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Uma comunidade
em construção

P. Cláudio Kupka

Entrevista
É hora de conhecer melhor o nosso
novo pastor, Werner Kiefer. Saiba
um pouco mais de sua história,
família e das suas expectativas de
trabalho na Paróquia Matriz.

Página 4

Enfoque
Em tempos de modernos sistemas
de comunicação e da ciência da
computação, uma crônica sobre
seus apelos e perigos para a vivência
cristã sadia.
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Central
Sim, nós temos agora um site na
Internet! Conheça as possibilidades
de um recurso como esse, num
artigo inteiro explicando como
acessá-lo e encontrar seus tesouros.

Páginas 8 e 9

É possível falar em
construção como uma
imagem que reflete a
dimensão espiritual e

humana e de nosso ser
igreja.

novos elementos a esta dinâmica de
crescimento. É claro que a história
e a identidade da paróquia não
podem ser alteradas radicalmente
sob preço de causar frustração entre
seus participantes. Ela deve ser
construída dinamicamente preser-
vando aspectos de seu passado e
acrescentando aspectos novos.

Neste sentido, é preciso saber
aceitar algumas mudanças e, ao
mesmo tempo, administrar o pro-
cesso da mudança, o que nem
sempre é fácil. Pessoas se machucam
quando são questionadas. Outros
se ofendem quando sua contri-
buição é vista como ameaça.
Importante é não desprezar essa
dimensão só por causa do desgaste
que ela causa. Ela é sinal de saúde.
É bem mais fácil administrar
pequenos ajustes de uma
caminhada de mudanças do que
uma grande e ameaçadora crise.

Lembremos que a cruz é nosso
elo de união. A cruz que nos iguala;
a cruz que nos chama a servir em
amor. Deus abençoe cada um dos
protagonistas da construção da
Paróquia Matriz em 2005.

É certo que nossa igreja está em
fase de reformas, que precisa de
melhorias nas suas instalações. Mas é
possível falar em construção como uma
imagem que reflete a dimensão
espiritual e humana e de nosso ser Igreja.

Primeiramente precisamos
lembrar que somos edificados Igreja
por Cristo Jesus, a pedra angular.
Ele é que nos chamou para sermos
pedras de sua construção. Em
segundo lugar, somos envolvidos
pelo Espírito de Deus na vivência e
no testemunho da fé em Cristo. Deus
edifica a Igreja quando juntos
buscamos o alimento da fé na
comunhão e nos engajamos na
missão da Igreja. Há também a
dimensão humana da construção

quando consideramos a nossa
dinâmica interpessoal.

Qualquer grupo tende a se
acostumar com os vínculos que se
criam com o decorrer do tempo. Esta
história de convivência passa por
crises e se desenvolve em busca de
uma maior estabilidade de valores e
costumes. Infelizmente não se
percebe às vezes o quanto o grupo,
com o tempo, se fecha e deixa de
ser acolhedor ao que é novo.

A Paróquia Matriz tem sido
abençoada ao experimentar
constante renovação em termos de
participantes. Membros novos,
presbíteros novos, pastores novos
- todos, mesmo sem querer, trazem



É com grande alegria
que reiniciamos as nossas
atividades em 2005, após
um breve recesso nos
meses de janeiro e
fevereiro. No último dia 6
de março tivemos o nosso
culto de abertura das
atividades. Neste culto,
houve a instalação do P.
Werner Kiefer a quem
desejamos as mais ricas
bênçãos de Deus sobre a
sua vida, seu ministério e
sua família sob a inspira-
ção do Salmo 37.4,5.
Ainda foi apresentado o
estudante de teologia,
Sérgio Ribeiro da Cruz que
iniciou seu estagio na
Paróquia Matriz com
atuação mais intensiva no
CEDEL e Centro infantil
Lupicínio Rodrigues. Tam-
bém a ele desejamos uma
feliz estada em nosso meio.

sede sinodal, uma obra
erguida com o apoio das
comunidades, paróquias,
de pessoas físicas e
jurídicas e com muito
amor.

No ensejo, quero
parabenizar a Sra. Vera
Leane Roth, Presidente do
Sínodo Rio dos Sinos, a sua
Diretoria, e também a
Comissão de Construção
por este prédio, agora
dedicado ao serviço do
Reino de Deus.

“Lançando sobre Ele
toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de
vós.” 1 Pedro: 5.7.

Que Deus abençoe a
todos irmãos da Paróquia
Matriz e do nosso Sínodo.

João Jacob Spindler
Pres.  Conselho Paroquial.
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Gratidão e expectativa
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Pessoas de todo o mundo, que participam do comitê
central do Conselho Mundial de Igrejas, reunido em
Genebra, estão falando português! É com entusiasmo
que todos estão aprendendo a falar a palavra “mutirão”
e se esforçando para superar a dificuldade de pronunciar
o “ão”, som estranho a outros idiomas.

Mutirão é uma das atividades previstas para a
nona Assembléia do CMI, que será realizada em Porto
Alegre em 2006, quando diversos grupos e
organizações poderão compartilhar o seu trabalho,
criando possibilidades de refletir em conjunto.

A 9ª Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas
se realizará em Porto Alegre, Brasil, de 14 a 23
Fevereiro de 2006, sob o tema “Deus, em tua graça,
transforma o mundo”. A Assembléia será um
momento de encontro, de oração, de celebração e de
deliberação para milhares de mulheres cristãs e
homens cristãos de todo o mundo.

Em novembro de 2004, O Secretário Geral do CMI
visitou Porto Alegre e voltou empolgado com o que viu:
“Estou muito satisfeito com o entusiasmo e o compromisso
das igrejas do Brasil em relação com a Assembléia”.

Fonte: Site do Conselho Mundial de Igrejas.

O mundo fala português

Quero prestar o meu
reconhecimento pelo
abençoado trabalho que
os grupos têm realizado
ao longo dos anos, sempre
em prol dos menos favo-
recidos, do crescimento
da Igreja.

Aproveito para in-
centivá-los a participarem

da programação prevista
para este ano com alguns
eventos especiais que
carecem do envolvimento
de todos.

Vencendo desafios: o
que em 2002 parecia um
sonho, hoje já é realidade.
No dia 19 de março deste
ano inauguramos a nova



Ver para crer ou crer para ver?
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Os quatro Evangelhos
do Novo Testamento dão
um grande destaque à
ressurreição de Jesus
Cristo. Afinal, esse acon-
tecimento é básico para o
surgimento da fé cristã e
da Igreja. Cada Evangelho
também relata algum
fato que mostra que os
próprios discípulos de
Jesus tiveram dificul-
dades em acreditar na
ressurreição de seu amado
Mestre. No Evangelho de
João temos um exemplo
dessa incredulidade (João
20.24-29).

Tomé, um dos doze,
não estava com os
discípulos quando Jesus
lhes apareceu no dia da
ressurreição. Disseram-lhe:
Vimos o Senhor. Mas ele
respondeu: Se eu não vir
nas suas mãos o sinal dos
cravos, e ali não puser o
meu dedo, e não puser a
minha mão no seu lado, de
modo algum acreditarei.

Tomé quer uma prova
científica da ressurreição
de Jesus. Com isto se
torna porta-voz das ge-
rações que não conviveram
com Jesus, bem como da
mentalidade científica
atual. É desse acon-
tecimento que provém o
dito popular:

Ver para crer.

Tomé representa a
nossa mentalidade. Tam-
bém nós teríamos dúvidas
naquela situação. Será ele
um incrédulo ou um
realista?

Ao mesmo tempo,
temos que nos colocar ao
lado dos outros discípulos
que viram Jesus depois da
ressurreição. Tomé não
acreditou no seu teste-
munho. Quando não
acreditam em nós, fica-
mos chateados.

Passados oito dias,
estavam outra vez ali
reunidos os seus discípulos
e Tomé com eles. Veio
Jesus, pôs-se no meio e
disse-lhes: Paz seja
convosco! E logo disse a
Tomé: Põe aqui o teu dedo
e vê as minhas mãos;
chega também a tua mão
e põe-na no meu lado; não
sejas incrédulo, mas
crente. Respondeu-lhe
Tomé: Senhor meu e Deus
meu! Disse-lhe Jesus:
Porque me viste, creste?
Bem-aventurados os que
não viram, e creram.

Tomé teve que ver
para crer. Jesus convida
Tomé para tocar nas suas

chagas. O texto nem se
preocupa em relatar se
Tomé tocou de fato nas
feridas de Jesus. Mas
mostra como esse
discípulo se rende ao seu
Senhor e Deus.

O teólogo alemão Jörg Zink
escreve o seguinte:

Sem fé é impossível:

Todo ser humano crê em algo, mesmo
pensando que nada crê. Não se pode viver
somente daquilo que se pode ver e provar.
Ninguém pode amar uma pessoa se não quer
acreditar nela; porque a outra pessoa não
pode provar que suas intenções são sinceras.
Ninguém pode planejar ou fazer algo se não
quer crer; porque não pode saber o que o
futuro trará.

Crer significa confiar :

Se alguém crê, isso não quer dizer que
afirma coisas absurdas, porque não quer fazer
uso de sua razão; que admite coisas inexatas,
porque não sabe nada de exato; que sonha
com um mundo do além, porque não ama o
mundo daqui; ou que permanece com
opiniões de ontem, porque não se acerta com
o tempo de hoje. Quem crê, confia, mesmo
onde nada vê. Está certo da sua causa.

Tomé
representa a

nossa
mentalidade.
Quer ver para

crer.

Jesus Cristo propõe a
Tomé e, por conseguinte,
a todos nós, uma nova
alternativa:

Crer para ver.

As pessoas que crêem
no Cristo ressuscitado são
felizes. Essa felicidade
reside no fato de que
vêem a vida com os olhos
da fé. Aceitar a fé cristã
leva a uma melhor visão
da vida.

Pintura “A
incredulidade
de São Tomé”
de Caravaggio.



Nossa comuni-
dade experimentou um
bonito processo de
escolha do sucessor
do P. Kurt.

Werner Kiefer,
provindo da Paróquia
Apóstolos de Joinville,
iniciou as suas ativi-
dades em nossa pa-
róquia no início de
março. O novo pastor
e sua família estão
sendo integrados aos
poucos em nossa vida
comunitária. Muita
expectativa cerca a
vinda de Werner.

Nesta entrevista
poderemos conhecer
um pouco mais de sua
história, suas ênfases e
expectativas.
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Entrevistando o novo Pastor da Paróquia Matriz
JR: Fale sobre sua
trajetória na Igreja.

P. WERNER: Nasci na
pequena cidade de
Lontras, SC. No ano de
1977 ingressei na Escola
Evangélica de Ivoti. Em
1985 formei-me em
Teologia, em São Leo-
poldo. Fui designado para
Ji-Paraná (RO). Em seguida
atuei na cidade de
Chapecó, oeste de Santa
Catarina. No ano de 1997
aceitei o desafio de ir para
Joinville (SC), dando
ênfase na criação de
Pastorais – ministério
compartilhado.

JR: Que experiências você
destacaria nestes 19 anos
de pastorado?

P. WERNER: O pastorado
em comunidade oferece
um campo muito vasto.
O importante é ter
propósitos e arriscar,
inovar sem perder o nosso
jeito luterano de ser Igreja.
Creio que a experiência de
estar envolvendo lide-
ranças no pastorear da
comunidade, e organizar
espaços na Igreja, nos
quais os membros possam
se sentir sujeitos e objetos
da missão de Deus no

mundo, têm proporcio-
nado experiências mara-
vilhosas.  Uma ênfase dada
no último campo de
trabalho foi de criar as
pastorais, que tinham o
objetivo de pastorear, em
equipe, cada departa-
mento da comunidade.
Essa experiência foi muito
marcante, criando um
número maior de
lideranças. Outro aspecto
a destacar é a comunidade
terapêutica. Através de
retiros e encontros prio-
rizamos a comunhão, a
aceitação mútua, a
solidariedade. Essa prática
tem agregado qualidade
de vida aos membros da
Igreja. A Igreja não é
massa, mas a união de
membros, formando um
corpo saudável, onde cada
qual é considerado na sua
individualidade de ser.

JR: Quais são as suas
expectativas em relação ao
trabalho na Paróquia
Matriz?

P. WERNER: Estou con-
tente em estar aqui.
Percebo que estou numa
paróquia com uma
excelente estrutura. Há
muitos grupos, membros
com vontade de ser Igreja.

E, estou aqui para somar
ao trabalho desenvolvido
pelos colegas. Existem
experiências bacanas
acontecendo, por exem-
plo, “Celebrar e viver”.
Com certeza cada um
tem o seu jeito de ser
pastor, as suas próprias
idéias, as quais deseja
compartilhar. Quero
caminhar junto com os
colegas, P. Cláudio e P. Uli,
integrando-me na Pa-
róquia Matriz e na CEPA
com a minha família.

JR: Fale sobre a sua
família.

P. WERNER: Sandra é a
minha esposa, natural de
Guarulhos (SP). Ela é
psicóloga, no momento,
em busca de seu espaço.
Deus nos presenteou com
três filhos: Alexander, 20
anos - estudante de
Direito; Tiago, 18 anos -
estudante de Fisioterapia;
Ana Paula - 14 anos, está
no 1º. Ano do ensino
médio. Os nossos três
filhos conseguiram
transferência e estão
contentes em fazer aqui a
sua formação. Querem
muito conhecer e par-
ticipar do Grupo de
Jovens.



A igreja virtual
As igrejas estão cada

vez mais modernas. Têm
sistemas de som moder-
nos, grupos musicais
completos para acom-
panhar a música, trans-
missão de suas celebrações
pela TV e site na Internet.
A realidade virtual é a
possibilidade de se criar
artificialmente ambientes
e situações em que o
espectador interage em
muitas e várias dimensões.

Encontrar na Internet
endereços de paróquias
informando o horário de
cultos, atividades de
grupos e eventos sendo
promovidos é algo muito
comum. O desafio é ir
além do trivial. Porque não
facilitar mais a vida do
membro, colocando toda
a paróquia no com-
putador? Sim, criando
uma paróquia virtual.
Imagine que interessante!
Esse exercício de futu-
rologia seria mais ou
menos assim:

O sujeito liga o micro,
conecta-se à Igreja Virtual
de sua preferência, coloca
o capacete com visor
digital e fones de ouvido.
No visor aparece “Igreja

Virtual do Evangelho
Pleno, versão 3.0, escolha
sua opção”. Escolhe-se
então: Culto com Santa
Ceia. O próximo menu
pergunta: Suco de uva ou
vinho de verdade?
Pregação confortadora
ou sobre prosperidade
material? Duração da
pregação: uma hora ou
conforme der na veneta do
pastor? O sujeito decide
como quer o culto. Pode

até escolher o
volume do badalar
dos sinos e do
barulho das
crianças choronas.

Você pode ir a
um culto à hora
que quiser. Acorda
no meio da noite,
depois de ter
sonhado com o
juízo final, e diz: -
Quero um culto
com música ba-
rulhenta e prega-
ção sobre Apoca-

lipse! Pronto, lá está você
batendo palmas ao lado
de 1.500 irmãos e cantado
com uma banda de dar
inveja ao Lenny Kravitz.
Pode escolher se vai chorar

virtualmente, ficar de
joelhos, ou se vai ficar num
cantinho anônimo sem que
ninguém o encontre.
Só Deus.

Outro dia pode
escolher ir a uma reunião

da diretoria da comu-
nidade. Pode escolher se
vai aparecer como tesou-
reiro, senhora da OASE ou
jovem da JE. Você escolhe:
como secretário, presi-
dente ou
convidado.
Analisa as
questões a
serem de-
cididas e
mar-ca com
um “x” a sua
posição. O
placar das
d e c i s õ e s
aparece e as
m u d a n ç a s
ocorrem si-
mu l tanea -
mente. Não
estranhe se
não enxergar mais o pastor
na reunião. Ele pode ter
sido “deletado” por uma
das votações.

Sua igreja pode ser do
jeito que você quiser. Pode
ser no centro da cidade em
forma de edifício. Pode ser
branca em estilo colonial
numa colina cercada por
um grande campo onde
ovelhas virtuais pastam
sem fazer sujeira.

Imagine que alívio
para as senhoras da
OASE poderem
organizar um
chá virtual be-
neficente. Poder
contentar a
todas com o
chá na tempe-
ratura certa, o
tipo ideal de
torta, as bola-
chinhas sempre
fresquinhas. O
mais impor-
tante: poder
informar a elas
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que não engordarão nem
um grama sequer!

O grande risco dessa
igreja virtual seria os
membros se encontrarem

pessoalmente por acaso.
Descobrirem que nada do
que viram era verdade;
que tudo era bem
diferente. Então talvez
escolhessem voltar para o
computador a fim de
continuar na realidade
virtual, ou talvez se
arriscassem a se encontrar
pessoalmente e assim
repartir uns com os outros
suas vidas e deixar Deus
ser Deus.

P. Cláudio Kupka
Sua igreja
pode ser
do jeito
que você
quiser.



GRUPOS

Bananas e terceira idade
senhor idoso, manobrando
seu carro com dificuldade,
arrastando os pés, de
costas encurvadas. Pensei:
“Que bom que ainda não
estou assim!” Emperti-
guei-me, chupei a barriga,
descontraí os ombros,
queixo na horizontal, e
passei por ele de passo
firme, rumo às caturras.

O cacho no alto da
armação tinha as frutas
bem no ponto, nem muito
maduras, nem muito
verdes. Precisava só de
quatro delas. Ergui-me na
ponta dos pés e puxei.
Sabiam que o caule dessa
deliciosa fruta é extre-
mamente fibroso e
resistente? Puxei para lá,

puxei para cá, puxei para
cima e para baixo... As
bananas continuavam
firmes no cacho!

Desci da ponta dos
pés para tomar fôlego,
quando ouvi uma voz atrás
de mim perguntar: ”A
senhora precisa de ajuda?”
Era o senhor idoso,
curvado, arrastando os
pés. Pegou as quatro
teimosas e, num vapt
vupt, arrancou-as.

Balbuciei um “muito
obrigada” e pensei co-
migo mesma: “Quem
manda assumir ares de
superioridade?”

Sofia Renner

OASE noticiando...

Atividades da OASE
recomeçaram no dia 10
de março, com a nova
diretoria: presidente:
Carole König; 1ª vice-
presidente: Hildgard
Krug de Oliveira Brito; 2ª
vice-presidente: Gertha
Scheurer; secretária: Car-
men Goldmann Scherer;
vice-secretária: Marianne
Kassinger de Oliveira;
tesoureira: Elony Bonfiglio;
vice-tesoureira: Cláudia
Marisa Steffen; pastor
orientador: P. Ulrico Sperb;
departamentos: (bor-
dados): Madalena Kuhn,
Izolde Eltz; (panos de
prato): Norma Lombardi,
Gisela Straub; (linhas):
Leocádia Reinholtz;
(crachás): Vera Bercht;
(relações públicas): Ilga
Knorr, Cornélia Grimm
Ortiz; (patrimônio e chá
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após o culto): Nelcy Heller;
(chá, bolo oferecido após
as reuniões de OASE):

Faleceu no dia 26/02
a nossa amiga e colega de
OASE Iracema Glitzenhirn.

Novos membros: Irani
Jahnel, Obeloni Reinke,
Iolanda Brotbeck, Eliana
Vieira.

Aguardamos neste
ano a participação de
novas amigas e colegas,
pois teremos muitas ativi-
dades novas. Se você esti-
ver disposta a participar
da OASE, está convidada

desde já para uma reunião
muito informal e sem
nenhum compromisso,
para conversarmos, tro-
carmos idéias, discutir os
problemas que sentimos,
e que tipo de atividade
viria ao encontro das
senhoras jovens.

Nós nos reunimos
todas as quintas-feiras, às
14h30min, na sala de
reuniões da OASE, no 1°
andar da Paróquia Matriz.
Ficaríamos muito felizes
com a sua presença.

Carole König

O tema desta edição
é a Páscoa, mas meu
assunto é outro. Dia
destes tive que ir ao
supermercado para com-
prar bananas. Tinham que

ser caturras, para deter-
minada sobremesa que faz
a alegria da minha família.

Peguei um carrinho.
Na minha frente estava um

N o e m y
R i t t e r ,
Yolanda T.
Hauschil,
N i l c a
Luschinger
Araújo.

A senhora
precisa de
ajuda?
Era o senhor
idoso,
curvado,
arrastando
os pés.

No culto do dia
20 de março a
nova diretoria
da OASE
tomou posse.
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Um ano que promete!
No dia 12 de março,

a JESP, em clima de festa,
retomou suas atividades.
Lá pelas quinze horas já
chegavam jovens de todos
os cantos de Porto Alegre
e Cachoeirinha. Após serem
colocadas em dia todas as
fofocas das férias, as cerca
de trinta e cinco pessoas
presentes subiram para ter
a primeira reflexão do ano,
capitaneada pelo Pastor
Cláudio.

O ano de 2005
promete muitas transfor-
mações na nossa JESP.
Além da reforma de nossa
sala, a JE está progra-
mando um maior número
de atividades com os mais
jovens (especialmente
confirmandos), visando,
dessa forma, o cresci-
mento do grupo. Além
disso, se procurará manter

o bem sucedido inter-
câmbio com o CEDEL.

Também é de se
ressaltar a grande moti-
vação e carinho apre-
sentados pelo grupo neste
início de ano. Logo no
segundo sábado (dia 19),
realizaram-se as eleições
para a nova diretoria que,
para certos cargos, contou
com sete, oito concor-

rentes, sendo a maioria
destes estreantes em
“corridas eleitorais”. Além
disso, três comissões
foram formadas, quais
sejam: Esportiva, Social e
Musical. Essas três terão
por objetivo melhor
coordenar as atividades da
Juventude nessas áreas,
auxiliando a Diretoria na
organização de atividades.
No fim, os resultados

foram muito positivos,
pois pudemos notar que
fora feito um interessante
mistura entre “dinos-
sauros” e os mais jovens.

Eis abaixo a relação da
nova diretoria, que em
breve será apresentada à
comunidade:

Presidente: Érico Loyola
Vice-Presidente: Ma-

riana Rieck
Tesoureiro: Gustavo

Brose
Secretárias: Renata

Dias e Marjorie Friedrich
Comissão Esportiva:

Matheus Rieck, Gabriel
Filber Ribas e Eduardo
Minossi

Comissão Social: Ana
Paula Kiefer e Khalil Nieves

Comissão Musical:
Ricardo König, Thomas
Kang e Paulo Rieck.

O CEDEL em festa

Em março, o CEDEL
completou cinco anos
de atendimento às
comunidades excluídas
da região central de Porto
Alegre. Iniciamos, em
2000, a concretização de
um projeto: o Serviço de
Apoio Sócio-Educativo -
SASE, atendendo quarenta
crianças/adolescentes.
Atualmente, além do
SASE, que atende noventa
e cinco crianças/adoles-
centes, desenvolvemos
mais quatro projetos:
Núcleo de Apoio Sócio
Familiar - NASF, que
atende quarenta famílias;
Telecentro, Horta Comu-
nitária e Voluntariado
Jovem. Em festa realizada

no dia 16 de março
último, houve a for-
matura de catorze
adolescentes no Curso de
Iniciação à Informática ,
Editor de Textos e

Internet. Graças   ao Pro-
jeto Telecentro, em 2004
entramos na Era da
Inclusão Digital.

Nosso terreno já está

cercado e limpo. O pró-
ximo passo será a cons-
trução de uma cancha
múltipla e a construção do
Projeto Arquitetônico
que visa ampliar o es-
paço físico.

balho o qual oportuniza
espaço de inclusão social
a tantos irmãos que vi-
vem à margem da
sociedade.

Eloi Siegert Peter

A JESP está
programando
muitas atividades
em 2005 para
integrar no grupo
os mais jovens,
especialmente os
confirmandos.

A chegada do
bolo de
aniversário do
CEDEL foi a
maior festa.

Agra-
decemos
a esta co-
munidade
que sem-
pre apoiou
este tra-



Ruth Aeckerle:
Acho que um site
deveria ajudar as
pessoas a conhecer
a fé luterana
melhor.

Thomas Khang:
Porque nosso
site é tão
simples e
despojado?

atividade ou grupo em
funcionamento na paró-
quia. Os grupos podem,
além dos horários, divulgar
seus objetivos ou qualquer

outra informação
significativa.

A agenda não poderia
deixar de faltar, com o de-
talhamento das principais
programações do ano.

Talvez você esteja
precisando de

Orientação

Você está precisando
de ajuda neste momento
de sua vida? Gostaria de
encontrar algumas respos-
tas as suas perguntas de
fé? Nesta parte do site
você pode saber como ir
em busca de ajuda pas-
toral. Pode ainda encontrar
textos significativos sobre
a fé luterana. E, para alimen-
tar-se com a Palavra de Deus
a cada dia, leia as Senhas
Diárias no seu computador.

Entrando em Contato

Para achar a Paróquia
Matriz, um mapa. Além
disso, informamos o ende-
reço, telefones, fax e e-
mails. Você pode também
mandar uma mensagem
pra gente, dizendo o que
acha de nosso site ou
informar seu e-mail para
que a gente lhe mande
informações regulares
sobre a paróquia. Ah,

do menu, uma barra de
navegação secundária no
lado direito. Nela você será
informado a respeito de
notícias e dicas. Na coluna
central da página central,
certos assuntos terão
destaque. Podem ser
referência a partes internas
do site ou simples comu-
nicações. Quando houver
um link, aparecerá a seta
azul dentro do quadrinho
no fim do parágrafo
æ.Clique na seta para
obter mais informações.

Procurando Informação

Você quer conhecer
melhor a nossa paróquia?
Procura algum serviço ou
um conhecimento mais
profundo sobre nossa
Igreja e paróquia? Então
sua procura começa por
esta parte. Além da página
de apresentação temos
informações sobre o
atendimento na Secretaria,
os nossos grandes tra-

balhos na área da diaconia
(CEDEL, Centro Infantil
Lupicínio Rodrigues e o
trabalho com PPD), uma
área sobre a história da
nossa paróquia, e algumas
fotos de nossas instalações
e atividades. Com a preo-
cupação de indicar outros
endereços importantes,
além de um link especial
para o site da IECLB, temos
uma página com dezenas
de outros links. Logo
abaixo no menu vem uma
parte muito importante. A
página criada a cada mês

contendo as notícias

mais significativas.
Além dessas infor-
mações, no link
seguinte, todo o

Jornal da Reconciliação
para fazer download.
Mesmo que o correio falhe,
ou que você não possa
passar na paróquia, você
pode ter o JR em mãos.

Por dentro da
Programação

Esta é uma parte
fundamental no site. Lá é
possível saber os horários
de cultos, ou de qualquer

sugestões e críticas
sempre são bem-vindas.

Glossário

Browser – Um programa que
possibilita ao usuário encon-
trar, ver, ouvir e interagir com
o material da Rede mundial de
Computadores.
Download – O ato de trans-
ferir arquivos de outro
computador para o seu.
E-mail/Correio Eletrônico –
Sistema de mensagens eletrô-
nicas transmitidas entre com-
putadores.
Internet - É uma rede de
muitos computadores conec-
tados entre si via rede de
telecomunicação.
Mouse - Acessório conectado
ao computador que propor-
ciona a movimentação do cur-
sor na tela do computador e
acionar comandos dos programas.
Link/hiperlink – Palavra ou
imagem que serve como refe-
rência para outro documento
no mesmo ou em site diferente
Modem – (modulator-
demodulator) Equipamento que
possibilita ao computador
transmitir informação digital
por linhas telefônicas ou linhas
de TV a cabo.
Multimídia – Informação
apresentada em mais de um
formato: texto, imagem, vídeo,
áudio, gráfico, animação.
Website/Site – Local virtual na
rede mundial de computa-
dores contendo uma coleção
de páginas de uma deter-
minada instituição ou pessoa.

P. Cláudio Kupka

ia Matriz  www.paroquiamatriz.org.br



Sueli Straub:
Gostaria de
saber porque
uma paróquia
precisa de um
site?

Para acessar estes sites
na Internet, você precisa
de um computador, um pro-
grama chamado browser,
e uma conexão     de Inter-
net via linha telefônica
discada ou de alta velo-
cidade usando TV a cabo

ou linha telefônica digital.
Neste computador deve
haver um aparelho
chamado modem, cujo
tipo varia conforme o tipo
de conexão. Você, em
geral, deve pagar por essa
conexão a algum provedor
e à companhia telefônica.
Há conexões gratuitas,
desde que você não se
importe com a enxurrada
de propaganda que irá
receber na tela.

Mas chega de intro-
dução, vamos ao site.

O que nós queremos
com ele?

O nosso site foi criado
para ser o elo de ligação
entre a paróquia e os seus

O que é um site?

Antes de mais nada,
um aviso: Não se assuste
com a quantidade de
termos em língua inglesa.
É assim mesmo. O inglês
é o idioma da Internet.

Para a sua ajuda, as
palavras em itálico serão
explicadas no glossário no
final do texto.

Um website, ou sim-
plesmente site, é um
endereço que pode ser
acessado de qualquer
lugar do mundo contendo
determinado conteúdo
multimídia. Através de
botões e links você pode
“navegar” pelos conteú-
dos desse site de maneira
direta, com o auxílio do
mouse. Esse conteúdo fica
armazenado num provedor,
que é uma empresa
contratada para arma-
zenar e manter-se conec-
tada a Internet dispondo
este conteúdo 24 horas
por dia.

Conheça o site da Paróqu
membros ou interessados,
visando agilizar o processo
de comunicação. Pensamos
especialmente naqueles
membros que têm acesso
regular a Correio Eletrô-
nico e Internet. Basica-
mente, a estrutura do site
atende aos seguintes
objetivos:

1. Facilitar o acesso
das pessoas a nossa
paróquia, no sentido de
informá-los sobre nossa
denominação religiosa,
nossa história, nossa infra-
estrutura, nossos serviços
e grupos.

2. Manter nossos
membros informados com
mais presteza a respeito
de nossas atividades,
tanto a respeito do que vai
acontecer, como do que já
aconteceu.

3. Ser uma fonte de
referência a respeito de
nossa Igreja e do
luteranismo.

Digitando
www.paroquiamatriz.org.br

A definição de nosso
endereço foi determinada
em função da sua fácil
memorização. O “www” é
um código padrão da
maioria dos sites. Significa
world wide web, ou seja.
rede mundial. O “paro-
quiamatriz” foi escolhido

por ser a designação mais
conhecida de nossa
paróquia. Não esqueça de
digitá-la sem acentos. O
“org” significa que nossa
paróquia é uma instituição
sem fins lucrativos. O “br”
significa que nosso site
está hospedado no Brasil,
conseqüentemente e é em
português.

Entrando no site

Ao entrar no site, você
perceberá imediatamente
sua simplicidade e
objetividade. Sob o ponto
de vista técnico, o nosso
site é bastante simples e
despojado. Eu chamaria de
um site de “baixa tec-
nologia”. É proposital.
Muitas das novas tec-
nologias em uso na
Internet infelizmente têm
sido usadas para fins
maléficos. Nosso site pode
ser aberto facilmente,
mesmo que seu com-
putador possua os mais
rigorosos controles de
invasão e proteção.

À esquerda você verá
sempre a barra de
navegação. Possui quatro
grandes áreas (Informa-
ção, Programação, Orien-
tação e Contato). Bem
embaixo, o nome HOME
faz com que você volte
sempre para a página
inicial. Esta possui, além
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encontros para buscar maior
integração e trocas de vida.

Primeiramente,
passamos um
sábado juntos no
Recanto Neubert.
Depois foi a vez
de visitar as
instalações do
CEDEL. No dia 4
de dezembro, o
time de futebol

do CEDEL inaugurou seu
novo uniforme, doado
pela Ecoplan num jogo
com a JESP.

Integração JESP e CEDEL

Com o apoio do Con-
selho de Missão da CEPA,

a Juventude Evangélica
Senhor dos Passos e o
Centro Diaconal Evangélico-
Luterano promoveram dois

Posse da nova Diretoria e
Conselho Paroquial

Entre as atividades
mais bem sucedidas da
paróquia pode-
mos citar as Ofi-
cinas para Crian-
ças. No dia 18 de
dezembro do ano
passado, acon-
teceu a Oficina de
Natal, e no último
dia 19 de março,
a Oficina de
Páscoa. Sob a coordenação
de Magda Rockstroh e sua
equipe, estes eventos não
só atraíram muitas crianças
como proporcionaram uma

grande integração com a
sua posterior participação

no culto. Aos pais
recomendamos ficarem
atentos para as próximas
oficinas que acontecerão em
2005. As crianças merecem.

Oficina de Natal

Ordenação de Leila

O dia 12 de dezembro
certamente foi marcante
para a obreira diaconal Leila
Schwingel. Num momento

de muita emoção e
testemunho, Leila foi
ordenada. O momento foi
conduzido pelo P. Kurt em
nome da IECLB. Leila teve
como assistentes a tam-
bém obreira diaconal Ione
Pedde e a secretária ad-
ministrativa de nossa pa-
róquia Dóris Hebmüller.
Leila atua há muitos anos
como Diretora do Centro
Infantil Lupicínio Rodrigues.

Culto de Encerramento

19 de dezembro
também foi um dia de
emoções fortes. O
Culto de Encerramento
foi a soma de muitos
momentos marcantes
de nossa caminhada
em 2004. Para co-
meçar, as crianças
apresentaram seu
teatro de Natal com
uma emocionante
mensagem de Natal.

Num momento se-
guinte o nosso presidente,
Sr. Spindler dirigiu ao P.
Kurt palavras de gratidão
e reconhecimento pelo seu
trabalho nestes 12 anos de
atuação em nossa pa-
róquia. O clima de
despedida e gratidão
continuou após o culto na

confraternização, quando
outras pessoas e grupos

também dirigiram pa-
lavras de gratidão a família
Rieck.

Após o culto, o Grupo
Cantabile, Ars Vocalis e
solistas apresentaram a
obra Magnificat de Bach.
A igreja recebeu, neste
dia, mais de 300 pessoas.

Tomou posse a nova
Diretoria e Conselho Paro-

quial eleito na última
Assembléia Geral para atuar
em 2005/2006. Esta equipe
tem como base a mesma
da gestão 2003/2004

Estes são os nomes que
compõem esta nova gestão:

Presidente: João Jacob
Spindler; Vice-Presidente:
Paulo Fernando Kother; 1°
Tesoureiro: Marno Grãbin; 2°
Tesoureiro: Egon Günther
Lecke; 1° Secretário: Lívio
Goellner Goron; 2° Secre-
tário: Edmundo João Conrad;
Conselheiros Titulares da
Paróquia Matriz: Ursula Koch
Buttelli, João Pedro Bõhme,
Angela Maria Hexel; Con-
selheiros Suplentes: Hilde-
gard K. de O. Brito, Margot
Rückert Martins, Alberto
Volkmart Christensen e o Dire-
tor de Patrimônio: Raul König.



11ACONTECEMarço de 2005 - Ano 11 nº 45

Mulheres em reflexão
Surge na Paróquia

Matriz um novo grupo.
Trata-se do Grupo de
Reflexão Terapêutica da
Mulher, promovido pelo
Fórum de Reflexão da
Mulher Luterana da IECLB.
Mulheres de todas as
idades estão convidadas a
participar dos encontros
que ocorrerão nas quartas

quartas-feiras de cada
mês, das 18h 30min até
19h 45min, na Rua Senhor
dos Passos, 202 (3º
andar). Interessadas
poderão obter informa-
ções (ou inscrever-se) com
a Liane pelo telefone
(051)3231-6082 ou pelo
endereço eletrônico
liadag@ig.com.br

Uma nova oferta
Após quase três anos

de atividades do grupo de
PPD’s, pensando em aten-
der a Pessoa Portadora de

Deficiência e demais
doentes em suas neces-
sidades básicas e também
em ajudar às pessoas
desempregadas, resolve-
mos dar início a um curso
que prepare pessoas cuida-
doras ou acompanhantes.

As pessoas interes-
sadas deverão nos
contactar e participar de
alguma de nossas reuniões
onde será feita uma

entrevista para cadastro.
Assim que houver um
número mínimo de ins-
critos, o curso iniciará. Seu

início poderá ser no
segundo semestre
deste ano. Igualmente
aceitamos cadastrar
profissionais dis-
postos a, volunta-
riamente, dar alguma
aula. Nossa intenção é
que o curso seja
gratuito; mas para
que isto aconteça

precisamos de ajuda!
Outra idéia em estudo é
de “Um dia de atendi-
mentos”, que serão diri-
gidos por profissionais
voluntários.

Nossos encontros
acontecem às quartas-
feiras à tarde, na segunda
e quarta semana do mês.
Mais detalhes nos
telefones 3224.5011,
3331.0902, 3333.5375.

Igreja - espaço de formação e
de crescimento

Deus deseja que seus
filhos tenham sabedoria,
que o exercício da fé acon-
teça na relação com a
sua Palavra e em co-
munhão com os irmãos
e irmãs que congregam
na sua Igreja.

Neste sentido a
Paróquia Matriz ofe-
rece tanto espaços de
celebração, como gru-
pos de senhoras, jo-
vens, casais, idosos, de
música, entre outros.
Estes formados segun-
do faixa etária ou interesse
comum. Além destes espa-
ços, há aqueles destinados
à formação, específicos de
edificação da fé cristã.
Desses destacamos:

Curso Básico da Fé:
Acontece no primeiro e se-
gundo semestre e visa
aprofundar questões da fé,
a partir de seus temas
centrais.

Celebrar & Viver:
Acontece no segundo
semestre, abordando
questões de espirituali-
dade a partir da com-
preensão da celebração,
do culto.

Discipulado: É um
grupo que se dedica ao
estudo da Bíblia, encon-
trando-se todas as terças,
às 14h.

Estudo Bíblico: Este
acontece na 1ª, 3ª e 5ª
quartas-feiras do mês, às

18h45min. Atualmente o
grupo estuda o apóstolo
Paulo conforme o livro de
Atos.

Você está sendo
convidado a integrar-se
num destes espaços. A
Igreja agrega vida com
sentido, nos tira da
mesmice, constrói novos
vínculos, amizade. Cris-
tãos precisam estar
animados, fortalecidos na
fé, para que possam agir
com sabedoria, cola-
borando com a boa causa
de Deus, neste mundo.

Maiores informações
fale com os pastores ou na
própria secretaria da
Igreja.

P. Werner Kiefer

OASE convida

No dia 5 de maio
acontecerá o tradicional
Chá do dia das Mães com
mini-bazar e sorteio
de rifa.

Agende-se!



OFÍCIOS E AGENDA12 Março de 2005 - Ano 11 nº 45

Ofícios
Membros Novos
Ivo Julio Felske e Alida
Saueressig Felske;
Maglaene Felske e sua
fi lha Suélen; Fel ipe
Heinsch Griotti; Lothário
Budke Vogel; Elisabeth
Berner; Nestor Hintz; José
Israel da Silveira; Luciana
Schlup; Ingo Sudhaus e
Irmgard Hanna Sudhaus.

Batismos

13/03/2005 – Arthur

Moysés Rieger, filho de
Vlademir Fabian Rieger e
Laura Fernanda Moysés
Rieger;

27/03/2005 – Mariana
Schreiner Homrich da
Silva, filha de Suzane
Schreiner e Clélio Homrich
da Silva.

Casamentos
05/03/2005 – Fernando
Estevam Ziech e Juliana
Costa Silva.

Abril
02
03
17

20

27
29

Maio
05
13
15
22
25

Calendário Cultos e Temas

Bodas de Ouro

26/12/2004 – Willy Erich
Umgelter e Altiva de
Oliveira Umgelter.

Óbitos

13/12/2004 – Irma Fran-
cisca da Rocha, com 82
anos;
19/12/2004 – Arno Ale-
xandre Ritter, com 79 anos;
24/12/2004 – Herta Peil
Mohr, com 77 anos;

Retiro do Conselho Paroquial
Almoço do Retiro da Família
Assembléia paroquial (após o culto)
Almoço mensal
Concerto com Jörg Hammer/Hubertus
Hoffmann
Almoço GEELPA
Retiro dos Confirmandos e JESP (até 1o/05)
Retiro da Família

Chá do Dia das Mães com mini-bazar
Início do Curso de Profissão de Fé
Confirmação da turma 2004/2005
Almoço mensal
Almoço GEELPA

A esperança que não falha
O preço do resgate
Cruz: a marca cristã

Pedras vivas na construção do
Reino

O jeito luterano de testemunhar
O amor de mãe

Confirmação
Batismo

Ouvir e praticar

Abril
03
10
17
24

Maio
01
08
15
22
29

28/12/2004 – Therese Luise
Borngräber, com 84 anos;
03/02/2005 – Paulo Ger-
mano João, com 79 anos;
26/02/2005 – Iracema
Glitzenhirn, com 74 anos;
01/03/2005 – Anita Elfride
Krey, com 93 anos;
14/03/2005 – Charlote Ema
Dennin Bosner, com 81
anos;
17/03/2005 – Helena Brasil
Mittmann, com 05 meses.

1 Pe 1.3-9
1 Pe 1.17-21
1 Pe 2.19-25
1 Pe 2.4-10

1 Pe 3.15-18
1 Rs 3.16-28

Mt 28.16-20
Mt 7.21-29

Convocação para a Assembléia

Convocamos os membros da Comunidade
Evangélica de Porto Alegre - Paróquia Matriz, para
a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no
Templo da Reconciliação, no dia 17 de abril e
2005, as 10h 45min em primeira convocação, e
as 11 horas, em segunda convocação, de acordo
com o regimento interno da CEPA, Capítulo VII,
Artigo 35, Inciso II, com a seguinte ordem do
dia:

1. Apreciação e aprovação do relatório de
atividades de 2004.

2. Apreciação e aprovação da prestação de contas
do exercício 2004.
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Quem quer que tenha
estudado (ou lido) um
pouco de literatura brasi-
leira já se deparou com o
verso acima, não é verdade?
Fazem parte do famoso
poema Via Láctea, de Olavo
Bilac - na verdade, é o seu
trecho mais famoso.

Aliás, e para que
alguém se dispõe a ler
poesias numa época como
a de hoje, com tantas
coisas difíceis que enfren-
tamos, com tantas des-
graças, mortes, guerras e
problemas? Será que isso
não devia ser deixado
para lá, para quando já
tivermos resolvido todas
as questões sérias que
estão aí,  e então pudermos
nos deleitar com amenida-
des? Pois é, poderia ser...
Acontece que o mundo
sempre foi assim, cheio de
problemas. Se só fizesse
poesia depois de resolver
todos os problemas, acho
que a poesia não existiria.

Quem pensava assim
era o rei Davi... Pois é,
muitos dos Salmos (e
todos são poemas) foram
escritos em épocas muito
difíceis para Davi. E mes-
mo assim, ele compunha
versos e músicas... ele não
esperou que todos os seus
problemas estivessem
resolvidos, para só então
fazer seus poemas!

Pois é, mas e aqueles
poemas que não são
bíblicos? Para que lê-los?
Será exagero perguntar
isso? Quando foi a última
vez que você leu um livro
de poesias? Pois é... a arte
de ler poesias está se
perdendo. Se não fosse
assim, eu não estaria

E será que
poesia serve
para alguma

coisa?

Há poesia em todo
lugar

Quem anda de
ônibus em Porto Alegre
há muito que desfruta
do “Poemas nos ônibus”,
bela iniciativa da Pre-
feitura, que coloca vários
poemas nas janelas dos
coletivos. Ali se pode
descobrir verdadeiras
pérolas, de autores
clássicos como Camões e
também de autores
contemporâneos e
inéditos.

As bibliotecas sem-
pre têm seus livros de
poesia, bem como os
muitos sebos de nossa
cidade. Um passeio à
Biblioteca Pública certa-
mente trará grandes
descobertas poéticas.

Na internet há
muitos sites destinados
unicamente a publica-
ção de poesias, da
Academia Brasileira de
Literatura de Cordel
(sabia que existia?) aos
dedicados às obras de
poetas específicos, como
os dedicados a Fer-
nando Pessoa.

Para ler com gosto:

A poesia na Bíblia -
Armindo Trevisan

Quintanares - Mario
Quintana

A lua crescente -
Rabindranath Tagore

Noibeddo - R. Tagore

Coleção Nossos
Clássicos - Editora Agir

Projecto Vercial -
www.ipn.pt/literatura/

Livraria Ex-libris -
www.traca.com.br/

Poesias portuguesas -
www.vidaslusofonas.pt/
index.htm

escrevendo isso, nem você
se perguntando quando
foi mesmo a última vez em
que leu uma poesia...

E para o quê serve
uma poesia? A resposta a
essa pergunta não é fácil,

pois tem relação com a
sensibilidade de cada
pessoa e sua vontade de
dedicar tempo à ativida-
des que, à primeira vista,
são “sem serventia”. E o
que é algo “sem serventia”?
Geralmente a gente diz isso
daquilo que não conhece,
não gosta ou não valoriza,
não é mesmo?

Poesia serve para
muitas coisas, mas prin-
cipalmente para abrir
nossos olhos e corações
para coisas, ou situações,
ou sentimentos que de
outra forma não aconte-
ceria.  Voltando ao exemplo
de Davi, seus poemas são
alguns dos maiores
exemplos de amor a Deus,

esperança em Seu socorro
e confiança em Seu poder
e escritos por alguém em
meio às angustias do seu
dia-a-dia e de seus erros e
acertos. De que outra
forma poderíamos saber o
que sentiam e pensavam
os israelitas tementes a
Deus? E, se alguém quiser
se aventurar a ler poemas,
do que eles tratam? Tratam
dos seres humanos, de
seus amores, angústias,
sentimentos,  pensamen-
tos... de tudo que
consideramos importante.

Então, o que dizer de
uma poesia?  A melhor
resposta pode estar nos
versos de Mario Quintana:

“- Mas o que quer
dizer esse poema? -
perguntou-mealarmada a
boa senhora.

- E que quer dizer
uma nuvem? - retruquei
triunfante.

- Uma nuvem? - diz
ela - Uma nuvem umas
vezes quer dizer chuva,
outras vezes bom
tempo...”

Artur Sanfelice Nunes
Designer gráfico
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O vendedor de sonhos
Dois homens, grave-

mente doentes, comparti-
lhavam o mesmo quarto
de um hospital. Um deles
tinha o privilégio de ter
vista a única janela do

quarto. A cama do outro
doente ficava do lado
oposto do quarto sem
vista alguma para fora.

Eles passavam horas
conversando em suas

camas. Falando de suas
famílias, seu trabalho,
seus amigos, viagens...
Quando o doente próximo
à janela ficava sentado
gostava de relatar ao
companheiro o que via lá
fora. Falava que havia um
bosque onde se via fre-
qüentemente animais. Um
lago onde nadavam cisnes
e crianças brincavam com
barquinhos à vela. Um
jardim com lindas flores
tão coloridas como o arco-
íris. Às vezes havia uma
banda que animava as
pessoas que passeavam
naquele parque.

O outro doente estava
se animando por causa das

Como conduzir os filhos por caminhos errados

histórias e visões que seu
colega relatava. Tudo que
seu colega lhe falava lhe
dava ânimo para melhorar
e desejar sair do hospital.
Cada dia ele esperava
pelas novas descrições e
visões de seu colega.

Numa manhã a enfer-
meira entrou no quarto e
encontrou o doente pró-
ximo a janela sem vida.
Provavelmente faleceu
durante seus sonhos. O
corpo foi retirado pelos
funcionários do hospital
deixando o outro doente
sozinho e triste pela perda
do companheiro.

O outro enfermo de-
cidiu então pedir para a

enfermeira para trocar de
cama e assim poder ele
mesmo ver as maravilhas
descritas por seu amigo.
Quando mudou de cama
constatou inesperada-
mente que nada se via
pela janela senão um muro
branco. Contrariado o
doente perguntou à
enfermeira porque o
companheiro falecido
havia lhe descrito aquelas
falsas cenas?

Ela respondeu: - Era
impossível para ele ver. Era
cego! Nem o muro
poderia ver. Ele inventou
tudo porque seguramente
queria transmitir-te alegria
de viver.

“Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando
for velho não se desviará dele.” Provérbios 22.6.
“...a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe”.
Provérbios 29.15b
“Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma.”
Provérbios 29.17

(Norbert Lieth)

1. Desde pequeno, dê ao
seu filho tudo que ele
deseja.

2. Ache graça quando seu
filho disser palavrões, pois
assim ele ficará con-
vencido da sua ori-
ginalidade.

3. Não lhe dê orientação
espiritual. Espere que ele
mesmo escolha “sua
religião” depois dos 21
anos de idade.

4. Nunca lhe diga que ele
fez algo errado, pois isso
poderia deixá-lo com
complexo de culpa.

5. Deixe que seu filho leia
e veja o que quiser... A
louça deve ser esterilizada,
mas o espírito dele pode
ser alimentado com lixo.

6. Arrume pacientemente
tudo que ele deixar
jogado: livros, sapatos,

meias. Coloque tudo em
seu lugar. Assim ele se
acostumará a transferir a
responsabilidade sempre
para os outros.

7. Discuta freqüentemente
diante dele, para que mais
tarde ele não fique
chocado quando a família
se desestruturar.

8. Dê-lhe tudo em comida,
bebida e conforto que o
coração dele desejar. Leia
cada desejo nos seus
olhos! Recusas poderiam
ter perigosas frustrações
por conseqüência.

9. Defenda-o sempre
contra os vizinhos, profes-
sores e a polícia; todos
têm algo contra seu filho!

10. Prepare-se para uma
vida sem alegrias - pois é
exatamente isso que o
espera!



Como aconteceu a Páscoa?
Depois que Jesus foi

preso e condenado, veio a
sexta-feira da Paixão. Nesse
dia, depois de ter sido
interrogado e açoitado,
Jesus foi levado pra ser
crucificado. Ao meio-dia, o
céu ficou escuro. Jesus
sofria um castigo que não
era seu. Era a maldade do
mundo que fazia Jesus
sofrer. Parecia que Deus
Pai o tinha abandonado.
Jesus clamou angustiado:
- Deus meu, Deus meu,
por que me abandonaste?

Jesus morria no lugar
de toda a humanidade,
mesmo por aqueles que
desprezavam Deus. Deus Magda Regina Rockstroh
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permitiu que seu Filho
morresse em nosso lugar
pagando a nossa dívida,
dando-nos o perdão.

Jesus não suportava
mais tanto sofrimento. Ele
ainda gemeu e disse: -
Tenho sede. Então veio o
homem com um caniço
comprido, em cuja ponta
havia um esponja. Molhou-a
em vinagre e a encostou
nos lábios de Jesus, mas
ele não bebeu. Ele só falou
novamente: - Está consu-
mado. Com estas palavras,
Jesus quis dizer que tinha
completado sua obra de
salvação. Ele abria o
caminho da salvação de nós

até Deus. Então, pelas três
horas da tarde, inclinando
a cabeça, Jesus morreu. Ele
foi então tirado da cruz e
sepultado.

No domingo, algumas
mulheres que seguiam
Jesus foram visitar o seu
túmulo e viram que estava
aberto. Então viram, senta-
do numa pedra, um anjo
que lhes disse: - Não temam.
Jesus ressuscitou. Ele não
se encontra mais aqui.
Contem isso aos seus
amigos.

Elas saíram correndo,
tomadas de alegria para
levarem a notícia aos
discípulos.

Não há palavras para
descrever a maravilha e a
emoção daquela manhã de
ressurreição, mas pode-
mos imaginar a alegria
dos seguidores de Jesus
quando ficaram sabendo
que o Senhor estava vivo.

E é por isso que
celebramos a Páscoa, a
crucificação pelos nossos
pecados através da
ressurreição de Jesus. Ele
sofreu e morreu por amor
a cada um de nós. Vamos
contar esta história
adiante?

Um sofrimento
que trouxe

alegria

A Bíblia nos ensina
que Jesus fazia o bem a
todos. Apesar disto, ele
teve uma morte muito
triste.

Olhe bem cada
desenho. São coisas
ligadas ao sofrimento
de Jesus.

Escreva os seus nomes
nos quadrinhos horizontais.
Então você descobrirá na
coluna central quem era
Jesus.
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Crentes decepcionados são os novos peregrinos da religião
Um novo tipo de

cristão evangélico está
sendo identificado no
Brasil: o peregrino da reli-
gião. Esse novo tipo de
crente é o decepcionado.
“Trata-se de uma pessoa
atraída à igreja com a

promessa de ficar rica, ser
curada, e resolver todos os
seus problemas. No en-
tanto, depois de algum
tempo, ela vê aquelas
esperanças frustradas”,
definiu o pastor Paulo
Romeiro, da Igreja Cristã
da Trindade, em São Paulo,
em entrevista para o
repórter Carlos Fernandes,
da revista Eclésia.

Ao decepcionar-se
numa igreja, o crente vai
em busca de outra. Nas
grandes cidades, detecta
Romeiro, há um contingen-
te significativo de evangéli-
cos que circulam, constante-
mente, de igreja em igreja,
constituindo o fenômeno

que os sociólogos chamam
de “trânsito religioso”.

A tese de Romeiro
está descrita em trabalho
de doutorado em teologia
sob o título “Decepcio-
nados com a graça - Espe-
ranças e frustrações no

Brasil neopentecostal”.  Se
as respostas não chegam
rápido, o sujeito procura
uma nova igreja”.

E o que essas pessoas
que são atraídas às igrejas
neo-pentecostais buscam?
Que fiquem ricas, sejam
curadas de todo tipo de
doença e que todos os
seus problemas sejam
resolvidos, desde a falta
de dinheiro até a falta de
emprego. Essas são
promessas da teologia da
prosperidade, que propõe
banir a pobreza, a doença.

O problema não está
na prosperidade, mas na
teologia, assinalou Romeiro.
Para a teologia da prospe-

ridade, o crente “deve
morar em mansão, ter
carrões, muito dinheiro e
nunca ficar doente. Quando
isso não acontece, é
porque ele está sem fé, em
pecado ou debaixo do po-
der de Satanás”, explica.

H o j e
em dia, ana-
lisou Romei-
ro, as pes-
soas na igreja
funcionam
na base da
emoção, e

não pela reflexão. A
teologia da prosperidade
e todo esse clima de
emoção têm forte apoio na
mídia, um instrumento
que as igrejas neo-
pentecostais sabem tra-
balhar muito bem.  Isso
ainda vai durar algum
tempo, representando
crescimento dos principais
grupos neo-pentecostais
no Brasil. Mas não tem
mais o mesmo ímpeto que
tinha no passado. Ele
entende que, “na medida
em que os adeptos vão se
decepcionando com a
mensagem e a falta de
ética de alguns segmentos
neo-pentecostais, creio
que haverá uma volta à
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Bíblia por parte de muitos.
Por isso, as igrejas cristãs
devem estar preparadas
para receber e ajudar tais
pessoas”, recomendou.

Na entrevista, Romeiro
também questionou o fato
de mais e mais pessoas se
converterem e a situação
da nação brasileira ficar
cada vez pior. Que Evan-
gelho é esse que não afeta
a sociedade para melhor
nem transforma pecadores
em santos? - pergunta. O
neo-pentecostal i smo,
definiu, é “vigoroso na sua
ação evangelizadora, na
capacidade de agrupar

pessoas, mas frágil na sua
ação disciplinadora”.

Publicado pela Agência Latino-
Americana e Caribenha de Comu-
nicação (ALC) em 17/03/2005 -
www.alcnoticias.org

Na medida em
que os adeptos
vão se decepcio-
nando com a
mensagem e a
falta de ética de
alguns segmentos
neo-pentecostais,
haverá uma volta
à Bíblia.

Hoje em dia
as pessoas
na igreja
funcionam
na base da
emoção, e não
pela reflexão.


