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Novos papéis na sociedade

postos de trabalho que eles. Nada 
mais justo.

É bom lembrar que a trans-
formação não afeta somente a di-
mensão do gênero, afeta a maneira 
como crianças, jovens, adultos e 
idosos vivem. A noção da infância 
mudou. Crianças não são mais ig-
noradas. Elas são alvo de muita ex-
pectativa. Nós as expomos ao con-
sumismo e a um lazer com cada vez 
menos tempo para a socialização do 
brincar. Os jovens hoje representam 
o ideal da sociedade. Todos querem 
ser jovens. Espera-se deles um ama-
durecimento rápido, a aquisição de 
grande quantidade de informação 
e de definição vocacional. À sua 
maneira, eles ocupam seu espaço 
diferentemente do que se deseja. 
Eles são a geração “Y”, “Z”. Rápidos 
na aquisição de informações, ávidos 

em crescer profissional-
mente, mas nem sempre 
tolerantes e maduros 
como o mundo adulto 
espera. Os idosos, ou-
trora fonte de sabedoria 
e referência moral, hoje 
parecem esquecidos, 
apesar de se tornarem 
a maior fatia da socie-
dade. Desprovidos de 
um sustento digno após 
a aposentadoria, serão 
o próximo segmento a 
reivindicar programas 
sociais de apoio.

Novas formas de família surgem 
desse processo de transformação. 
“Produções independentes”, re-
lações homo afetivas e divórcios, 
trazem novos componentes a este 
cenário. Verdade é que nem tudo o 
que é novo veio para ficar. Muitas 
mudanças não produzem bem-es-
tar, nem ao menos a que as reivin-
dicava. Vejam quanta inquietação, 
por exemplo, com o nosso modelo 
de educação!

Como Igreja, somos chamados 
ao debate. Sem medo e moralismo, 
precisamos discutir com bastante 
liberdade o que ganhamos e perde-
mos com cada mudança. A dignida-
de da vida humana numa dimensão 
coletiva e inclusiva é nosso alvo. 

P. Cláudio Kupka

Estamos acostuma-
dos a cumprir certos pa-
péis na sociedade. Essa 
prática vem de tanto 
tempo atrás que temos 
a impressão de que sem-
pre foram assim. Ver-
dade é que nem todas 
essas definições sociais 
representam o interes-
se de todos. Por isso a 
pressão por mudanças. 
Por isso o desconforto 
de nosso tempo.

As relações na socie-
dade vão se ajustando e 
se acomodando conforme as forças 
que nela atuam. Se o machismo do 
passado obrigava a mulher a ser 
dona de casa, hoje homens podem 
ocupar esta função.

Uma das áreas em que mais mu-
danças ocorreram foi a da estrutura 
e funcionamento da família. A no-
ção do adulto, masculino, superior 
e provedor, e da mulher, inferior, 
submissa e “dona de casa” mudou 
bastante. As mulheres deram-se 
conta do quanto aquele papel re-
presentava sofrimento para elas, 
do quanto ele as oprimia, e resol-
veram mudar. Resolveram discutir 
profundamente o tipo de relação 
que gostariam de ter com os ho-
mens. Resolveram trabalhar fora, 
buscar uma remuneração igual à 
dos homens, a ocupar os mesmos 

Entrevista
Entrevistamos nesta edição a Irmã 
Ires Spier, presença indispensável 
nos corredores do Hospital Moi-
nhos de Vento.

Página 4

Central
Iniciamos uma série de artigos so-
bre a história da Paróquia Matriz. 
Nesta edição, os primórdios.

Páginas 8 e 9

Você viu?
Você sabia que o nosso Cemitério 
já faz cremações? Saiba desta e 
de outras novidades de nossa pa-
róquia.

Página 16



Temos convicção de 
que a maioria de nossos 
membros desconhece a 
destinação dos recursos 
que arrecadamos. Executa-
mos 37 atividades sociais. 
Prestamos auxílio a cerca 
de 200 crianças e adoles-
centes carentes. Para con-
tinuarmos exercendo nossa 
solidariedade com nossos 
membros, necessitamos da 
contribuição de todos.

Com este objetivo, 
em reunião ocorrida em 
28/05/2013, o Conselho 
Paroquial aprovou a reali-
zação de “Ação entre Ami-
gos” para arrecadar nume-
rário para nossa Paróquia 
cumprir as adequações do 
PPCI (Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio) para 
nosso prédio, além de 
inúmeros outros compro-
missos financeiros.
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Charge

Nessa “Ação entre 
Amigos” serão distribuídos 
três valiosos prêmios: um 
automóvel GOL, Geração 
4, 2 portas, com ar condi-

cionado e direção hidráu-
lica, cor sólida, 0 km; uma 
Moto Biz 0 km, e uma tele-
visão LED de 42 polegadas. 
A distribuição dos prêmios, 

vinculados aos números 
sorteados pela Loteria Fe-
deral de 19.10.2013, será 
realizada em 20/10/2013, 
em grande evento para as 
comemorações do Dia de 
Ação de Graças.

Para que todos possam 
participar, confeccionamos 
5.000 cautelas, ao custo 
unitário de apenas R$ 20,00, 
sendo que cada cautela terá 
dois números que concorre-
rão a todos os prêmios. 

O sucesso desta “Ação 
entre Amigos” depende do 
empenho que cada um de 
nós está disposto a doar. 
Blocos de dez cautelas 
serão disponibilizados em 
cada culto e na Secretaria 
de nossa Paróquia. Con-
tamos com a colaboração 
de todos.

Carlos Souto Junior
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Em Lucas 15.1-7 le-
mos a história de um pas-
tor que, ao recolher seu 
rebanho de ovelhas à noi-
te, se dá conta de que está 
faltando uma. Sem pensar 
duas vezes, ele sai à sua 
procura. Sua preocupação 
é com o bem estar dela. 
Quantas horas o pastor 
levou até encontrá-la? 
Se naquela noite ele não 
pôde dormir e emendou 
o trabalho no dia seguin-
te não sabemos... O que 
sabemos é que o pastor 
não descansou até en-
contrar a ovelha perdida. 
E que, quando a achou, 
alegrou-se. Mesmo can-
sado, colocou-a no ombro 
e carregou-a até o lugar 
onde estavam as outras 
noventa e nove ovelhas. 
Vocês já imaginaram a 
alegria da ovelha, por ter 
sido achada?

Alegria há quando nos 
deixamos achar e carregar 
por Deus. Quando reco-
nhecemos a nossa carên-
cia do seu perdão, amor, 
consolo, auxílio, proteção, 

A oferta dessa mulher 
foi muito além das 

duas moedinhas. Ela 
ofertou gratidão...

amparo, presença... Ale-
gria há quando reconhe-
cemos que não estamos 
sozinhas e sozinhos. Que 
em tudo podemos contar 
com o auxílio e o apoio 
de Deus.

E é essa alegria o mo-
tor, a motivação para a 
nossa gratidão, logo, para 
a nossa oferta. Isso nós 
notamos no texto bíblico 
que nos relata a oferta de 
uma viúva pobre (Marcos 
12.41- 44).

Jesus estava no tem-
plo e perto da “caixa das 
ofertas” (v. 41). O termo 
em grego, no entanto, 
não é empregado para 
uma caixa pequena, mas 
para um recinto, uma sala, 
e uma sala grande. Esse 
recinto, essa sala, ficava 

no pátio das mulheres, a 
parte do templo aonde to-
das as pessoas tinham livre 
acesso. Nessa sala havia 
treze recipientes estrate-
gicamente distribuídos. 
Neles eram colocados os 
tributos, ou seja, os im-
postos e as ofertas.

Sentado ali, Jesus viu 
uma viúva se aproximar. 
Sabia que se tratava de 
uma viúva, pelo estado de 
suas roupas, que eram so-
mente farrapos. Assim se 
vestiam todas as mulheres 
que ficavam viúvas e que 
não tinham um filho ho-
mem que pudesse cuidar 
delas. Nesses casos, viuvez 
e pobreza eram sinônimas. 
Mulher que ficava viúva 
e não tinha filho homem 
adulto que cuidasse dela 
seria pobre, indigente. 

Essa mulher se aproximou 
da caixa das ofertas e ali 
depositou as duas moedi-
nhas que levava. Ofertou 
tudo o que havia ganhado 
até aquele momento...

A oferta dessa mu-
lher foi muito além das 
duas moedinhas. Ela ofer-
tou gratidão... Gratidão a 
Deus. Aquela viúva com-
preendeu que tudo o que 
era e possuía provinha de 
Deus e, grata, colocou sua 
vida e todos os seus bens 
a serviço de Deus. O amor 
que de Deus recebia, que 
se manifestava também 
na vida e em tudo o que 
era necessário para vi-
ver, precisava ser passado 
adiante.

A história dessa mu-
lher viúva e pobre, que 
ofertou de forma tão gra-
ta, nos convida a refletir: 
como e o que estamos 
ofertando como resposta 
ao cuidado e ao amor diá-
rio de Deus para conosco?

Que o Espírito Santo 
de Deus nos oriente nessa 
reflexão e nos encoraje a 
ofertar nosso tempo, nos-
sos dons e também nosso 
dinheiro com gratidão e 
alegria.

Pa. Rosangela Stange
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4 ENTREVISTA

JR: Irmã Ires, conta-nos 
como surgiu o desejo de 
ser irmã?
Irmã Ires: Sempre quis 
ser irmã. Na época, só co-
nhecia as irmãs católicas. 
Nossa família sempre vi-
veu em ambiente católico 
e luterano. Aos 11 anos, 
quando já frequentava 
a Juventude Evangélica, 
viajei a Blumenau, para 
um encontro de jovens. Lá 
conheci pela primeira vez 
as irmãs Kaiserswerth, ir-
mãs alemãs da ordem que 
inspirou a irmandade no 
Brasil e que também atuou 
na IECLB. Ao voltar, deci-
didamente disse a minha 
mãe que queria ser irmã. 
Aos 18 anos, conheci um 
pastor da Alemanha e sua 
esposa. Eles conheciam a 
Casa Matriz e ofereceram-
-se para ajudar a tornar-
-me irmã. Minha mãe, no 
entanto, só permitiu isso 
depois que eu completas-
se 21 anos. Nesta época, 
eu não estudava mais, só 
trabalhava no comércio.

JR: Como foi teu início na 
Casa Matriz de Diaconisas 
e a tua atuação na área da 
enfermagem?
Irmã Ires: Em março de 
1959, vim com meu pai 
para São Leopoldo. Ao 
chegar à Casa Matriz, pen-
saram que eu era uma can-
didata a serviços gerais. A 
Irmã Charlotte, mais tarde, 
ao saber de meu interesse 
em ser diaconisa, me aco-
lheu adequadamente.
1961 foi o último ano para 
fazer curso de auxiliar de 
enfermagem no Hospi-
tal Moinhos de Vento. 
Foi aí que me apaixonei 
pela atuação hospitalar 
e retomei meus estudos. 
Fiz supletivo e concluí o 

segundo grau. Pensei até 
em fazer curso superior de 
enfermagem, mas desisti. 
Atuei quatro anos em Po-
merode, trabalhando no 
centro cirúrgico, a minha 
especialidade. Na época 
fiz todos os cursos possí-
veis nessa área.

JR: Como foi que vieste 
para trabalhar no Hospital 
Moinhos de Vento?
Irmã Ires: Em 1988, sur-
giu uma vaga para atuar 
no setor de Emergência 
do Hospital Montenegro. 
Como queria estar mais 
perto da Casa Matriz de 
Diaconisas, fiquei lá um 
ano e pouco. Um dia a 
Irmã Gertrud, que era a 
Irmã Superior no HMV, e a 
Sra. Bernardete, responsá-
vel pela enfermagem, me 
visitaram e me convidaram 
a voltar para o hospital. 
Saturada do ambiente 
de Emergência, resisti no 
início. Alegaram que era 
para atuar no setor de hos-
pedagem – parte de ho-
telaria do hospital. Fiquei 
de pensar. Achei que o 
desafio era grande demais 
para mim. Aconselhada 
pela Irmã Marta, diretora 
da irmandade na época, 
voltei enfim ao Moinhos. 
Montamos uma equipe, 
estudamos sobre o tema 
hotelaria, visitamos ho-
téis de referência na serra 
gaúcha e começamos o 
trabalho.

JR: Sabemos que a tua 
atuação foi além das sa-
las de cirurgia. Como isso 
aconteceu? 
Irmã Ires: Depois da mi-
nha atuação na área da 
hospedagem, trabalhei 
um tempo na ouvidoria 
procurando saber como 

os pacientes estavam sen-
do atendidos. Como era 
muito solicitada a falar 
com os pacientes mais 
“complicados”, decidi e fui 
autorizada a fazer o Curso 
de Gerontologia na Casa 
Matriz em 1995. O curso 
foi “puxado”, mas valeu a 
pena. Voltei para o HMV 
atuando na ouvidoria e 
organização de eventos. 
O hospital tinha crescido 
muito e as funções tinham 
se especializado. Não atuei 
exatamente na área da 
poimênica. Fiz o curso de 
poimênica hospitalar com 
o P. Ivo. Eu sou comuni-
cativa, mas não me sinto 
em condições de lidar com 
situações muito tensas. Eu 
sou uma espécie de facili-
tadora. Converso, ouço os 
pacientes, faço orações, 
mas prefiro circular mais. 
Convivo frequentemente 
com os médicos e funcio-
nários. Ouço suas dificul-
dades e desabafos. Animo 
o pessoal que percebo 
sobrecarregado. Quando 
sinto que posso enca-
minhar a solução de um 
problema, faço isso. Ajudo 
nos eventos, especialmen-
te no Natal e na Páscoa, 
preparando ovinhos com 
amendoim para distribuir 
entre os funcionários e 
pacientes. Isso faz parte da 
cultura do hospital.
Já me perguntei muitas 
vezes se com 65 anos não 
é hora de parar, mas a di-
reção considera que meu 
trabalho é ainda muito im-
portante. Eles não querem 
que eu me aposente. O 
momento hoje é inclusive 
de resgate do vínculo com 
a irmandade e a IECLB. É 
um dos elementos que dis-
tingue o HMV dos outros 
hospitais.

Entrevista com a Irmã Ires Spier

Nasceu em Luzer-

na, Joaçaba/SC, em 

maio 1938. Filha de 

pai luterano, agricul-

tor e de mãe católica. 

Quando a família mu-

dou-se para a cidade, 

Ires começou a estu-

dar. Logo aos 13 anos 

começou a trabalhar 

no comércio para 

ajudar em casa. Ires 

sempre quis ser irmã. 

Hoje atua no Hospital 

Moinhos de Vento. 

Ela representa uma 

presença histórica da 

irmandade no HMV, 

de um atendimento 

diferenciado aos pa-

cientes – humano e 

atento à dimensão 

emocional e espiritu-

al dos mesmos. Nesta 

edição queremos co-

nhecer Ires Spier, Irmã 

Diaconisa e membro 

de nossa comunidade.
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outro sexo, e questionar a 
existência de uma forma 
“natural” de sexualidade 
humana.

O significado do ter-
mo “gênero” evolui dife-
renciando-se da palavra 
“sexo” para expressar a 
realidade da situação, e 
papeis de homens e mu-
lheres são construções so-
ciais sujeitas a alterações. 
Todos os papeis são inter-
cambiáveis, substituíveis, 
reencenados hora a hora, 
dependendo das exigên-
cias da “comunidade de 
destino”, do mercado, do 
desejo, das interações e 
requisições. O teatro onde 
esses papéis eram divinos 
agora é biológico e social.

Estamos, sem dúvida, 
em um processo social, e 
devemos respeito a opini-
ões divergentes. É impres-
cindível dialogar, trocar 
ideias, discutir para po-
der compreender melhor 
nossos valores, crenças e 
tradições, nossa forma de 
viver e pensar o mundo, 
neste contexto de gêne-
ro, homem e mulher para 
poder construir uma so-
ciedade mais justa, menos 
desigual, e plena de vida.

 José Sperb de Oliveira 
Teólogo

sadas. Uma aprendizagem 
que dói e exige mudanças. 
Realmente vemos surgir 
novos homens e mulheres, 
diferentes daqueles(as) que 
existiam anteriormente.

Diferenças genitais 
entre seres humanos já 

não importam cultural-
mente. No trabalho e na 
vida cotidiana, homens e 
mulheres exercem os mes-
mos papeis. A inexistência 
de uma essência feminina 
ou masculina nos permite 
rechaçar a suposta “su-
perioridade” de um ou 

5ENFOQUE

Gênero e Poder

se encontram submersos 
nas relações sociais e no 
processo histórico.

Alguns, dispersos da 
construção do conheci-
mento, se escandalizam 
nas ruas e não compreen-
dem as propostas e trans-

formações construídas 
pelos novos movimentos 
sociais. Realmente, mui-
tas propostas surgem e 
exigem incorporação de 
valores e “modus viven-
di”. Isso fere instintos de 
conservação relacionados 
à cultura e moral ultrapas-

Mudanças, muitas 
transformações sociais 
aconteceram nos últimos 
25 anos depois do fim 
da Censura no Brasil. A 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte de 1988 estipulou 
para os direitos e garantias 
fundamentais: “É livre a 
expressão da atividade 
intelectual, artística, cien-
tífica e de comunicação, 
independentemente de 
censura ou licença”.

A liberdade de ex-
pressão fez então surgir 
o poder, realizado pela 
política. Traz novas nor-
mas e valores agora cons-
truídos socialmente com 
liberdade. Usar a força é 
repressão, opressão, mas 
que não é sinônimo de 
aniquilar o outro. Surge 
então um processo de 
liberação estimulando o 
pensamento, partilhando 
conhecimentos buscando 
auto superação.

Surge uma luta tra-
vada pelo homem consi-
go mesmo, reavaliando 
valores, tradições e sua 
identidade social, porque 
agora tem poder em suas 
mãos. O poder aparece 
como forma de saber. O 
poder como um exercício 
de todos os indivíduos, 
homens e mulheres que 
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6 GRUPOS

largo, sem bosque, atra-
vessado por rústica ponte 
de tábuas, sem corrimão. 
Minha amiga e eu passá-
vamos horas junto à agua. 
A aparição de um sapo 
nos deu um grande sus-
to. Ele provavelmente tão 
assustado quanto nós. La-
mentavelmente não era o 
sapo dos contos dos irmãos 
Grimm, transformando-se 
em formoso príncipe. E 
aí terminam minhas lem-
branças de límpidos ria-
chos nos floridos jardins 
da minha infância.

Com nove anos de 
idade, fui atirada no rio 
Guaíba, amarrada a um 
cordão, e para aprender a 
nadar. Aprendi, engolindo 

muita água. Anos mais 
tarde atirei-me na minha 
própria piscina, fazendo 
da natação um exercício. 
Ampliando os horizon-
tes, viajei pela Europa, 
apreciando em especial os 
passeios ao longo de rios 
e lagos, maravilhando-me 
com o chafariz em Genebra 
ou então, caminhando des-
lumbrada as margens do 
rio Salzach, ao pé da Burg, 
na cidade natal de Mozart.

E hoje? Não nado mais, 
não. Mas delicio-me com o 
chuveiro quente no inverno 
e morno no verão, aprecian-
do mais um conforto que a 
civilização me oferece.

Sofia Renner             

Riachos, sapos e piscinas

dentro de um bosque de 
muita sombra, criando 
um ambiente misterioso, 
algo de contos de fadas. 
Esta imagem bucólica me 
leva a outro riacho, tam-
bém atrás da casa, mas já 
na zona urbana. Era mais 

Igual ao amor às ar-
vores, minhas recordações 
com relação às águas vêm 
de longe, dos tempos de 
infância, quando eu mo-
rava numa chácara em 
Teresópolis. Atrás da casa 
havia um riacho que corria 

equipe e pelos jogos que 
ocorreram durante o re-
tiro. Dentre esses jogos, 
tivemos: pique-bandeira, 
“quiz” da Bíblia, circuito 
de atividades, e outras 
brincadeiras. Os pontos da 
gincana foram marcados 
com sementes, as quais, 
no final do evento, foram 
plantadas.

O retiro foi encerrado 
no domingo pela manhã, 
quando comemos um 
belo galeto. Agradecemos 
aos nossos cozinheiros e 
ajudantes: Carole e Raul 
König, a Rosária e Roberto 
König e o garoto William 
Ferri. Nos divertimos mui-
to com as brincadeiras, a 
comida de primeira classe, 
e o tema debatido.

Amir Straub

JESP

zada pelos jovens da JESP, 
Amir Straub, Anne Luyse 
e Eduardo Burkhard. Os 
participantes foram di-
vididos em três equipes 
e foram avaliados pela 
organização, trabalho em 

mente a Paz de Cristo. Só 
assim iremos poder colher 
mais vida e viver em um 
mundo mais bonito e mais 
humano.

Foi preparada uma 
gincana, que foi organi-

A Juventude Evan-
gélica Senhor dos Passos 
(JESP), teve seu primeiro 
retiro do ano realizado em 
maio, nos dias 3, 4 e 5. Foi 
realizado em Águas Cla-
ras/Viamão. O Retiro teve 
a presença da turma do 
Ensino Confirmatório de 
2012/2013. Participaram 
mais de 30 jovens.

No sábado de manhã 
tivemos um culto com 
Santa Ceia. O tema do re-
tiro foi “Plantando a Paz, 
Semeando a Vida”. Foi 
bastante discutido como 
podemos ‘plantar’ a paz, 
e de onde ela deve vir, será 
que a paz vem de dentro 
de nós? Ou com alguma 
ação do cotidiano? O im-
portante é que cada um 
deve fazer a sua parte para 
plantar a paz, principal-
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7NOTÍCIAS

dinâmicas, e com a ajuda 
de todos, a ferida vai cica-
trizando e a dor diminuin-
do, até que a pessoa possa 
retomar sua vida.

O grupo teve início 
em 2004. O nome Dora-
ci foi escolhido para ho-
menagear a Irmã Doraci 
Edinger, assassinada em 
Moçambique, em feverei-
ro daquele ano. Cada ano 
tem um tema central, que 
é desenvolvido em dinâ-
micas diferentes, em cada 
encontro. Em 2011, o P. 
Gerson assumiu a Coorde-
nação Religiosa do Grupo e 
nos tem dado sua preciosa 
assistência espiritual.

Marli Möller Nedel

Grupo Doraci de Apoio a Pessoas Enlutadas

vel; quando um fraqueja, 
os outros ajudam. Quando 
as pessoas vêm ao grupo, 
a dor da perda, geral-
mente recente, pode ser 
comparada a uma ferida 
aberta, em carne viva. Aos 
poucos, falando sobre a 
sua dor, participando das 

vida de cada um possa ser 
retomada.

A disponibilidade e o 
apoio do grupo são impor-
tantes para superar a dor 
da perda. É como carregar 
um andor: sozinho não se 
consegue, mas o trabalho 
coletivo torna isso possí-

A perda de uma pes-
soa querida é experiência 
das mais dolorosas para o 
ser humano. Talvez a mais 
dolorosa de todas, porque 
não tem volta. Quem fica, 
vê-se ante uma realidade 
nua e crua, como frente 
a um muro alto ou uma 
parede intransponível. Não 
se pode ver através, nem 
se sabe o que há por de-
trás. Um grande vazio se 
abre e não se sabe como 
vai ser preenchido. Como 
enfrentar essa dor, esse 
vazio? A quem apelar? 
Com quem contar? Os que 
nos rodeiam, muitas vezes 
não sabem o que dizer, não 
sabem como ajudar. Mas 
a dor e o luto precisam 
ser elaborados para que a 

Grupo Singulares
com suco de uva e vinhos 
de fabricação própria, de 
forma artesanal. O local 
aprazível ofereceu mo-
mentos de descanso e de 
descontração a todos.

Ainda no roteiro do 
passeio, visitamos uma 
cave para degustação de 
vinhos, champanhe e sucos 
de sua fabricação.

Retorno a Porto Alegre 
no fim da tarde, com a sa-
tisfação e a alegria de um 
dia bem aproveitado, em 
total confraternização.

O Grupo Singulares 
reúne-se duas vezes por 
mês, no segundo e quarto 
sábado, às 15 horas, nas 
dependências da Paróquia 
Matriz.

Sejam bem-vindos.

interagem com os viajantes 
- foram muito divertidas e 
apreciadas. Sem esquecer 
de mencionar que, na pla-
taforma de saída e chega-
da da Maria Fumaça, são 
oferecidas, para degusta-
ção, as bebidas tradicionais 
fabricadas na região, como 
champanha, suco de uva e 
vinho.

Em Carlos Barbosa, 
houve a visita à loja da 
Tramontina, que tem sua 
fábrica nesta cidade, oca-
sião em que todos tiveram 
oportunidade de fazer 
boas compras.

A seguir, o grupo ru-
mou para o almoço, em 
propriedade particular na 
Região dos Vinhedos, onde 
foi brindado com um car-
dápio caseiro, típico da 
cozinha italiana, regado 

percorreu o caminho da 
“Maria Fumaça”, tradicio-
nal passeio de trem, de 
Bento Gonçalves até Carlos 
Barbosa, na serra gaúcha. 
As atrações oferecidas du-
rante o trajeto - encenação 
cômica, música e dança, 
quando os personagens 

O Grupo Singulares 
comemorou, com pleno 
sucesso, mais um even-
to dentro de sua progra-
mação anual. Trata-se do 
passeio realizado em 27 
de abril último, quando o 
grupo, que contou com a 
presença de 44 pessoas, 
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História da Paróq

Em 1856, viviam em Porto Alegre cerca de 
três mil imigrantes e descendentes de alemães. 
Aproximadamente a metade destes era evangélica. 
Eram comerciantes do interior que, por virem com 
frequência à capital, acabaram se mudando a Porto 
Alegre.

No dia 17 de fevereiro de 1856, 49 famílias 
fundaram a Deutsche Evangelische Gemeinde. Seu 
primeiro pastor foi Erdmann Wolfram. Georg Karl 
Phillip Theodor von Normann, arquiteto chegado ao 
Rio Grande do Sul em 1848, foi o primeiro presidente.

A comunidade tinha em Normann, não só 
o arquiteto que projetou o Theatro São Pedro 
e o prédio da Câmara e Junta Criminal (edifício 
gêmeo do Theatro, destruído num incêndio), como 
também o primeiro professor da comunidade.

Inicialmente os cultos eram realizados numa 
sala de orações na Rua Nova da Praia, número 47, 
atual Avenida Sete de Setembro. Era chamada de 
Bethaus, “casa de oração”.

Pouco tempo depois, no dia 24 de fevereiro, 
solicitou-se formalmente ao presidente da 
província, o Barão de Muritiba, licença para que 
se pudessem celebrar as “cerimônias do seu rito”. 
Uma ata da época registrou:

“Os protestantes residentes nesta capital, 
desejando celebrar com mais regularidade 

os santos ofícios de sua religião, reuniram-
se hoje em grande assembleia e resolveram 
formar uma comunidade evangélica, com o seu 
culto doméstico ou particular que terá lugar 
todos os domingos e dias santos, no templo 
provisório, estabelecido na casa n° 47 da Rua 
Nova da Praia, sob a direção do reverendo 
pastor evangélico Erdmann Wolfram e dos 
abaixo assinados mesários que todos, por voto 
unânime da mesma assembleia, foram eleitos 
para esse fim, e, já que a Constituição Política 
do Império permite e tolera o exercício de 
todas as religiões, vêm os abaixo assinados, 
como representantes e órgãos da referida 
comunidade, ante V. Exa. solicitando, em 
nome dela, a alta aprovação e licença de V 
Exa. para que ela possa continuar a celebrar as 
cerimônias do seu rito na forma expressada.”

Em 1° de março do mesmo ano, a licença foi 
concedida sendo, porém, “proibido aos pastores 
fazerem casamentos de católicos com protestantes, 
pois que só podem ser feitos por sacerdote católico, 
autorizado para isso com licença do ordinário”.

O mesmo grupo de alemães, em 1858, fundou 
a Associação Beneficente Alemã, Deutscher 
Hilfsverein, que mais tarde transformou-se 
em Associação Beneficente Educacional (ABE), 
mantenedora do Colégio Farroupilha.

Os primórdios

Placa da pedra fundamental da Igreja de CristoRua Sete de Setembro Nova Rua da Praia

Inicialmente os cultos eram realizados numa sala de orações na Rua 

Nova da Praia, número 47, atual Avenida Sete de Setembro. 



uiaMatriz (1856-1872)

Em 23 de junho de 1861, um grupo de 68 
fiéis iniciou um movimento para a construção de 
um templo. A pedra fundamental foi lançada num 
terreno adquirido de Dona Rafaela Pinto Bandeira. 
Numa plaqueta de zinco, na urna de fundamento, 
estavam gravados os nomes da diretoria de então, 
e também os das pessoas que doaram 100 mil réis.

As condições de vida das denominações 
não católicas começaram a melhorar. Em 1863, 
o governo imperial concedeu aos pastores 
evangélicos devidamente registrados os mesmos 
direitos de que gozavam os católicos quanto ao 
registro de nascimento, casamentos e óbitos. Antes 
estes ofícios não podiam ser registrados. 

Nove anos após a fundação da Comunidade, 
em 1865, foi construída a “Christus Kirche”, Igreja 
de Cristo. Era uma capela de construção simples, 
sem torre, medindo 11m x 16m. No seu interior, a 
decoração era composta de cadeiras, no corredor; 
quase no centro da capela, uma pia batismal 
de mármore branco. Na parede dos fundos, o 
altar; acima do altar na parede encontrava-se o 
púlpito, emoldurado pelos quadros de Lutero e 
Melanchton.

Em 8 de janeiro de 1865, o P. Dr. Borchard 
consagrou a igreja na Rua Senhor dos Passos, 
juntamente com o P. Recke, de Campo Bom. A 
consagração impressionou bastante a comunidade, 
inclusive aos católicos. A comunidade católica 
observava com preocupação o crescimento dos 
evangélicos, considerando a sua posição como 
igreja nacional e oficial da monarquia. Até contra 

o cortejo até a igreja, previsto no programa da 
festa de consagração, houve protesto ao diretor 
da polícia por parte da comunidade católica. “O 
delegado permitiu o cortejo assim que o vice-
cônsul prussiano estivesse certificado de que 
disso não se tencionava carregar o Santo Lutero, 
Santo Calvino ou o Santo Zwinglio em procissão, 
mesmo porque os protestantes não têm santos. 
Após o fim do culto veio um número de brasileiros 
vestidos decentemente à igreja, para a ver. A festa 
não foi interrompida de nenhuma forma, além de 
causar grande impressão aos brasileiros. Quando o 
crucifixo foi visto, eles se ajoelharam e rezaram suas 
orações na igreja protestante. Agora eles também 
podiam crer que os protestantes também eram 
cristãos, do que até então eles duvidavam.” (fonte)

Em 1865, pela intervenção do P. Dr. Borchard, 
o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim enviou 
o P. Kleingünther a Porto Alegre. Em fevereiro do 
ano seguinte, o P. Kleingünther foi enviado como 
pastor e, em abril foi instalado na comunidade, 
permanecendo na mesma até 1873.

O P. Kleingünther, por vezes, se queixava que 
a participação na Ceia era pequena, bem como 
nos cultos. Teve desavenças com a comunidade 
por ocasião da eleição de seu sucessor. O assunto 
inclusive gerou atrito com o então Sínodo Teuto-
Evangélico da Província do Rio Grande do Sul. Em 5 
de junho de 1872, ocorrera uma conferência pastoral 
em Hamburgo Velho. Decidiu-se que o Sínodo não 
mais serviria a comunidade de Porto Alegre.

Fonte: www.ieclbhistoria.org.br

Um templo para uma jovem comunidade

Simulação da Igreja de Cristo antes da construção da torre e da decoração exterior
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Comunidade Matriz recebe 
Feiras Ecológicas

A feira tem por foco 
a comercialização de uma 
série de produtos agrícolas 
da marca Ecovale, a qual, 
com o auxílio direto do 
CAPA, vincula pequenos 
agricultores das regiões 
de Santa Cruz do Sul (RS) e 
Venâncio Aires (RS).  O va-
lor obtido com as vendas 
é repassado integralmente 
para a cooperativa. A ação 
dos e das participantes do 
AGIR é totalmente volun-
tária.

Irene Pitrofski e Érico Loyola

No último domingo, 
dia 16 de junho, ocorreu a 
Terceira Feira Ecológica na 
Paróquia Matriz, durante o 
horário de culto e almoço. 

Trata-se de uma inicia-
tiva do Grupo de Jovens 
Agir com o Centro de 
Apoio ao Pequeno Agri-
cultor (CAPA) e a Funda-
ção Luterana de Diaconia 
(FLD). As feiras têm ocor-
rido mensalmente em do-
mingos de almoço, e vêm 
agradando aos membros 
da comunidade.

Vivendo Comunidade

Agradecemos a todos e 
compartilhamos a alegria 
que acompanha esta ação 
diaconal, que se faz sentir:

“Pois ninguém pode 
amar a Deus, a quem não 
vê, se não amar a seu irmão, 
a quem vê.”  1 João 4.20

Brechó é uma ideia 
que surgiu com entusias-
mo e alegria, e agora, já 
está na sua 12ª edição. No 
dia 5 de maio aconteceu o 
último, com a participação 
de todos os que se entu-
siasmaram, divulgaram, 
doaram e compraram al-
gumas das mais de duas 
mil peças de vestuários 
e utensílios domésticos. 

“No agir sem esperar 
reconhecimento como 
achamos que merecemos 
e que se expressa quando 
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fazemos o que gostamos, 
sabemos e podemos fazer.” 
“No agir em agradecimento 
pelos dons que recebemos.” 
“No agir com esperanças 
que se renovam na sintonia 
entre as diferenças, promo-
vendo a inclusão de quem 
doa e recebe.”

A sala do brechó tem 
lugar para acolher nova-
mente as doações para a 
próxima edição, progra-
mada para o dia 06 de 
outubro do corrente ano.

Jurema Kurz

Notícias do Arco-Íris

ça voluntária em ação. O 
Arco-Íris participa também 
da coleta de notas fiscais a 
favor das creches. Enrique-
cendo o programa cultural 
dos encontros quinzenais, 
houve a apresentação do 
grupo da Paróquia Salva-
dor, que canta semanal-
mente para os pacientes 
do Hospital Conceição e, 
recentemente, o Grupo 
Amigos para Sempre nos 
entusiasmou com danças 
características executadas 
com roupas ricamente 
elaboradas.

Sofia Renner
Coordenadora do Arco-Íris

Na terça-feira, dia 11 
de junho, o Grupo de Ido-
sos Arco-Íris comemorou 
34 anos de vida. E que 
vida! Nestes 34 anos de 
encontros quinzenais sur-
giram ali, dos programas 
artístico-culturais, mui-
tas atividades paralelas, 
graças à colaboração das 
próprias sócias, como o 
fornecimento de ervas 
para chás, arranjos de 
flores para as mesas e em 
agradecimento a pessoas 
de destaque, a campanha 
anual do novelo de lã, 
juntamente com a expo-
sição de blusas tricotadas 
para as Creches da CEPA, 
a campanha de objetos 
recicláveis para o CEDEL, 
sendo que os objetos mais 
doados são rolos vazios 
de papel higiênico, o que 
se explica pela facilida-
de de transporte. Houve 
palestra do Coordenador 
de Doações da CEPA, que 
surpreende pela variedade 
e quantidade de insti-
tuições contempladas. É 
confortante ver tanta for-
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Passos Luteranos - Para Toda a Família

direcionados para o Ensino 
Confirmatório. Os adultos, 
por sua vez, são envolvi-
dos com palestras profe-
ridas pelos pastores(as), 

Comunicamos com 
muita alegria que às quin-
tas-feiras, no horário das 
19h  até às 21h, você en-
contrará na Paróquia Ma-
triz uma programação mui-
to bem preparada, com 
a finalidade de envolver 
toda a família, em diversas 
atividades de nossa Igreja. 

A atividade tem início 
com uma calorosa recep-
ção, seguida de um jantar, 
acompanhado de suco 
natural, tudo preparado 
com muito carinho. Após 
o jantar, as crianças são 
convidadas para atividades 
como música, contação 
de histórias e brincadeiras 
diversas, e os jovens são 

a exposição, o tema é de-
batido em grupos, para 
por fim ser compartilhado 
com todos numa plenária, 
momento em que são fei-
tas as ponderações sobre 
o assunto em pauta. Os 
encontros proporcionam 
o fortalecimento da nossa 
fé em Cristo Jesus, Nosso 
Salvador, e em nosso con-
vívio e comunhão entre 
irmãos e irmãs, com mui-
to amor e compreensão. 
Neste segundo semestre, 
iniciaremos o encontro do 
curso ALPHA, com a mes-
ma dinâmica.

Gilberto Pitrofski e 
Tiago Strassburguer

Facilitadores de Grupos

diáconas e membros da 
comunidade, convidados 
a falar sobre temas da vida 
cristã, complementados 
por textos bíblicos. Após 

Igreja – Espaço de Cuidado

A Paróquia Matriz re-
aliza visitas, junto aos 
seus membros. Além dos 
três ministros, temos uma 
equipe de visitadoras, que 
também se dedica a este 
serviço de cuidado para 
com os nossos irmãos e 
irmãs. Realizamos visitas 
nos lares, residenciais de 
idosos, asilos, e inclusive 
celebrações com Santa 

O acolhimento é fun-
damental, faz diferença 
em nossas vidas. Esta é 
uma tarefa de toda a Igre-
ja: acolher uns aos outros. 
Como é bom quando so-
mos recebidos com um 
aperto de mão, um sorriso, 
uma visita em nosso lar. 
Desta forma exercemos o 
cuidado de uns para com 
os outros.  

Paróquia auxiliam com a 
música e acompanham a 
visita para dar toda aten-
ção necessária a estes ir-
mãos e irmãs.

Compartilhe com a 
secretaria da nossa paró-
quia indicações de irmãos 
e irmãs que necessitam 
deste cuidado, da visita-
ção.  Vamos assim cumprir 
o mandamento básico da 
fé cristã, de amar-nos uns 
aos outros através deste 
cuidado da visitação.

Ceia nestes espaços de 
visitação.

Compartilhamos que 
mensalmente celebramos 
culto no Menino Deus 
Residencial Sênior, na Rua 
Barbedo, 252. Geralmente 
na segunda sexta do mês, 
à tarde, às 16h30, estamos 
ali reunindo pessoas deste 
lar para este momento 
de Culto com Santa Ceia.  
Sempre é um momento 
muito especial para esta 
comunidade. Membros da 
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Márcio Pereira Lima Ferdi-
nando e Marcela Fontes Li-
chtenfels, dia 05/04/2013.

BODAS DE OURO

Paulo Meinhardt e Ilona 
Herta Zimmer Meinhardt, 
dia 09/06/2013.

CONFIRMANDOS

Anna Laura Alvarenga Lin-
dorfer; Betina Zirbes Peter-
ffy von Jágocs; Bruna Glier 
de Mello; Eduardo Manske 
Lammel; Gabriel Adam 
Jahn; Gabriel Felske; Gus-
tavo Casarotto Lindorfer; 
Isabel Angelo Loges; Isiéle 
Christina Moraes Silva; Jo-
hann Werner Kanaan Fas-
sbinder; Julia Lambrecht; 
Júlia Pedó; Luana Taffe Su-
cupira; Lucas Angelo Loges; 
Mariana Thalia dos Santos; 
Nathalia Barth Dos Santos; 
Nathalia Gabriella Pitrofski 
da Silva; Rafaela Neumann; 
Ricardo Kirschke Santos 
Streck; Stephanie Richardt; 
Teodoro Schnack Frantz So-

12 OFÍCIOS E AGENDA

Everson Rafael Wagner e 
Katia da Silva dos Santos;

12/05/2013 – Luísa Kun-
rath Goron, filha de Lívio 
Goellner Goron e Milena 
Hoffmann Kunrath;

26/05/2013 – Chantall 
Christmann Ferreira Doom 
e Charlotte Christmann 
Ferreira Doom, filhas de 
Mark Edward Doom e 
Claudia Christmann Fer-
reira; 

14/04/2013 – Edgar Heu-
rich Albrecht, filho de 
Álvaro Schmidt Albrecht e 
Nicole Rypl Heurich;

14/04/2013 - Rafaela Lue-
dtke do Prado, filha de 
Alessandro do Prado e 
Rosemari Paulina Luedtke;

20/04/2013 - Bruno Fer-
nandes Lichtefels, filho 
de Eduardo Lichtenfels e 
Daniela Duarte Fernandes.

CASAMENTOS

Renan Behling e Marcela 
Bonfim Tavares, no dia 
18/05/2013; 

MEMBROS NOVOS

Klaus Loges e sua esposa 
Luciana Angelo Loges e 
Seus Filhos Lucas Angelo 
Loges e Isabel Angelo Lo-
ges; Isabela Rosa de Olivei-
ra; Noeli Knod Prodorutti 
e seu Filho Antônio Felicio 
Prodorutti; Helga Vanda 
Tietbohl Costa e sua filha 
Maria Eduarda Tietbohl 
Garcez Rodrigues; Elvira 
Maliuk Reus e seus Netos 
Gabriela Samara Losekan  
e Ivo Ricardo Losekan Jr; 
Carla Samara Schöninger 
Altíssimo; Heloisa Candia 
Hollnagel e seus filhos 
Christian Candia Hollnagel 
e Erika Candia Hollnagel; 
Marcus Lindorfer, sua es-
posa Lisandrea Alvarenga 
Lindorfer e suas filhas Alice 
e Anna Laura Alvarenga 
Lindorfer; Evandro Genz 
e sua filha Luiza Sohne 
Genz.

BATISMOS

09/06/2013 – Eduardo Fre-
derico dos Santos, filho de 

Ofícios
ares; Vitória Nunes da Silva 
Tiburski.

ÓBITOS

Ery Höpner, falecido em 
01/04/2013, com 80 anos; 
Fritholdo Bergesch, fale-
cido em 02/05/2013 aos 
98 anos;
Bruno Fensterseifer, fale-
cido em 18/05/2013 aos 
87 anos;
Zilda Maria Musskopf, 
falecida em 19/04/2013, 
com 88 anos;
Yedda Zuther Schwamba-
ch, falecida em 08/06/2013 
aos 88 anos;
Edilla Schroeder Fissmer, 
falecida em 13/06/2013 
aos 85 anos;
Lisete Kampf Baum, fale-
cida em 11/05/2013, aos 
68 anos;
Leá Fett de Magalhães, 
falecida em 08/04/2013 
aos 87 anos;
Carlos Frederico Muller, 
falecido em 08/04/2013 
aos 70 anos.

Agenda
3/07 19h30min Casais

4/07 10h Diretoria OASE

06/07 15h Festa Julina

9/07 18h Diretoria

11/07 15h Chá das Creches (Paroq. Martin Luther)

13/07 20h Jantar Massas

23/07 19h Conselho

25/07 12h GEELPA

28/07 20h Renovamente

31/07 19h30min Casais

1/08 19h Início Curso Alpha

4/08 18h Culto Bênção Casais

7/08 19h30min Casais

10/08 14h Café Colonial OASE

13/08 18h Diretoria

17/08 08h30min Assembleia Sinodal
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18/08 12h Almoço JESP

18/08 20h Renovamente

21/08 19h30min Casais

27/08 19h Conselho

28/08 12h GEELPA

31/08 12h Almoço no CEDEL

4/09 19h30min Casais

5/09 10h Diretoria OASE

10/09 18h Diretoria

14/09 Portas Abertas (Lupi e CEDEL)

15/09 12h Almoço Confirmandos

15/09 20h Renovamente

18/09 19h30min Casais

24/09 19h Conselho

25/09 12h GEELPA

28,29/09  Retiro de Casais
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como um “passatempo” 
– por isso é que alguns de 
seus livros são edições pós-
tumas. Esse é um exemplo 
de como se pode praticar 
o que o apóstolo Paulo diz 
em Colossenses: “Tudo o 
que fizerem, façam de todo 
o coração, como para o 
Senhor, e não para os ho-
mens” - Colossenses 3:23. 
Livrarias são mesmo lugares 
mágicos, não é?

Artur Sanfelice Nunes,
designer gráfico.

Um livro inesperado 

nos fala que “os últimos 
serão primeiros e os pri-
meiros, últimos”.

Provavelmente a des-
coberta mais impressionan-
te nesse livro seja perceber 
a grande influência que as 
obras de Tolkien seguem 
tendo, tanto em nosso ima-
ginário quanto em nossa 
cultura contemporânea. 
Isso se torna muito mais 
surpreendente quando 
se percebe que toda essa 
aventura intelectual em-
preendida por ele começou 

sideração de muitos dos 
heróis da saga. De igual 
forma, não deixa de ser 
notável que esse persona-
gem, retratado por muito 
tempo como um indiví-
duo solitário e asqueroso, 
busque o entendimento 
através do diálogo (com o 
outro e com seu alterego, 
Seméagol).

Mas outras visões e 
interpretações não são tão 
fáceis e, quando explana-
das, chegam a nos deixar 
de queixo caído. São assim 
os capítulos que tratam 
de orgulho e humildade, 
do perigo que existe na 
possessividade, do diverti-
mento e da iluminação. A 
iluminação (ou conversão) 
é largamente trabalhada 
na obra de Tolkien – há 
personagens naturalmente 
bons, outros que perseve-
ram na busca da Verdade 
e da Justiça e outros que 
passam séculos trabalhan-
do contra ou a favor da 
bondade e da misericórdia. 
Também é interessante ler 
a respeito da dignificação 
e respeitabilidade que os 
humildes recebem – é algo 
que os cristãos devem re-
conhecer facilmente, pois 
o Evangelho de Mateus já 

Livrarias são lugares 
mágicos, semelhantes aos 
caminhos que Bilbo Bol-
seiro desejava trilhar no-
vamente, onde a aventura, 
o romance e a filosofia (só 
para citar alguns “itens”) 
nos esperam em cada cur-
va. Os sebos são ainda mais 
fantásticos. Nunca se sabe 
o que será encontrado ali, 
pois seus acervos são in-
crivelmente variados e de 
grande rotatividade. Foi 
num deles que adquiri “O 
Hobbit e a filosofia” e achei 
sua leitura tão fascinante 
quanto inesperada.

Uma das coisas fasci-
nantes que o livro traz é 
a variedade de interpreta-
ções e leituras, que vão de 
visões taoístas à arte, be-
leza e diversão. Muitas lei-
turas podem ser um pouco 
forçadas, mas esse livro 
é uma leitura verdadeira-
mente encantadora e que 
nos traz muitas mensagens 
que poderíamos ter deixa-
do de lado. Algumas das 
ideias de J. R. R. Tolkien, 
um dos maiores escritores 
cristãos do Século XX, são 
deixadas muito claras já 
na primeira leitura, como 
a impossibilidade de se 
transigir com o mal aliada 
à piedade com aqueles 
que parecem ser irremedia-
velmente cruéis e perver-
sos – como acontece com 
Gollum, corrompido pelo 
Anel e ao mesmo tempo 
objeto da piedade e con-

Reler os seus 
livros pode 

ter resultados 
surpreendentes.
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de escolas superiores de 
Música do Leste Europeu e 
Alemanha, apresentando-
-se aqui em uma formação 
mista com músicos brasi-
leiros.

Nesta ocasião, e sob 
o lema “Quando ideias 
se encontram”, foi lan-
çado oficialmente o Ano 
da Alemanha no Brasil, 
que promete fortalecer 
os laços entre os dois paí-

Biênio 189-190 anos 
de imigração alemã no Rio 
Grande do Sul

Em 21 de maio último, 
o Governo do Estado e o 
Consulado Geral da Ale-
manha convidaram para 
um concerto do Young 
Euro Classic Ensemble  no 
Salão Negrinho do Pasto-
reio do Palácio Piratini. A 
Orquestra Jovem de Berlim 
é formada por estudantes 

Ano da Alemanha no Brasil  –  Maio 2013 / Maio 2014
em nível local e regional, 
o Ano da Alemanha no 
Brasil, cuja coordenação 
central está em São Pau-
lo, desenvolverá – entre 
maio de 2013 e maio de 
2014 - uma ampla pro-
gramação nas áreas das 
artes, ciências e literatura 
(www.alemanha-brasil.
org), visando apresentar 
aos brasileiros um perfil 
moderno e atual da Ale-
manha.

Desde já a Comissão 
Executiva para o Biênio 
189-190 Anos da Imi-
gração Alemã convida 
todos a participarem ati-
vamente dos eventos, bem 
como a compartilhar suas 
programações através do 
site www.brasilalemanha.
com.br, coordenado por 
Sílvio Rockenbach.

ses, referentes a assuntos 
como economia, cultura 
e ciência; e cuja progra-
mação circulará por várias 
capitais do Brasil. 

Por ocasião das come-
morações dos 189 anos da 
imigração alemã no Rio 
Grande do Sul, na data de 
25 de julho, a Federação 
dos Centros de Cultura 
Alemã no Brasil / FECAB, 
organiza a VIII Premiação 
Distinção Imigração Alemã 
no RS, em cerimônia que 
se realizará com um jantar 
festivo no Centro Cultural 
25 de Julho, em Porto Ale-
gre, em 18 de julho próxi-
mo. Convidamos todos a 
prestigiarem este evento.

Enquanto as come-
morações da imigração 
acontecem tradicional-
mente no mês de julho 

Aqui e agora
José Nedel

Quem, podendo, não faz o bem devido,

Lamentará mais tarde o seu passado.

Quando quiser, da incúria arrependido,

A chance de o fazer terá escapado.

No curso desta vida já comprido,

Não vi passar no meu torrão amado

(E de alguém tê-lo visto até duvido),

Cavalo duas vezes e encilhado.

 

Toda ocasião funciona como brecha

Por onde entra, se é que não se fecha,

A sobre-humana e abundante graça.

Porém, por si, do alto não virá

Copiosa luz nem chuva de maná,

A menos que algo aqui também se faça. 
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Páscoa na Lupi

Na Páscoa, o colégio Pastor Dohms (unidades 
Zona Sul e Lindóia) visitou a Lupicínio Rodrigues, 
presenteando com ovos e doces de Páscoa doados 
pelos alunos das oitavas séries destas unidades, 
oportunidade em que os alunos interagiram 
com nossas crianças com atividades de temas 
da Páscoa.

Na data de 17 de maio a turma do Jardim 2 
visitou a unidade Lindóia onde foram recebidos 
pelos alunos da oitava série com brincadeiras e 
lanche. Em retribuição confeccionamos um “livro” 
com desenhos e recados doado para os “amigos 
grandes”.

Para a data de 24/06 os alunos da unidade 
Zona Sul estão preparando mais uma visita a 
nossa entidade onde realizarão brincadeiras 
típicas de Festa Junina.

Vandréa Casagrande de Freitas
Coordenadora Pedagógica
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Você sabia que a Festa de São João tem origem na vida de um profeta da Bíblia chamado João Batista? 
Para você conhecer a sua história, mostramos ela como uma história em quadrinhos. Bom proveito!

A História de João Batista

Assim João batizou Jesus no Rio Jordão. Quando Jesus saiu para 
fora da água, se ouviu a voz de Deus dizendo: “Este é o meu Filho. 

Eu o amo tanto. Estou muito feliz com ele. “

João Batista morava sozinho em um lugar deserto, perto do rio 
Jordão. Suas roupas eram feitas de pelos de camelo e comia 

gafanhotos e mel!

Deus tinha dado a João Batista uma missão especial: dizer a todos 
para se prepararem, porque o Filho de Deus iria chegar em breve, 

como Deus havia prometido!

“Parem de fazer coisas erradas e digam a Deus que vocês 
estão arrependidos. Comecem a fazer o bem hoje”, dizia João. 

Algumas pessoas se arrependeram e quiseram mudar.

Essas pessoas iam até o rio Jordão. João as batizava na 
água, como sinal que estavam arrependidas.

Um dia, Jesus foi para o rio Jordão para encontrar João Ba-
tista. Jesus quis ser batizado também. Logo ele iria ensinar as 

pessoas sobre Deus.

Quando Jesus encontrou João no rio, pediu a João para batizá-lo 
também. Não era porque Jesus tinha todo feito algo de errado. 

Ele era o Filho de Deus, e ele sempre foi bom.

João disse: “Não me peça para fazer isso. Eu não sou bom o su-
ficiente nem mesmo para desamarrar suas sandálias.” “É a coisa 

certa para fazer”, disse Jesus.

Texto: Jill Kemp. Ilustrações: Richard Gunther.  www.lambsongs.co.nz
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evitando tomada desta 
decisão no momento em 
que familiares e amigos 
estão mais fragilizados.

Em função do novo 
serviço, as capelas, situ-
adas no Cemitério, estão 
sendo reformadas. Haverá 
uma capela especial para 
cerimônias de despedidas, 
enquanto as demais rece-
berão decoração e mobi-
liário novos. Os espaços, 
além de mais modernos, 
passarão a ser mais fun-
cionais e oferecerão maior 
conforto e bem-estar ao 
usuário.

Planos para membros 
da CEPA/IECLB têm preços 
diferenciados. Para ter 
mais informações, visite 
o plantão de vendas no 
Cemitério Evangélico, ou 
ligue para (51) 3223 9712.

Cemitério Evangélico oferece serviço de cremação

a cremação em si. “Para o 
familiar, é como se todo 
o processo ocorresse aqui 
mesmo”, complementa 
Roberto.

Assim como já acon-
tecia com o serviço de 
sepultamento, a pessoa 
pode deixar a sua crema-
ção resolvida em vida, 

Administrador do Cemi-
tério Evangélico, Roberto 
Silveira Jr.

O atendimento à 
família é prestado inte-
gralmente no Cemitério 
Evangélico, incluindo a 
cerimônia de despedida e 
a entrega das cinzas. Ao 
Jardim da Memória cabe 

Desde abril de 2013, 
o Cemitério Evangélico da 
Comunidade Evangélica 
de Porto Alegre, em par-
ceria com o Crematório 
Jardim da Memória de 
Novo Hamburgo, o mais 
moderno crematório do 
RS, está oferecendo aos 
membros da CEPA e de-
mais comunidades os ser-
viços de cremação.

A oferta do novo ser-
viço tem o objetivo de dar 
continuidade à missão que 
a necrópole tem desde os 
seus primórdios, há mais 
de 160 anos: acolher as 
famílias enlutadas e ofe-
recer um destino digno 
aos seus entes queridos.  
Portanto, ao proporcionar 
a cremação, “estaremos 
prontos para acolher aos 
membros, seja qual for a 
sua escolha”, afirmou o 
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