranças da IECLB no 
início da constituição e orga-
nização de várias cooperativas 
e no apoio e participação no 
movimento dos desapropria-
dos pela Hidrelétrica de Itaipu. 

Nas últimas décadas, 
merecem destaque o in-
centivo e apoio na estru-
turação e funcionamento 
da Acempre (Associação 

Central dos/as Produtores/
as Rurais Ecológicos) e do 
CAPA (Centro de Apoio e 
Promoção da Agroecologia), 
núcleo de Marechal Cândido 
Rondon/PR.

O trabalho do CAPA 
Rondon em prol do associa-
tivismo e do cooperativismo 
está expresso na assessoria 
que realiza a oito cooperativas 
e dezenas de associações e 
grupos de produção ecológi-
cos e de certificação partici-
pativa, todos da agricultura 
familiar e/ou camponesa.

Quando há efetiva par-
ticipação dos associadas e 
associados e gestão demo-
crática, o associativismo e o 
cooperativismo constituem-se 
em um importante instrumen-
to de análise e solução dos 
problemas e adversidades 
enfrentadas pela agricultura 
familiar e camponesa, que é 

quem produz a imensa maio-
ria dos alimentos básicos que 
chegam à mesa das famílias 
brasileiras.

Além do Oeste do Paraná, 
o CAPA possui núcleos de 
atuação em Verê, no sudoes-
te do Paraná, e em Erexim, 
Santa Cruz do Sul e Pelotas, 
no Rio Grande do Sul. 
Institucionalmente, os núcleos 
do CAPA constituem-se como 
filiais da Fundação Luterana 
de Diaconia (FLD).

O principal diferencial do 
CAPA e das cooperativas e 
associações por ele assessora-
das é o fato de ter como foco 
e prioridade a agricultura 
familiar e camponesa, comu-
nidades indígenas, quilombo-
las e pescadores/as artesanais 
que usam práticas agroeco-
lógicas em seus sistemas de 
produção.

Além de não assessorar a 
produção convencional, agro-
química, o CAPA busca atuar 
com ações que comtemplam a 
integridade e toda a complexi-
dade da realidade da agricul-
tura familiar e camponesa. Ou 
seja, promove e assessora a 
organização social – o asso-
ciativismo e o cooperativismo 
de base – a produção agroeco-
lógica, a agrotransformação, 
a certificação participativa e 
a comercialização conjunta e 
solidária.

Quando há efetiva 
participação de 
associadas e associados 
e gestão democrática, 
o associativismo e 
o cooperativismo 
constituem-se em um 
importante instrumento 
de análise e solução 
das adversidades 
enfrentadas pela 
agricultura familiar 
e camponesa.

Ele fez isso para que todos pudessem 
procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele 
não esteja longe de cada um de nós..”        

ATOS DOS APÓSTOLOS 17.27
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 CONFERÊNCIA MINISTERIAL INTERSINODAL

Onde está Deus na Pandemia?
 MENSAGEM

ASSEMBLEIA DO 
SÍNODO NORTE 
CATARINENSE

“Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo propósito debaixo 
de céu” (Eclesiastes 3.1). 

Nossa vida tem diferentes tem-
pos. E é cheia de experiências marcan-
tes. Algumas são inesquecíveis porque 
são muito boas. Outras permanecem 
na lembrança por não serem tão boas. 
É assim em nossa vida pessoal, fami-
liar, comunitária.

Como Igreja, temos experimentado 
tempos diferentes, inesquecíveis, até 
estranhos. Quem diria que viveríamos 
distanciamentos ao invés da comunhão 
de abraços; que teríamos os rostos 
escondidos por máscaras ao invés de 
exibirmos largos e contagiantes sor-
risos. Nesse tempo, aprendemos mais 
sobre nossas limitações, sobre nossa 
finitude.

Milhares de pessoas têm falecido, 
além do que ocorre em “tempos nor-
mais”. É impossível sabermos quantas 
vidas mais desse modo ainda partirão, 
em nosso país e pelo mundo afora. 
Talvez, nós próprios ainda venhamos a 
ser colhidos.

Num momento, chegamos a 
imaginar que seríamos novas pessoas, 
após a pandemia. Novos jeitos de ser 
e novas formas de relacionamento 
surgiriam. Haveria uma redefinição 
de valores. O que de fato é importante 
e necessário para o bem viver ficaria 
mais em evidência. Quem sabe, isso 
ainda virá...

Fato é que a soberania de Deus 
se afirma acima de nossas vontades, 
acima de qualquer vontade. Por mais 
que alguém duvide, por mais que nos 
sintamos pessoas poderosas, o salmista 
pergunta: “que é o ser humano, para 
que te lembres dele?”. Há um poder 
que está além de nossas forças. Esse 
poder é Deus.

E, em Jesus Cristo, nosso Deus 
revelou sua plenitude. Por isso, Ele 
é nossa esperança aqui nesse mundo 
e no que há de vir. Como pessoas de 
fé em Cristo Jesus, cremos que nos-
sas dores e desalento passarão: “Eis 
que se farão novas todas as coisas” 
(Apocalipse 21.5). Não nos cansamos 
de assim afirmar.

Sigamos em frente, confiantes de 
que o que há de vir é indescritivelmen-
te melhor. Nossas orações não são em 
vão. Nossa dedicação vale a pena. Pelo 
Batismo somos chamadas e chamados 
a proclamar e testemunhar. O Reino de 
amor, justiça e paz é o horizonte que 
nos faz perseverar. Viver o Batismo: 
dons a serviço!

Delegadas e Delegados da 
24ª Assembleia Sinodal

Ministras e ministros dos 
sínodos Norte Catarinense e 
Vale do Itajaí se reuniram em 

Conferência Ministerial Intersinodal, 
no dia 8 de junho, através da plataforma 
Zoom. Em torno de noventa ministras e 
ministros participaram. O tema estudado 
foi “Onde está Deus na Pandemia?”, sob 
a assessoria do Prof. Dr. Roger Marcel 
Wanke, Diretor Geral da Faculdade 
Luterana de Teologia, de São Bento do 
Sul/SC. Os pastores sinodais Guilherme 
Lieven e Claudir Burmann conduziram a 
conferência.

Em sua abordagem, o Professor 
Roger apontou que Deus sempre esteve 
presente na história de seu povo, espe-
cialmente em meio a dificuldades e cri-
ses. Destacou a ação de Deus na história 
de Rute e seu contexto. Partilhou sobre 
a contribuição de Martim Lutero no 

contexto de sofrimento e morte (pestes), 
mencionando que “devemos confiar 
em Deus em todas as circunstâncias e 
situações e, por nosso chamado, servir às 
pessoas”.

Afirmou que Deus está presente 
diante de cada leito de UTI; também está 

com as pessoas que estão nos corredo-
res dos hospitais; está com as pessoas 
com sequelas pós-COVID; está presente 
no luto. “Deus está presente contigo e 
comigo, que temos a tarefa de consolar 
pessoas, quando nós mesmos precisamos 
ser consolados”. Finalizou dizendo que 
“Deus está presente, porque ele esteve 
na cruz; e, se Ele esteve na cruz, ele está 
diante do sofrimento que vivemos nos 
dias atuais”.

Os Sínodos Norte Catarinense e 
Vale do Itajaí, além da Conferência 
Ministerial Intersinodal, desenvol-
vem outras atividades em conjunto: 
Jornal O Caminho, Acampamento 
de Jovens, Encontro de Ministras 
Eméritas e Ministros Eméritos, Encontro 
Intersinodal de Diaconia, Encontro na 
Área da Música e Louvor, além de ou-
tras atividades pontuais.Professor Dr. Roger Marcel Wanke

As manhãs das terças-feiras do 
mês de maio tiveram um gosto 
especial para as ministras da 

IECLB. Quem aceitou o convite, teve 
a alegria de reunir-se com colegas 
que, em alguns casos, fazia anos que 
não se viam. A série de encontros foi 
oferecida pela Secretaria do Ministério 
com Ordenação, em parceria com a 
Coordenação de Gênero, Gerações 
e Etnias. A assessoria foi da pasto-
ra em. Iára Müller que, a partir de 
Mateus15.21-28 e João 12.1-8, refletiu 
sobre o sentimento de culpa e como 

As terças de maio foram para as ministras
 SECRETARIA DO MINISTÉRIO COM ORDENAÇÃO

lidar com ele. A ousadia e a coragem, 
a fé e a extravagância de Maria e da 
mulher siro-fenícia Zaar levou as 
ministras a reavaliar esse sentimento 
numa perspectiva de transformação e 
responsabilidades.

Para favorecer o diálogo em peque-
nos grupos, foram propostas questões, 
como: O que me moveu a fazer, dizer 
tal coisa é justa e boa? Se eu compar-
tilhasse minha intenção com outras 
pessoas, eu teria apoio? Encontro 
solidariedade no meu ato? Há outras 
mulheres que estão na mesma situação 

e fariam o mesmo? Se eu não tivesse 
feito o que fiz, a situação estaria melhor 
ou pior?  Perceber a diferença entre os 
termos sentimento de culpa e sentimen-
to de responsabilidade. Aprender a se 
desculpar e perdoar. 

Durante a série de quatro manhãs 
de encontro, faltou tempo para os 
diálogos. Inspiradas pela Palavra de 
Deus, as ministras trocaram ideias 
sobre o ministério, com suas alegrias e 
desafios; sobre a pandemia, com suas 
inseguranças e incertezas; sobre a vida, 
com gratidão e esperança.

Da teoria à prática
 SECRETARIA DE HABILITAÇÃO AO MINISTÉRIO

A Secretaria da Habilitação ao Ministério divulgou, no dia 
27 de maio, a lista de aprovadas e aprovados no Exame 
de Admissão ao Período Prático de Habilitação ao 

Ministério na IECLB, o famoso PPHM. A relação lista as pesso-
as aprovadas no exame escrito, realizado no dia 25 de maio.

Para o Ministério Missionário foi aprovado Rainieli Keiner 
Viviani. Para o Ministério Pastoral estão habilitados Areli 
Krüger, Carlos Henrique Viana Echeverria, Cícero Camillo 
Junior, Dóris Coswig Fischer Macedo, Ermelinda Klitske, 
Guilherme Brinker, João Henrique Stumpf, Jociely Jacob 
Ponath Torquato, Joice Barz, Ketlin Lais Schuchardt, Lohan 
Schulz Tesch, Michael Kuhn Pothin, Pablo Fernando Dumer, 
Rony Marcos Adami, Samara Bachmann, Taiana Luisa Wisch 
e Thiago Pagung Lauvers.

Os nomes que não constam nesta lista puderam inscre-
ver-se até o dia 10 de junho para a realização do segundo 
exame escrito, agendado para o dia 9 de julho. Segundo a 
coordenadora da Secretaria, a Catequista Dra. Haidi Drebes, a 
Secretaria da Habilitação se coloca à disposição para conver-
sar sobre o resultado do Exame.

CLEMENTE JOÃO FREITAG (67 anos) faleceu no dia 
1o de junho no hospital, em Curitiba/PR, em decorrência 
de um câncer e por complicações da Covid-19. Natural 
de Entre-Ijuís/RS, Freitag atuou como pastor da IECLB 
de 1980 a 1987 na Paróquia de Chapecó/SC; até 1988 
no Projeto "Atingidos por Barragem"; de 1989 a 1991 
na Paróquia de Planalto/PR; de 1991 a 2000 na Paróquia 
Dois Vizinhos/PR e de 2000 a 2011 na Paróquia de 
Badenfurt, em Blumenau/SC. Ele foi sepultado no dia 2 
de junho em Blumenau/SC.

Pastor Clemente 
João Freitag 
faleceu no dia 1o 
de junho aos 67 
anos de idade

 IN MEMORIAM

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Instalações investem 
pastoras e pastores nos sínodos 

ORDENAÇÕES

FOTO: CLARICE DARONCO

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

Pastora Elke Doehl é a nova 
capelã do Hospital Dona Helena

 CAPELANIA

O Domingo de 
Pentecostes marcou a 
vida da pastora CRISTINA 
LÜCKMEIER, no dia 23 de 
maio, quando aconteceu sua 
ordenação ao Ministério 
Pastoral. O culto foi cele-
brado na Comunidade de 
Armação, em Penha/SC, 
Paróquia de Piçarras, e foi 
celebrado pelo pastor si-
nodal Claudir Burmann e 
seu vice, pastor Cristiano 
Ritzmann. A Presidência 
delegou as ordenações de 
2021 para pastoras e pasto-
res sinodais, mas a Pastora 
Presidente Sílvia Beatrice 
Genz participou com men-
sagem em vídeo. A Pastora 
Cristina é natural de Estrela/
RS, graduada em Teologia e 
Pedagogia e Pós-Graduada 
em Psicopedagogia. É casada 
com Leonardo Dannenhauer 
e tem um filho, Luan.

No domingo 13 
de junho, em culto na 
Comunidade de Agrolândia/
SC, foi realizada a ordenação 
ao Ministério Pastoral de  
HENRIQUE LUIZ ARNOLD. A 
celebração foi dirigida pelo 
pastor sinodal Odair Braun, 
e assistida pelos pastores 
Dirceu Strelow e Ingo Piske. 

Pastor Henrique fez seus 
estudos nas Faculdades EST, 
estágio prático em Santarém/
PA e PPHM em Lajeado/RS 
sob a mentoria do pastor Luiz 
Henrique Sievers. Em dezem-
bro de 2020 a Presidência da 
IECLB enviou Henrique para 
assumir a Paróquia Trindade, 
com sede em Guarapuava/
PR no Sínodo Paranapanema. 
Nesta paróquia, iniciou a sua 
atuação em 01/03/2021.

Os meses de maio e junho 
foram movimentados 
nas comunidades dos 

sínodos Vale e Norte. Com o 
avanço da vacinação e protoco-
los rígidos de segurança as ati-
vidades estão voltando pouco a 
pouco ao normal. As instalações 
de novos ministros e ministras 
também voltaram a acontecer. 
Sob a coordenação dos pastores 
sinodais Guilherme Lieven e 
Claudir Burmann, acompanhado 
de assistentes e membros das di-
retorias dos Conselho Sinodais, 
pastores e pastoras, por meio 
da palavra, oração e bênção, 
foram incumbidos de exercer o 
ministério no campo de ativi-
dade na presença de Deus e da 
comunidade.

BLUMENAU - A Sociedade 
Evangélica de Senhoras de Blumenau/
SC celebrou no dia 28 de maio, a 
instalação do casal de ministros, 
o pastor Hilton Jair Gorris e 
a pastora Christiane Plautz. O 
culto aconteceu no Lar e Residencial 
Elsbeth Koehler. A caminhada 
ministerial iniciou compartilhada em 
agosto de 1996 em Augusto Pestana/
RS (1996-2002). Após serviram 
em Jaraguá do Sul/SC (Paróquia 
Ap. Paulo) e Benedito Novo/SC. 
Em junho de 2010, o pastor Hilton 
iniciou o trabalho na Paróquia Unidos 
em Cristo, em Brusque/SC. No ano 
seguinte, a pastora Christiane iniciou 
suas atividades na União Paroquial 
de Brusque. Eles atuam na instituição 
desde fevereiro deste ano. 

TIMBÓ UNIDOS EM CRISTO - Na noite do dia 30 de maio 
aconteceu o culto de instalação do pastor Adilson Koch na 
Paróquia de Timbó. Durante o ato, sua esposa, Deisi Luiza 
Cassel, que também é pastora, fez um breve relato da caminhada 
ministerial. O casal já está há mais de um ano na Comunidade 
Unidos em Cristo. Ele tem 38 anos e é natural de Indaial/SC. 
Em 2003 ingressou na Faculdade de Teologia. O período prático 
foi realizado em Ibirama. Na sequência, Koch foi enviado para a 
Paróquia da Paz, em Dalbérgia, Ibirama, em 2011, onde atuou até 
a mudança para Timbó. O casal ministerial tem dois filhos: Nícolas 
Luiz e Joana Adele, ela recém-nascida. 

TIMBÓ CRISTO BOM PASTOR - A 
Paróquia de Timbó celebrou, no dia 
12 de junho, o culto da pastora 
Paula Naegele, no segundo campo 
de atividade ministerial. A celebração 
aconteceu nas dependências do 
salão comunitário, de acordo com 
os protocolos vigentes. Ela é natural 
de Três Passos/RS, fez sua formação 
teológica na Faculdades EST, em 
São Leopoldo/RS, graduando-se em 
2009. O período prático aconteceu 
na Paróquia de Florianópolis/SC, 
junto à Comunidade da Trindade. Foi 
ordenada ao ministério pastoral em 
2012 e enviada para a Paróquia de 
Farroupilha.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - O 
pastor Eloir Carlos Ponath foi 
instalado na Comunidade de Balneário 
Camboriú, no domingo, 13 de junho. 
Ele é natural de São Gabriel da Palha/
ES, casado com Raulinda Keppe 
Siebert Ponath e pai da Alice (10) e do 
Lucas (05). Ele estudou na Faculdades 
EST, em São Leopoldo /RS e realizou 
o período prático na Paróquia de 
Espigão do Oeste/RO. Seu primeiro 
campo de atividade ministerial foi na 
Paróquia de São João de Laranja da 
Terra/ES. Atuou também em Blumenau 
Centro/SC e Domingos Martins/ES.

FOTO: CLARICE DARONCO

O Hospital Dona Helena, 
de Joinville/SC, tem 
uma nova capelã hos-

pitalar. É a pastora Elke Doehl. 
Sua investidura aconteceu no 
dia 26 de maio, em celebração 
oficiada pelo pastor vice-sino-
dal Cristiano Ritzmann, tendo 
como assistente a diácona 
Vilma Reinar. 

A Capelania Hospitalar 
integra o Programa de 

Humanização do Hospital 
Dona Helena. Foi implemen-
tado em 2012, sendo parte 
da equipe multidisciplinar 
que atende as pessoas que 
buscam apoio. Seu foco é o 
olhar holístico, o atendimento 
integral à pessoa que busca 
tratamento e cura. E, quando o 
momento derradeiro acontece, 
a Capelania Hospitalar ofe-
rece amparo que outras áreas 
profissionais não conseguem 
realizar.

MARCELA GÜTHER, Joinville/SC

DIVULGAÇÃO O CAMINHODIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Após quatro meses de espera, 
o Pastor Marciano Schlösser foi 
investido como pastor da Paróquia 
Bom Samaritano, em Jaraguá 
do Sul. O início de suas atividades 
aconteceu em fevereiro. Mas, diante 
do quadro da pandemia, o culto de 
instalação aconteceu só no domin-
go, 6 de junho, na Comunidade São 
Lucas. O Culto foi conduzido pelo 
pastor sinodal Claudir Burmann, 
com os assistentes os pastores 
Cleiton Friedemann Dr. Roger 
Wanke. Lideranças das quatro co-
munidades que compõem a paróquia 
estiveram presentes.Na pregação do 
Culto, o pastor Roger tematizou so-
bre a reconciliação, lema da semana. 
Destacou a reconciliação como ato 
divino e humano. O pastor Marciano 
é natural de Pouso Redondo/SC. 
Anteriormente, atuou nas Paróquias 
de São Luiz Gonzaga e Portão/RS.

PASTOR 
MARCIANO 
SCHLÖSSER 
NA BOM 
SAMARITANO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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 CENTRO DE EVENTOS RODEIO 12

Vilnei Varzim ensina a 
escrever para o rádio

Nova diretoria em meio à pandemia

 COMUNICAÇÃO

DEVAGAR AÍ!

Durante a Semana 
Nacional de Segurança 
no Trânsito, em maio, a 
Organização Mundial da 
Saúde-OMS pediu a redu-
ção do limite de velocidade 
em centros urbanos para 30 
Km/h. Segundo a entida-
de, cerca de 1,3 milhões de 
pessoas perdem a vida anual-
mente em colisões no trânsito, 
tendo o excesso de velocidade 
como a principal causa. Para 
a OMS, o mundo precisa de 
cidades mais seguras, saudá-
veis, verdes e melhores de se 
viver. A crise da Pandemia 
oferece uma chance de um 
novo começo à humanidade.

ARQUITETO 
DAS IGREJAS 
DE BRUSQUE 
E BLUMENAU 
MORRE AOS 101

Gottfried Böhm, arquiteto 
da Catedral de Blumenau e 
da Matriz de Brusque, faleceu 
na Alemanha aos 101 anos de 
idade. Sua morte ocorreu em 
Colônia, no último dia 9 de 
junho. Böhm estudou arquite-
tura na Universidade Técnica 
de Munique, onde se formou 
em 1946. Filho de uma tradi-
cional família de arquitetos, 
em seu escritório em Colônia 
foram projetadas a Igreja 
Matriz São Luís Gonzaga 
de Brusque e a Catedral São 
Paulo Apóstolo de Blumenau. 
As duas obras são volumes 
resultantes de composições 
simples e proporcionais a 
partir do uso de pedras, tijolos 
e concreto armado, apresen-
tados em seu estado aparente 
que interage com o terreno 
e com o entorno imediato. 
Gottfried Böhm nasceu em 
Offenbach, Alemanha, em 23 
de janeiro de 1920.

 BODAS DE PLATINA

ALZIRA VAN DEN BYLAARDT KEUNECKE E WIGANDO 
KEUNECKE receberam no dia 12 de maio a bênção pelas Bodas de 
Platina. A cerimônia foi realizada pelo pastor Renato Creutzberg na Igreja 
Martin Luther, Itoupava Seca, Blumenau/SC.
Ó Deus, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó 
altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua 
fidelidade (Salmo 92.1-2).

No dia 31 de Maio 
aconteceu a assembleia 
geral do Centro de 

Eventos Rodeio 12, onde foi 
eleita a nova diretoria para o 
biênio 2021-2022. 

Desde o início da pandemia, 
os desafios de sustentabili-
dade tornaram-se maiores e 
não se mediram esforços para 
a superação das dificuldades 
que surgiram desde então. A 
história de Rodeio mostra a 

importante contribuição que a 
instituição deu para a missão de 
comunidades cristãs, entidades, 
empresas, assim como para o 
poder público. Rodeio 12 já 
possibilitou muitos encontros, 
retiros, programas de formação 
e de treinamento. 

A Assembleia Geral reafirma 
“o compromisso institucional 
de Rodeio 12 em servir a Deus 
e ao próximo com iniciativas de 
formação humana integral no 

relacionamento com entidades e 
igrejas. Conjugamos essas duas 
dimensões tendo a clareza de 
que sempre podemos melhorar 
e repensar nossa caminhada 
para que Rodeio 12 seja espaço 
facilitador e confortável para os 
eventos, conjugado com a bela 
área verde e responsável com o 
meio ambiente.”

A nova diretoria elei-
ta ficou assim constituída: 
Presidente, Dari Jair Appelt; 

Vice-presidente, Nereu Roepke; 
Tesoureiro, Waldomiro Roepke; 
Vice-tesoureira, Suzana Karina 
Tribess Stricker; Secretário, 
Bernt Emmel; Vice-secretário, 
Rolf Baade. O Conselho 
Fiscal Efetivo é integrado por 
Renilda Klabunde Tribess, 
Elemer Kroeger e Edilson 
Eliseu Agostini. O Conselho 
Fiscal Suplente tem Norival 
Muller, Sigfrid Baade e Rubens 
Olbrich.

A Rede de Rádios União 
FM ofereceu na quarta, 
2 de junho, um espaço 

de formação para autores e au-
toras dos programas Um Olhar 
para o Vale e Conversando 
com Você. Esses programas vão 
ar diariamente no horário das 
6h40 e 11h40.

Com o tema Suspirar, 
Observar e Inspirar o psicólogo 
Vilnei Varzim, de Pelotas/RS, 
trouxe estímulos para a elabora-
ção de textos. Também foi ênfa-
se do encontro o cuidado pesso-
al, a necessidade de manter-se 

acesa a fé e a esperança nesse 
tempo de pandemia. A reflexão 
ajudou a repensar a maneira de 
enxergar a vida, de ver o extra-
ordinário nas pequenas coisas. 
De onde vem nossa inspiração? 
Foi a pergunta deixada para os 
mais de 40 participantes.

O encontro foi planejado 
e organizado pelo Conselho 
Intersinodal da Programação 
Evangélico-Luterana da rá-
dio, formado por conselheiros 
dos quatro sínodos: Sul-Rio-
Grandense, Rios dos Sinos, 
Vale do Itajaí e Nordeste 
Gaúcho.

O encontro contou com a 
presença do diretor da rádio, 
Rodrigo Giacomet, do presi-
dente, Daniel Möller, do pastor 
sinodal Carlos Bock, das pasto-
ras sinodais Roili Borchardt e 
Tânia Weimer.

A pastora Cleide Schneider, 
responsável pela coordenação 
dos programas, conduziu o 
encontro. Fica o estímulo para 
que sejam escritos textos que 
alcancem os ouvintes da rádio 
levando esperança e ânimo em 
meio ao contexto de pandemia 
que vivemos no momento.

Psicólogo Vilnei Varzim

O Movimento Ecumênico de Curitiba-MOVEC organizou coro e orquestra para 
a Semana de Oração pela Unidade Cristã-SOUC, com diversas denominações 
cantando juntas, sendo luz de Cristo para o mundo através da arte e da música. 
Mosaico de amor, mosaico de paz, mosaico de esperança, mosaico de alegria, 
cacos coloridos que formam o Corpo de Cristo, vivificado pelo Espírito Santo e 
fazendo a vontade do Pai.

CANTO ECUMÊNICO EM CURITIBA

O grupo interdenominacional apresentou a canção 
Mosaico de Deus, uma composição de Ana Clara 
Rodrigues e Louis Marcelo Illenseer, com o arranjo 
orquestral de Telmo Pedro de Souza. Vale a pena 
assistir e curtir! 
Aproxime a câmera do seu celular ao QR-Code ao 
lado e vá direto para o vídeo.

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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Protesto contra a violência sexual
A ESPERANÇA É A 
ÚLTIMA QUE MORRE

 SORORIDADE

Pa. VERA REGINA 
WASKOW, Curitiba/PR

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).

A campanha Quinta-feira 
de Preto é uma mo-
bilização pelo fim da 

violência contra a mulher, pro-
movida pelo Conselho Mundial 
de Igrejas (CMI). A Campanha 
teve início nos anos 80 como 
uma forma pacífica de protesto 
e denúncia ao estupro e a vio-
lências ocorridas especialmente 
nos contextos de conflitos e 
guerras.

A campanha chama as 
pessoas a se vestirem de preto 
e utilizarem a identificação da 
campanha (um boton) todas as 
quintas-feiras para declarar que 
fazem parte do movimento glo-
bal de resistência e luta às ati-
tudes e práticas que permitem 
o estupro e a violência. Essa 
ação visa mostrar respeito pelas 
mulheres que são resilientes 
diante da injustiça e da violên-
cia, incentivando outras pessoas 
a se unirem no movimento.

BRASIL – No Brasil, a 
campanha é pouco conhecida, 
especialmente porque há uma 
discussão em torno do nome da 

gênero e a eliminação de todas 
as formas de violências. 

Quando realizar ações li-
gadas ao movimento Quintas-
Feiras de Preto ou para incen-
tivar a justiça de gênero, com-
partilhe com a Coordenação 
de Gênero, Gerações e Etnias 
através do e-mail coordena-
caogenero@ieclb.org.br ou 
poste em suas redes sociais 
utilizando as hashtags #quinta-
feiradepreto, #thursdaysinbla-
ck e #IECLBquintadepreto. Ao 
dar visibilidade a essas ações, 
além de conscientizar as pes-
soas de que a violência sexual 
e de gênero é pecado e vio-
lação dos Direitos Humanos, 
motivamos mais pessoas a se 
unirem em torno dos esforços 
para transformar essa triste 
realidade.

campanha e o que ela significa 
num contexto onde a cor preta 
é tantas vezes relacionada às 
atitudes e situações com cono-
tações raciais e negativas. 

Importante é afirmar e escla-
recer que, nesta campanha, a cor 
preta é usada como uma cor de 
resiliência e resistência. Ela vem 
motivada pelas mães da Praça de 
Maio que se vestem de preto; pe-
las mulheres que lutam por causa 
do massacre palestino; pelas mu-
lheres da Bósnia que protestam 

contra o uso do estupro como 
arma de guerra; pelo movimento 
Black Sash na África do Sul, 
que protestou contra o apartheid 
e seu uso de violência contra 
pessoas negras. A cor preta vem 
carregada com essas resistências 
de movimentos que lutam pelo 
fim da violência.

Como integrante do 
Conselho Mundial de Igrejas, 
a IECLB apoia essa campanha 
e, através dela, reforça seu 
compromisso com a justiça de 

Acompanhe 
semanalmente 
os conteúdos 
que estão sendo 
produzidos no 
Instagram da 
IECLB

 OASE

Uma tarde de comunhão 
e cuidado com as ações 
da OASE Sinodal mar-

cou a assembleia da organiza-
ção no Sínodo Vale do Itajaí, 
que aconteceu no meio virtual, 
no sábado, dia 12 de junho. 
O pastor sinodal Guilherme 
Lieven conduziu a reflexão, 
quando agradeceu pelas ações 
diaconais e de acolhimento das 
mulheres durante a pandemia. 
“A OASE tem na sua história 
o atendimento às pessoas e o 
apoio às comunidades e assim 
também foi durante este perío-
do da pandemia”.

A presidente da OASE 
Sinodal, Siegrid Hoeft, apre-
sentou o relatório das ativi-
dades do ano passado e nele 
resumiu ações importantes 
de atendimento às famílias e 
pessoas em vulnerabilidade, 
doações ao centro de eventos 

Rodeio 12 e encontros virtuais. 
Ela lembrou que, em março 
passado, a instituição conse-
guiu realizar um grande encon-
tro presencial. As coordenado-
ras e presidentes dos grupos 
ainda aprovaram a prestação de 
contas, o orçamento e outras 
ações importantes para a ma-
nutenção das atividades com 
mulheres no Vale do Itajaí. 

Sínodo Vale do Itajaí 
realiza prestação de 
contas em assembleia

Presidente Siegrid Hoeft

Assim diz um ditado 
bastante conhecido. Esse dita-
do nunca me trouxe a paz que 
ele parece querer passar, afi-
nal de contas, ele afirma que 
a esperança morre, ainda que 
por último, mas ela morre. 

Esses tempos duros e 
difíceis nos confrontam com 
a necessidade de esperançar, 
esperar em confiança. Creio 
que não estamos sozinhas e 
sozinhos. Creio e confio na 
presença misericordiosa de 
Deus em todos os momentos. 
Essa fé me faz afirmar que a 
esperança, de quem tem sua 
vida dirigida por Deus, não 
morre. 

O profeta Isaías testemu-
nhou isso ao afirmar: “Os que 
esperam no senhor renovam 
as suas forças” (Is. 40.31a). 
A espera em Deus é uma 
espera ativa, uma espera em 
profunda confiança e cons-
tante renovação. Deus mesmo 
nos dá as forças necessárias 
para enfrentar todas as situa-
ções. 

Como eu, você já deve ter 
olhado para trás e refletido 
sobre os acontecimentos de 
sua vida. Em muitas situações 
nos perguntamos: Como con-
segui superar aquela situa-
ção? De onde tirei forças para 
lidar com isso? 

Assim também o povo de 
Deus fortaleceu sua fé e ani-
mou-se para a caminhada ao 
olhar para trás e reconhecer 
que todos aqueles passos só 
foram possíveis graças à pre-
sença e à bondade de Deus. 

E você, consegue perceber 
a presença de Deus ao seu 
lado? Consegue afirmar e tes-
temunhar a esperança viva e 
real em tempos tão sombrios? 
Espero que sim, pois isso sig-
nifica que você, não só está 
vivo, mas é parte do meio e 
toda a criação de Deus e nela 
você está sendo chamado a 
reagir. Quem tem a Cristo 
como Senhor e salvador, diz: 
“A esperança é eterna”.

ARTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IECLB

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

Bispa Jackelén é 
conferencista em 
curso da PUCPR

A PUCPR recebeu, no 
dia 24 de maio, a 
arcebispa luterana da 

Suécia Dr.ª Antje Jackelén, 
para a conferência Os cinco 
tóxicos “p’s” e seus remé-
dios – considerações teoló-
gicas para uma era digital.
Polarização, populismo, 
protecionismo, pós-verdade 
e patriarcado, todas com a 
letra “p”, formam um “coque-
tel perigoso de ingredientes 
tóxicos” que se bebe hoje e 
que é impulsionado pelo medo 
e pela falta de esperança. 
“Como cristãos, não é possí-
vel fazer outra coisa do que 
opor-se a estes”, ressaltou a 
arcebispa.

A teologia e a espiritualida-
de devem fomentar a confian-
ça, a compaixão e a coopera-
ção como remédios para esse 
coquetel. Segundo Jackelén, a 

ética deveria fazer parte desde 
o início e não apenas ser cha-
mada quando os problemas já 
estão postos. Nisto, comunida-
des de fé têm um papel proféti-
co, diaconal, ético e teológico, 
promovendo a resiliência, a 
coexistência e a esperança 
como componentes chave para 
navegar na era digital.

A conferência da arcebispa 
encerrou uma série internacio-
nal de doze preleções sobre 
“Poder ao Povo?” Populismo, 
pluralismo e religião pública – 
uma conversa global teológica 
e interdisciplinar, promovi-
da pelo Programa de Pós-
Graduação em Teologia da 
PUCPR em colaboração com 
universidades de Campinas 
(PUC), Edimburgo (Escócia), 
Linz (Áustria), Tübingen 
(Alemanha), e Stellenbosch 
(África do Sul).

 INTERNACIONAL
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 KRITISCH BEOBACHTET

Kann die Menschheit gelingen?
HAT GOTT DEN MENSCHEN AUFGEGEBEN? Die Antwort finden wir in Gott.  
In Jesus Christus gelingt die Menschheit ja!

Pa. ALINE DANIELLE 
STÜEWER, Brusque/SC

Im Mai 2020 hinterließ 
der Schauspieler Flávio 
Migliaccio, als er sich 
das Leben nahm, einen 

Abschiedsbrief mit folgender 
Aussage: „Die Menschheit ist 
gescheitert!“

Ist die Menschheit wirklich 
gescheitert? Gott hat bei der 
Erschaffung der Welt und des 
Menschen „gesehen, dass alles 
gut ist“. Es dauerte jedoch 
nicht lange, bis das Wesen, 
das nach dem Ebenbild und 
Ähnlichkeit Gottes geschaffen 
war, Unsinn machte. Erstens 
missachten Adam und Eva 
die vom Schöpfer gegebene 
Anordnung und essen die 
verbotene Frucht. Danach 
tötet Kain seinen Bruder Abel. 
Biblische Berichte zeigen, dass 
die Menschen von Anfang an 
Gott und seinen Geboten nicht 
gehorcht haben.

Das menschliche Böse 

 OLHAR CRÍTICO

PODE A 
HUMANIDADE 
DAR CERTO?

EINGEHÜLLT VON GOTT
 STICHWORT

DIVULGAÇÃO INTERNET

Ich liebe es, im Meer zu 
schwimmen. Die Wellen 
tragen mich, die Sonne 

wärmt auch im Wasser meine 
Haut. Selbst  wenn es regnet 
und das Meer nicht so 
sanft ist: Ich mag es. 
„Gott ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns. 
Denn in  ihm leben, 
weben und sind wir“ 
(Apostelgeschichte 
17,27). Ich spüre, 
eingehüllt von Gott 
zu sein, ganz nah und 
direkt. 

Paulus erzählt in Athen 
von seinem Gott, 
er geht dafür zum 
Areopag, dem Ort, der 
Weisheit, Ästhetik, 
Toleranz atmet. Dort hofft er 
beschreiben zu können, was 
Gottes Nähe bedeutet, wie 
sich das anfühlen kann. Der 
streng

erstreckt sich durch die ge-
samte Geschichte. Könige 
und Mächtige haben ihre 
Untertanen ausgebeutet oder 
getötet. Durch Sklaverei 
wurden Menschen abge-
sondert, gefoltert und ge-
tötet. Der Holocaust tötete 
Millionen Menschen in Nazi-
Konzentrationslagern. Politik 
wird benutzt, um Menschen 
im Elend zu halten, ohne ihre 
Grundrechte zu respektieren. 
Ehrliche Arbeiter werden 
von Kriminellen ausgeraubt 
und getötet. Täglich werden 

Tausende von Frauen und 
Kindern vergewaltigt.

Wenn wir uns die 
Geschichte anschauen, sind 
wir leider versucht zu sagen: 
„Die Menschheit ist wirklich 
gescheitert!“ Auch Gott, als er 
die Handlungen der Menschen 
betrachtete, erkannte das Böse 
in ihren Herzen, und dies be-
trübte ihn (1 Mose 6,5).

Ist die Menschheit geschei-
tert? Hat Gott den Menschen 
aufgegeben? Die Antwort 
finden wir in Gott. Er hat die 

Menschheit nicht aufgegeben. 
Obwohl Gott die Bosheit in 
den Herzen der Menschen 
gesehen hat, hat er von Anfang 
an versucht, uns zu ihm zu 
bringen.

Der größte Beweis dafür, 
dass Gott uns nicht aufgege-
ben hat und dass es für Gott 
Hoffnung für die Menschheit 
gibt, ist Jesus Christus. Er lebte 
inmitten dieser von Sünden ver-
dorbenen Menschheit, liebte bis 
zu den letzten Konsequenzen 
und starb, um uns von unseren 
Sünden zu erlösen.

Gott hat uns, seinen 
Geschöpfen, die Fähigkeit zur 
Liebe gegeben; Unterschiede 
zu tolerieren; in Frieden zu 
leben; Vereinigung zu suchen. 
Und je näher wir unserem 
Schöpfer sind, desto sichtbarer 
wird sein Bild in uns sein. In 
Jesus Christus sind wir neue 
Geschöpfe (2 Kor 5,17). In 
Jesus Christus gelingt die 
Menschheit ja!

Pa. ALINE DANIELLE 
STÜEWER, Brusque/SC

wirkende Paulus stellt sich 
genau auf die Menschen ein, 
die er erreichen will.

Spüren sie es, wenn sie von 
etwas ganz umschlossen 

und begeistert sind? Ein 
Sommerwald, in dem man 
die Sonne regelrecht riechen 
kann, die Ruhe hört und Wind 
eine Seite in uns zum Klingen 

bringt. Jede Faser meines 
Körpers

genießt, staunt – Gott wird 
zu einem Teil von mir. Dann 
aber gibt es Gewitter und 

stürmische Fluten, 
Windbruch und 
Borkenkäfer, vertrock-
nete Wälder. Nichts 
mit Begeisterung, Gott 
scheint doch recht fern.

Ich weiß aber, wie 
das Meer ist, wie sich 
Moosbett anfühlt, wie 
großartig es ist, Wissen, 
Erkenntnisse aufzusau-
gen, Schönheit zu ent-
decken. Gott ist nicht 
fern von mir. Ich brau-
che diese Gewissheit, 
um Unwetter des 

Lebens,

Stürme des Alltags zu über-
stehen.

CARMEN JÄGER

Gott ist nicht 
fern von mir. Ich 
brauche diese 
Gewissheit, um 
Unwetter des 
Lebens, Stürme 
des Alltags zu 
überstehen.

CARMEN JÄGER

No mês de maio de 2020, 
o ator Flávio Migliaccio, 
ao tirar a própria vida, 

deixou uma carta de despedida 
com a seguinte afirmação: “A 
humanidade não deu certo!” 

A humanidade realmente 
não deu certo? Deus, ao criar o 
mundo e o ser humano, “viu que 
tudo era bom”. Entretanto, não 
demorou muito para o ser, criado 
à imagem e semelhança de Deus, 
fazer bobagem. Primeiro, Adão e 
Eva desobedecem a ordem dada 
pelo Criador e comem a fruta 
proibida. Depois, Caim mata o 
irmão Abel. Os relatos bíblicos 
mostram que, desde o início, o 
ser humano tem desobedecido a 
Deus e aos seus mandamentos. 

A maldade humana se esten-
de ao longo de toda a história. 
Reis e poderosos exploraram ou 
mataram seus súditos. A escravi-
dão segregou, torturou e matou 
seres humanos. O holocausto 
matou milhões de pessoas nos 
campos de concentração nazistas. 
A política tem sido usada para 
manter pessoas na miséria, sem 
os direitos básicos respeitados. 
Trabalhadores honestos são rou-
bados e mortos por criminosos. 
Milhares de mulheres e crianças 
são violentadas todos os dias. 

Infelizmente, olhando para a 
história, caímos na tentação de 
dizer: “A humanidade realmente 
não deu certo!” Também Deus, 
ao olhar para as ações dos seres 
humanos, percebeu a maldade 
nos seus corações, e isto o entris-
teceu (Gn 6.5).

A humanidade não deu certo? 
Será que Deus desistiu do ser 
humano? A resposta nós encon-
tramos em Deus. Ele não desistiu 
da humanidade. Desde o início, 
ainda que Deus tenha visto a 
maldade no coração das pessoas, 
Ele tem buscado nos levar para 
junto Dele.

A maior prova de que Deus 
não desistiu de nós, e que para 
Deus existe esperança para a 
humanidade, é Jesus Cristo. Ele 
viveu no meio desta humanidade 
corrompida pelo pecado, amou 
até as últimas consequências 
e morreu para nos redimir dos 
pecados.

Deus colocou em nós, suas 
criaturas, a capacidade de amar; 
de tolerar as diferenças; de viver 
em paz; de buscar a união. E, 
quanto mais próximos estiver-
mos do nosso Criador, mais 
visível será a Sua Imagem em 
nós. Em Jesus Cristo, somos 
novas criaturas (2 Co 5.17). Em 
Jesus Cristo, a humanidade dá 
certo sim!
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 SÍNODO NORTE CATARINENSE

Sínodo investe em nova identidade visual
AÇÕES DE 
UNIDADE

 FALA SINODAL 1
CLAUDIR BURMANN, 
Joinville / SC

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

Curso de canto 
amplia repertório de 
cantos com crianças 

Em meio a uma agenda repleta, a 
24ª Assembleia do Sínodo Norte 
Catarinense, realizada por plata-

forma virtual no dia 29 de maio, tratou 
da “atualização da identidade visual do 
sínodo”. O foco foi a construção de uma 
logo que represente mais do que o mapa 
de Santa Catarina com destaque do Norte 
Catarinense e Contestado.

Ponto-chave foi que houvesse melhor 
identificação com o que move Igreja e 
Sínodo: Jesus Cristo, sua crucificação e 
ressurreição. O mapa do Estado com des-
taque das regiões integrantes do sínodo 
permaneceu estilizado na arte.

Junto a esses encaminhamentos, hou-
ve um levantamento acerca da origem do 
logo existente. Em nenhum relatório, foi 
encontrada uma descrição a respeito. Foi 
feito contato com algumas pessoas que 
estiveram à frente das atividades nos anos 
iniciais do Sínodo, bem como com quem 
atuou na área da comunicação sinodal. 

A nova logo foi desenhada com 
círculos em proporção áurea sobre a 
logo antiga, mantendo e reestilizando a 
geolocalização. A cruz, que descreve a 
razão de ser da Igreja e do Sínodo, fica 
posicionada exatamente onde começa o 
território do Sínodo, ou seja, no Núcleo 
Contestado. 

São utilizados três tons de verde, o 
que faz alusão à Trindade (cor litúrgi-
ca); a 24ª Assembleia Sinodal, em que a 
nova logo foi apresentada, aconteceu no 
final de semana da Trindade.

Dentre a representação de cores, 
verde é uma cor que representa vida e 
proporciona a sensação de harmonia e 
crescimento. Em termos litúrgicos, a 
cor verde é relacionada com o tema da 
esperança. As formas arredondadas da 
logo expressam acolhimento, amizade 
e união. Igualmente as fontes presentes 
na logo, “Sínodo Norte Catarinense”, 
pretendem expressar leveza.

Ninguém soube dizer a origem exata do logo 
antigo. A conclusão foi: quando foram criados 
os dezoito sínodos, precisou ser feita a delimita-
ção geográfica de cada qual; no caso do Sínodo 
Norte Catarinense, ficou o mapa como logo.

Nossa unidade como 
pessoas cristãs vem a partir 
do evangelho, da palavra 
de Deus, que nos é comum. 
Como Igreja, nossa unidade 
está posta a partir dos escritos 
confessionais e documentos 
normativos. 

Como luteranas e lute-
ranos, reafirmamos nossa 
unidade a partir da base 
doutrinária nos pilares: so-
mente a graça, somente a fé, 
somente Cristo, somente as 
escrituras. Desde a infância, 
temos aprendido a respeito. 
E, dentro da Educação Cristã 
Contínua, vamos reafirmando 
esses pilares.

Enquanto instituição 
organizada, a base mencio-
nada se traduz em ações de 
reflexão, estudo e engajamen-
to. Algumas dessas ações, 
inclusive, têm uma dimensão 
mais abrangente do que nossa 
Igreja. Há ações que rece-
bem incentivo da Federação 
Luterana Mundial – da qual 
somos parte. Assim, envol-
vem a unidade das igrejas 
luteranas de inúmeros países.

Especificamente no con-
texto brasileiro, são expres-
são de unidade da IECLB a 
Missão e a Visão da Igreja, as 
Metas Missionárias, o Plano 
de Missão, o Tema do Ano, o 
Plano de Ofertas, a Campanha 
Vai e Vem, Programas de 
Capacitação de Lideranças, 
a formação e qualificação de 
ministras e ministros...

Cabe-nos refletir o quan-
to, enquanto comunidades, 
paróquias e sínodos, temos 
assumido o que expressa 
nossa unidade. É uma análise 
permanente que precisamos 
fazer, a fim de permanecer-
mos alinhados e fortes como 
Igreja. O mesmo, evidente-
mente, é necessário às insti-
tuições que mantêm vínculo 
com a Igreja, a partir de sua 
organização e constituição.

Jesus diz: “E eis que estou 
com vocês todos os dias até 
o fim dos tempos” (Mateus 
28.20).

No dia 22 de Maio 
aconteceu o 17° 
Encontro de Grupos 

de Louvor e Canto, que foi 
virtual e contou com a par-
ticipação de 33 pessoas, dos 
sínodos Norte Catarinense e 
Vale do Itajaí.

Após saudação do pastor 
sinodal Claudir Burmann e da 
coordenadora do Conselho de 
Música do Núcleo Joinville, 
Solange Müller, o professor 
Dr. Marcell Silva Steuernagel 
tratou do tema “Louvor 
Comunitário, por que e para 
quem?”.

Na continuidade do tema, o 
professor abordou o fazer mu-
sical na igreja, que envolve três 
elementos: criação, vocação 
e serviço. Citou Lutero, que 
alicerçou a música na teologia 
da criação, e que a partir disto 
se pode entender que a música 
está presente na vida e é dádiva 
a ser celebrada em serviço. A 
vocação significa compromisso 
com esta dádiva. É responsabi-
lidade, engajamento. E o servi-
ço está vinculado com a forma 
de dialogar com o contexto da 
comunidade. É preciso escutar 
a comunidade local.

O grupo foi desafiado a 
pensar e a discutir sobre o 
serviço musical dentro das 
comunidades durante a pan-
demia. Muitos grupos preci-
saram se reinventar, aprender 
novas tecnologias e alinhar as 
expectativas de acordo com a 
situação atual. 

Houve oportunidade de 
ouvir relatos de excelentes tra-
balhos desenvolvidos durante 
a pandemia, de pessoas que 
superaram seus limites e se 
dedicaram para aprender a tra-
balhar com novas ferramentas. 
Como, por exemplo, a edição 
e montagem de vídeos, áudios 
e gravações, vídeos mosaico, 
transmissões ao vivo e outros.

As novas ferramentas sur-
giram para nos desafiar, para 
nos tirar da zona de conforto 
e vieram para ficar, e para nos 
levar ainda mais longe.

No final do encontro foi 
gravado um vídeo mosaico 
com o canto 423 do Livro de 
Canto da IECLB, que será 
disponibilizado nas redes 
sociais do sínodo, como 
homenagem ao Pastor Oziel 
Campos de Oliveira Jr, faleci-
do recentemente. 

Grupos de canto 
tiveram encontro 
virtual em maio

O canto e louvor são ca-
tivantes. Mexem com 
pessoas adultas e ido-

sas. E com crianças também. 
Fazem pular, bater palmas, 
olhar para o lado, para frente 
e para cima... Trazem sorriso 
nos rostos. Levam a meditar 
sobre a Palavra de Deus.

Nesse intuito, os setores 
de trabalho da Música e da 
Educação Cristã Contínua do 
Sínodo Norte Catarinense pro-
moveram a 2ª edição do Curso 
Cantando no Culto Infantil. 
Foi on-line, no dia 12 de 
junho. A assessora foi a mu-
sicista Vivian Voos Tavares. 
Orientadoras de diversos 
locais participaram.

O objetivo do curso é 
ampliar o repertório de mú-

sicas para o Culto Infantil, 
visando sua aplicação prática 
nos encontros com as crianças. 
Num primeiro momento, são 
repassadas noções teóricas 
sobre música: diferenciação de 
sons, timbres, altura, duração 
e intensidade. Além disso, há 
noções de melodias, ritmo, 
harmonia, pulsação e notas 
musicais.

E é uma oportunidade 
para fortalecer a prática e 
a vivência musical, enfa-
tizando a interpretação, 
expressão e dinâmicas. As 
orientadoras participantes 
expressam profunda grati-
dão pelo momento de capa-
citação. Mesmo no formato 
on-line, se mostra muito 
proveitoso.

DIVULGAÇÃO INTERNET
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 FALA SINODAL 2

GUILHERME LIEVEN 
Blumenau / SC

SINAIS DO REINO

 SÍNODO VALE DO ITAJAÍ

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

Galo Verde realiza 
seminário virtual no 
Dia dos Oceanos

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC CLOVIS H. LINDNER, Blumenau/SC

O reino de Deus é uma 
semente no mundo, que brota 
e cresce sem o controle dos 
semeadores (Mc 4). A se-
mente é o evangelho de Jesus 
Cristo. Nós somos semea-
doras e semeadores. A nossa 
realidade e a humanidade são 
a terra onde o evangelho é 
anunciado.

Hoje, no tempo da pan-
demia perguntamos: Onde 
estão os sinais do reino de 
Deus nesse mundo? O reino 
de Deus é como uma semente 
pequeninina que, ao crescer, 
torna-se dádiva, abrigo, a 
maior das plantas, onde os 
livres da morte fazem seus 
ninhos, comunidades de Jesus 
Cristo cuidam uns dos outros, 
buscam escapar do ódio e 
da morte e anunciam a vida 
doada por Deus.

Os sinais do reino de 
Deus no mundo são semen-
tes que brotam, crescem e 
dão frutos. São sementes do 
amor de Deus, do perdão, de 
compromisso com a vida, 
de comunhão, de ações que 
carregam os fardos uns dos 
outros e estendem a mão aos 
que necessitam de pão, de 
cura, de dignidade, de valores 
da paz, de justiça, de cuida-
dos, de colo, de consolo, de 
apoio e solidariedade.

O Reino de Deus não é 
um grande espetáculo, não 
é mágico e fantasioso, não é 
material que enferruja e apo-
drece. O reino de Deus é de 
DEUS!  É revelado através 
de pequenos gestos de amor e 
ações que transformam vidas 
e realidades humanas.

Deus chamou você e eu. 
Chamou a sua igreja para 
semear o evangelho, para que 
a semente chegue em todas 
as terras, germinem e deem 
frutos. A terra está árida, um 
torrão! A terra está estéril e 
nela há possas de sangue, 
que resultam da violência, do 
ódio, dos poderes, de siste-
mas e valores que classificam 
as pessoas e as transformam 
em mercadorias e lixo. 
É tempo de semear e adubar a 
terra. Os frutos virão!

No Dia Mundial dos 
Oceanos, dia 8 de 
junho, o Programa 

Ambiental Galo Verde traba-
lhou o tema Águas numa live 
que teve mais de 50 pessoas 
participantes. Foram confe-
rencistas da noite o pastor 
Me. Alan Sharle Schulz e seu 
irmão, o engenheiro ambien-
tal Marco Antônio Schulz.

O pastor Alan, que é o 
administrador de Rodeio 12 
e assessor do Sínodo Vale do 
Itajaí, discorreu do ponto de 
vista teológico sobre o signifi-

cado e a importância da água 
no relato bíblico da Criação 
e para o povo de Israel do 
Antigo Testamento.  

O engenheiro ambiental 
Marco Antônio Schulz dis-
correu sobre a degredação da 
água, com ênfase no alarman-
te crescimento da presença 
de microplásticos desde as 
profundezas abissais dos 
oceanos até as células do cor-
po humano. Ele iniciou sua 
apresentação com exemplos 
de povos antigos que tinham 
extremo cuidado com a água, 
como os egípcios, os romanos 
e os astecas, por exemplo.

Uma segunda rodada 
virtual de interação 
entre os sínodos Vale 

do Itajaí e Nordfriesland, per-
tencente à Igreja do Norte da 
Alemanha, aconteceu na tarde 
do dia 26 de maio. Desta vez, 
o Brasil ficou responsável em 
apresentar a temática e con-
duzir o encontro. O coordena-
dor do Núcleo de Produção e 
Assessoria da IECLB, o pastor 
Dr. Paulo Butzke, falou sobre o 
Tema do Ano: “Viver o batis-
mo: dons a serviço” 

Segundo ele, o batismo é 
um ato de amor incondicional 
de Deus oferecendo perdão 
e salvação. Com isso Deus 
chama as pessoas para fazer 
parte do seu povo. Da mesma 
forma, batismo é o chamado 
para que as pessoas se colo-
quem à serviço de Deus e do 
próximo com os dons presen-
teados pessoal e graciosamente 
a cada um e uma. Existe uma 
multiplicidade e diversidade 
de dons que, pelo sacerdócio 
geral, se espera que sejam ins-

trumentos de Deus na constru-
ção da obra dele no mundo. 

Os participantes dividiram-
-se em quatro grupos e, a partir 
da explanação do pastor Paulo 
e a reflexão do pastor sinodal 
Guilherme Lieven, debateram 
sobre a atual situação em que 
se encontra o planeta, dando 
ênfase para a justiça ambiental, 
relações políticas, violência e 
diaconia. Esta atividade resul-
tou em uma grande oração de 
intercessão, formulada tanto em 
português quanto em alemão. 

O primeiro workshop 
aconteceu no dia 29 de abril. 
A proposta surgiu em virtu-
de do adiamento da visita de 
Nordfriesland que deveria 
acontecer neste ano. Segundo 
o coordenador da parceria, P. 
Sigfrid Baade, essa foi uma 
forma de manter o intercâmbio 
em contato, compartilhando te-
máticas importantes para ambas 
as igrejas. A próxima atividade 
acontecerá no dia 26 de setem-
bro, quando será organizado o 
culto da parceria, celebrado em 
Nordfriesland e em Balneário 
Camboriú/SC.

Tema do ano 
é abordado em 
encontro da parceria

O plástico 
presente 
nas águas 
em todo o 
planeta foi 
tema do 
encontro

A Comunidade da Velha, 
em Blumenau/SC, 
no Sínodo Vale do 

Itajaí, transformou a fé cristã 
e o cuidado com a criação em 
realidade. Em maio deste ano 
foram instaladas 32 placas 
para captação de energia solar 
no telhado do pavilhão de 
eventos da comunidade. A 
ideia é produzir 18.500 KW/h 
por ano, o que significa deixar 
de emitir 11.117 Kg de CO2 
na atmosfera. O investimento 
será de R$ 50 mil.

Outra importante ação na 
direção do cuidado com a na-
tureza foram as substituições 
das caixas d' água. As antigas, 
de amianto, apresentavam ava-
rias e não tinham mais condi-
ções de serem utilizadas. Hoje, 
além de novas caixas d ' água, 

de energia, uso consciente da 
água e economia da eletricida-
de aconteceu em 2018, quando 
foram trocadas as lâmpadas, 
instaladas lixeiras para separa-
ção do lixo e realizadas peque-
nas intervenções na infraes-
trutura local. “A fé cristã não 
é só teoria e discurso. A nossa 
comunidade testemunha isso 
diariamente. A preocupação 
com a natureza, com a criação 
de Deus, acompanha o nosso 
jeito de ser comunidade”, 
enfatizou o pastor Anderson 
Ellwanger.

TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

foram instalados reservató-
rios, totalizando 7 mil litros, 
destinados para o recolhimen-
to da chuva que será usada em 
banheiros e limpeza em geral. 
O local é o segundo abrigo da 

Defesa Civil, em caso de cala-
midades em Blumenau, muito 
comum nas enchentes.

A decisão da comunida-
de em se adequar às formas 
mais modernas de captação 

O pastor Anderson com um grupo de voluntários em mutirão

Mais fotos 
e detalhes 
sobre isso 
no QR-
Code ao 
lado

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO INTERNET
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 SÍNODO PARANAPANEMA

DEUS CONVIDA: 
FAÇA SUA OFERTA

 FALA SINODAL 3

P. ODAIR AIRTON 
BRAUN, Curitiba/PR Música é tema de 

oficinas no sínodo
PAULINE ROEDER SIQUEIRA, 
Coordenadora sinodal de Música

A arte de redigir 
reportagens foi tema 
de seminário sinodal Cachoeira recolhe 

donativos em culto 
de Ação de Graças

Comunidade de 
Castro inicia reforma 
do seu templo

NO DIA 2 DE MAIO, o tem-
plo da Comunidade Luterana 
em Castro/PR recebeu pela 
última vez a comunidade reu-
nida em culto antes de iniciar 
uma reforma. No dia foi reali-
zado o culto de Confirmação 
de quatro jovens. No início 
da tarde, um batismo infantil 
foi celebrado e logo após uma 
equipe de voluntários com-
partilhou momentos marcan-
tes vividos no templo e, após 
oração, foi iniciado o traba-
lho de remover os móveis e 

objetos da igreja para o salão 
da comunidade, que acolherá 
os cultos até a conclusão da 
reforma.

O templo foi dedicado 
em 1966. A primeira fase da 
reforma compreende a troca da 
estrutura do telhado, compro-
metido pela ação dos cupins, 
a realização de uma cinta de 
concreto ao redor das paredes e 
revitalização de altar e púlpito. 
Em uma fase posterior serão 
instaladas novas janelas, ilumi-
nação e sonorização.

A primeira 
fase da 
reforma do 
templo em 
Castro irá 
cuidar da 
estrutura do 
telhado

O Conselho de Música do 
Sínodo Paranapanema 
realizou sua tradicio-

nal oficina de forma on-line, 
contemplando as  três regiões 
do sínodo. Mais de 50 pessoas 
passaram pelas três oficinas. 

A primeira oficina,  na 
Região Centro, aconteceu no 
dia 27 de março, com a asses-
soria de Cleonir Zimmerman,  
que abordou o tema  “Viver 
o Batismo: dons musicais a 
serviço”.  Cleonir tratou da mú-
sica como centro da edificação 
missionária das comunidades. A 
oficina também contou com  as 
assessorias de Daniel Frühauf, 
abordando a música com metais, 
e de Gisella Schlagenhaufer, 
discorrendo sobre canto. 

A segunda oficina, na 
Região Sul, no dia 17 de abril, 
contou com a assessoria de 
Fabiane Behling Luckow,  que 
discorreu sobre a importân-
cia do canto comunitário em 
tempos em que a presença 
física não é possível, trazendo 
luz sobre a necessidade de uma 
teologia do espaço digital. José 
Manrique coordenou exercícios 
práticos com softwares e edição 
de áudio e vídeo. 

A terceira oficina, na 
Região Norte, no dia 22 de 
maio, contou com o pastor 
Nelson Bomilcar abordando 
o tema “servir no Ministério 
como uma prática de espiritu-
alidade”. Leonardo Sanches 
tratou do fazer musical em 
conjunto, em bandas ou ou-
tras formações musicais nas 
comunidades.

No dia 30 de maio, a 
Comunidade Luterana 
de Cachoeira, ligada 

à Paróquia de Guarapuava/PR, 
celebrou seu culto de Ação de 
Graças.  Foi um momento mui-
to especial de gratidão e louvor 
a Deus. O Pastor Samuel 
Leitzke conduziu a celebração, 
enfatizando a importância de 
louvar a Deus por tudo aquilo 

que Ele, em sua infinita bonda-
de, tem dado.  A comunidade 
foi desafiada a ofertar em prol 
do Ancionato São Francisco 
no município do Pinhão/PR. 
Nos alegramos com a grande 
quantidade de donativos arre-
cadados (alimentos, cobertores, 
material de limpeza e roupas). 
Como é bom podermos fazer o 
bem ao nosso próximo.

Os produtos 
arrecadados 
durante o 
culto foram 
encaminhados 
para o Ancionato 
São Francisco, 
no município de 
Pinhão/PR

Por meio da Campanha 
Vai e Vem são angariados 
valores para projetos missio-
nários, permitindo que a Boa 
Nova seja anunciada. Podemos 
e devemos fazer parte deste 
caminhar, desafiados pela 
Palavra de Marcos 16.15: Vão 
por todo o mundo e preguem o 
Evangelho a toda a criatura. 
Como isto é possível? 

Desafiamos as comunida-
des do Sínodo Paranapanema 
a se integrar em ações comu-
nitárias com o tema Missão. 
Todos somos chamados a 
orar pelas ações missionárias, 
pelas pessoas envolvidas e 
participantes. Este sustento 
por meio da oração é essen-
cial para que frutos possam 
crescer. Como comunidades 
e individualmente somos 
convidados a ofertar valores e 
desenvolver ações que gerem 
ofertas em dinheiro para a 
Campanha Vai e Vem. Neste 
ano o Sínodo Paranapanema 
disponibiliza conta Bancária e 
PIX, abaixo.

Anunciar e propagar a Boa 
Nova deve ser visto como 
oportunidade e privilégio. O 
Batismo, presente de Deus, 
desafia a colocar dons, tempo 
e um pouco do muito que 
recebemos a serviço do próxi-
mo. A campanha Vai e Vem é 
uma oportunidade especial de 
participar da Missão de Deus. 
Nos tempos atuais, muitos an-
seiam por esperança, sentido 
de vida, fé e confiança. A nos-
sa oferta para a Campanha Vai 
e Vem é meio de chegar nes-
sas pessoas. Por isso lembre-
-se: Deus convida você, faça a 
sua oferta, ore pela missão na 
IECLB e promova a reflexão 
sobre missão na comunidade e 
na sua família.

Na tarde de sábado, 
dia 29 maio, acon-
teceu o segundo 

Seminário de Comunicação 
do Sínodo Paranapanema. 
O encontro virtual reuniu 37 
pessoas na Plataforma Zoom. 
Motivadores do dia foram o 
pastor Clovis Horst Lindner 
e o jornalista Tobias Mathies, 
que falaram sobre como escre-
ver textos de notícias para jor-
nais e redes sociais. O evento 
teve como objetivo instigar as 
lideranças das 32 paróquias do 
sínodo a participarem da cons-
trução do Jornal O Caminho. 
Como um jornal construído 

em mutirão, O Caminho pu-
blica as informações que são 
encaminhadas à Redação por 
pessoas voluntárias.

O jornalista Tobias Mathies 
detalhou a estrutura de uma 
notícia, que deve respon-
der seis perguntas básicas: 
Quem?, O que?, Como?, 
Onde?, Quando? e Por quê? 
A linguagem direta e a objeti-
vidade do texto, assim como 
dicas e cuidados de redação 
também estiveram na pauta. 

Na meia hora final do 
seminário as pessoas par-
ticipantes foram instigadas 
a escrever um texto para o 
jornal a respeito do seminá-
rio. O resultado é este texto, 
que foi escrito em mutirão, o 
que permitiu uma experiência 
prática com a redação.

“Nem sempre nos damos 
conta, ao construir uma notí-
cia, que estamos representan-
do uma comunidade e isto é 
uma grande responsabilidade”, 
disse Ana Rosélis Kvitschal, 
liderança da Comunidade de 
Londrina.

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

ARTE: SÍNODO PARANAPANEMA
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 IMIGRAÇÃO XIII

Casamentos por conveniência
PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA IGREJA 
WWW.GALOVERDE.ORG.BR 

 GALO VERDE

SEMENTEIRAS 
DO FUTURO

CARLA SCHIECK, é ativista do Galo Verde e 
reside em Garuva/SC.

Pa. Dra. SCHEILA ROBERTA JANKE

Canoinhas enterra 
cápsula do tempo

 CENTENÁRIO

ATRAVÉS DA VIDA DE 
JESUS, refleti sobre a deca-
dência humana. Jesus deixou 
frutos milhares de anos após 
sua ascensão ao Céu. Semeou 
a Palavra de Deus, que germi-
nou, floresceu e frutificou atra-
vés das pessoas que ouviram 
e se deixaram tocar por Ele.
Foram “sementeiras do futuro” 
e iniciaram uma metamorfose 
sobre a terra. 

O esforço de Jesus, as 
longas e desgastantes cami-
nhadas físicas e emocionais 
para colocar na humanidade o 
conhecimento sobre o amor e 
a vontade de Deus foi em vão? 

Não vejo amor nas atitudes 
desgraçadas que nós, os políti-
cos e os governantes tomamos. 
Cada ação ruim sempre tem 
um efeito negativo sobre nós, 
o meio ambiente e na nossa 
qualidade de vida. 

A Bíblia é nosso guia, 
manual, fórmula e adubo para 
as “sementeiras” produzirem 
sementes fortes e perfeitas.
Que decepcionante para Jesus 
andar hoje entre nós e ver 
ausência de amor e o quão 
indiferentes nos tornamos em 
relação à Criação do Pai.

O ser humano e “superior” 
aos outros animais esqueceu 
de cuidar das boas sementes 
ou se dedicou a cultivar ervas 
daninhas. Qual a causa disso? 
Por onde começar a regenera-
ção? 

Comecemos já por nós, 
nossa casa, com ações sim-
ples, modificadoras para o 
futuro, semeando espécies 
nativas em espaços públicos, 
em terrenos baldios, em beiras 
de cursos d’água, tomando 
atitudes ecologicamente corre-
tas. Ensinemos nossas crian-
ças e jovens a valorizar, a ter 
responsabilidade e sabedoria 
no uso dos recursos naturais 
para se manter o equilíbrio da 
natureza que o Pai do Céu deu 
para nós. 

Pelo meio ambiente, fa-
çamos cada um a nossa parte 
antes que seja tarde demais! 

Sabe-se que a travessia 
de navio realizada 
pelos imigrantes de-
morava meses, princi-

palmente quando realizada com 
navios veleiros. Somente aos 
poucos a duração da viagem 
foi diminuída com a utiliza-
ção de navios a vapor. Mesmo 
assim, a viagem era perigosa. 
Tempestades, ventos fortes ou 
mesmo a ausência de vento, 
o que prolongava o tempo da 
travessia para navios veleiros, 
dificultavam a viagem. Além 
disso, as más condições de 
higiene, a falta de água potável 
e de alimento suficiente e a con-
centração de muitos passageiros 
em cabines apertadas no caso 
de viagens em navios carguei-
ros aumentavam a propagação 
de bactérias, ocasionando riscos 
de infecção alimentar, enjoo, 
cólera, doenças pulmonares e 
febre que, não raro, desenvol-
viam-se em epidemias. Desta 
forma, muitos passageiros 
acabavam vindo a óbito.

O governo brasileiro prefe-
ria o estabelecimento de famí-
lias de imigrantes nas colônias 

pois, desta forma, as terras 
seriam mais rapidamente cul-
tivadas. Para tanto, o governo 
concedia lotes de terra maiores 
e subvenções para as famílias. 
A lógica por trás dessa medida 
era que pessoas de mais idade e 
enviuvadas não dispunham da 
mesma força de trabalho. 

Sabendo dessa estratégia 
do governo e para garantir o 
recebimento de lotes de terra 
maiores e provisões nos primei-
ros meses de estabelecimento, 
homens e mulheres que haviam 
perdido seus cônjuges durante 

a travessia casavam tão rápido 
quanto possível com outras 
pessoas enviuvadas ou solteiras. 
Tais casamentos, realizados a 
bordo do navio, foram chama-
dos de Vernunftheirat – ca-
samento por conveniência. O 
imigrante Springer, por exem-
plo, embarcou com toda a sua 
família rumo ao Brasil. Durante 
a viagem, acabou falecendo 
deixando a esposa com cinco 
filhos. A viúva então casou-se 
ainda a bordo com o suíço João 
Sänger. Já a viúva Mentz viajou 
com seus dois filhos, seus pais e 

irmãos. Em 2 de junho de 1824 
ela se casou com Hubertous 
Stock, que faleceu ainda antes 
da chegada a São Leopoldo/RS. 
Sendo assim, ela logo em segui-
da se uniu com o viúvo Pedro 
Wingert, que também havia 
perdido sua esposa durante a 
travessia.

Com certeza, casar-se nova-
mente em um espaço de tempo 
tão curto não era uma decisão 
fácil de ser tomada. A dor do 
luto mal podia ser vivenciada. 
Mas, principalmente no caso de 
cônjuges com filhos, a forma-
ção de um novo núcleo familiar 
era uma questão de sobrevivên-
cia. Essas pessoas dependiam 
do apoio de um novo cônjuge 
para receberem mais terras e 
provisões, garantindo o seu 
sustento e o sustento de seus 
filhos e familiares idosos. Era 
necessário olhar para frente. 
Em uma situação de necessida-
de e urgência, a resiliência dos 
imigrantes no enfrentamento de 
suas crises foi fundamental. Foi 
essa resiliência que garantiu sua 
sobrevivência na nova terra.

Casar de novo após enviuvar podia ser a diferença entre viver e morrer

A autora é pastora da IECLB, doutora em 
História da Igreja e atua na Paróquia de 
Pomerode Fundos, em Pomerode/SC

O dia 2 de julho é o Dia 
do Hospital no Brasil. 
Esta data é uma forma 

de homenagear os profissionais 
que trabalham na área da saúde 
e as instituições onde atuam. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
o hospital pode ser definido 
como “a parte integrante de uma 
organização médica e social, 
cuja função básica consiste em 
proporcionar à população assis-
tência médica integral, curativa 
e preventiva, sob quaisquer 
regimes de atendimento, inclu-
sive o domiciliar. Constitui-se 
também em centro de educação, 
capacitação de recursos huma-
nos e de pesquisas em saúde, 
bem como de encaminhamen-
to de pacientes, cabendo-lhe 
supervisionar e orientar os 
estabelecimentos de saúde a ele 
vinculados tecnicamente.”

A data (02/07) é celebrada 
em homenagem à inauguração 
do Hospital da Santa Casa de 
Misericórdia de Santos/SP, 
em 1945, feita por Getúlio 
Vargas no local onde existiu, 
desde 1543, a Santa Casa 
de Misericórdia de Santos, 
fundada por Brás Cubas (1507-
1592), um fidalgo português. 

Muitos estudiosos acredi-
tam que os primeiros locais 
semelhantes a hospitais 
surgiram na Antiguidade 
com o objetivo principal de 
cuidar de feridos de guerra. 
Especialmente com o avanço 
do Cristianismo esse tipo de 
atendimento de saúde ganhou 
força em conventos e mostei-
ros. Valorizar os hospitais e as 
pessoas que trabalham neles 
é fundamental, ainda mais em 
tempos de Pandemia.

Data em julho 
lembra hospitais

 SAÚDE

No futuro, que lem-
branças ficarão do 
momento histórico? 

Para os luteranos canoinhenses 
essas memórias e experiências 
estarão preservadas até 2071, 
pelo menos.

Na manhã de domingo, 6 de 
junho, membros da Comunidade 
Luterana em Canoinhas enter-
raram uma cápsula do tempo. 
Com cartas escritas pelas famí-
lias luteranas, livros, jornais, fo-
tografias e demais recordações 
foram colocadas em um cano 
de PVC que foi enterrado após 
o culto de ação de graças entre 
a casa paroquial e o templo. 
Para que em 50 anos as futuras 
gerações possam encontrá-la, a 
cruz da primeira torre da igreja 
marca o local.

O ato faz parte das comemo-
rações do centenário da presen-
ça luterana em Canoinhas.

“Guardar memórias e men-
sagens numa cápsula do tempo 
é deixar marcado/registrado 
um presente e passado muito 
importantes”, afirma a ministra 
Rosilene Schultz.

Cápsula foi enterrada

WIKIPEDIA COMMONS

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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 CASA MATRIZ DE DIACONISAS

O papel das diaconisas 
na missão da igreja
Diac. RUTHILD BRAKEMEIER, São Leopoldo

 AGRADECIMENTO

Biblioteca está 
disponível para 
a comunidade

 COMUNHÃO MARTIM LUTERO

A missão com a qual 
Jesus incumbiu a Igreja 
é tarefa de todas as 

pessoas batizadas. Mas deve 
haver pessoas que assumem 
uma responsabilidade pública 
pelas funções essenciais da 
Igreja. A diaconia faz parte da 
essência da Igreja e, por isso, 
precisa haver pessoas que sejam 
responsáveis publicamente e de 
maneira contínua por ela. 

A Irmandade Evangélica 
Luterana é a comunhão das 
mulheres que abraça este minis-
tério. Mas, desde algum tem-
po ela também aceita em sua 
comunhão mulheres de outros 
ministérios, que se identificam 
com a diaconia. 

Originalmente, no Brasil, a 
mulher que queria ser ordenada 
ao ministério diaconal também 
devia ingressar na Irmandade. 
Isto mudou quando se formou 
a segunda comunhão diaconal 
ao lado da Irmandade, a COD. 
Hoje é possível uma pessoa ser 
ordenada ao ministério diaco-
nal sem fazer parte de uma das 
duas comunhões.

A Irmandade Evangélica 
Luterana é uma comunhão 
que transcende as fronteiras de 
uma paróquia. Conforme o seu 
Estatuto, é uma “organização 
religiosa” que assumiu uma 
missão específica.

No caso da Irmandade 
Evangélica Luterana, os interes-

ses das irmãs podem divergir, 
considerando os diferentes dons 
que cada uma recebeu. Porém, 
ao convergirem para um projeto 
maior a ser desenvolvido, esta 
diversidade de interesses e dons 
se tornará em grande benefício. 

A característica mais forte da 
Irmandade é o apoio mútuo. Ele 
se baseia no amor incondicional 
de Jesus Cristo e segue a orien-
tação bíblica “Levai as cargas 
uns dos outros e cumprireis a lei 
de Cristo”. Este apoio permite 
que cada uma receba incentivos 
para sua vocação e serviço.

A fim de fundar uma 
Irmandade, foi necessário cons-
truir uma casa: a Casa Matriz 
de Diaconisas (CMD). Foi 
adquirido um terreno grande 
em São Leopoldo, para que 
as irmãs pudessem ter o seu 
sustento próprio, com árvores 
frutíferas, horta e estábulos. 

Conforme o modelo de 
Irmandade das Casas de 
Diaconisas na Europa, esta casa 
serviu de “lar” das irmãs, cujo 
rendimento do seu trabalho 
cobriu todas as despesas da ins-
tituição no passado. Em troca, 
as irmãs adquiriram o direito de 
viver gratuitamente na insti-
tuição durante os anos de sua 
aposentadoria. 

Uma importante função 
da CMD foi a preparação das 
irmãs jovens para o ministé-
rio. Durante 25 anos, de 1974 
a 1999, a instituição formou 
igualmente jovens para a área 

da diaconia na IECLB, através 
do Seminário Bíblico-Diaconal.

Desde o início da construção 
maior, a CMD também abrigou 
um lar de idosos, como campo 
de prática diaconal. Ele tem 
hoje espaço para 70 pessoas 
idosas e pretende ser um exem-
plo de cuidado no país.

Durante algum tempo, a 
CMD também ofereceu uma 
casa de retiros com hospeda-
gem para grupos e pessoas in-
dividuais da IECLB, bem como 
para outras organizações. No 
momento, algumas salas estão 
alugadas para o curso bilíngue 
do Colégio Sinodal.

Como sede da Irmandade, 
a Casa Matriz foi e continua 
sendo o ponto de convergên-
cia das suas atividades. Além 
disso deverá continuar sendo 
importante como um centro, 
do qual partem impulsos para a 
diaconia na IECLB; como uma 
casa de formação e capacitação 
de lideranças para a área de 
diaconia; como um lugar de 
fortalecimento espiritual para 
indivíduos e grupos; e como um 
centro de convivência.

A fim de alcançar esses 
objetivos, a Casa Matriz neces-
sitará da orientação e bênção de 
Deus, bem como do compro-
metimento de cada integrante 
da Irmandade e o apoio das 
Comunidades.

O artigo é um extrato do texto da 
autora.

Integrantes da Irmandade durante um encontro na Casa Matriz de Diaconisas, em São Leopoldo

Em abril de 2020, a 
Comunhão Martim 
Lutero recebeu, através 

da Lei Aldir Blanc, dez mil 
reais, utilizados na atualização 
do acervo da sua biblioteca. 
Foram adquiridos 201 livros, 
sendo 138 títulos. 

Os livros abordam diversas 
temáticas: indígena, quilom-
bolas, negritude, pessoa com 
deficiência, idosos, diversi-
dade de gênero, além dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU 
(Erradicação da Pobreza; 
Fome Zero e Agricultura 
Sustentável; Saúde e Bem 
Estar; Educação de Qualidade; 
Igualdade de Gênero; Água 
Potável e Saneamento; Energia 
Acessível e Limpa; Trabalho 

Decente e Crescimento 
Econômico; Indústria, 
Inovação e Infraestrutura; 
Redução de Desigualdades; 
Cidades Comunidades 
Sustentáveis; Consumo e 
Produções Responsáveis; Ação 
Contra a Mudança Global 
do Clima; Vida na Água; 
Vida Terrestre; Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes; Parcerias 
e Meios de Implementação).

Esta biblioteca está dis-
ponível para toda a comuni-
dade, gratuitamente. Após 
a Pandemia, realizaremos, 
presencialmente, sessões de 
contação de histórias com os 
livros adquiridos. As datas 
serão divulgadas em nossas 
páginas sociais no instagram e 
no facebook.

O Sínodo Norte Catarinense definiu a contribuição do Jejum Diaconal 
2021 para o Instituto Luterano Campos Verdejantes. Em 
agradecimento, um vídeo foi apresentado na 24ª Assembleia Sinodal 
Ordinária, realizada no sábado, 29 de maio, via plataforma virtual. 
Gostaríamos de compartilhar o vídeo também junto a você, que dedicou seu 
Jejum Diaconal 2021 ao Campos Verdejantes, a quem somos eternamente 
gratos, cuja contribuição auxiliará em muito a continuidade da obra diaconal 
que estamos erguendo em Campo Alegre/SC. Assista ao vídeo e compartilhe 
o nosso trabalho junto ao seu círculo de amizades.
Será um imenso prazer recebê-lo em nossa sede e lhe 
mostrar o trabalho que lá estamos realizando. Você é 
muito bem-vinda / bem-vindo!
Veja o nosso vídeo de agradecimento, apontando 
a câmera do seu celurar para o QR-Code ao lado.

ARQUIVO CASA MATRIZ DE DIACONISAS

ARTE: EDITORA OTTO KUHR
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 DIA DOS AVÓS

Prevenir a violação dos 
direitos da pessoa idosa

 DIREITOS HUMANOS

Amnesty International 
completa 60 anos de 
defesa da liberdade

“Abra o seu jornal 
em qualquer dia e 
você vai ler uma 

manchete de alguma parte do 
mundo em que uma pessoa foi 
presa, torturada ou executada 
porque as suas opiniões ou 
suas convicções religiosas 
não coadunam com as do 
governo”. Com essas palavras 
começava o artigo “Os prisio-
neiros esquecidos”, que foram 
escritas pelo advogado britâ-
nico Peter Benenson e publi-
cadas no “The Observer” no 
dia 28 de maio de 1961. Esta 
é a certidão de nascimento 
de Amnesty International, a 
maior organização humani-
tária de defesa dos direitos 
humanos do mundo.

No artigo, Benenson 
conclamou as pessoas a se 
engajarem pela libertação dos 
presos políticos por meio de 
cartas de protesto. Seu ape-
lo foi ouvido e mais de 30 
jornais em diferentes países 
replicaram o seu artigo e 
milhares de pessoas participa-
ram da ação que deu origem 
à organização. Pouco tempo 
depois, eram fundadas as 
primeiras filiais da entidade 
nos EUA, na Grã-Bretanha e 
na França.

Em setembro de 1962 os e 
as ativistas encontraram-se em 
Bruges, na Bélgica para dar o 
nome Amnesty International 
à sua jovem organização. Na 
ocasião foi também desenvol-

vida a logomarca da entidade 
que a identifica até hoje: 
uma vela acesa atrás de uma 
cerca de arame farpado. A 
logomarca faz menção a uma 
frase de Eleanor Roosevelt, 
ex-primeira dama dos EUA, 
que foi uma das protagonistas 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humano da ONU: “É 
melhor acender uma vela do 
que amaldiçoar a escuridão”.

Seis décadas depois, 
Amnesty International tem es-
critórios em 53 países e conta 
com o apoio de mais de dez 
milhões de ativistas ao redor 
do planeta. No ano de 1977 a 
organização recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz. Até hoje não 
aceita verbas governamentais 
de nenhum país. Para seus diri-
gentes, Amnesty International 
é uma organização de pessoas 
que levam pro lado pessoal 
qualquer ataque aos direitos 
humanos de outrem. 

CLOVIS H. LINDNER, Blumenau/SC

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

O dia dos avós é come-
morado em 26 de julho, 
data em memória à ca-

nonização (1584) de  Santa Ana 
e São Joaquim, os avós de Jesus. 
A data foi instituída para lembrar 
Ana Elisa Couto (1926-2007), 
de origem portuguesa, que tinha 
seis netos. “Dona Aninhas” lutou 
por 20 anos em defesa de uma 
data comemorativa para os avós, 
estabelecida pela Assembleia da 
República Portuguesa em 2003.

Atualmente, a função de ser 
avó e avô é observada em uma 
realidade diferente de alguns 
anos atrás e não remete mais a 
uma postura passiva, de tardes 
num sofá fazendo atividades 
manuais. A nova versão de avós 
utiliza recursos tecnológicos, 
vive lazer e funções ainda ativas 
no mercado de trabalho.

Os benefícios psicológicos 
desta convivência entre avós e 
netos são abundantes e contribui 
para conservar a identidade fa-
miliar, preservando os vínculos, 
as relações interpessoais e a ma-
nutenção do afeto e do respeito 
dentro do núcleo familiar.

Na perspectiva social, o 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 
1o.10.2003) estabelece que “é 
obrigação da família, da comu-
nidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida”.

A Rede Internacional de 
Maus-tratos contra idosos, em 
parceria com a Organização das 
Nações Unidas-ONU, declarou a 
data de 15 de junho como o Dia 
Mundial da Conscientização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa. 
O objetivo é sensibilizar a socie-
dade para o combate às diversas 
formas de violência cometidas 
contra a pessoa com idade igual 
ou superior a 60 anos.

Entende-se por violência 
contra a pessoa idosa o ato único 
ou repetido ou omissão que lhe 
cause dano ou aflição, e que 
se produz em qualquer relação 
na qual exista expectativa de 
confiança. As violências con-
tra o idoso manifestam-se em 
categorias que foram estabele-
cidas internacionalmente para 
designar as diversas formas de 
violências, sendo elas: física, 
sexual, psicológica, econômica/
financeira, abandono, negligên-
cia e autonegligência.

Respeitar as pessoas idosas é 
tratar o próprio futuro com res-
peito e é dever de todos prevenir 
as diversas formas de violação 
de direitos dos idosos. Como 
cristãos, temos a velhice à nossa 
frente como uma perspectiva 
de clamor, conforme o salmo 
71.9: “Não me rejeites na minha 
velhice; quando me faltarem as 

forças, não me desampares”. 
A reflexão de Lutero a res-

peito deste salmo faz referência 
no seguinte: “prendo-me à tua 
palavra, que me afirma que tu 
és o meu Deus, desde o ventre 
materno. Isso não me ilude, 
nem me falha, nisso confio e 
através disto, deserto em mim, a 
fé e a fortaleza, fé essa que não 
se baseia nas coisas visíveis, 
próximas, mas nas invisíveis, 
e as guarda por meio da espe-
rança em paciência. Louvado 
sejas, meu Deus e senhor em 
eternidade”.

Nesta sociedade envelhecente 
somos chamadas e chamados a 
deixar o nosso testemunho de fé 
na vivência de nossas famílias ou 
com pessoas com as quais convi-
vemos, como o apóstolo Paulo, 
se referiu a Timóteo: “lembro da 
sua fé sincera, a mesma fé que a 
sua avó Lóide e Eunice, e a sua 
mãe, tinham. E tenho a certeza 
de que é a mesma fé que você 
tem” (2 Timóteo 1.5).

Julia Cristina Lehm, Assistente Social
Lisiane Cunha, Psicóloga 
Vilma Linda Reinar, Ministra Diaconal

DIVULGAÇÃO O CAMINHO
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FÉ & HUMOR

 FÉ E COMPROMISSO

Caiu a ficha!
 FACULDADES EST

Cat. Dra. ERLI MANSK, Porto Alegre/RS

PARTICIPE DA MISSÃO DISTRIBUINDO FOLHETOS!
Você é cristão? Como tal, 

Deus lhe convoca a participar 
de sua missão: levar a mensa-
gem da salvação em Jesus para 
todas as pessoas.

Há muitas formas de fazer 
isto. Uma delas é distribuindo 
folhetos evangelísticos de mão 
em mão. Onde? Na saída das 
celebrações em comunidade, no 
comércio, em hospitais, escolas, 
asilos, presídios, em visitas a 
amigos, nas festas de família, 
onde, além do café e bolo, você 
pode oferecer um folheto com 
a Palavra de Deus. São muitas 

as formas pelas quais você 
pode participar desta Missão da 
divulgação da Palavra.

Como adquirir? Pelo site 
www.livrariamartinluther.com.
br ou pelo telefone (47) 3337-
1110 (WhatsApp). Em Romanos 
10.14-15 lemos: “Como, pois, 
invocarão aquele em quem não 
creram? E como crerão naquele 
de quem não ouviram falar? E 
como ouvirão, se não houver 
quem pregue? E como prega-
rão, se não forem enviados? 
Como está escrito: ‘Como são 
belos os pés dos que anunciam 

boas novas!’”. Além de distri-
buir folhetos, você pode, ainda, 
colaborar na missão de Deus de 
duas formas: orando por este 
serviço cristão e ofertando para 
a sustentabilidade desta ação 
missionária. Desde já, nossa 
gratidão pela sua colaboração. 
Que Deus lhe abençoe e acom-
panhe nesta missão.

Aproxime a 
câmera do 
celular do QR 
Code ao lado 
e saiba mais a 
respeito

Pregar o evangelho! 
Testemunhar o amor de 
Deus ao mundo. Eis a 

tarefa da Igreja. Mas como “ser 
voz” em meio a tantas vozes 
que nos interpelam a cada 
momento? Como chegar até às 
pessoas e dizer algo que faça 
sentido para elas, de modo que 
elas queiram nos ouvir?

A tarefa da pregação é 
desafiante. Ela exige da pessoa 
que prega um mergulho na 
Palavra de Deus e na vida das 
pessoas, assim como um olhar 
atento para o nosso mundo e 
os desafios da comunicação. 
A pregação reúne qualidades 
como a boa e significativa in-
terpretação da Palavra de Deus 
e a forma de comunicar esta 
Palavra.

Estamos experimentando 
mudanças rápidas no mundo da 
comunicação. A todo momento 
novos estímulos e ferramentas 
surgem nesta área. A pandemia 
da Covid-19 colocou as igrejas 
diante de um urgente desafio: 
como pregar diante de uma tra-
gédia como a pandemia? Como 
pregar e congregar através 
da internet? A prédica online 
comunica de que maneira? O 
que precisamos saber sobre a 
internet e a mídia para comuni-
carmos o evangelho de forma 
efetiva, despertar e manter a 
fé das pessoas ouvintes, da 
comunidade? Considerando a 
capacidade de concentração 
das pessoas na atualidade e as 
inúmeras ofertas de entrete-
nimento, como manter o seu 
interesse em nos ouvir?

A atualização profissional, a 
avaliação da própria forma de 
atuar, o aprendizado de novas 

técnicas laborais são buscas 
e necessidades de qualquer 
profissional, em qualquer 
área. E a proposta do curso de 
Pregação e Oratória em anda-
mento, através do Programa de 
Extensão da Faculdades EST, 
vem ao encontro das pessoas 
que atuam no ministério da 
Igreja. Ele nos quer auxiliar no 
aperfeiçoamento da habilidade 
da pregação evangélica-pro-
testante frente aos desafios 
da comunicação no contexto 
atual.

Todas as terças-feiras, 
desde o dia 04 de maio até 06 
de julho, está acontecendo, 
através de plataforma virtual, o 
Curso de Pregação e Oratória, 
uma parceria da Faculdades 
EST, através do Centro 
Beatitude, com a Secretaria de 
Ação Comunitária da IECLB, 
através da Coordenação de 
Liturgia. Nesta primeira edição 
do curso, estão participando 
54 ministros e ministras da 
IECLB. São assessores do 
Curso: Prof. Dr. Júlio Cézar 
Adam (EST), Prof. Dr. Klaus 
Stange (FLT), Prof. Dr. Mauro 
Souza (IECLB) e Prof. Psc. 
Vilnei Roberto Varzim.

Já está programado a 2ª. 
Edição do Curso de Pregação 
e Oratória para o segundo 
semestre de 2021, com início 
em 17/08. As inscrições estão 
abertas!

Por mais experiência que 
alguém tenha no ministério 
da Igreja, sempre terá o que 
aprender e se aperfeiçoar na 
arte da comunicação e da 
pregação! Participe! Deus nos 
dá talentos. Cabe a nós aperfei-
çoá-los.
(Informações, entre em contato: liturgia@
ieclb.org.br )

Um curso de 
oratória para 
pregadoresCom frequência ouvimos 

um amigo ou uma amiga 
dizer em alto e bom tom: 

Agora, sim, caiu a ficha! Talvez 
até você já tenha se apercebido 
de uma situação ou de uma 
mudança em sua vida, e tenha 
desabafado: Caiu a ficha!

De onde vem esta expres-
são que ainda se ouve por aí? 
Talvez, a geração mais jovem 
não viveu os idos de 1970, 
quando havia o telefone com 
discagem através de teclas ou 
disco numerado. E apareceu 
nas cidades, nas repartições 
públicas, em bares e outros 
lugares o famoso “orelhão”, 
onde as pessoas, mediante a 
colocação de uma ficha, podiam 
ligar para um familiar, amigo 

ou até para o serviço. E quando 
a ficha caía, fazia barulhinho e 
a ligação dava certo! Esta é a 
origem e o significado literal da 
expressão cair a ficha.

Esta expressão também 
passou a ser usada quando 
uma pessoa se dá conta de que 
precisa, por exemplo, mudar 
de profissão, mudar de rumo 
em sua vida, mudar de pensa-
mento sobre um determinado 
assunto. E quando seus amigos 
ou amigas lhe perguntam como 
ela chegou nesta atitude de 
mudar, a pessoa simplesmente 
responde: A ficha caiu! E eu me 
dei conta de que era a hora de 
mudar!

O psicoterapeuta André 
Verzoni explica o seguinte: 
Para gerar um insight e ter real-
mente uma mudança de hábito, 

a pessoa precisa desconstruir 
o que ela sabe sobre aquele as-
sunto e reconstruí-lo como uma 
conexão emocional. Em recente 
depoimento na revista Sorrir, 
da Mol Editora, o educador 
físico de Porto Alegre, Márcio 
Chagas, declarou: “Eu me dei 
conta de que era preciso ir além 
da súmula e usar a minha voz 
contra o racismo”. E ele con-
clui seu depoimento, dizendo: 
“Mesmo eleito cinco vezes o 
melhor árbitro do campeonato 
gaúcho, abandonei a profissão. 
Mas nunca mais me calei. Hoje 
dou palestras sobre o tema e 
dedico as minhas redes sociais 
à luta antirracista”.

E pra você, alguma vez caiu 
a ficha e começou a pensar 
diferente sobre algum assunto? 
Muitas pessoas passam a se 
engajar numa causa quando a 
ficha cai! Mudanças são ne-
cessárias na vida. E a ficha, às 
vezes, demora pra cair!

P. JOÃO ARTUR MÜLLER DA SILVA
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 SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ

Núcleo Ecumênico de Blumenau 
celebra a Semana de Oração
TOBIAS MATHIES, Blumenau/SC

 FEDERAÇÃO LUTERANA MUNDIAL

FLM elege primeira mulher secretária-geral

Brigas na Igreja? Falta de 
compreensão entre membros? 
Entre lideranças? Não é exagero 
dizer que as brigas internas 
atrapalham a Igreja mais do que 
perseguições e críticas de fora. 
E isso já desde as primeiras 
Comunidades, conforme Atos 
dos Apóstolos.

Mas, não somos Igreja para 
brigar. Em algum momento nos 
entendemos. E isso acontece 
não por nossa vontade humana. 
É obra do Cristo. E o lugar onde 
isso se dá de forma inconfundí-
vel: Na Ceia do Senhor.

O aconchego das pessoas 
que atendem ao convite de 
Jesus está bem traduzido no 
hino 278. O Finlandês Franz 
Mikael Franzén (1772-1847) 
compôs a letra. Franzén se radi-
cou na Suécia, onde foi Pastor 
e Bispo.

A melodia é do brasilei-
ro Hans Günther Naumann 
(1923-2015), conhecido pelo 
seu vasto trabalho para a 
música na IECLB. Entre 1951 
e 1985 Naumann era membro 
das comissões de Hinários da 
Federação Sinodal e da IECLB, 
colaborando com uma série 
de melodias para o 1º volume 
de “Hinos do Povo de Deus”. 
E durante 20 anos (1965-
1985) fazia parte da Comissão 
Coordenadora de Música Sacra 
na IECLB.

De 1950 até 1980 foi profes-
sor e diretor da Escola Normal 
Evangélica de São Leopoldo, 
RS. Esta depois foi transferida 
para Ivoti, RS. Lá aconteceu a 
formação de professores/as e de 
catequistas. A música e o canto 
coral eram cultivadas por estu-
dantes e professores/as. Tudo 
para ver unido o povo de Deus!

O Núcleo Ecumênico de 
Blumenau ofereceu 
uma celebração pela 

Semana de Oração de Unidade 
Cristã. O culto presencial 
aconteceu na noite do dia 20 
de maio, na Comunidade Bom 
Pastor, congregação da Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil, 
em Blumenau/SC, respeitando 
os protocolos de segurança da 
Covid-19. Muitas pessoas pude-
ram acompanhar a celebração 
de forma virtual.

A pregação esteve a car-
go do bispo diocesano de 
Blumenau, Dom Rafael 
Biernaski, da Igreja Católica 
Apostólica Romana, que ani-
mou as pessoas a cultivarem a 

ecumênica. Ainda me soa aos 
ouvidos o significativo refrão 
de abertura: onde reina o amor, 
fraterno amor; onde reina o 
amor, Deus aí está. Tenho a 
grata impressão de que esta 
afirmação se concretizou nessa 
privilegiada ocasião. Aliás, 
todo o percurso de preparação 
configurou-se num exercício 
do amor de Jesus que supera as 
distâncias, diferenças e, pelo 
seu Espírito Santo, nos anima 
ao testemunho comum da fé 
cristã, tornando-a, assim, credí-
vel ao mundo!”, exaltou o padre 
Raul Kestring, representante da 
Igreja Católica na organização 
ecumênica.

O ato religioso também con-
tou com a participação da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil.

unidade. A homilia foi inspirada 
no tema bíblico da Semana: 
Permanecei no meu amor e 
produzireis muitos frutos (Jo 
15.5-9).

O pastor Alan Schulz, repre-
sentando a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil e 

o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs, frisou que o ecumenis-
mo é uma convivência fraterna 
onde percebe-se que o que une 
as pessoas é muito maior do 
que as diferenças que podem 
separá-las.

“Inesquecível celebração 

Dom Rafael Biernaski fez a pregação no culto ecumênico

DIVULGAÇÃO O CAMINHO

A teóloga Anne 
Burghardt, da Estônia, 
foi eleita a primeira 

mulher a ocupar o cargo de 
Secretária-Geral do Conselho 
da Federação Luterana Mundial 
(FLM). Burghardt, de 45 anos, 
assumirá o cargo em novembro, 
sucedendo o pastor chileno 
Martin Junge. Na eleição em 
19 de junho, ela fez mais votos 
que o Dr. Kenneth Mtata, do 
Zimbábue. Junge liderou a 
FLM por onze anos.

“Esta grande honra me en-
che de humildade, e estou pro-
fundamente grata pela confian-

ça que os membros do conselho 
depositaram em mim com esta 
eleição”, disse Burghardt logo 
após o anúncio do resultado. 

É a primeira vez que uma 
pessoa da região da Europa 
Central e Oriental se torna 
secretária-geral da comunhão 
de 148 igrejas com 77 milhões 
de crentes, declarou a FLM. 
A pastora atualmente está no 
comando do Departamento de 
Desenvolvimento do Instituto 
Teológico da Igreja Evangélica 
Luterana da Estônia e é con-
selheira da Igreja em relações 
internacionais e ecumênicas.

Burghardt estudou teolo-
gia na Universidade de Tartu 
na Estônia, na Universidade 
Friedrich-Alexander 
Erlangen-Nuremberg e na 
Universidade Humboldt de 
Berlim. Ela obteve o título 
de mestre em teologia, de 
acordo com a FLM, e está 
prestes a concluir seu dou-
torado em estudos litúrgicos 
ortodoxos. Seu marido, Arnd 
Matthias Burghardt, tam-
bém é pastor ordenado da 
Igreja Evangélica Luterana 
da Estônia. O casal tem dois 
filhos.Pa. Anne Burghardt é da Estônia

FOTO FLM



Ele fez isso para 
que todos pudessem 
procurá-lo e talvez 
encontrá-lo, embora 
ele não esteja longe 
de cada um de nós..”        

ATOS DOS APÓSTOLOS 17.27

O patrono do cooperativismo brasileiro
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  03/07 - DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO

 MEDITAÇÃO

Pa. ELKE 
DOEHL, 
Joinville/SC

MÁRIO JOSÉ CONZEN, Nova Petrópolis/RS

O autor é Presidente da Casa Cooperativa 
de Nova Petrópolis/RS

O Padre Theodor Amstad, 
patrono do cooperativismo 
no Brasil, nasceu em 1851, 
em Beckenried, Suíça, 
numa família cristã, de 

convivência alegre, unida e empreende-
dora. O negócio comercial desenvolvido 
pela família oportunizou desenvolver 
suas aptidões, como a matemática e a 
contabilidade que foram úteis na sua 
atuação em prol das pessoas.

Ainda jovem ingressou no se-
minário para se formar padre. Esta 
formação iniciou na Suíça, passando 
pela Alemanha, Áustria, Holanda e 
Inglaterra, onde foi ordenado sacer-
dote da Companhia de Jesus (Ordem 
dos Jesuítas) em 1883. Sua mãe via-
jou da Suíça para estar presente neste 
importante momento. Esta também 
foi a última vez que teve contato pre-
sencial com ela. Pois em 1885 veio 
como missionário para o Brasil para 
exercer seu trabalho de cura pastoral 
entre os imigrantes germânicos que 
se estabeleceram no Sul do Brasil a 
partir de 1824.  

Padre Amstad era um visionário, 
um educador e um líder comunitário, e 
entendia que era preciso fazer mais do 
que ele fazia sem abrir mão ou dimi-
nuir seu trabalho e vida de espirituali-
dade. Ao contrário, eram as questões 
de Deus que norteavam seus passos e 
sua conduta. 

Ele sempre se manifestou através 
de palestras, comentários e orienta-
ções, mirando o mesmo objetivo: o 
associativismo e as atitudes que lhe são 
pertinentes e indispensáveis, tais como 
solidariedade, ajuda mútua, honestida-
de, trabalho e poupança. Quatro eram 

os princípios básicos que orientavam 
seu trabalho: cooperação, comprome-
timento mútuo, interconfessionalidade 
e  interetnidade. Ao mesmo tempo 
conduzia processos de sinergia entre 
católicos e evangélicos/luteranos. 

Ele via nas Caixas Rurais um pode-
roso fator de estímulo à poupança, de 
um lado, e do outro, um meio eficiente 
de apoio financeiro aos associados. Por 
essa forma de circulação do dinheiro, 
mesmo que individualmente repre-
sentasse pequenos valores, gerava 
desenvolvimento local e regional. Por 

isso criou e incentivou o surgimento 
de 38 Cooperativas de Crédito no Rio 
Grande do Sul, sendo a primeira, em 
1902, em Nova Petrópolis (RS). 

De 1917 até 1919, durante a 
Primeira Guerra Mundial, criou uma 
agência de empregos para muitos 
alemães sem trabalho. Esta função foi 
por ele considerada muito árdua e cus-
tosa, mas também realizadora na sua 
plenitude pela quantidade de alemães 
desempregados que pode ajudar. Pode-
se dizer que esta foi a primeira agência 
de empregos criada no RS.

Podemos afirmar que o legado dei-
xado por ele é imensurável em efeitos 
e de tempo. É inquestionável que sua 
obra, exemplo e visão associativa estão 
presentes na maioria dos cooperativistas 
brasileiros, que levam adiante este tra-
balho que beneficiou e continua benefi-
ciando milhões de pessoas por todo país. 
Por isso é justo o título (Lei 13.926/19 
de 09/12/19) a ele concedido de Patrono 
do Cooperativismo do Brasil.

O Padre Theodor Amstad, homenageado em um monumento no centro de Nova Petrópolis/RS, é o patrono do cooperativismo brasileiro

Deus está perto de nós. Seu 
amor se mostra no ar que 
respiramos, no cantar dos 

pássaros, na brisa de cada manhã, 
no olhar do próximo... Ainda 
percebemos essa presença de 
Deus em nossa vida?

Sim, Deus está perto de nós! 
Continua perto de todas as pessoas 
em todas as circunstâncias. Em 
Atos 17.27 diz: “Ele fez isso para 
que todos pudessem procurá-lo e 
talvez encontrá-lo, embora ele não 
esteja longe de cada um de nós”. O 
Apóstolo Paulo, falando em Atenas 
com sabedoria, anuncia que o Deus 

de nosso Senhor Jesus Cristo é 
único e verdadeiro. Que por meio de 
sua presença vivemos, nos movemos 
e existimos. E não está distante!

Em nossa espiritualidade cristã, 
podemos ter certeza do acolhimento 
de Deus. Deus se tornou ainda mais 
perto de nós por meio de Jesus 
Cristo, que morreu e ressuscitou. 
Outro dia, um colega afirmou: 
“Assim como Deus esteve presente 
na cruz, com certeza está com quem 
se recupera de enfermidades, com 
quem está no corredor de hospital, 
com quem está em luto”. E é assim 
mesmo.

Partilho que, na Capelania 
do Hospital Dona Helena, tenho 
acolhido muitos testemunhos da 
proximidade e presença de Deus 
na vida de pessoas. Nosso Deus de 
bondade e misericórdia, de fato, 
fortalece a fé e a esperança de tanta 
gente: crianças com câncer; pais e 
mães, cujos bebês recém-nascidos 
falecem; jovens atropelados; filhos 
e filhas que vão junto ao leito de 
seu pai, já sedado, para ainda pedir 
perdão.

Perceba você também o quanto 
Deus está perto de sua vida. Viva 
seus dias nessa certeza!
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