Boletim quadrimestral da Paróquia Matriz de Porto Alegre – CEPA – Dezembro de 2016 – Ano 22 nº 82

2016 – ano de resistir ao mal
atos. Em última análise, a
pessoa pratica algo que
provoca o mal alheio, mas
relativiza esse mal.

Quando se lê algo
como esse título, em geral
se pensa: “claro, somos
sempre chamados a resistir ao mal, a sermos
persistentes na busca do
bem, etc”. Certo, esse
pensamento está correto,
mas, na verdade, o que se
quer aqui é levantar a seguinte questão: em 2016
você resistiu ao mal?
De que mal estamos
falando? Talvez algumas
das formas mais insidiosas através das quais o mal se manifesta sejam a desunião, os desacertos e o desamor, oriundos de nossas
próprias convicções pessoais. Ou
seja, acreditamos tanto numa certa coisa, que não suportamos que
outra pessoa pense diferente, não
admitimos dialogar, e nem permitimos a diversidade de opiniões e
posicionamentos. Vive-se hoje em
nosso país uma época em que o
diálogo parece ter sido abolido,
junto com a tolerância e o respeito
às outras pessoas. Parece que a
sociedade brasileira se concedeu o
direito de ser intolerante, de só se
relacionar com aqueles com quem
comunga ideias, interesses, gostos
e preferências. Quer um bom exemplo? Futebol. Quer outro? Religião.
Mais um? Política.

Este último, a política, é justamente o ponto mais sensível atualmente. Quantos relacionamentos
foram desfeitos por divergências
políticas? Quantas vezes ouvimos
(ou falamos) que fulano é “mortadela” e beltrana é “coxinha”?
Talvez o relato mais horrível seja o
do assassinato de um jovem pelo
próprio pai, motivado por divergências políticas. O que achar de
situações assim, nas quais o que se
pensa vale mais que a vida da outra
pessoa? Hannah Arendt escreveu
um livro no qual pondera sobre a
banalização do mal, pois reparou
que, mesmo quando sabem que
praticam coisas prejudiciais aos outros, algumas pessoas se escondem
atrás de justificativas bobas e vazias, banalizando o mal, tornando-o
uma espécie de subproduto de seus

E nós? Mesmo que
nunca tenhamos chegado
ao extremo de provocar
a morte física do outro,
quantas vezes não o silenciamos, seja procurando
não encontrá-lo mais, seja
bloqueando seu acesso a
nossas redes sociais? Será
que é esse tipo de relacionamento o esperado por Jesus?
Somos chamados a viver a Boa Nova,
e esta é baseada completamente no
amor. Como sabemos, o amor tudo
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta (1 Coríntios 13.7).
Um menino nasceu há muito
tempo, e ele viveu entre os seres
humanos, pregando e distribuindo
amor. Somos chamados e chamadas
a fazer o mesmo, de forma irrestrita, resistindo ao mal de todas
as maneiras, evitando bloquear e
excluir “faceamigos”, e nos esforçando por merecer o prêmio que o
Menino da Manjedoura nos reservou. É fácil? Não, mas é cada vez
mais necessário.  
Artur Sanfelice Nunes
Designer gráfico

Meditação

Enfoque

Variedades

P. Cláudio nos convida a meditar
sobre a perspectiva pessoal de
cada personagem da história natalina.

Conheça um pouco sobre como
evitar a Rigidez Mental, um mal
que pode nos causar muitos problemas.

José Sperb nos convida a um balanço e planejamento de nossas
atitudes para o ano que entra em
“Planejando 2017”.
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Ciclos da vida
Aproximando-se o
final de ano, já é possível perceber o quanto as
pessoas se tornam mais
reflexivas, e passam a ter
um filtro no olhar e nas
atitudes, as quais já suavizam a aspereza natural
dos dias que antecederam
esta época. Esta transformação característica nas
pessoas é muito comum
no final e no início do ano.
Como parte de um
ciclo de vida, é chegada a
tradicional época de fazer
‘balanço interno’. Inevitavelmente temos que
reconhecer que avaliamos
e somos avaliados diariamente. No fim, o que
conta mesmo é se nossas
atitudes foram capazes
de transformar de forma
positiva o nosso ambiente
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patrimônio se fez muito
presente. Esta atitude coletiva foi primordial para
as várias transformações
e conquistas que aconteceram neste ano.

e a todas as pessoas que
estão a nossa volta.
Este ano está sendo
especial para a Comunidade Matriz, pois iniciamos
2016 com a comemoração
dos 160 anos de sua fundação. Como parte desta
comemoração, foram re-

alizados vários encontros
temáticos e atividades
com a comunidade. Eventos musicais e gastronômicos também fortaleceram
nossos vínculos.
O espírito de participação e a consciência de
todos sobre a importância da manutenção deste

Charge

Um grande ícone da
luta por igualdade e paz,
Martin Luther King, disse
em uma oportunidade:
“Pouca coisa é necessária
para transformar inteiramente uma vida: amor
no coração e um sorriso
nos lábios.” Com esta
mensagem, a Diretoria,
Pastores, Presbitério e
funcionários agradecem
pela compreensão, apoio
e a confiança que lhes foram proporcionados por
esta comunidade Matriz.
Obrigado a todos e Boas
Festas!
Tiago Strassburger/Presidente
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Com quem você se identifica na história do Natal?
O Natal provoca diferentes sentimentos na
gente. Em geral nos traz
lembranças boas, geralmente associadas à nossa
infância. Na medida em
que o sentido do Natal
cristão, isto é, a narrativa
do nascimento de Jesus,
se torna relevante para a
gente, outras lembranças
nos vêm à mente. Esta velha e linda história vai nos
acompanhando na vida
e revelando aos poucos
uma dimensão nova de
Deus.

vida por nós nos enche de
expectativa.

Isso é tão real a ponto
de a gente fazer a nossa
leitura pessoal do nascimento de Jesus, a cada
tempo. Pense bem... Como
você sentiu pela primeira
vez a história do nascimento de Jesus? Por isso
lhe pergunto agora: como
é que você conta a sua
história de Natal agora?
É possível que você se
identifique com Maria.
Aquela mulher frágil, mas
de atitudes corajosas. Uma
pessoa que enfrenta com
tranquilidade as crises
da vida, que não se desespera diante dos fatos.
Que sabe meditar sobre
o que acontece na vida, e
dali tirar lições profundas.
Que sabe transformar uma
situação adversa em fonte
de surpresas e de alegria.

Não importa como
você participa desta história de Jesus. O importante é que ela continue
trazendo lembranças e
que você possa dialogar
com ela. Ela vai continuar
falando com você. Quiçá
fazendo você avaliar a sua
vida à luz deste momento único de proximidade
com Deus, de reconciliação com a vida. De amor
e esperança. Que este
Natal seja para você um
momento de encontro
profundo consigo mesmo.
Que Deus possa se mostrar como alguém que
está intimamente ligado à
sua vida, vida cuja história
já não pode mais ser separada do Criador.

Não é à toa que Simeão, um homem temente a Deus, e que esperava
pela vinda do Messias,
disse: “Agora, Senhor,
cumpriste a promessa que
fizeste e já podes deixar
este teu servo partir em
paz.” Se ter cruzado uma
pequena parte do caminho com Jesus já faz a vida
de alguém ter sentido,
que dirá aquele que pode
experimentar toda a vida
ao lado do Filho de Deus.

É possível que você
se identifique com José.
Aquele homem preocupado em fazer as coisas de
modo certo, que tem reputação a preservar, mas
que, diante de uma crise,
opta pelo risco de amar
intensamente as pessoas
ao seu redor, mesmo que,
com isso, se sinta um pouco desconfortável.
É possível que você se
identifique com os pastores de ovelhas. Gente
esquecida na vida. Gente
que só tem a silenciosa
companhia das estrelas
à noite, mas que, de repente, se vê incluída no
evento mais importante
do universo, vindo a sa-

ber, em primeira mão, que
o Salvador nasceu.
É possível que você
se identifique com Jesus.
Aquela criança que sorri
graciosamente para você.
Que olha pra você como
se nada de negativo em
sua vida representasse
coisa alguma. Sua alegria
não condena você, somente o aceita.
Só em pensar que
esta história foi apenas
um dos momentos da
ação de Deus no mundo
nos faz buscar mais. Nos
faz ter sede de Deus. Só o
fato de saber que este menino crescerá e chegará a
ponto de dar a sua própria

P. Cláudio Kupka
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Entrevista com a Pa. Franciele Sander

Franciele Vanessa Sander nasceu em Getúlio
Vargas/RS em 1982.
Filha mais velha de pai
e mãe bem jovens. Ela
tem mais dois irmãos
Iniciou a Faculdade de
Teologia já aos 19 anos,
depois de muita reflexão e oração, como ela
diz. Sempre foi muito
envolvida com as atividades de sua comunidade, desde quando
frequentava o Culto
Infantil e a JE.
Membro da comunidade São Marcos, é
uma das orientadoras
teológicas do Conselho
Nacional da Juventude
Evangélica.
Franciele assumiu recentemente a coordenação da Pastoral do
Cuidado, uma iniciativa
do Sínodo Rio dos Sinos, com o apoio da
CEPA, da União de Comunidades, e de toda a
IECLB.

JR: Qual é tua experiência
pastoral?
No ano de 2002 entrei
para a Teologia na então
Escola Superior de Teologia, hoje Faculdades
EST. Em 2005 fiz estágio
acadêmico na Comunidade em Cuiabá, MT e, na
sequência, intercâmbio
de um ano em Leipzig,
na Alemanha. Em 2007,
formei-me Bacharel em
Teologia. Depois de aprovada pela comissão de
colóquio, fui designada
para o Período Prático de
Habilitação ao Ministério
na cidade de Agudo/RS.
Em 2009 fui enviada para
a Comunidade em São
Luís, onde fui pastora por
seis anos. Desde 2015 vivo
em Porto Alegre e, a partir
de agosto deste ano, sou
a nova coordenadora da
Pastoral do Cuidado.
JR: Conta-nos um pouco
sobre o que é a Pastoral
do Cuidado?
A Pastoral do Cuidado
foi criada pelo desejo de
servir na cidade de Porto
Alegre mediante visitação e acompanhamento
pastoral a pessoas hospitalizadas e seus familiares. Há um grupo de
pessoas voluntárias das
comunidades de Porto
Alegre que foram preparadas para esse trabalho
através de cursos sobre
visitação. Essas pessoas
vão até os hospitais parceiros, visitando pessoas
sabidamente da IECLB, ou
atendendo à solicitação
de visitação feita através
dos contatos da pastoral.
JR: Qual é a tua tarefa
nesta pastoral?

A minha tarefa vai sendo
definida conforme a própria pastoral vai tomando
forma. De modo geral, eu
coordeno o trabalho. Sou
a responsável por atender
pedidos de visita para
pessoas internadas em um
dos hospitais da capital,
encaminhando alguém do
grupo de visitação, conforme a divisão de hospitais
feita a partir de proximidade com a comunidade, ou
fazendo eu mesma a visita,
conforme o caso.
Também são de minha
atribuição a divulgação da
pastoral junto às comunidades da IECLB, a criação
de redes com possíveis
instituições parceiras,
como hospitais e instituições da própria Igreja e do
setor privado. Além disso,
ainda cabe à Pastoral agir
na promoção da saúde,
abraçando campanhas e
outras ações pertinentes.
Como mencionei acima,
nosso grupo de visitação
passa por uma formação.
Eu sou responsável por organizar os cursos, motivar
pessoas para participar
dos mesmos, e continuar
motivando-as a participar
de reuniões, pois a formação deve ser contínua.
JR: E sobre tua família?
Durante o intercâmbio na
Alemanha, conheci meu
esposo, Christoph Küstner,
e, em 2006, voltamos juntos para o Brasil. Em agosto de 2008 recebemos a
bênção matrimonial.
Em São Luís trabalhamos
em conjunto na comunidade, motivando a criação
de um projeto diaconal
na área da música com
crianças e jovens.

Em 2015 nos mudamos
para Porto Alegre onde
Christoph deu início ao
seu doutorado na área de
música/órgão. Ele costuma tocar nos cultos das
comunidades em Porto
Alegre. Em 16 de outubro
de 2015, nasceu nossa
filha, Lucy.
Hoje vivemos felizes em
apartamento cedido pela
CEPA para a Pastoral no
Centro Histórico, e estamos gostando muito
dessa experiência.
JR: Como podemos ajudar
a Pastoral como Paróquia
Matriz?
Suas orações nos fortalecem para o trabalho. Orem
por nós. Estamos sempre
precisando de pessoas
voluntárias para colaborar
com o grupo. Se você se
sente chamada/o para servir junto com esse grupo
fale comigo. Nós teremos
uma formação no próximo ano, e você poderá
fazer parte dela. Conhece
alguém que tenha esse
dom? Anime essa pessoa,
ou fale dela para mim ou
para seus pastores.
A divulgação da Pastoral
tem sido o nosso maior
desafio e, para isso, contamos com a sua ajuda.
Comunique-se conosco
sempre que souber de
alguém internado/a. Tem
parentes conhecidos/as no
interior? Fale da Pastoral
e nos ajude para que este
bonito trabalho se torne
conhecido, e mais pessoas possam receber esse
cuidado carinhoso nesse
momento de sofrimento.
E-mail da Pastoral:
pastoraldocuidado@sinodors.org.br
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Rigidez mental ─ quando nossa forma de pensar
nos impede de crescer
Como abrir a caixinha
A flexibilidade mental é uma habilidade que
pode ser desenvolvida e aprendida.
1. Concentre-se em suas emoções. Ao rejeitar completamente uma ideia, observe como se
sente. Caso se sinta desconfortável com o que
ouve, é provável que a rigidez em sua maneira de
pensar esconda uma resistência inconsciente.
2. Alimente o desejo de crescer. Seja curioso. Em
vez de aceitar velhas ideias, pergunte-se: “Por quê?”.
Ao se questionar sobre tudo que sempre deu como
certo, não só encontrará respostas novas, como também ampliará seus horizontes.
Albert Einstein disse
que “a mente que se abre
a uma nova ideia nunca
retorna ao seu tamanho
original.” Segundo Tales
Luciano Duarte, no entanto, abrir a mente é
um exercício complicado,
muito mais do que gostaríamos de admitir.
O mais importante
para se livrar da rigidez
mental é não buscar a
verdade absoluta, simplesmente, porque ela
não existe.
A rigidez mental já se
constrói a partir do nascimento. À medida que
crescemos e formamos
nossa própria imagem
do mundo, já estamos
cheios de estereótipos,
preconceitos e crenças
que são muito difíceis de
remover. No entanto, a rigidez mental não se refere apenas às ideias, mas,
acima de tudo, à maneira
de pensar. Ela nos torna
prisioneiros, pois diminui nossa capacidade de
adaptação, criatividade,
espontaneidade e positividade, o que nos impede

de crescer intelectual e
emocionalmente.
Na verdade, as pessoas rígidas mentalmente
são aquelas que:
• Pensam que só há um
“modo adequado” de
fazer as coisas.
• Assumem que a sua
perspectiva é a única
correta e que o restante
das pessoas está errado.
• Não estão abertas à mudança porque isso as assusta.
• Se apegam ao passado
e se recusam a evoluir.
Pessoas com rigidez
mental se caracterizam
pelo desejo de ter razão
a todo custo. Todavia, a
principal ferramenta de
aprendizado e crescimento é justamente a possibilidade de estarem erradas e cometerem erros.
Devemos estar dispostos a não ter medo dos
erros e de aceitá-los, de
tentar entender e abraçar
as coisas novas ou pontos
de vista diferentes dos
nossos.

Flexibilidade mental é saber que qualquer
decisão que tomamos sempre descortina um
mundo de possibilidades.
3. Desenvolva empatia. Em muitos casos, provavelmente não concordará com as ideias, formas de
pensar e atitudes dos outros. Em vez de rejeitá-las
de imediato, tente colocar-se no lugar do outro para
entender de onde vem esse ponto de vista.
4. Abrace os erros.Ter certa flexibilidade mental
significa não ter medo dos erros, mas estar disposto
a aproveitar as novas oportunidades, mesmo sob
risco de equivocar-se. Ao encararmos a vida como
um contínuo aprendizado, onde cada erro não é
um retrocesso, mas sim um passo à frente em nossa evolução, poderemos desfazer velhos padrões já
enraizados.
5. Não busque a verdade absoluta. Assim, é
importante não assumir uma verdade como um fato
imutável, ou se prender a uma única maneira de ver
as coisas, mas sim manter uma mente aberta.
Resumo do artigo de Tales Luciano Duarte publicado em yogui.co
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A Banda de Quinta no 6° Festival Luterano de Música
Quando resolvemos
nos inscrever para o festival, queríamos apenas
conhecer outras bandas
e ter uma noção de como
seria participar de um
evento desse porte. Para
participar teríamos que
inscrever três músicas
inéditas. O primeiro desafio foi compor, algo em
si inédito para nós. Com
a ajuda de nosso ótimo
e experiente orientador
musical, P. Cláudio, o processo tornou-se mais fácil.
Aos poucos, uma primeira
letra foi tomando forma,
e se tornou ao final uma
música linda. “Somente Cristo” ficou perfeita
para nós. Sem termos
tempo para fazer outras
duas, contamos com duas
composições do próprio P.
Cláudio.
No grande dia, após
assistir ao ensaio das outras bandas, chegou a
nossa vez de “passar o
som”. Nessa hora, o nervosismo foi vencido pelo
apoio mútuo, pois no
grupo somos como uma
grande família. Fomos
a primeira banda a se

música recebeu também
o troféu de Voto Popular.
Subir ao palco pela terceira vez foi algo que jamais
havíamos imaginado.

apresentar - um momento único e inesquecível.
Saímos com a sensação
de ter feito o melhor que
podíamos, muito felizes
por ter feito uma boa
apresentação. Finda a
nossa apresentação, continuamos assistindo aos
demais grupos, encantados com tanta música e
gente boa.
O resultado das apresentações foi divulgado à
noite, durante a apresentação da banda convidada, chamada “Tanlan”.
Estávamos na torcida.
Enfim a equipe organizadora tomou a palavra
para divulgar a premia-

ção. Nossa surpresa foi,
ao anunciarem o 3º lugar
na Categoria Bandas, chamarem a Banda de Quinta
premiada pela música “A
Palavra é semente”. Ao
recebermos o primeiro
troféu, uma alegria imensa tomou conta de todos
nós. Nem podíamos acreditar.
Mal havíamos sentado, anunciaram, como
o 2º lugar na categoria
banda, a Banda de Quinta, pela música “Somente
Cristo”. Mais um troféu?
Agora a emoção foi mais
forte ainda. Passados alguns minutos, para a nossa surpresa, esta mesma

Enfim, foram momentos que permanecerão para sempre em nossa
memória. Para quem participou por pura busca de
experiência, descobrir que
nossa música de fato consegue levar uma mensagem de testemunho e fé,
e ainda ser bem avaliada,
foi uma grata surpresa.
Descobrimos também
que cada um de nós fez
e continuará fazendo a
diferença. Juntos, somos
mais do que a simples
soma das nossas individualidades. A receptividade
e a premiação foram um
grande incentivo dado
a cada um de nós para
que continuemos com o
trabalho de evangelização
através do canto, pois é
ele que traduz a oração
em poesia, e confere à
celebração a beleza, a
espontaneidade e a força
que lhe são próprias.
Elizete Loefler e Jovênia
Adam Jahn

OASE

Estamos chegando ao
final do ano e, com ele,
vem o emocionante período do Advento. Nosso ano

foi abençoado pois,
como OASE, sentimos
que estamos mais e
mais nos desenvolvendo como pessoas
cristãs. Nosso grupo
se preocupa em estimular os dons de
cada uma e, ao mesmo tempo, praticar
a alegria de viver em
união. O Bazar de Natal
deste ano foi uma prova
do bom trabalho em con-

junto. Cada uma, a sua
maneira, trabalhou para
este sucesso. A mudança
de quinta-feira para o
final de semana foi uma
experiência muito boa.
Queremos agradecer à
nossa comunidade, que
nos prestigiou com a sua
presença. O resultado do
nosso bazar irá para o CEDEL, o Centro Infantil Lupicínio Rodrigues, e para

a reforma dos banheiros.
A OASE está aberta para
todas as mulheres, independente de idade, que
gostam de ser voluntárias,
de conversar, de cantar, e
de se inspirar. Um abençoado Natal e um ano de
2017 com muitas alegrias
a todas as queridas colegas da OASE Matriz!
Dorali Konrad Schuck
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Um ano de caminhada conjunta
como Juventude Evangélica

Nosso ano foi cheio
de novidades, de alegrias,
algumas tristezas e problemas, mas tudo valeu a
pena, todas as memórias
de família deste ano são
lindas, cheias de sentimento, amor, paz e, principalmente, de fé, fé em Deus e
nesta família: a JESP.
A cada encontro e
reflexão entendemos mais
da nossa vida, dos nossos
sentimentos e dos do nos-

so próximo também. Esse ano
aconteceram
vários eventos
extremamente
especiais e significativos para
todos como
família: a festa
junina, a noite
do pastel e o
nosso bagunceiro passa noite.
Assim como em uma
família comemora-se
quando recebem um novo
membro, chamamos você
para nos alegrar com a
sua presença, fazer parte da nossa família, e se
apaixonar mais e mais a
cada dia pelo seu próximo
e por você mesmo.
Clara Sales de Oliveira
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Processo eleitoral da JESP –
biênio 2017-2018
Em nosso primeiro
“Acampa-dentro” da Juventude Evangélica Senhor dos Passos – JESP,
uma Comissão Eleitoral
Temporária, CET, foi eleita
pelos jovens. Esta comissão organizou o processo de consulta eleitoral.
Seguindo o cronograma
elaborado pelos jovens,
vivenciamos um período
de inscrição dos candidatos e das candidatas,
apresentação das propostas, reflexão conjunta e
eleições.
A vivência conjunta
de um processo público
do grupo trouxe, entre sonhos, a vontade de construir de forma conjunta
um grupo mais atuante
e participativo em nossa paróquia, e construir

também um espaço de
formação cidadã e democrática. Após o período
de consulta interna na
JESP/eleições e, seguindo
o cronograma da CET, a
apuração apresentou o
resultado de 90% de votos
favoráveis para a proposta apresentada. Sendo
assim, a equipe coordenadora atual foi reeleita
para o próximo biênio!
Tivemos 32 jovens eleitores, a considerar a regra
de 25% de participação
nos encontros deste ano,
para ter direito a voto.
A equipe reeleita é
composta pelos jovens:
Gustavo Loeffler, Lucas
Loges, Clara Oliveira e
Talita Dalla Porta.
Prof. Edir Spredemann

A terceira idade faz das tardes de terça-feira
um verdadeiro Arco-íris
Durante as tardes
de terça-feira nos encontramos na Paróquia
Matriz, senhores e senhoras, para viver e conviver. Juntos e juntas,
formamos o nosso Arco
-íris. Oferecemos um programa diferenciado com
músicas, brincadeiras,
espiritualidade, leituras,
piadas, dança, poesia e
um gostoso chá, para
que senhores e senhoras
de todas as idades e de
diferentes confissões de
fé possam celebrar a vida.
O primeiro encontro de cada mês é realizado no idioma alemão;

o segundo e o quarto são
realizados em português.
Nossos encontros iniciam
às 16 horas. O espírito que
movimenta o Arco-íris é
o de viver e conviver com
alegria, diversidade e criatividade. A cada encontro,

nossas coordenadoras e
pastoral preparam uma
gostosa surpresa para
uma tarde única.
Em nosso último encontro, no dia 22 de novembro, realizamos um
gostoso desfile da prima-

vera. Nossas integrantes
ousaram na criatividade
e prepararam, para todos
nós, uma tarde deliciosa
de convívio, regada por
boas risadas. Houve desfile de roupas criativas,
destacando diferentes
estados do nosso Brasil
e de lugares do exterior.
Diferentes estilos, formas,
e cores. Até uma rainha
integrou a equipe do desfile. Com um gostoso espaço como este, deixamos
o convite para você, e/ou
algum familiar integrarem
o nosso Arco-íris. Vem!
Prof. Edir Spredemann

Destaques

160 anos e a inauguração do novo telão da igreja

Banda de Quinta no Festival Luterano de Música

Brechó

Confirmação

Café Colonial da OASE

CEDEL

JESP e a reforma da sala

Culto de Recordação do Batismo

Encontro da Família

em 2016

Culto de despedida do P. Gerson

Passeio Grupo Singulares

Centro Infantil Lupicínio Rodrigues

Almoços

Nova iluminação do pátio

Encontro Especial para Casais

Festival de Massas

Arco-íris

Inauguração do relégio dos
500 anos da Reforma

Festa Julina

Concertos

Cantora japonesa Atsuko Kudo

20 anos Cantabile

Festival de Hinos da Reforma

Leilão

10

NOTÍCIAS

Dezembro de 2016 – Ano 22 nº 82

Programa Especial para Casais
O que acontece quando duas pessoas estão no
mesmo barco e precisam
tomar decisões de importância vital? Como decidir
a direção? Como aprender
a remar junto, seguindo a
mesma cadência e, ainda
por cima, aproveitar a experiência? Essas e outras
perguntas foram trazidas
pela psicóloga Simone Burmeister em sua palestra,
seguida por dinâmica com
troca de ideias e experiên-

cias, que também foram
muito enriquecedoras.
Mais de 40 casais da Paróquia Matriz aceitaram o

Passa dia do Grupo Singulares

Mais um apreciado
passa dia do Grupo Singulares realizou-se em 1º
de outubro. Na chegada,
para o acolhimento do
grupo, foi oferecido um
gostoso café, acompanhado de iguarias, proporcionando entrosamento e confraternização dos
participantes. A seguir,
houve uma dinâmica conduzida pelo professor Edir
Spredemann.
A temática, desenvolvida pela psicóloga
Sandra de Oliveira Kiefer,
versou sobre “gratidão,
sua influência em nossa
vida pessoal e em comunidade”, prendeu a atenção dos presentes. Houve
a apresentação de duas
componentes do grupo
de danças da Sociedade

Cultural 25 de Julho, com
dança típica alemã, que
envolveram todo o grupo
na dança, e isso foi muito
divertido.
A programação do
dia foi encerrada com
um saboroso almoço, que
contou com a presença de
cerca de 30 pessoas.
O Grupo Singulares
tem dois encontros mensais, no segundo e no
quarto sábados do mês,
às 15 horas, e também
realiza dois passeios durante o ano. No dia 29 de
outubro o grupo realizou
um passeio para Teutônia/
RS, e uma das visitas realizadas foi na comunidade
de Canabarro, onde atua
o casal de Pastores Gérson
e Cristiane Echelmeier.

desafio de refletir sobre o
matrimônio, descobrindo
e confirmando o que a experiência já indica: não há

receitas prontas e cada tripulação precisa, descobrir
os seus instrumentos de
navegação, conversar e colaborar para que seu barco
tenha sucesso na travessia.
Após a palestra, celebração
com bênção para os casais,
jantar de confraternização
e, ainda, tempo e espaço
para dançar e conversar.
Todos aguardam a próxima
edição.
Artur Sanfelice Nunes

Relembrando a Oferta da Graça de
Deus no Batismo

No dia 23 de outubro foi celebrado o culto
“Relembrando a Oferta
da Graça de Deus no Batismo”, que contou com a
participação especial das
crianças membros da paróquia. Organizado pela
equipe da Pastoral Integral do Batismo, a celebração teve como tema “Pela
graça de Deus, livres para
cuidar”, em alusão ao
Tema do Ano da IECLB em
2016. Aproximadamente
50 crianças aceitaram o
convite para participar,
tendo a oportunidade de
relembrar, junto com suas
famílias e com toda a comunidade que, por graça
e sem exigir nada, Deus
acolhe as pessoas e as salva. Sabendo-se amada por

Deus, cada pessoa se vê
livre de leis que a querem
escravizar e é chamada a
amar e cuidar das outras
pessoas e de toda a criação. Para simbolizar tal
compreensão foi entregue
a cada criança um pássaro
de madeira carregando
um coração. Além disso,
as crianças que completaram seis anos também receberam uma Bíblia para
Crianças, a fim de que,
ao saberem ler, possam
por si mesmas aprender
sobre a fé. O Batismo deve
ser vivido diariamente. A
equipe da Pastoral Integral
do Batismo se coloca à
disposição para ajudar as
famílias nessa tarefa.
Cat. Daniela Hack
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Brechó
A fila já anunciava
que o movimento seria
grande. E a expectativa se
confirmou: o XIX Brechó
da Paróquia Matriz foi
novamente um sucesso!
Após meses de arrecadação de itens dos mais
variados (roupas, brinquedos, objetos de decoração
e calçados, entre outros),
a equipe se desdobrou
arrumando o Salão Paroquial à espera de sua
clientela habitual.
Foram mais de 134
comandas emitidas, num
total de 1.502 itens ven-

nossa sociedade. E o segundo, tão importante
quanto o anterior, que é
o desapego exercitado
pelos doadores e que
também viabilizam que
o brechó siga atingindo
seus objetivos.

didos, num esforço comunitário que surpreende
a cada edição, tanto pelo
empenho da equipe quanto pela presença de compradores, mesmo numa
época de tamanha crise.

Há outros aspectos
importantes: o primeiro é
o de atender às questões
de sustentabilidade, reuso
e de contracultura, numa
alternativa à verdadeira
maré de consumismo em

O brechó é uma das
ações que a Matriz faz,
com carinho e empenho,
em prol das suas unidades
diaconais; a Creche Lupicínio Rodrigues e o CEDEL. Aguarde a próxima
edição: o XX Brechó da
Matriz será espetacular,
como de costume.

Celebração da Reforma 2016
Na noite de 31 de
outubro, na Igreja da
Reconciliação, Paróquia
Matriz de Porto Alegre,
realizou-se o Culto de
Celebração dos 499 anos
da Reforma Luterana. Esta
celebração faz parte da
série de celebrações que,
desde 2012, tem marcado a caminhada rumo ao
Jubileu dos 500 Anos da
Reforma em âmbito local, entre as duas igrejas
luteranas. A direção das
igrejas esteve representada pela Pa. Silvia Genz, 1ª
Vice-presidente da Igreja
Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB)
e pelo Rev. Egon Kopereck, Presidente da Igreja
Evangélica Luterana no
Brasil (IELB).
Um dos pontos altos
da celebração foi a mensagem trazida pelo Prof.
Dr. Donaldo Schüler, sobre
o tema ”Liberdade cristã
num mundo em mudança”. Outra culminância foi
a música. A Banda Her-

Para assinalar a inclusão das igrejas evangélicas na comemoração
da Reforma, o Bispo Diocesano Dom Humberto
Eugênio Maiztegui Gonçalves, da Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil (IEAB),
esteve presente, e também trouxe uma palavra
de saudação e desafio ao
ecumenismo.
deiros da IELB se apresentou com uma roupagem
contemporânea a hinos
tradicionais da Reforma, e
acompanhando o grande
coral formado por corais das comunidades da
IECLB e IELB.
A Igreja Católica Apostólica Romana foi representada oficialmente pelo
Arcebispo metropolitano
de Porto Alegre Dom Frei
Jaime Spengler, que, com
sua palavra refletiu sobre
o sentido da Comemoração Conjunta Católico-Luterana da Reforma,
sucedida no mesmo dia

na Suécia, com a participação do Papa Francisco.
A Celebração da Reforma
afirma nossa caminhada
de diálogo e crescimento
mútuo na direção da comunhão e da superação
de nossos conflitos.

A celebração foi encerrada com uma confraternização preparada com
carinho pelos grupos de
OASE locais e voluntários
da Paróquia Matriz, o que
oportunizou o contato
entre os participantes.
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Ofícios
MEMBROS NOVOS

Martim Ichel Kopp filho de
Núbia Maria Kopp.

CASAMENTOS

Gustavo Escher Kother e
sua esposa Evelise Rodrigues Assumpção.

Richard André Lunke Berres filho de Charles André
Berres e Simone Patrícia
Berres.

Evelise Rodrigues Assumpção e Gustavo
Escher Kother, dia 12 de
novembro de 2016. Em
Florianópolis/SC.

Mafalda Henchen Marçal
Paulo Henrique Kern e sua
esposa Marilea Parisi Kern.
Núbia Maria Kopp e seu
filho Martim Ichel Kopp.
Solange Wuoden e seu
esposo Fábio dos Santos.

BATISMOS
Alícia Augustin Eichler
Etchichury, filha de Carlos
Roberto Fialho Etchichury
Jr e Vivian Augustin Eichler.

Larissa Fontoura Streit filha de Diego Pohia Streit
e Juliana Pastl Fontoura.
Gustavo Borchardt filho de
Cristiano Borchardt e Doris
Dia Zenatti Borchardt.
Sarah Becker de Oliveira
filha de Rodrigo Ferreira
de Oliveira e Ilone Zenaide
Becker de Oliveira.
Marcelo Duarte de Oliveira
filho de Gustavo Kaempf
de Oliveira e Aline Delgado Duarte de Oliveira.

Rafaela Mazzucco Silva e
Douglas Samuel Reinke,
dia 3 de dezembro de
2016. Em Porto Alegre/RS.

Magda Elisabeth Nygaard Renner falecida em
11/10/2016, com 90 anos.
Ernani Rodolfo Prass falecida em 17/10/2016, com
75 anos.
Nelly Erbert falecida em
23/10/2016, com 82 anos.
Tereza Kono Awoyama
falecida em 07/11/2016,
com 82 anos.

ÓBITOS

Selma Izulema Correa Krug
falecida em 09/11/2016,
com 79 anos.

Rubem Osmar Schneider
falecido em 15/09/2016,
com 77 anos.

Ethel Strassburger falecida em 14/11/2016, com
90 anos.

Edith Hünemeier Schlossmacher falecida em
25/09/2016, com 85 anos.

Luís Roberto Garcia Y
Fernandes falecido em
30/11/2016, com 62 anos.

Agenda 2017
12/02
19/02
05/03
12/03
15-19/03
01/04
08/04
09/04
15/04
21 a 23/04
06/05
07/05
07/05
11/05
13/05
21/05
27/05
27-28/05
04/06
11/06
24/06
01/07
08/07
15/07
27/07

Fevereiro
Culto de Ordenação/Almoço comunitário
Culto alusivo ao aniversário da Paróquia Matriz
Março
Culto Reinício das Atividades/Encontro da Família
Almoço comunitário
Encontro Nacional Mulher Luterana/Foz do Iguaçu
Abril
Encontro Casais/União de Comunidades
Concerto 500 Anos da Reforma Luterana/Consulado
Alemão
Almoço Comunitário
Oficina Páscoa/Culto Infantil
Retiro Confirmandos e JESP
Maio
Feirão CEPA/Viamão
Brechó
Encontro da Família
Chá das Mães
Noite do Pastel
Almoço Comunitário
Passeio Singulares
Passa-Noite/Confirmandos 2º ano
Junho
Culto de Confirmação/Almoço Comunitário
Encontro da Família
Passa-dia Singulares
Julho
Almoço CEDEL
Jantar de Massas
Festa Julina/JESP
Reunião conjunta GEELPA/ADCE/DICIELB

01/07
08/07
15/07
27/07
05/08
20/08
03/09
17/09
24/09
28/09
01/10
07/10
08/10
21/10
28/10
31/10
05/11
11/11
12/11
25/11
26/11
03/12
10/12
10/12
16/12

Julho
Almoço CEDEL
Jantar de Massas
Festa Julina/JESP
Reunião conjunta GEELPA/ADCE/DICIELB
Agosto
Café Colonial/OASE e amigos
Almoço Comunitário
Setembro
Encontro da família
Culto de Ação de Graças/Almoço Comunitário/Leilão
Café da Solidariedade
Celebração Ecumênica/Catedral
Metropolitana/19h30min
Outubro
Encontro da Família
Oficina Dia das Crianças/Culto Infantil
Almoço Comunitário
Noite do Pastel/JESP
Celebração da Reforma
Concerto Reforma da OSPA/Salão de Atos da
UFRGS/20h30min
Novembro
Encontro da Família
Bazar de Natal
Almoço Comunitário
Festa Encerramento da JESP
Domingo de Eternidade
Dezembro
Encontro da Família
Culto Enceramento Atividades
Almoço Comunitário de Natal/Feirinha de Natal/Encerramento Atividades
Oficina Natal/Culto Infantil
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Ressurreição – como um cético passou a crer
A maioria
dos filmes bíblicos se caracteriza por uma narrativa bastante
adequada aos
interesses cristãos. Quando o
cinema tematiza o universo
bíblico, ele se
torna alvo de
severo monitoramento por parte das
igrejas, especialmente
aquelas de cunho mais
fundamentalista e conservador. Qualquer filme
que distorça qualquer
conteúdo ou personagem
chave da história bíblica é
fortemente atacado.
Por isso, os grandes estúdios evitam filmes bíblicos. “Ressurreição”(Risen)
foi um caso desses – seguidamente engavetado.
É difícil filmar temas religiosos sob um ponto de
vista original, evitando
provocações, evitando
ser apelativo, e ainda assim atraindo o público
em geral, inclusive o não
religioso.
“Ressureição” tem
este propósito. É um filme religioso, mas poderia
ser enquadrado com um
filme de investigação,
com bastante suspense. O
centurião romano Clavius,
interpretado por Joseph
Fiennes (sim, o mesmo
que interpretou Lutero na
versão de 2003), é incumbido por Pilatos de confirmar a morte de Jesus e
guardar a sepultura para
que nada de estranho
aconteça com o corpo.
Ele chega ao cenário da

a compreensão
da ressurreição
e do contato
com Jesus vivo.

crucificação momentos
depois da morte de Jesus. Na sequência, deve
acompanhar o sepultamento. Para seu desespero, o corpo desaparece

tensifica, Clavius entra em
contato com os discípulos
e com Jeshua (Jesus) ressuscitado. Uma transformação radical ocorre na
vida desse homem.

É difícil filmar temas religiosos sob um ponto
de vista original, que evite provocações e não
seja apelativo e que atraia o público em geral,
inclusive o não religioso.

na manhã de domingo,
e Clavius é pressionado
a encontrá-lo a todo custo. Clavius tenta então
descobrir quem roubou
o corpo. Pilatos é pressionado por Roma para que
nenhum levante ou conflito aconteça em sua jurisdição. E toda essa pressão
se volta contra Clavius.
Aqui o detalhe mais interessante do filme. A
maneira como Clavius lida
com a pressão, bem como
as teses que ele cogita
para o desaparecimento do corpo, inclusive o
subterfúgio de encontrar
qualquer corpo para contentar Pilatos, descrevem
o processo de aguçamento do desespero desse
protagonista. No processo
de perseguição que se in-

Eis o mérito do filme,
tratar da ressurreição pela
ótica de um personagem
fictício e marginal da trama, alguém que era totalmente cético em relação à
ressurreição, uma pessoa
de índole prática e racional, um centurião acostumado com estratégias
militares e a demonstrar
fidelidade a Roma. Justamente alguém com este
perfil é defrontado com

Seria muito
fácil conduzir
um filme desses como uma
pregação evangelística. Quem
assistiria a uma
trama assim
saberia que alguém quer convencê-lo
de algo, e se afastaria
emocionalmente da trama. A arte é manter o
público cético em relação
à fé, ligado no drama do
protagonista principal,
conivente com seus conflitos e com seu processo
de transformação. É uma
maneira muito diferente
de falar de Jesus nos tempos de hoje. Neste caso,
creio eu, deu certo.
O final, eu o omiti de
propósito. Recomendo
assistirem.
P. Cláudio Kupka
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Planejando 2017
o próximo passo, as que
constituímos com nossos
vizinhos, lojas, bancos,
com nossos camaradas,
nas companhias de vida.

Ao terminar o ano
bem e começar outro melhor, ainda não podemos
esquecer-nos do passado.
Quando se fala em ano
novo, lembramo-nos dos
ciclos que se repetem e
também de um início. Da
criação do mundo, do
início dos tempos.
Vamos agradecer por
tudo o que recebemos de
Deus, por essa natureza
exuberante, pela família
que temos, pelas relações
que constituímos, pelas
riquezas que guardamos,
por tudo o que pudemos
encontrar em nosso caminho. Ter gratidão para
com que foi recebido, sobretudo pela vida e ânimo
que recebemos.
Receber, agradecer
e acumular é fácil, mais
difícil é ser responsável
por toda essa dádiva.
Digo difícil porque vemos

constantemente nossa
natureza ameaçada. Geleiras derretendo, queimadas descontroladas,
rios contaminados, fauna
em extinção. Notícias de
guerras e terror em diversos países, da intolerância
religiosa generalizada,
da fome mundial e do
enorme desperdício de
alimentos, de famílias
vulneráveis e de crianças
órfãs.
Difícil dizer que não
se tem nada a ver com
tudo isso. Um balanço do

período passado se faz necessário. A ordem é levar o
mínimo de dívidas para o
próximo período. Quanto
mais leve e light melhor.
Um inventário rigoroso é necessário, começando pelas dívidas, heranças
dos antepassados. Reconhecer que a humanidade
tem destruído a criação ao
longo dos séculos é um
exemplo disso, reconhecer que somos herdeiros
disso também. Olhar pelas dívidas presentes e
das recém-contraídas é

O momento é de negociar, pedir perdão, pagar, parcelar, se comprometer e reparar danos.
Planejar a melhor forma
de minimizar a dívida.
A passagem está
pronta. Feliz 2017. Renove amizades, renove sua
casa, renove seu trabalho,
renove sua aparência,
renove sua vida, renove
seu mundo. Deus a cada
ciclo se faz presente na
criação, repete sua força,
renova nossa vida, não
nos abandona, oferece
a transformação. Receba
tudo de bom!
José Sperb de Oliveira
Teólogo

O majestoso Deus se faz gente
Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne, foi
justificado em espírito, contemplado por anjos,
pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. (1 Timóteo 3.16)

“Ah, que coisa ridícula, que o Deus único, o Deus majestoso se faça
gente; que aqui Criador e criatura estejam juntos numa só pessoa.
Diante disso, nossa razão esperneia com toda força.
Aqui não têm vez as boas idéias que fazem com que nossa razão se
alce até os céus em busca do Deus majestoso e investigue como ele
governa no céu, etc. 0 alvo é colocado aqui em baixo, para que dos
quatro cantos do mundo eu vá correndo a Belém, àquela estrebaria
onde o menino está deitado na manjedoura ou no colo de Maria. Quer
dizer: a razão humana fica bastante abafada.
Não procure investigar aquilo que é elevado demais para você. Mas
aqui a coisa vem até diante de nossos olhos, assim que posso ver a
criancinha no colo da mãe. Ali jaz uma pessoa que nasceu como outra
criança qualquer, vive como outra criança qualquer e se apresenta,
comporta e trabalha como outra pessoa qualquer, assim que ninguém
jamais poderia ter imaginado que esta criatura é o próprio Criador.
Onde estão os sábios que poderiam ter imaginado uma coisa dessas?
Na verdade, aqui a razão tem de entregar os pontos, reconhecer sua
cegueira, sua pretensão de trepar ao céu e investigar as coisas de Deus,
não sendo, porém capaz de perceber o que está diante dos olhos.”
Martinho Lutero

Curta a nossa página no Facebook: www.facebook.com/paroquiamatriz
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Jesus nasceu!
Jesus nasceu num lugar muito humilde: um estábulo, uma casa usada para abrigar animais. Sabe a razão?
Quando José e Maria viajaram a Belém, não encontraram nenhum lugar nas hospedarias da cidade, onde
pudessem passar a noite e esse foi o único teto que encontraram. Algum tempo depois, sábios vieram do
Oriente, procurando por Jesus. Ajude-os a chegar até Jesus e sua família, resolvendo o labirinto abaixo.

A história toda está na Bíblia, nos evangelhos de Mateus (cap. 1 e 2) e Lucas (cap. 2),
dê uma conferida como foi.
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O papa Francisco
participou em 31 de novembro da celebração
do início do jubileu dos
500 anos da Reforma
Protestante. A cerimônia
ecumênica foi uma rara
demonstração de unidade, na data que marca o
início da reforma iniciada
por Martinho Lutero. A
catedral de Lund, Suécia,
foi o palco da cerimônia,
onde as preces eram feitas
alternadamente por ele e
por líderes da FLM - Federação Luterana Mundial,
que agrupa 145 igrejas
e representa mais de 74
milhões de pessoas em
98 países.
Ao contrário do que
possa parecer, a cerimônia não teve a marca da
celebração da Reforma e,
sim um momento solene,
onde as igrejas cristãs ocidentais pediram perdão
pela divisão ao longo dos
séculos e pelas mortes
que dela derivaram. Ao
mesmo tempo foi exalta-

Foto: Mikael Ringlander/Igreja Luterana da Suécia

Papa participa de celebração ecumênica

Bispo Dr. Munib Younan, Papa Francisco e Rev. Dr. Martin Junge cantam
um hino durante a Oração Comum.

da a expressiva melhora
nas relações entre as Igrejas Luteranas e a Igreja
Católica Romana, ocorrida
nos últimos 50 anos.
O papa Francisco disse, em seu sermão, que
“nossa separação tem
sido uma imensa fonte de
sofrimento e incompreensão” e que “como católicos e luteranos, tomamos
uma jornada comum de
reconciliação”. As cerimônias ecumênicas não são
novidade para Francisco

que, quando foi arcebispo
de Buenos Aires, celebrou
vários encontros com cristãos ortodoxos e protestantes. O papa também
afirmou que católicos e
luteranos “começaram
a caminhar juntos pela
estrada da reconciliação”
e que a Reforma feita por
Lutero “contribuiu para
dar maior centralidade à
Sagrada Escritura na vida
da Igreja”. “Não é todo
dia que um papa celebra Lutero”, comentou

o porta-voz do Vaticano,
Greg Burke, ao ressaltar a
importância histórica da
visita.
O secretário-geral da
FLM, Rev. Dr. Martin Junge, pediu a unidade e o
diálogo perante “tempos
de grande fragmentação
e marcada tendência ao
conflito” nos quais “se
impõem sectarismos, que
levam indivíduos e comunidades à alienação
sem possibilidade de se
comunicar”.
“Graças ao diálogo e
testemunho compartilhado, já não somos desconhecidos; antes, aprendemos que aquilo que nos
une é maior do que aquilo
que nos separa”, diz uma
declaração conjunta assinada por Francisco e pelo
presidente da Federação
Luterana Mundial, Munib
Younan.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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