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Precisamos falar com você
nutenção de nosso
patrimônio.

É muito bom
poder contar com
você. Temos algo em
comum, um jeito de
viver a fé que nos
une e que revela
o nosso propósito
neste mundo. Queremos preservar este
nosso jeito, por isto
estamos entrando
em contato com
você, membro da
Paróquia Matriz,
para compartilharmos a nossa real
situação financeira.
Estamos passando por dificuldade e precisamos enfrentá-la
juntos. Não podemos comprometer
a continuidade das atividades existentes na nossa igreja. Cremos que
esta dificuldade é, na verdade, um
desafio ao nosso crescimento como
igreja em Porto Alegre. Somos como
os pássaros, feitos para voar. Unidos, nosso voo é mais sustentável.

Para suprir essas necessidades financeiras, nossas
contribuições e doações atuais deveriam
aumentar em 25%.
Assim sendo, podemos concluir que
todas as referidas
obrigações são inevitáveis, e que o enfrentamento dessas
despesas é inadiável.
primeira questão que causou grande impacto em nossas finanças é o
enquadramento tributário e fiscal
da Paróquia Matriz. Para atender a
nova configuração das comunidades de Porto Alegre foi necessário
proceder a uma série de adequações
estatutárias que geraram novos encargos tributários, os quais estamos
honrando desde o início do ano.

A segunda questão tem a ver
com o custo de manutenção e adequação das dependências de nossa
As dificuldades financeiras igreja às normas de segurança e
atuais têm diferentes origens. A prevenção contra incêndios, e à maEnfrentando novos desafios

Como funciona a nossa
manutenção
Em nossa Igreja, as comunidades se mantêm a partir da contribuição regular de seus membros, a
qual se processa na forma de arrecadação mensal. Promoções, aluguéis,
eventos e doações pontuais a rigor
somente complementam a nossa
receita ordinária. Com esse recurso,
além de custear as despesas fixas,
deveríamos investir em missão nesta
cidade. No momento não estamos
crescendo, muito embora tenhamos
o sonho de voar mais alto.
(Continua na p. 2).

Enfoque

Grupos

Você viu?

O jovem economista Thomas
Kang compartilha conosco sua
participação no empenho do CMI
pela reaproximação das duas
Coreias.

Compartilhamos a rica dinâmica
dos grupos e nossa comunidade,
e o impacto de suas atividades na
vida de seus participantes.

O registro da Celebração da Reforma e do Culto de Investidura
da nova Presidência da IECLB,
dois eventos inesquecíveis.
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Contamos com seu
gesto e compromisso

e assim reafirmamos nosso
compromisso. Pode contar
sempre conosco. A nossa
Secretaria está a sua disposição para conversar sobre
a sua contribuição, pessoalmente, ou pelo telefone
nº 3224-5011. Queremos
continuar voando juntos.
Cada contribuição vem
fortalecer o nosso comprometimento em ser Igreja
nesta cidade.

Há muitas maneiras
de expressar compromisso
para com a nossa comunidade de fé. O envolvimento
nas atividades, a participação nos cultos, o testemunho cristão, a solidariedade
e o trabalho voluntário. Todos são muito importantes
e assinalam que há vida em
nossa comunidade.
Além destes sinais, a
sua contribuição financeira é fundamental. É hora
de todos demonstrarem o
quanto esta comunidade é
importante em suas vidas.

esforço em manter em dia
as suas contribuições, mas,
sobretudo, viemos pedir o
seu apoio e compreensão,
no sentido de que, sendo
possível, você possa fazer
Por estas razões, não um reajuste espontâneo
somente agradecemos em sua mensalidade, ou
pelo seu carinho, atenção e ainda uma doação, deposi-
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Deixamos como motivação esta palavra bíblica:
“Que cada um dê a sua
oferta conforme resolveu
no seu coração, não com
tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem
O seu gesto é real- dá com alegria” (2Co 9:7).
mente muito importante
para a nossa comunidade, Diretoria da Paróquia Matriz
tado diretamente no Banco
BANRISUL, Ag. 0062, Cc. nº
06.057.665.0-7. E assim,
todos unidos venceremos
mais este desafio.
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A palavra “católico”
representa, no grego, o
conceito de “universal”.
Isso vem vinculado à religião cristã desde tempos
muito antigos. Tal equivale
a dizer que essa confissão
religiosa historicamente se mesclou com uma
multiplicidade de culturas
locais e específicas, se beneficiando do significativo
colorido que só o intenso
sincretismo pode fornecer.
Assim como a Páscoa, o
Natal incorporou das tradições bárbaras o costume
de se ostentar o pinheiro
na ocasião histórica do Natal, por exemplo. Da mesma maneira podemos nos
referir à curiosa figura do
Papai Noel. Muitas outras
práticas convergiam então
de modo coadjuvante, tais
como a troca de presentes
materiais e a ceia de Natal
na qual o manjar costuma
ser o peru, o animal a ser
comido na refeição familiar tão íntima e especial.
Contudo, o grande
perigo que se corre na
cerimônia de Natal contemporânea é esquecer o
verdadeiro aniversariante a ser homenageado e
lembrado. Assim, se este
esquecimento prevalecer,
presentes, árvores e Papai
Noel, mesmo como figurantes complementares,
não farão nenhum sentido. O próprio dia 24 de
dezembro também se fará
destituído de significado
relevante.
Numa determinada
véspera de Natal, a
equipe jornalística de um
popular jornal local tratou
de produzir a seguinte

Foto: Paulo Meyer

E foram muitos Natais sem Cristo...

situação: tomou um casal
muito pobre que naquela
noite especial tinha vindo
do interior trazendo uma
criança nascida naquela
mesma noite. Fizeram

Outro exemplo similar
aconteceu nos anos em
que o nazismo governou
o povo alemão, de 1933 a
1945. No decorrer destes
anos, o regime totalitá-

da Alemanha. Hitler e seus
sequazes se apresentavam
entre os populares com pequenos cofres na iniciativa
de obter fundos, embora
exíguos para o regime,
aproveitando a ocasião do
Natal. Ao seu lado, participando desse patético
simulacro ou pastiche de
festa cristã, se posicionava
um tristonho e desajeitado
Papai Noel, tentando substituir um Cristo completamente negado e renegado,
o qual não fazia mais sentido num país cuja cultura
cristã era tão relevante,
principalmente devido à
tradição histórica da reforma luterana a qual, em
tempos pretéritos, passou
a determinar e caracterizar
a cultura religiosa cristã
daquele país.

Contudo, o grande perigo que se corre na
cerimônia de Natal contemporânea é esquecer
Portanto, mesmo com
o verdadeiro aniversariante a ser homenageado
um expressivo sincretismo,
e lembrado.
arregimentando tradições
periféricas e complementares, pode-se vivenciar
então aquela pequena e rio de Hitler se opunha à um Natal pleno e significadesvalida família bater à elite da burguesia alemã tivo. Porém, a experiência
porta das casas de um dos porque a identificação da- nos tem mostrado que, na
bairros mais abastados da quela com o cristianismo realidade, não há Natal se
capital. A resposta talvez gerava um sentimento de não tentarmos menciofoi aquela mais esperada: compaixão e impossibilita- nar, nem que seja de um
ninguém se dispôs a va a aceitação da máquina modo tímido ou mesmo
receber aquela singela operadora de extermínio acanhado, a figura central
família, a qual foi vista racial instalada nos países de Jesus Cristo.
como atrapalhando a noite ocupados, e inclusive dende Natal.
tro das próprias fronteiras
João Arthur Fortunato
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Entrevista com Eloí Peter Siger

Nascida em 1954
em Pelotas, a jovem
Eloí foi em 1976 estudar no Instituto de
Educação Ivoti, e foi
“fisgada” para atuar
na área educacional
e diaconal. Sua primeira experiência foi
como educadora na
APAE de Ivoti, onde
aprendeu o valor de
trabalhar em equipe.
Concursada no magistério estadual, a
partir de 1989, atuou
como alfabetizadora
durante sete anos.
Em fevereiro de
2000, Eloí assumiu a
direção do CEDEL, recém criado pela Paróquia Matriz.
Em 2011, assumiu a presidência da
AMENCAR, representando a IECLB, sua
maior associada.

JR: Desde quando e em to SUAS (Sistema Único da
que circunstância iniciaste Assistência Social). Atualmente estamos com três
teu trabalho no CEDEL?
projetos em desenvolviEloí: Eu havia saído do mento, todos eles construmagistério estadual e es- ídos por nós (coordenação
tava em busca de outros e equipe técnica), a partir
desafios. Em 98 e 99 atuei das demandas do grupo. É
como voluntária na Pa- uma forma de ampliar as
róquia Matriz no curso ações e agregar qualidade
Celebrar e Viver, no qual na execução.
sempre dividi minhas angústias e inquietação com JR: Quais os grandes
as injustiças de quem vive momentos que viveste no
à margem da sociedade. CEDEL?
Em novembro de 1999
Eloí: Lembro que, em
fui convidada a participar
2001, iniciamos parceria
de entrevista para a selecom a Fundação Tênis e
ção de coordenação do
a Parceiros Voluntários
novo projeto diaconal da
e, com assessoria de voparóquia para dar contiluntárias, fizemos nosso
nuidade ao atendimento
primeiro planejamento
de crianças egressas da
estratégico, com pessoas
então Creche Lupicínio Rode todos os segmentos da
drigues, e fui selecionada.
instituição. Era o início de
JR: Como tu avalias o de- trabalho em rede e gestão
senvolvimento do CEDEL participativa. Em 2003,
com assessoria do SEBRAE,
do começo até hoje?
vivemos um processo de
Eloí: Avalio que houve um diagnóstico e avaliação
crescente envolvimento institucional. Surgiram
e comprometimento (do os planos estratégicos e
grupo de voluntários) da operacionais que foram
Paróquia Matriz, desde a determinantes para conscaptação de recursos para truirmos uma gestão com
a construção da sede e foco na sua missão, com
no apoio às demandas e práticas coletivas de pladesafios que enfrentamos nejamento e avaliação das
no início. O nosso grupo ações. Em 2007 e 2008,
gestor (voluntárias ligadas representando a CEPA no
à paróquia), sempre esteve CMDCA, tive oportuniacompanhando o trabalho dade de conhecer o funde perto, com agenda de cionamento do Conselho
reuniões semanais; vendo, de Direitos da Criança e
ouvindo e construindo do Adolescente, e de ver
com toda a equipe do CE- aprovado o Projeto PetroDEL. Isso possibilitou que bras. Tivemos momentos
ampliássemos os aten- de conquistas importandimentos, convênios, o tes, como a inauguração
espaço físico, e investís- do Tele Centro e do prédio
semos na qualificação e II, com verbas do governo
ampliação da equipe, além japonês. Mas, sem dúvida,
de implantar as mudanças também marcaram os moque a própria política da mentos difíceis envolvenassistência exigia enquan- do violências com crianças

e adolescentes, exigindo
compreender o contexto
cultural, rever a intervenção e acolher, chorar e, no
dia seguinte, esquecer ao
ver o brilho voltar ao olhar
daquela criança.
JR: Como você define o
momento atual do CEDEL?
Eloí: Estamos num processo de transição, de
mudanças de paradigmas:
do assistencialismo ao
serviço profissionalizado,
qualificado para emancipar o cidadão, garantir a
autonomia dos sujeitos.
Já avançamos muito. Nós,
enquanto serviço da assistência social, realizamos
um trabalho em rede com
as políticas da saúde e
da educação. Temos uma
equipe técnica que fortalece o trabalho da rede
na região centro. Também
estamos voltados para o
cuidado com a equipe de
trabalho, iniciamos um
projeto com esse objetivo, além de proporcionar
qualificação em temáticas
demandadas pela equipe.
JR: Como envolver-se no
trabalho do CEDEL e como
ajudar?
Eloí: Diria que é necessário a pessoa conhecer
o trabalho e a cultura
da instituição, identificar
dentro das suas expectativas o que pode fazer
e aceitar as limitações
do trabalho voluntário.
Acredito muito em ações
de grupos mobilizando
recursos. Fazer campanhas
de apadrinhamento, de
adesão ao Programa Nota
Fiscal Gaúcha, de doação
via FUNCRIANÇA e, quem
sabe, outras formas.
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Ainda separados: em busca de paz, justiça e reconciliação
na Península Coreana
Foto: CMI

Entre os dias 16 e 20
de junho de 2014, o Conselho Mundial de Igrejas
(CMI), entidade ecumênica
que congrega mais de 340
igrejas cristãs de todo o
mundo, de diversas famílias confessionais, promoveu a Consulta sobre Justiça, Paz e Reconciliação
na Península Coreana em
Bossey, Suiça. Como descendente de coreanos, fui
convidado a representar a
IECLB nesse encontro, que
reuniu cerca de 50 pessoDurante o encontro,
as. É importante lembrar as igrejas das duas partes
que a IECLB é igreja mem- da península, iniciado em uma sul-coreana e um
1984. Apesar da Coreia do norte-coreano cantaram
bro do CMI.
O principal objetivo
da consulta era dar novo
impulso ao diálogo entre
as igrejas das duas Coreias, tendo como horizonte a reconciliação do
povo coreano, separado
por questões políticas associadas à Guerra Fria
desde 1945. Essa divisão
resultou na separação de
milhares de famílias coreanas, muitas das quais
não têm qualquer contato
entre si desde o final da
Segunda Guerra.
Estiveram no encontro
mais de 20 representantes
do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs da Coreia do
Sul, ao passo que a Federação Cristã da Coreia do
Norte enviou quatro representantes. Representantes
de igrejas parceiras de
outras partes do mundo
também estiveram presentes no evento.
Durante o encontro,
relembrou-se o processo
de reaproximação entre

Infelizmente, o esfriamento das relações entre
as duas Coreias nos últimos anos também
acabou enfraquecendo a relação entre as
igrejas.

Norte ter um regime extremamente fechado, diversos encontros ocorreram
desde então com participação norte-coreana. Infelizmente, o esfriamento
das relações entre as duas
Coreias nos últimos anos
também acabou enfraquecendo a relação entre
as igrejas.

juntos um tradicional hino
cristão, levando muitos
dos presentes às lágrimas.
Outro momento importante foi o depoimento
da senhora Gil Won-Ok,
de 87 anos, uma das muitas jovens mulheres que
foram escravizadas para
fins sexuais pelo Exército
Imperial japonês durante

a II Guerra Mundial. As
sobreviventes até hoje pedem por reconhecimento
e políticas reparatórias.
A Sra. Gil pediu por um
mundo sem conflitos, a
fim de que outras pessoas
não passem pelo sofrimento que ela passou.
Essa apresentação certamente teve impacto sobre
os participantes quanto
aos horrores dos conflitos
e à necessidade de reconciliação.
O Comitê Central do
CMI, órgão decisório do
Conselho que se reuniu
em julho, deixou claro
que o tema da reunificação coreana é uma
de suas prioridades nos
próximos anos. Dada a
pequena importância do
Cristianismo na atual Coreia do Norte, não se
pode esperar que as igrejas tenham nesse caso o
mesmo papel que tiveram
na unificação alemã. Ainda assim, as igrejas não
podem deixar de pregar
por perdão e reconciliação, após quase 70 anos
de divisão e sofrimento
do povo coreano.
Thomas Kang
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Foto: Jean Monet on His Hobby Horse by Claude
Monet, 1872, Metropolitan Museum of Art

Pedalando

Na minha escrivaninha tem um cartão postal
que mostra um menino
vestido à moda do século
XIX, sentado num triciclo.
Trata-se do filho do pintor
francês Claude Monet,
que viveu de 1840 a 1926.

Coloquei ao lado uma foto
infantil minha, montada
também num triciclo. Depois das pedaladas neste
triciclo nunca mais andei
sobre duas ou três rodas,
mas os pedais me acompanharam por toda a vida,

começando pela casa do
meu avô, onde passei minha infância e onde a cozinha situava-se no andar
térreo e a sala de jantar no
primeiro andar, de maneira que a comida percorria
largo caminho para chegar
quente aos nossos pratos,
semelhante aos antigos
castelos de clima frio e
calefação precária. Mas na
casa do meu avô havia um
elevador especial para louças. Acionava-se um pedal
e os pratos de comida
subiam, milagrosamente,
ante os olhos observadores da criança que era
eu. Observava, também,
fascinada, o motorneiro
do bonde que me levava
à escola, acionando um
pedal para acelerar e frear

seu veículo, usando barulhenta campainha para
afugentar dos trilhos os
incautos pedestres.
Alguns anos mais tarde, porém, voltei a usar
um pedal. Dessa vez era
um pedal de piano. Fui
ensinada a usá-lo com
moderação. Descobri, no
entanto, que seu uso era
altamente recomendável
para disfarçar dissonâncias e as inevitáveis notas
erradas. E quem de nós
não fez silenciosa prece
antes do exame de motorista? “Pé no fundo e fé em
Deus”. Infelizmente tive
que desistir do pé no fundo. Restou a fé em Deus.
Sofia Renner

OASE Matriz

Com tristeza, informamos a perda de duas participantes muito queridas.
Azilda Sauer e Leocádia
Reinholtz muito contribuíram e trabalharam para
nossa OASE.
A nossa Presidente Carole König está nos representando em muitas atividades externas, como, por
exemplo, o curso de Multiplicadoras de Diaconia na

Foto: Daniele Gerber Dorn

Anunciamos com muita alegria a renovação da
cozinha da nossa comunidade, ofertada pela OASE
Matriz. A cozinha é um
espaço muito especial,
pois de lá saem todos os
quitutes para os chás,
cafés coloniais, almoços e
jantares.

sede Sinodal, e também
da avaliação de Ministros
e Ministras e campos de
atividade Ministerial.
A OASE Nacional esteve conosco, de 14 a 18 de
setembro, para o Seminário de Lideranças Nacional.
A colega Melita Goelke está confeccionando

turma da OASE foi muito
elogiada pelo seu trabalho
nestes dois eventos.

No culto do dia 29 de
novembro, às 19 horas,
foi empossada a nova
diretoria da OASE Matriz.
A festa de encerramento
foi dia 04 de dezembro.
Boas férias a todos. Um
abençoado NATAL e um
ANO NOVO com muitas
paramentos para a nossa alegrias.
e outras comunidades.
Estamos sempre recebendo novas senhoras
Como notícia muito,
para nosso grupo da OASE
muito especial: nosso traàs quintas-feiras, à tarde.
dicional Café Colonial, no Venham nos fazer uma
dia 02 de agosto último, visita, não importa a relifoi um sucesso, assim gião ou idade, estamos de
como o Bazar, ocorrido dia braços abertos.
06 de novembro. Muita
gente nos prestigiou. A
Dorali Konrad Schuck
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Passeio para Casais
música ao vivo. Os dançarinos tomaram coragem, ensaiaram até volteios mais
rebuscados. Na hora de
dormir foi determinada
nova tarefa (segredo!).

Nos dias 30 e 31 de
agosto participamos do
denominado Fim de Semana Especial para Casais.
Estranho. Não seria melhor
Retiro ou Seminário? Ficou
uma expectativa e interrogação.

Pela manhã, após um
farto (ai, o colesterol!)
café aconteceu um culto
com um momento muito
Outro “lanchinho” e especial para os casais. Na
rumo à atividade física. O continuação, uma breve
esporte mais suave era a avaliação do passeio.
bocha, que foi escolhido
Um recado àqueles
por todos os “atletas-reveque gostariam de saber
lação”, e para as meninas mais detalhes: no ano vinque resolveram bater os douro esse evento vai se
meninos.
repetir. Façam reserva e

A viagem até Salvador
do Sul, a chegada ao hotel,
a apresentação - foi tudo
normal. A mesa com o
“lanchinho” deu o primeiro
aviso: na semana vindoura
teremos que entrar em regime alimentar. Hora do almoço e folga para digestão
ou passeio para apreciar a
paisagem do local.

foi o nosso grande trabalho. O tema interessante
foi muito bem preparado
e otimamente apresentado. De maneira profunda
conveniente e prazerosa.
Aspectos doces, outros
salgados ou meio amargos vieram à tona; mas
Depois desta ativida- aproveitem. Realmente
serviram para refletir no
À tarde a apresenta- trabalho ou grupo e so- de “extenuante”, fomos este foi um FIM DE SEMAção do tema “Resgate”. maram no relacionamento brindados com um jantar NA ESPECIAL PARA CASAIS.
Ouvir, apreciar e interagir do casal.
festivo e uma surpresa:
Jaime e Jessy Genz

A fonoaudiologia na Lupi

A atuação da fonoaudiologia na escola de
Educação Infantil Lupicínio Rodrigues já ocorre há
alguns anos. Inicialmente
a parceria se deu com o
curso de Fonoaudiologia
do IPA, e atualmente com
o curso da Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre – UFCSPA.
O trabalho é desenvolvido
por acadêmicos do último
ano da graduação, com
supervisão acadêmica.

As ações foram mudando ao
longo do tempo,
se adequando às
mudanças da escola, como o aumento de espaço físico,
de crianças e da
faixa etária atendida, e às necessidades pedagógicas da
escola e da formação dos
acadêmicos. O trabalho,
no momento, é norteado
pelas ideias da Fonoaudiologia Educacional – umas
das novas especialidades
da profissão.
Na educação infantil,
a fonoaudiologia possui
um papel fundamental
na promoção e prevenção
da saúde de toda a comunidade escolar, através
de ações que têm como

base o desenvolvimento
infantil, principalmente
da comunicação. As atividades são realizadas semanalmente com todas as
turmas da escola, e diversos temas são abordados,
como: desenvolvimento
da fala, prevenção de problemas auditivos, estimulação da escrita e leitura e
a promoção da saúde da
voz do professor, através

de propostas adequadas
a cada idade, interesse
dos grupos e projetos das
turmas. Essa tem sido uma
experiência muito importante para a formação de
futuros fonoaudiólogos,
uma parceria certamente
diferenciada e que tem
dado muito certo!
Karina Nunes

A Paróquia Matr
Nos anos 70, a Paróquia Matriz contava com
aproximadamente 8.000 fiéis e tinha um plano
muito extenso de atividades, que incluía, além de
seu objetivo religioso primordial, atividade sociais
e culturais.
Os cultos aos domingos eram em alemão,
às 8h30min, e em português às 10h e às 18h.
Paralelamente ao culto em português realizavam-se
duas atividades para as crianças, a creche e o culto
infantil. As crianças de 1 a 4 anos eram cuidadas
pelo “O Grupo” e pela JEAS. O Culto Infantil acolhia
as crianças de 4 a 12 anos, e ficava ao encargo de
alunos do Ensino Confirmatório e da JEAS. Também
no domingo, às 8h45min, tinha lugar a Escola
Dominical ministrada por leigos sob a liderança
do maestro Léo Schneider.
O Ensino Confirmatório tinha uma média de
70 a 80 confirmandos por ano e possuía quatro
turmas. O Estudo Bíblico reunia-se semanalmente.
O DECA era um grupo de estudos que reunia jovens
com mais de 19 anos e buscava a meditação, a
educação, a cultura e a assistência social. A JEAS
reunia jovens provenientes do ensino confirmatório
até 19 anos aos sábados à tarde. O chamado
“O Grupo” reunia aos domingos à noite jovens
acima de 18 anos, na maioria vindos da JEAS.

formado por uma equipe de aproximadamente
35 pessoas. O Serviço Social, dirigido pela Sra.
Emília Lamprecht, congregava senhoras dedicadas
a visitas a hospitais e a pessoas idosas, além da
ajuda com mantimentos e roupas a asilos e outras
instituições. As roupas doadas eram remendadas
antes de serem doadas.
A Ordem Auxiliadora de Senhoras participava
ativamente de todas as obras sociais da comunidade.
Além da instalação e administração do Jardim de
Infância da nossa paróquia, as senhoras da OASE
dedicaram-se ao trabalho social entre os pobres,
idosos e enfermos, tanto nos lares, como nos
hospitais e asilos, angariando fundos, fazendo
visitas e levando conforto. Através de chás e
campanhas, contribuíram muito para a construção
do Centro Evangélico de Porto Alegre.
A Biblioteca funcionava-se no 3º andar. A Hora
Evangélica ia ao ar todos os domingos de manhã
pela Rádio Pampa, como inciativa de leigos.

Na Igreja da Reconciliação, aos domingos,
dava-se ênfase aos cultos em alemão, português
e culto jovem. Também se realizavam concertos
e concentrações dos jovens. No espaço que
antes pertencia ao Jardim de Infância se reuniu
o clube Arco-Íris (dos idosos), a
Escola Dominical, os estudantes e os
professores; também se realizavam ali
os almoços mensais e os chás da OASE.
Nas outras salas se reunia a OASE, a
“Flickstube” (trabalhos manuais), os
confirmandos e pré-confirmandos, a
Juventude Evangélica, os cursos para
noivos e divorciados, o Conselho
Paroquial e os diversos grupos de
trabalho e de estudo. A ideia era
dar oportunidade a grupos de todas
as faixas etárias de se reunirem.
Todo este trabalho diversificado só
foi possível pela colaboração de
Com a nova igreja superlotada de membros e autoridades, líderes leigos da comuni- homens, mulheres e jovens, pastores
dade entram solenemente trazendo os elementos do altar no culto de dedicação da
e estagiários.
Igreja da Reconciliação.

Seu trabalho era voltado a projetos práticos em
benefício da comunidade.
Havia também uma Equipe de Visitação, que
se encarregava de visitar pessoas idosas e sós. Era

Em 1979 falece o Pastor Egon
M. Koch e assume o Pastor Godofredo Boll na
Paróquia Matriz. Em 1980 vem à Paróquia Matriz
o Pastor Arzemiro Hoffmann, dando novo impulso
ao trabalho, especialmente ao trabalho com jovens
e casais.

iz nos anos 70
O Cancelamento de Assembleia da Federação Luterana Mundial
Boa parte da mobilização para a construção
da Igreja da Reconciliação e do Centro Evangélico
foi impulsionada pela possibilidade de realização
aqui da 5ª Assembleia da FLM, que se realizaria de
14 a 24 de julho em Porto Alegre. A possibilidade
de recebermos líderes da igreja luterana do
mundo todo representava um misto de honra e
responsabilidade incomparáveis.

Alemanha, desembarcou no Brasil no dia 11 de
junho com a tarefa de acalmar os ânimos.

O P. Guido Tornquist era o encarregado de
organizar o evento aqui. O tema “Enviados para o
mundo” foi discutido amplamente em seminários
e reuniões nas comunidades. Nenhuma assembleia
geral havia sido tão bem preparada como aquela.

O Dr. Hans Martin Helbich refletiu criticamente
sobre a decisão à luz do tema da Assembleia
“Enviados ao mundo”. Se é Cristo que nos envia ao
mundo, quem nos dá o direito de decidir que parte
do mundo merece ou não ouvir a sua mensagem?

Constrangedor foi para a IECLB desconvidar
o presidente Médici e explicar os motivos do
cancelamento. A tarefa coube ao Dr. Hans Martin
Helbich, ao P. Schlieper e ao Ministro Conselheiro
Georg Rohrig, da Embaixada da Alemanha.

O que não se podia imaginar é que algumas
das delegações internacionais estavam indignadas
com as notícias sobre tortura e desrespeito aos
direitos humanos por parte do governo militar
brasileiro. Para estes, realizar a Assembleia no Brasil
significava concordar com esse estado de coisas. A
pressão desse grupo pela mudança de sede crescia.
Cinco semanas antes de começar a Assembleia, foi
comunicada oficialmente a transferência de sede.
Um clima de revolta e de decepção tomou
conta da IECLB. Até se pensou em abandonar a
FLM. Para mediar a tensão que se criara, o Dr. Hans
Martin Helbich, em nome da Igreja Evangélica da

A campanha evangelística
durante a referida Assembleia. Apesar do cancelamento inesperado da Assembleia, a diretoria
da comunidade não viu motivos para a não
efetivação de tal campanha. Ela foi realizada
da mesma forma. A comissão encarregada do
preparo da campanha foi composta do Pastor
Donald Richman e do presbítero Vítor Hugo Müller.
O tema era “Em Cristo: Um Homem Novo Para Um
Novo Dia” (2Co 5.17).

Meses antes da realização da Assembleia
foi sugerida à diretoria da nossa comunidade
a realização de uma campanha evangelística

A campanha realizou-se do dia 12 até o dia
18 de julho. Os oradores da campanha foram o
Pastor João Aamot, o Pastor Wilfried Buchweitz e
o Dr. Hans Martin Helbich, de Berlim, Alemanha
(este deixou de ir à Assembleia da FLM na França
para vir ao Brasil).
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Grupo singulares
O Grupo Singulares,
dentro de suas atividades
rotineiras ou seja, reuniões no segundo e quarto
sábados do mês, também
proporciona a seus participantes a oportunidade
de dois passeios anuais,
os quais propiciam integração, confraternização,
além de belos momentos
de lazer e oportunidades
proporcionou um “tour”
de adquirir conhecimento.
por toda a propriedade,
No primeiro passeio abrangendo as diversas cado ano, em maio último, sas de acolhimento, igreja,
o Grupo Singulares visitou estrebarias de gado e suía Sociedade Evangélica nos, lavanderias, cozinha
Pella Bethânia, na cidade e demais dependências.
de Taquari. Mais conhecida Ficamos sabendo, então,
como Asilo Pella Bethânia, que o Pella Bethânia assisé uma entidade beneficen- te, hoje, cerca de 176 peste ligada à IECLB, com 122 soas com diversos graus
de deficiência, oferecendo
anos de existência.
alimentação, roupa, mediNa ocasião, o grupo camento, assistência méfoi acolhido por sua dire- dica, terapia ocupacional,
tora, Joni Schneider, que recreação etc.

dos Sabores e Saberes do
Vale do Caí”, que inclui as
cidades de Bom Princípio,
Harmonia e Montenegro.

Ajuda a esta entidade, que presta relevante
trabalho social, é sempre
bem-vinda. Recentemente, o local sofreu com um
temporal que danificou
algumas instalações. No
site do asilo podem ser encontradas outras informações, bem como as contas
bancárias para doações:
www.pellabethania.com.
br/projetos.php
O passeio do segundo
semestre do ano, em novembro, nos levou à “Rota

Lindo dia primaveril.
Descontração e alegria foram os pontos marcantes.
Visitamos sítios sustentáveis, onde os proprietários recebem os grupos e
fazem explanação do seu
trabalho, com degustação
dos produtos ecológicos e
artesanais do local, como
moranguinhos, “schmier”,
aguardente, licores etc. O
almoço, em Montenegro,
primou pela farta culinária
alemã e o destaque da propriedade ficou por conta
da criatividade do dono.
Divertido passeio de carroção puxado a trator deu
o toque final, culminando
com um lanche colonial de
dar água na boca.

Culto especial para crianças
O Batismo faz-nos
participantes da luz que
se faz presente em nossa
vida, e que é Jesus Cristo.
E, assim como a vela se
doa para ser luz, somos
todos convidados a viver
em gratidão a Deus, nos
doando e servindo uns aos
outros com os dons que
Deus nos concedeu.

parábola de Jesus sobre
os dois alicerces. Após a
história e prédica, todas
as crianças receberam a
bênção dos pastores e,
como lembrança, ganharam casas confeccionadas
em madeira, simbolizando
a parábola dos dois alicerces e o tema do ano “Vidas
em Comunhão”.

É com esse pensamento e com grande alegria
que a Paróquia Matriz
acolheu todas as crianças
no Culto de Recordação
da Graça de Deus no Batismo, que aconteceu no dia
26 de outubro, às 10h. O
culto, que acontece todos

Conforme palavras de
Lutero “Batizado sou”, a
Pastoral do Batismo quer
reacender essa convicção
e fazer desse Sacramento
algo vivo e presente em
todos dias da nossa vida.

os anos, tem por objetivo
envolver as crianças e fazê-las compreender melhor
o que significa o Sacramento do Batismo em
nossas vidas. Organizado
pela Pastoral do Batismo

e auxiliado pela estudante
de Teologia Roana Gums, o
culto envolveu as crianças
até 10 anos de idade. A
história contada às crianças e à comunidade foi baseada em Mateus 7.24-26,

Sirlei B. Dalla Porta
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ACONTECE

Notícias do Arco-Íris

Em junho comemoramos o aniversário de 35
anos do Clube, com muita
animação, saudando visitantes e membros antigos
que voltaram depois de
meses de ausência. Contribuíram para o ambiente
festivo as cortadeiras de
torta, as reservas voluntárias, o conjunto vocal
“As Originais”, e a cantora Gládis com o pianis-

ta Silvio. Realizou-se a
eleição de nova rainha
do clube, foi praticada
a ginástica sentada da
Suzete e feito o convite
para a Festa de São João
(com pipocas), além do
desfile com roupas do
“tempo da vovó”. Em
maio repetiu-se a tradicional visita do grupo de
cantores da Comunidade
Salvador, acompanhada
pela Diácona Silvia. Continuam os ensaios do coral Arco-Íris e as aulas
de ginástica sempre nas
segundas-feiras à tarde.
E continuam com muita
animação os encontros em
língua alemã na primeira
terça-feira do mês.

Culto Infantil

Nos tempos agitados
em que vivemos percebemos o crescente distanciamento entre pais e filhos/
as. No mundo moderno
e tecnológico, as crianças
são estimuladas desde
muito cedo, e constantemente vemos cenas
de adultos e crianças no
mesmo espaço, muito
próximas, mas distantes
pela tecnologia. Sendo
assim, no mês de agosto,
em homenagem ao Dia
dos Pais, a equipe do culto infantil planejou uma
oficina diferenciada. No
início do culto os pais e as

crianças foram convidados
para a sala do culto infantil, onde tiveram a oportunidade de cantar e brincar
juntos. Confeccionaram
uma pipa para resgatar a
importância do pai brincar
com seu/a filho/a. Foram
momentos muito intensos de convívio e muitas
risadas. Nessas pequenas
atitudes é que se confirma
que o ser humano é um ser
relacional e que necessita
brincar e conviver.

11

Grupo Instrumental

Um belo presente de
Deus para nossa comunidade neste ano foi o
início da formação de um
novo grupo instrumental.
Começou pequeno, simples e foi crescendo com a
adesão de novos músicos.
A maioria está aprendendo ou reaprendendo seu
instrumento. Não tem limite de participantes, nem
restrição de gênero ou
idade. São aceitas todas as
pessoas que se dispuserem
a aperfeiçoar seu talento

seja num instrumento e/ou
no canto. Os ensaios serão
retomados em março de
2015, às quintas-feiras, à
noite, às 19h.
Na sua primeira participação foi no Culto de Encerramento dos Grupos no
dia 29 de novembro, o grupo foi chamado de “Banda
de Quintas”. (Houve quem
brincasse chamando de
“Banda de quinta”). Em
breve encontraremos um
nome melhor.
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Ofícios
MEMBROS NOVOS
Caroline Elter e seus filhos
Eduardo Elter Barletta
e Rafaela Elter Barletta;
Carmen Tesch; Nei Rafael
Ferreira Lopes; Adriana
Moog e seu esposo Tiago
Lemos Menezese sua filha Elisa Moog Menezes;
Johnni Christian Pletsch e
sua esposa Katiúscia Neumann e sua filha Caroline
Neumann Pletsch; Dorali
Konrad Schuck; Hildegard
Lori Wilke Poulton; Maristela Zander Gonzalez e
seu filho Leonardo Zander
Gonzalez; Hedi Schütz;
Regina de Souza e seu filho Luan de Souza Corrêa;
Rogério Lemos Guedes
e sua esposa Sandra Dickel Rother Guedes; Mara
Liane da Cunha Ribeiro;
Astrid Reeps Fetter; elga
Inge Reeps; Vivian Neubüser e seu esposo Israel
Cardoso Rodrigues e seu
filho Luís Felipe Neubüser
Rodrigues; Hallana Cristina
Oswald da Silva; Eduardo
Almeida da Silva e sua esposa Maria Cristina Cruz
Dieguez; Adriana Ribeiro
Freitas e seu esposo Rafael
Manzke Rodriguez e sua
filha Maria Julia Ribeiro
Manzke; Denise Giseli Becker e seu esposo Dagoberto W. Bolesta e sua filha
Gabrieli Becker Bolesta.
CONFIRMANDOS
Antônio Felicio Prodorutti;
Astrid Reeps Fetter; Calvin Köetz Sánchez; Clara
Sales de Oliveira; Erika
Candia Hollnagel; Gustavo
Henrique Rodrigues Loeffler; Gabriel Krutzmann
dos Santos; Gustavo Galle
de Melo; Gustavo Soares
Kegler; Natan Schreiner;

Talita Braun Dalla Porta;
Rodrigo Bammann.
CASAMENTOS
Nédio Pedro Pastorello e
Joice Schaak, dia 27 de
Setembro de 2014.
Rafael Pigozzi Hessel e
Simone Koch Melatte, dia
11 de Outubro de 2014.
Matheus Zavaschi Machado e Daniela Pflüger, dia
22 de Novembro de 2014.
BODAS DE DIAMANTE

Honório Augustin e Silma
Kirst Augustin, 65 anos de
casados.
BATISMOS
Eduarda Peixoto Martins,
Filha de: Utanãa Eduardo
Martins e Gabrielle Kirst
Peixoto.
Rafaela Elter Barletta e
Eduardo Elter Barletta,
Filhos de Fernando Branco
Barletta e Caroline Elter.
Jamille Schaak, filha de
Viviane Schaak
Martina Dillmann Finkler,
filha de Gilson Finkler e
Leila Sueli Dillmann
Elisa Moog Menezes, filha
de Tiago Lemos Menezes e
Adriana Moog
Gabrieli Becker Bolesta,
filha de Dagoberto W. Bolesta e Denise Giseli Becker
Miguel Beck Chaves, filho
de Daniel Pandolfo Chaves
e Luana Beck Chaves.
Maria Julia Ribeiro Manzke,
filha de Rafael Manzke Rodriguez e Adriana Ribeiro
Freitas.
Luan de Souza Correa, filho
de Fabricio Mariano Correa
e Regina de Souza.
Antônio Lourenço
Sant’Anna Calheiros, filho
de Paulo André Gouvêa
Calheiros e Luciana Rosa
Sant’Anna.

Samuel Chao Wulf e Sandro Chao Wulf, Filhos de:
Claudio Cesar Wulf e Yeliset
Chao Sequeiro.
ÓBITOS
Clarice Schütz Maurique,
falecida em 17/04/2014,
aos 62 anos.
Heinz Dieter Gerd Jurgen Blank, falecido em
25/04/2014, aos 84 anos.
Käthe Streppel, falecida em
06/05/2014, aos 85 anos.
Azilda Sauer, falecida em
14/06/2014, aos 97 anos.
Edith Strassburger, falecida em 24/06/2014, aos
91 anos.
Gilberto Arnaldo Trein,
falecido em 24/06/2014,
aos 75 anos.
Alice Uhr, falecida em
06/07/2014, aos 99 anos.
Eloy Rudolfo Schütz, falecido em 04/07/2014, aos
78 anos.
Nelson Carlos Gutheil, falecido em 23/07/2014, aos

92 anos.
Erica Zart Pötter, falecida em
04/07/2014, aos 95 anos.
Lia Emilia Petersen Peraça,
falecida em 28/07/2014,
aos 87 anos.
Ângelo Valdemar Beskow,
falecido em 03/08/2014,
aos 43 anos.
Roberto Armando Neubarth, falecido em
28/09/2014, aos 89 anos.
Vera Irene Tybusch, falecida em 15/10/2014, aos
85 anos.
Roberto Augusto Ludwig,
falecido em 25/10/2014,
aos 72 anos.
Enno Omar Rohde, falecido em 01/11/2014, aos
88 anos.
Augusto Nibaldo Silva
Trivinos, falecido em
25/11/2014, aos 91 anos.
Eloah Rodrigues Bernhardt, falecida em 26/11/2014,
aos 97 anos.
Edgar Adolfo Bencke, falecido em 09/12/2014, aos
81 anos.

Agenda
Culto de Unção
Culto de Bênção a Casais
Almoço de aniversário da paróquia
Reinício Ens. Confirmatório/Curso ALPHA
Reinício da JESP e AGIR
Reinício das atividades/Confraternização
Encontro da Família
Almoço comunitário (OASE)
Oficina de Páscoa
Passa-dia Singulares

11/01
22/02
22/02
05/03
07/03
07/03, 18h
08/03
15/03
28/03
28/03
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A fé bem humorada (e profunda) de Hermano Cortés
A internet é muito
surpreendente. Ali se consegue encontrar de tudo
- de referências e estudos
científicos a fotos das últimas fofocas, passando por
esportes, artes, religião,
gastronomia... Claro que
o usuário precisa de bom
senso (há muita mentira
e desinformação honesta
e desonesta na rede) e,
claro, ser maior de idade,
para poder navegar sem
grandes riscos por aí.
Numa dessas “navegadas” descobri o grande
artista José Luis Cortés
Salinas, que usa o nome
artístico de Hermano (Irmão) Cortés. Aqui ao lado
temos uma de suas obras,
que revela duas de suas
grandes qualidades: traço
limpo e trabalhado, aliado
a uma grande sensibilidade humana e religiosa.
Outra grande qualidade
de seus trabalhos é a forma simples e familiar com
que apresenta Deus a seus
leitores, resgatando muito
da simplicidade original da
fé cristã – um tema bastante recorrente em seus
trabalhos.
José Luis Cortés Salinas (Málaga, 1945) é um
desenhista religioso e humorista gráfico espanhol.
Católico, estudou na Congregação Salesiana, viajou
por Porto Rico, República
Dominicana e Itália, sendo ordenado sacerdote
secular em 1975. Exerceu
seu ministério por alguns
anos na paróquia de San
Atanasio, em Madri. Em
1981 começou a trabalhar
num grande grupo editorial, onde se aposentou em

que “despreza miseravel- do “uma boa nova” para
mente a sua igreja”, como aqueles que são marginalizados, como eram aqueles
alguns dizem.
de quem o próprio Jesus
O humor de Cortés estava rodeado (prostitué agudo e inteligente, tas, leprosos, pessoas com
chegando a ter “paren- deficiência, publicanos e
tantos outros). Por isso recebeu, em 2010, o Prêmio
Em uma ocasião memorável, fui levado a
Arco-íris por parte da associação Crismhom (Cristãos
tribunal por “insulto à religião católica”, e
e Cristãs Homosexuais de
garanto-vos que passei muito bem.
Madri), pela sua defesa
da igualdade de gênero
É difícil de conseguir tesco” com os Simpsons. e opção sexual (e desde
dados pessoais sobre o au- Se o leitor não conhece 1976, quando era “tabu”
tor além desses que estão o contexto não entende- falar nisso).
acima, mas a repercussão rá muito, se conhece, às
É uma alegria ler suas
de seus trabalhos tem vezes o riso nos sai meio
charges
e ver que o Espírisido grande. Ao mesmo amarelo, por sentirmos
tempo em que setores e que fazemos parte de seu to Santo continua como o
vento, soprando por onde
pessoas mais progressistas alvo. Mas Cortés não fala
quer e levantando pessoas
da igreja católica saúdam só através de suas charges
improváveis na defesa e
seu espírito crítico, seu - em 2011 publicou uma
na propagação do amor
humor renovador e sua carta aberta ao papa (na
divino por todos nós, invisão simples e humana época, Bento XVI), para
dependente de credo, raça
de Deus e do Evangelho, falar sobre o celibato dos
ou opção sexual. “Muchas
os setores e pessoas mais sacerdotes, um tema que
gracias, Hermano Cortés!”
conservadores o criticam e Cortés considera não ser
lhe perguntam a razão de de essência evangélica.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
não trocar de confissão, já Ele também é considera2010. Seu primeiro livro
“de comics” foi publicado
em 1975 e se chamou
“Que bom que vieste!”
– além de vários livros,
publica regularmente seus
trabalhos na internet.
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Festival Luterano de Música e Dia da Igreja
às 9h30min com uma
celebração muito alegre,
reunindo o povo no ginásio de esportes do Colégio
Sinodal, com muito canto.

A quinta edição do
Festival Luterano de Música aconteceu no sábado, dia 27 de setembro,
no Auditório do Colégio
Sinodal em São Leopoldo
no Morro do Espelho. Essa
edição do festival teve
doze inscrições. As composições concorreram nas
categorias bandas e corais,
incluindo grupos de canto.
O Festival Luterano de
Música é uma promoção
do Conselho de Música
do Sínodo Rio dos Sinos,
em parceria com Editora
Sinodal, Colégio Sinodal,

Faculdades EST, Casa Matriz de Diaconisas, Obra
Gustavo Adolfo e Comunidade Evangélica de São
Leopoldo.
Na parte da noite,
precedendo o anúncio das
composições classificadas,
houve uma bela apresentação da Camerata Ivoti.

A mensagem do culto
foi partilhada pelo pastor
Dr. Mauro Batista de Souza, que atua na Secretaria
da Ação Comunitária da
IECLB, e pelo psicólogo
Vilnei Roberto Varzim, que
atua e reside em Pelotas.
Ambos desafiaram os participantes do Dia da Igreja
a estar atentos aos riscos
de andar por caminhos
que nos afastam do querer
de Deus, que em Jesus é
caminho, verdade e vida
(João 14.6).

Na parte da tarde, os
grupos de canto Anima e
Mc’Coys animaram o louvor no ginásio de esportes,
enquanto no auditório
do Colégio Sinodal uma
bela apresentação teatral
foi trazida pelo Grupo Legato de Canoas. Noutro
ambiente, o Sr. Erivaldo
Filmann coordenou um
momento de Dança Sênior.
As crianças participaram do primeiro momento
no ginásio com os adultos
e depois tiveram uma programação especial preparada pela Comunidade da
Scharlau.
(Fonte: Jornal Sinos
da Comunhão.)

No domingo, dia 28
de setembro, realizou-se o
sexto Dia Sinodal da Igreja,
reunindo mais de 1.000
pessoas no Morro do Espelho, em São Leopoldo.
A programação iniciou

Nova diretoria na Paróquia Matriz e na OASE
Diretoria, presbitério e representantes no
Conselho Sinodal
Presidente: Tiago Wodzik Strassburger.
Vice-presidente: Elizete Rodrigues Loeffler.
2ª Vice-presidente social: Agly Meier, (suplente:
Margot Martins).
1º Tesoureiro: Júlio César Pedó.
2º Tesoureiro: Ademir Wanderer.
1º Secretario: Alex Sandro Gonçalves Brião.
2º Secretario: Ilone Becker.
Conselheiros: Elaine Burkhard, Thomas Kang.
Conselheiros suplentes: Dilvenia Diesel, Rejane
Fernandes.
Conselho Fiscal: Carlos Souto Junior , Gilberto Bamann, Gilberto Pitrofski.

Suplente Conselho Fiscal: Tito Lívio Goron, Reginaldo
Loeffler, Cristina Lengler.
Representante no Conselho Sinodal: Carlos Souto
Junior (suplente: João Pedro Böhme).
Diretoria OASE
Presidente: Dorali Konrad Schuck.
Vice-Presidente: Obeloni Reinke.
1ª Secretária: Hildgard Krug de Oliveira Brito.
2ª Secretária: Cleudete da Silva Diefenthaeler.
3ª Secretária: Vera Bercht.
1ª Tesoureira: Seli Elisa Rieger.
2ª Tesoureira: Cláudia Marisa Steffen.
3ª Tesoureira: Lourdes Lasch Schmidt.
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Uma Celebração da Reforma inesquecível
Cerca de 500 pessoas
participaram da celebração da Reforma Luterana
no dia 31/10, na Igreja da
Reconciliação (IECLB) de
Porto Alegre sob o tema
“Chamados a servir no
mundo”. A celebração foi
presidida pelos pastores
Cláudio Kupka, Eliseu Teichmann e pelo Vice-pastor
Sinodal Carlos Bock. O Rev.
Airton Schroeder, vice-presidente de Ação Social
da IELB, foi o pregador
convidado.

O destaque da celebração foi para a música.
Participaram do evento a
Orquestra Sacra e o Coro
Universitário da Ulbra, os
coros das comunidades Da

Cruz, São Lucas, Martin
Luther e o Grupo Cantábile da Paróquia Matriz.
A condução musical ficou
a cargo do Maestro Paulo
Brum.

Nesta noite, a CIL (Comissão Interluterana de Literatura) fez o lançamento
do novo Castelo Forte 2015
e apresentou o Volume XII
das Obras Selecionadas de
Lutero. A atividade foi realizada pela Comissão dos
500 Anos da Reforma Luterana, em conjunto com
o Distrito Porto-Alegrense
(da IELB) e a União de
Comunidades Evangélicas
de Confissão Luterana de
Porto Alegre Alvorada e
Viamão (da IECLB).

Culto de Investidura da nova Presidência da IECLB

A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Picada 48 Baixa,
no município gaúcho de
Lindolfo Collor/RS, foi o
local escolhido para a Investidura da Presidência

da IECLB – Gestão
2015-2018, realizada na noite de
21 de novembro.
Em ato solene, o
P. Carlos entregou
a respectiva cruz a
cada componente
da nova Presidência, afirmando que aquela cruz, que distingue o
cargo na Presidência, é
sinal de renúncia, serviço
e entrega ao nosso Senhor
Jesus Cristo, a quem devemos seguir, e pedindo

que os ministros eleitos
se ajoelhassem para que,
com a imposição de mãos,
fossem investidos na Presidência da IECLB. Após

as homenagens e a bênção final, a Comunidade
confraternizou com um
coquetel especialmente
preparado para a ocasião.

Pastor Presidente – P. Dr. Nestor Paulo Friedrich. Foi Secretário-Geral da IECLB, é o atual Pastor Presidente e no XXIX
Concílio foi reeleito para a função.
Pastora 1ª Vice-Presidente – Pa. Sílvia Beatrice Genz. É a
atual 2ª Vice-Presidente da IECLB (gestão 2011-2014) e exerce
o Ministério Pastoral na Comunidade em Picada 48 Baixa, em
Lindolfo Collor/RS.
Pastor 2º Vice-Presidente – P. Inácio Lemke. É o Pastor Sinodal do Sínodo Norte Catarinense, cargo para o qual foi reeleito
para os próximos quatro anos.
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