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Ponte sobre águas turbulentas

do a vida lhe revelar duramente 
suas vulnerabilidades. Na verdade, 
o desafio da completude humana 
é descobrir que ele está escondido 
na relação com nosso semelhante. 
Somos mais fortes quando exerci-
tamos a solidariedade e a compre-
ensão mútua. Por mais que ela seja 
difícil e cheia de percalços, é na rela-
ção interpessoal que exercitaremos 
uma convivência saudável, solidária 
e fortalecedora.

Ironicamente, logo após a gra-
vação da canção “Bridge over trou-
bled water”, seus intérpretes Paul 
Simon e Art Garfunkel desfizeram a 
dupla. A mensagem da música con-
tudo continua válida. Muitas pesso-
as fizeram desta canção a inspiração 
para relacionamentos de cuidado 
e apoio. Elas encontraram nestas 
palavras a expressão do apoio que 
deviam dar a alguém que passa um 
período turbulento na vida! 

“Bridge over troubled water” 
poderia a fala do próprio Jesus. Ele 
próprio se tornou para nós uma 
ponte sobre nossos fracassos, nos-
sos erros e limitações. Ele fez isso 
por amor. Ele é nosso verdadeiro 
amigo. Alguém que está sempre do 
nosso lado nos momentos bons e 
maus, nos ajudando, nos consolan-
do e nos dando esperança.

Nós, cristãos, também devería-
mos meditar sobre esta canção para 
lembrar nossa vocação de sermos 
pontes sobre águas turbulentas 
para o mundo. A comunidade de-
veria ser um espaço acolhedor onde 
ninguém deveria perguntar quem 
você é, mas lhe aceitar e integrar. 
Um espaço onde se pode falar sem 
medo de nossas fraquezas e triste-
zas, onde somos aceitos não pelo 
nosso mérito, mas porque somos to-
dos alcançados pela graça de Jesus. 

P. Cláudio Kupka

Pergunte a alguém que, sentin-
do-se frágil em algum momento da 
vida, experimentou a solidariedade 
de amigos, familiares e da comuni-
dade de fé e a quem sofreu sozinho 
sobre a diferença na capacidade de 
superar uma crise. Ter alguém para 
nos ajudar faz grande diferença.

Nós não nascemos completos 
nem perfeitos. Dentro de nós há 
muita fragilidade, escondida atrás 
de máscaras de força, de coragem e 
de onipotência. Quem tem coragem 
de tirar estas máscaras e admitir que 
precisa de ajuda? Em geral, é mais 
fácil para aquelas que desenvolveram 
a capacidade de compartilhar a vida 
com alguém, que aprenderam a falar 
de seus sentimentos com pessoas 
de confiança e a buscar ajuda sem 
sentirem-se inferiorizadas por isso. 

Quem aprendeu somente a ser 
forte sentirá um grande vazio quan-
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Eu me estenderei
(Bridge over trouble Waters – Paul Simon)



Se precisássemos des-
crever uma orquestra, de 
pronto diríamos que se 
trata de um grupo ins-
trumental destinado, so-
bretudo, à execução de 
músicas eruditas. Quem 
já assistiu a uma apresen-
tação de uma orquestra, 
jamais esquece. É algo que 
nos marca, toca nossos 
sentimentos, e faz aflorar 
lembranças e pensamen-
tos em nosso íntimo.

Pouco antes da apre-
sentação, os sons que 
escutamos parecem des-
conexos, como se dispu-
tassem espaço em nossos 
ouvidos. Há quem diga 
que, neste momento, é 
possível perceber o quão 
intensa será a apresenta-
ção. Mas, com a presença 
do Maestro, tudo se acal-
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Charge - Duas vezes quase pelada

ma, o silêncio impera, e a 
plateia entrega à orques-
tra toda a sua atenção.

De braços abertos, 
como que abraçando a 
orquestra, o Maestro ini-
cia a sua regência, com 
movimentos precisos, para 
dirigir e liderar as ativida-
des musicais realizadas em 
grupo, para que apresen-
tem coesão e coerência em 
sua manifestação. 

Instantaneamente per-
cebemos que aqueles mú-
sicos e seus instrumentos 
nos surpreendem, e se 
manifestam em perfei-
ta harmonia, cadência e 
melodia. Percebemos que 
cada um tem seu espaço 
na música, seu momento 
na partitura.

A atual Diretoria da 
Paróquia Matriz pode ser 
descrita de forma seme-

lhante, ou seja: um grupo 
de pessoas que, com seus 
dons variados, colocaram-
-se à disposição para bem 
administrar a comunida-
de, sob a regência dos 
ensinamentos cristãos. 

Este grupo de pessoas, 
como os  mús i cos  e 
seus instrumentos, são 
incansáveis na busca 
pela harmonia, sabem da 
importância da tarefa que 
vão desempenhar e, com 
toda certeza, contribuirão 
para uma comunidade 
forte, unida e acolhedora, a 
qual reproduzirá a melodia 
que todos desejamos ouvir. 

Contem conosco, pois 
contamos com vocês!

Tiago Strassburger
Presidente

Harmonia, Cadência e Melodia

Este desenho foi criado especialmente 
para concorrer no Salão Internacional 
de Humor da Amazônia, em Belém do 
Pará, no ano de 2012. Lá ele ganhou o 
prêmio máximo da categoria Cartum. 
Seu reconhecimento se deu à alegoria de 
que a mata estava nua, e envergonhada 
de sua triste condição de destruição. A 
árvore do desenho apela para o traje 
de Adão, nosso primeiro ancestral 
bíblico, para esconder sua nudez vegetal, 
que é a falta de folhas. A única folha 
remanescente – que já caiu! – livra a 
árvore de estar completamente pelada. 

Este mesmo cartum recebeu nova 
premiação agora em março de 2015, 
no XXIII Salão Internacional de Desenho 
para Imprensa em Porto Alegre, o que 
prova seu apelo e atualidade. Aliás, 
Sigmund Freud já dizia que o riso é 
uma boa e salutar forma de enfrentar 
as dores sociais.

Bier



A Páscoa é um mo-
mento muito significativo. 
Momento de passagem da 
morte para a vida, do vazio 
para algo novo, do que 
parecia morto e acabado 
para o surgimento da vida 
que brota em meio à dor 
e ao sofrimento. Páscoa 
é libertação. Libertação 
de tudo o que prende e 
escraviza. Páscoa é trans-
formação da vida. É nascer 
de novo.

Crer no Cristo ressur-
reto significa necessaria-
mente levar adiante essa 
boa notícia. Crer na ressur-
reição é a ousadia de crer 
naquilo que fica oculto aos 
nossos olhos. Se negarmos 
a ressurreição, então nos-
sos sonhos e esperanças 
estarão irremediavelmente 
perdidos. Com essa convic-
ção afirma o apostolo Pau-
lo: “Se a nossa esperança 
em Cristo só vale para esta 
vida, nós somos as pessoas 
mais infelizes deste mun-
do. Mas a verdade é que 
Cristo foi ressuscitado”. 
1Co 15. 19-20a. A cruz 
vazia é sinal do senhorio 
de Cristo sobre a morte. 
Jesus morreu por todos 
nós, por nossos pecados, 
nossa omissão e maldade 
humana. Jesus nos garante 
a salvação e a vida eterna. 

Esperança viva só tem 
aquele/aquela que ousa 
dar um salto sobre a dú-
vida e a incerteza que 
cercam a sua vida. No do-
mingo da Páscoa o túmulo 
está vazio. É sinal visível 
da vitória de Deus sobre a 
morte. A morte não tem 
a última palavra. Isso nos 
basta para renovar a es-

perança nesse Deus que 
não nos abandona e que 
levanta os caídos e margi-
nalizados. 

Crer na Páscoa signi-
fica crer na vida, defen-
der e lutar pela vida. Este 

compromisso com a vida 
deve nos unir na luta por 
dignidade e no resgate de 
valores que promovem 
a vontade de Deus e os 
ensinamentos de Cristo 
Jesus. Nós somos capazes 
de colocar sinais de paz e 
de graça neste mundo se 
atendemos o chamado e 
nos apoiamos na ação so-
lidária e no testemunho de 
fé. Deus nos chama para 

o serviço. Coloquemos 
nossos dons a serviço do 
irmão e da irmã. 

No entanto, a vida 
plena que Deus quer para 
todas as suas criaturas é 
constantemente ameaça-

da por injustiças e situa-
ções que negam a vida, 
as quais precisam ser de-
nunciadas porque a cruz 
foi vitoriosa. Situações e 
coisas que acorrentam, 
escravizam e imobilizam 
as pessoas não têm razão 
de ser. 

Movidos pela fé no 
Senhor Ressurreto somos 
chamados a juntos arran-

car e transpor obstáculos 
que impedem a vida. Po-
demos pedir a Deus força 
e coragem para enfrentar 
toda e qualquer situação 
difícil. Ao visitarmos nosso 
irmão no leito de hospital, 
ao acolhermos as crianças 
e jovens em situação de 
vulnerabilidade social, ao 
acompanharmos pessoas 
idosas, estamos colocando 
sinais bem concretos do 
amor de Cristo. 

No anúncio da soli-
dariedade e na vivência 
fraterna nos preparamos 
para ser instrumentos de 
Deus na construção de 
uma nova sociedade mais 
justa e digna. Deus está 
nos direcionando para 
algo novo. Ele quer nos 
apontar para os sinais de 
vida que, apesar de tudo, 
são possíveis.

P. Gerson Echelmeier

3MEDITAÇÃO

Páscoa! Anúncio que nos compromete com a vida
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Movidos pela fé no Senhor Ressurreto somos 
chamados a juntos arrancar e transpor 

obstáculos que impedem a vida.



4 ENTREVISTA

Entrevista com Tiago Strassburger

JR: Desde quando és parti-
cipante da P. Matriz?

Tiago: Meu vínculo com 
a Paróquia Matriz vem 
desde o meu batizado. 
Prosseguiu com minha 
participação no Culto 
Infantil, passando pelo 
Ensino Confirmatório e 
Confirmação Participei 
depois do grupo de jovens 
e frequentei os cultos com 
meus pais e irmão.

Com o nascimento de mi-
nha filha, que foi batizada 
na Paróquia Matriz, segui 
trazendo-a para participar 
do Culto Infantil e, mais 
tarde, do Ensino Confir-
matório. Neste momento 
passamos a participar do 
Curso ALPHA, atividade 
que acontece nas quintas-
-feiras à noite, concomi-
tante ao Ensino Confirma-
tório. Após a Confirmação, 
permanecemos ligados à 
comunidade, participando 
dos grupos e atividades 
que a Paróquia Matriz 
proporciona, sendo que 
fomos convidados pelos 
pastores a integrar como 
facilitadores no Grupo 
ALPHA, atividade que eu 
desempenho até hoje.

JR: O que te fez aproximar 
mais da vida da paróquia?

Tiago: Descobri que a 
vida na paróquia é uma 
experiência espetacular. A 
minha aproximação tor-
nou-se mais forte quando 
ingressamos nos grupos 
e atividades disponíveis 
na Paróquia Matriz. O 
acolhimento que recebe-
mos foi muito especial 
e fundamental para nos 
sentirmos parte integrante 
desta comunidade. Cada 
vez mais conhecemos a 

comunidade e as pesso-
as e, assim, os vínculos 
de amizade e carinho se 
fortaleciam. Recomendo 
a todos que busquem 
participar de alguma ati-
vidade, que reservem um 
dia e um horário para viver 
a comunidade. 

JR: O que te motivou a 
colaborar mais?

Tiago: Com o passar do 
tempo a vida na comuni-
dade ficou perfeitamente 
integrada a minha vida, 
de forma que não parece 
mais possível separá-las. 
Um dos motivos da minha 
colaboração é a oportuni-
dade de servir esta comu-
nidade, poder falar com 
cada membro, e mostrar 
que unidos e perseveran-
tes podemos fazer muito 
e crescermos juntos como 
pessoas cristãs.

Quando participante dos 
grupos e atividades da 
igreja, pude sentir a vida 
desta comunidade e, as-
sim, foi despertando em 
mim um sentimento de ca-
rinho que me motivou de 
forma incansável a servir e 
a acolher a todos.

JR: Como te sentes como 
presidente da paróquia?

Tiago: Este é um momen-
to muito especial que 
estou vivendo. A opor-
tunidade de servir a esta 
comunidade, de retribuir 
o carinho que eu e minha 
família sempre recebemos, 
é algo de que não abriria 
mão, nem poderia recu-
sar. Esta é, sem dúvida, 
a minha oportunidade 
de fazer mais pela minha 
comunidade, botar em 
prática tudo o que apren-
di com a minha família, e 

entregar toda atenção e 
tempo de que disponho, e 
assim contribuir para uma 
Comunidade viva, unida e 
acolhedora.

JR: O que você acha im-
portante na ação e na 
postura de uma diretoria 
de paróquia?

Tiago: A Diretoria é parte 
fundamental para bem 
servir a uma comunidade. 
A postura ativa, entrosada 
e disponível dos seus in-
tegrantes é essencial para 
o desempenho da missão 
que lhes é confiada. A es-
colha de seus integrantes 
deve ser pensada nas suas 
qualidades, nos seus dons, 
que, quando colocados à 
disposição da comunida-
de, devem ser capazes de 
superar quaisquer dificul-
dades que possam surgir 
pelo caminho e permane-
cerem unidos e íntegros.

A Diretoria da qual faço 
parte tem se apresentado 
muito motivada, com garra 
e empenho para transfor-
mar discussões em debates, 
problemas em soluções, 
e dificuldades em oportu-
nidades de crescimento. 
Com um espírito de união 
e uma postura acolhedora 
apresenta-se em sintonia 
com os anseios e expectati-
vas desta Comunidade, e é 
plenamente capaz de fazer 
esta caminhada.

O novo presiden-
te da Paróquia Matriz 
é marido da adminis-
tradora Kelly, e pai 
da universitária Tielly. 
É advogado, como 
seu pai, Dr. Hilton. 
Com muita honra, 
apresentamos o Tia-
go quando este ini-
cia a coordenação da 
nova diretoria no biê-
nio 2015/2016. Tiago 
possui muitas habili-
dades pessoais, além 
de seu conhecimento 
profissional. Pessoa 
atenciosa, bem hu-
morada, e com gran-
de força de vontade 
para assumir os desa-
fios de sua nova fun-
ção. Aproximou-se 
mais da comunida-
de quando sua filha 
participou do Ensino 
Confirmatório. Des-
de então, o vínculo 
conosco somente se 
fortaleceu e ama-     
dureceu.
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que se propõem a ajudar 
as pessoas a viverem nas 
cidades de modo digno. 
O respeito a todos que 
cumprem essa função é 
fundamental. 

Importante é lembrar, 
também, que a Igreja não 
anuncia a Cristo num cam-
po neutro, mas, sim, num 
contexto de desgaste da 
imagem do próprio cris-
tianismo em função dos 
abusos e das distorções da 
prática da missão. 

A nossa história ex-
plica o nosso atraso na 
reflexão e no engajamento 
na pastoral urbana. A co-
lonização, a preservação 
da cultura germânica, o 
isolamento e até a per-
seguição em tempos de 
guerra nos tornou tímidos 
e distantes da cidade. Até 
a transplantação do mo-
delo rural de comunidade 
não ajudou.

Cada comunidade da 
IECLB em contexto urbano 
é desafiada a ensaiar um 
novo modelo de igreja nas 
cidades. Por meio do pla-
nejamento, da reflexão, do 
diálogo somos capazes de 
atender melhor este cha-
mado e esta tarefa sempre 
urgente e importante. 

Cláudio Kupka

compaixão pelas pessoas. 
Olhar uma cidade como 
Jesus a vê nos chama a 
incluir, não a excluir. A 
comunidade de fé é por 
isso chamada a viver em 
um espaço de libertação e 
restauração da vida. Como 
espaço de cuidado, a igreja 

5ENFOQUE

Igreja nas grandes cidades – entre tradição e modernidade

comprometendo com ela. 
Mas, a religião também 
pode facilitar a relação do 
ser humano com as cida-
des, ajudando a superar o 
estranhamento, a incon-
formidade, a frustração e 
o sofrimento resultantes da 
vida nesse contexto. 

É natural nos seres 
humanos o desejo de viver 
com outras pessoas, con-
centrados, compartilhando 
um idioma, uma história, 
uma cultura. Por isso, cria-
ram as cidades, que logo se 
tornaram, em suas belezas 
e ostentações, suprassu-
mos de uma nação. As ci-
dades são estruturadas por 
diferentes fundamentos, 
com diferentes importân-
cias, pautadas pela cultura, 
ideologia, história e parti-
cipação popular. 

Mas, uma cidade é 
como a relação humana 
em si, cheia de desencon-
tros. É um espaço contradi-
tório, pois reflete o melhor 
e o pior da condição hu-
mana. As cidades refletem 
o espaço da falta, da pre-
cariedade. Por mais que 
se planeje, não há tempo, 
consenso e recursos para 
atender todas as deman-
das necessárias. Cidades 
também são complexas.
Não há perspectiva do 
conhecimento capaz de 
descrever todas as suas 
propriedades. Elas preci-
sam ser continuamente 
estudadas, interpretadas 
por diferentes ciências, e 
também se constituem em 
espaço de adaptação, onde 
as rápidas mudanças e a 
competição demandam a 
necessidade de sobreviver.

A religiosidade na 
cidade

A religiosidade em 
uma cidade pode ter o 
papel de legitimar a sua 
lógica. Se a religião não 
questiona o que ocorre 
em uma cidade, acaba se 

Por isso podemos ver a cidade como alvo da 
misericórdia de Deus. Deus tem compaixão da 

cidade porque tem compaixão das pessoas.

A fé cristã tem no Cris-
to crucificado o ponto de 
partida para a sua visão 
de cidade. Na cruz, Deus 
busca se reconciliar com a 
humanidade. Cruz é oferta 
da graça de Deus a todas as 
pessoas. Por isso, podemos 
encarar as cidades como 
alvo da misericórdia de 
Deus. Deus tem compaixão 
pelas cidades porque tem 

pode ajudar as pessoas que 
sofrem os efeitos negativos 
da vida nas cidades, dando 
apoio e restaurando essa 
condição desfavorável. 

 Nosso chamado e 
nosso contexto

Precisamos reconhecer 
que não somos os únicos 
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6 GRUPOS

Musical das Quintas-feiras 
e a Música para Crianças. 
As atividades iniciam com 
um jantar preparado por 
voluntários. Além de ser 
um momento de comu-
nhão, também é um faci-
litador para a participação 
nas atividades. Após, os 
adolescentes se dirigem ao 
Ensino Confirmatório e, as 
crianças menores, para as 
aulas de canto e música in-
fantil. Já os pais se encami-
nham para o Curso Alpha, 
fortalecendo a fé Cristã, 
por meio de palestras que 
ensinam e fomentam o 
debate sobre Deus, Jesus 
e o Espírito Santo, entre 
outros assuntos. Após a 
palestra inicial, o debate se 

dá em pequenos grupos. 
Esse momento talvez seja 
o mais relevante, pois, a 
partir do encaminhamen-
to que é dado na palestra, 
todos podem refletir sobre 
o tema, ouvindo as demais 
pessoas, suas experiências 
de vida, pessoal e profis-
sional, e a visão de mundo 
que cada uma traz. 

Não só pelo Curso Al-
pha, esses encontros são 
especiais para o comparti-
lhamento de experiências 
e também para conhecer 
pessoas. Enfim, uma opor-
tunidade única de viver a 
nossa igreja.

Alex Brião             

Encontro das quintas-feiras na Matriz

tação se deve às atividades 
que acontecem quintas à 
noite, na Paróquia Matriz. 

Nesses dias, durante 
duas horas, quatro ativi-
dades são desenvolvidas 
para toda a família: o 
Curso Alpha, o Ensino 
Confirmatório, a Banda 

Quintas-feiras em Por-
-to Alegre, 19 horas. En-
quanto milhares de pes-
soas saem do centro da 
cidade em direção às suas 
residências, um grupo de 
pessoas faz o caminho 
inverso. Algumas nem 
retornam e permanecem 
na região. Essa movimen-

que foram ofertadas aos 
participantes do almoço. 
Nosso grupo trabalhou 
muito, como sempre, uni-
do, com alegria, disposto 
a dar o melhor de si, cada 
uma com seu talento. 
Não podemos deixar de 
agradecer às pessoas da 
comunidade que se in-
tegraram a nós para que 
esse almoço comunitário 
fosse um sucesso.

A OASE agradece por 
todos os elogios e incen-
tivos recebidos, mas não 
paramos por aí, já estamos 
trabalhando para o pró-
ximo evento, no dia 7 de 
maio, quando será realiza-
do o Chá das Mães, com 
mini bazar, começando às 
14 horas. Contamos com 
todas vocês.

Presidente da OASE

OASE – 100 anos

do culto, houve o almoço 
comunitário e 160 pes-
soas participaram desse 
momento festivo. Entre 
encontros e conversas foi 
servido um delicioso con-
somê. E em seguida, veio 
o almoço: galeto, carne 
suína e salsichão, que fize-
ram companhia ao aipim, 
ao arroz e à farofa. A mesa 
de saladas estava farta e 
bem colorida. E, para fi-
nalizar, a sobremesa: cinco 
tortas feitas pela OASE, 

Começamos esses fes-
tejos oficialmente no culto 
com almoço do dia 15 de 
março, quando apresenta-
mos o símbolo comemora-
tivo aos 100 anos. Junto 
a um grupo de senhoras 
participantes estavam a 
que está há mais tempo 
na OASE, a de mais idade e 
a mais jovem. Lembramos 
sempre que nossa OASE 
está aberta para senho-
ras de qualquer idade ou 
confissão religiosa. Depois 

Nossa OASE Matriz 
este ano completará 100 
anos. Nós todas estamos 
entusiasmadas e nos pre-
parando para a grande 
data. O início de tudo foi 
em 5 de outubro de 1915, 
quando um grupo de mais 
ou menos vinte mulheres 
se reuniu para começar 
a trabalhar em favor de 
famílias necessitadas, prin-
cipalmente crianças e ido-
sos. Era um sentimento de 
solidariedade, o testemu-
nho de amor ao próximo, 
assim como a comunhão 
entre elas e a comunida-
de. Sua missão atravessou 
todo um século, e ainda 
hoje é o nosso lema: “Co-
munhão, testemunho e 
serviço”. Neste ano, todos 
os nossos eventos têm 
como referência os 100 
anos da OASE Matriz.
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de hoje. O descaso com a 
saúde e mesmo a ignorân-
cia sobre cuidados com 
a alimentação e medidas 
preventivas podem levar a 
resultados inesperados e, 
muitas vezes, nefastos.

A programação esten-
deu-se durante todo dia, 
com intervalos para lanches 
e refeições programados 
pela equipe de organi-
zadoras, supervisionadas 
pelo pastor Werner Kiefer. 
Tudo servido pela equipe 
da cozinha, que preparou 
excelente café da manhã, 
almoço e café da tarde. 

Agradecemos à nossa 
igreja pela oportunidade 
de participação deste pro-
grama. 

Carmen Goldmann Scherer

Encontro do Grupo Singulares – passa dia

uso de xaropes caseiros, 
sabão de própolis, pomada 
de própolis, aloe vera, re-
pelentes, limpeza interna, 
digestivos e laxantes. Mui-
to interessantes foram as 
observações feitas sobre al-
calinidade e acidez do san-
gue, que podem ser fatores 
determinantes para se ter 
uma vida saudável ou se 
contrair doenças nos dias 

tamente os fitoterápicos). 
Vários esclarecimentos 
foram dados sobre o uso 
adequado dos variados 
tipos de chás, encontrados 
em profusão na natureza. 
Foram ainda abordados te-
mas como tinturas, poma-
das, alimentação adequa-
da, sintomas, cuidados, 
prevenção, hipertensão, ní-
veis de glicose no sangue, 

Conhecimento, ami-
zade e fé foi a temática 
que integrou de maneira 
natural os participantes 
do passa dia programado 
pelo Grupo Singulares da 
IECLB – Matriz POA, no dia 
21 de março último. Como 
sempre, o clima de amiza-
de entre os participantes 
tradicionais, além de inú-
meros convidados, mo-
vidos pelo interesse pela 
programação agendada, 
tornou o dia enriquecedor 
para a vida e para a saúde 
de todos os presentes.

Desta feita, foi convi-
dada a Senhora Marlene 
Zizemer Gaede, esposa do 
Pastor da Comunidade de 
Itati, para ministrar o curso 
e ilustrar a parte prática 
sobre fitoterapia (apren-
dendo a fazer e usar corre-

Oficina de Páscoa
brotando de uma simples 
casca, antes vazia e sem 
vida. Ao mesmo tempo, 
fizeram o jardim de Páscoa 
para deixar no altar da 
sala do Culto Infantil. Foi 
uma construção de muitas 
mãozinhas, com alegria e 
satisfação aprenderam a 
história da ressurreição. 

Além disso, as crianças 
e os jovens prepararam 
mais de 200 casquinhas 
semeadas com trigo para 
serem entregues como 
lembrancinhas no culto 
de Páscoa. Toda a comuni-
dade esteve envolvida na 
arrecadação das casqui-
nhas. O domingo da Pás-
coa foi uma grande festa. 
Alegrem-se! Jesus vive!

28 de março último a tra-
dicional oficina de Páscoa 
para as crianças, na qual 
elas participaram intensa-
mente da contação da his-
tória de Jesus no caminho 
de Emaús, e puderam ser 
os personagens vivencian-
do e percebendo como os 
amigos de Jesus se sen-
tiram após a sua morte. 
Muito tristes eles ficaram! 
Cada criança pôde relatar 
seus motivos de tristeza. 

Durante a oficina rea-
lizaram a atividade prática 
de preencher cascas de 
ovos com terra e semear 
trigo. Cada um/uma levou 
sua casquinha para casa, 
com a tarefa de regá-la dia-
riamente e observar a vida 

“E se por acaso, só por 
acaso, esse tal Jesus não 
existisse?” São perguntas 
que já surgiram no espaço 
do Culto Infantil. 

Para marcar de forma 
significativa o tempo da 
Páscoa, foi oferecida no dia 

“Então, Jesus pergun-
tou: Sobre o que vocês 
estão conversando pelo 
caminho?” Lucas 24.17, é 
o exercício da pedagogia 
da pergunta. Aliás, crian-
ças têm muitas perguntas. 
“Como Jesus ressuscitou?” 
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Nascido em 
13 de fevereiro de 
1923 em Ijuí/RS, 
foi pastor em Porto 
Alegre de 1954 a 
1987, sendo boa 
parte destes na Pa-
róquia Matriz. Boll 
teve o privilégio de 
atuar em posições 
diferentes neste 
período Ele foi um 
dos poucos que 
pode conhecer a 
variedade dos de-

safios da comunidade cristã na grande cidade e 
crescer com a Comunidade na busca de respostas 
aos desafios da realidade urbana.

O primeiro desafio foi atuar, a partir de 1954, 
como o segundo pastor da Paróquia Matriz, ao 
lado do pastor Karl E. Gottschald, e dar aulas de 
religião no Colégio Farroupilha. Orientava grupos 
de juventude nas demais paróquias e coordenava 
o Ensino Confirmatório na Matriz. 

Em 1957 tornou-se o primeiro pastor na nova 
Paróquia São Mateus, na zona sul. O desafio era 
reunir famílias afastadas da Igreja e construir uma 
comunidade organizada lá, inclusive sua infra es-
trutura. 

Naqueles anos nossa Igreja começou a trabalhar 
com universitários. Foi convencido então pelo 
pastor Neisel a ser seu sucessor na congregação 
de estudantes em 1960, após um breve estágio em 

três universidades norte-
americanas. 

Antes, porém, ele 
casou-se com sua paro-
quiana Ruth Wollheim, 
com a qual teve quatro 
filhos. 

O pastorado estu-
dantil durante os anos 60 
foi para ele um grande 
desafio. Eram anos de 
grande agitação estu-
dantil, da pregação da 

revolução social, das reformas de base, em termos 
socialistas e marxistas. Os estudantes evangélicos 
vindos do interior, em geral, estavam desprepara-
dos para toda essa agitação. As três casas de estu-
dantes do CEUPA e a Congregação de Estudantes 
da Comunidade Evangélica participaram desse 
processo procurando elaborar uma participação 
consciente do cristão na vida política. 

A ditadura militar de 1964 desmantelou esses 
movimentos e inviabilizou a possibilidade de Boll 
trabalhar na Congregação dos Estudantes.

Ele aceitou então o convite de trabalhar na 
Paróquia São Lucas. A tarefa agora era reunir 
os evangélicos nos bairros de Alto Petrópolis e 
envolvê-los no trabalho social do Centro Social 
João Kiuwe Jr. 

Em 1979, vol-
tou para a Paró-
quia Matriz, como 
pastor adjunto do 
pastor Egon Koch, 
depois como seu 
sucessor tendo ao 
seu lado o pastor 
Arzemiro Hoff-
mann, além de 
estagiários, obreiros diaconais e vários colabora-
dores voluntários. 

De 1987 até 1991 assumiu ainda como 
Secretário Executivo do Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil — CONIC.

Após o falecimento de sua esposa Ruth em 
1989, Boll casou-se com Márcia Rick Preusser, ao 
lado da qual viveu até 2001, quando faleceu devido 
ao câncer. 

Foi um privilégio para nós desfrutar da 
amizade e o trabalho do P. Boll durante 40 anos. Foi 
um homem digno, inteligente, um pastor dinâmico 
e atuante, uma pessoa próxima dos jovens e de 
muitas famílias, que tinham nele uma referência 
e ponte para a igreja. P. Boll foi certamente um 
exemplo para as novas gerações de ministros.

Adaptado de “Mosaico Vivo” (1998) 
por Cláudio Kupka

P. Godofredo Guilherme Boll

Boll recebendo do pastor-presidente Carl 
Gotschald as chaves do novo Salão Paroquial da 
P. São Mateus, em 1957.

Boll dando aulas no Colégio Farroupilha.

Boll pregando na P. Matriz.
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Existe uma igreja no centro da cidade, na 
capital gaúcha, ela situa-se numa simpática 
pequena lomba, ao lado do Instituto de Artes, 
o qual brinda com agradáveis acordes musicais 
a quem passa por ali. Essa igreja foi, por muito 
tempo, conhecida como “a igreja dos alemães”. 
No mesmo terreno que abriga essa igreja central, 
mais ao fundo, ergue-se um prédio que sedia, em 
sua parte superior, a IECLB, já que nosso estado 
recebeu a maior parcela de imigrantes alemães. 

A ideia fundamental que move corações 
e mentes que buscam essa igreja é que nada 
podemos contribuir para que alcancemos a 
felicidade futura, fomos justificados totalmente 
pela graça de Deus Pai, que nos criou, através da 
inocente paixão de seu Filho Unigênito, Nosso 
Senhor Jesus Cristo. A diferença desta igreja com 
relação a outras denominações cristãs consiste 
em assumir que a fé nessa remissão universal dos 
nossos erros humanos é preponderante e ainda 
mais importante do que a própria caridade em si, 
pois que tudo já nos foi perdoado, só nos resta crer. 
E que as boas obras que fazemos ao nosso próximo 
certamente devemos fazê-las em agradecimento 
àquela graça de Deus, através de Jesus Cristo que 
nos foi outorgada unilateralmente, sem que nada 
possamos fazer para colaborar. 

E assim, de um modo alegre e alvissareiro, 
essa comunidade de fé se reúne aos domingos 
para celebrar o culto que já se constituiu no cartão 
postal dessa tão estimada igreja. Seu templo é 
majestoso e imponente, tem um vão muito alto 

que nos dá a sensação da majestade de 
Deus Pai e também a sensação de que, a 
cada domingo, ela recebe a importante 
visita do próprio Jesus Cristo, certamente 
muito orgulhoso por todos nós estarmos 
ali reunidos em seu nome. Essa presença 
se dá unicamente a partir da sua pretérita 
e histórica promessa. O culto de domingo 
também é muito bonito e muito musical. 
Entoam-se hinos e cânticos de louvor 
com entusiasmo, às vezes acompanhados 
pelo órgão, pelo piano ou por corais com 
outros instrumentos musicais. 

É norma desta igreja manter três 
pastores, e verifica-se que cada um 

deles é diferente dos outros dois, e de fato todos 
são complementares. Suas leituras bíblicas e seus 
sermões são feitos em tese, diretamente inspirados 
pelo próprio Espírito Santo. É uma igreja que lida 
fundamentalmente com todos os aspectos da vida, 
do batismo dos pequeninos até a oração memorial 
daqueles membros que já partiram. Outro fato 
curioso é a Eucaristia, para a qual todas as pessoas 
interessadas são convidadas, revelando um sábio 
ecumenismo. 

E assim vamos vivendo uma vida cristã, por 
todos os dias do ano, da Páscoa ao Natal, passando 
por outras datas significativas. Nossa igreja conta 
com um bom número de atividades e vários grupos 
de pessoas, desde os cultos infantis até a Ordem 
Auxiliadora de Senhoras. Podemos seguramente 
dizer que perdemos muito não participando das 
atividades que ocorrem em nossa tão querida 
igreja. Se nas manhãs de domingo você sentir 
muita preguiça para se levantar, experimente 
ouvir o sussurro do seu Anjo da Guarda, que vai 
convidar você para ir ao nosso culto dominical: lá 
certamente existe um bom lugar reservado para 
você e para os seus.

João Arthur Fortunato

É uma igreja que lida fundamentalmente 
com todos os aspectos da vida, do batismo 

dos pequeninos até a oração memorial 
daqueles membros que já partiram.

Graças ao Anjo da Guarda
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10 NOTÍCIAS

Confirmatório de nossa 
comunidade. É um tempo 
especial para conhecer 
melhor sua comunidade, 
fazer novos/as amigos/as, 
participar de retiros e pas-
sa noites e, principalmen-
te, aprender mais sobre o 
Deus que te ama muito. 
Você não vai se arrepender.

Aos pais fica o convi-
te para que tragam os/as 
seus/suas filhos/as.

As inscrições podem 
ser realizadas na secretaria 
de nossa comunidade, no 
horário comercial ou pelo 
telefone (51-3224-5011). 
Trazer certidão de Batismo 
e de Nascimento. Ainda 
dá tempo de se inscrever 
e fazer parte. Os encon-
tros acontecem todas as 
quintas-feiras, das 19 às 
21h. Para os pais que se 
interessarem, há o Curso 
Alpha, no mesmo horário.

Aguardamos ansiosos 
pelo contato de vocês.

Pastor Gerson Echelmeier

“Portanto, vão a todos 
os povos do mundo e fa-
çam com que sejam meus 
seguidores, batizando es-
ses seguidores em nome 
do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo e ensinando-lhes 
a obedecer tudo o que 
tenho ordenado a vocês. E 
lembrem-se disto: eu estou 
com vocês todos os dias 
até o fim dos tempos”. 
Mateus 28.19-20.

Esta é a ordem do Ba-
tismo e do ensino cristão 
que recebemos de Jesus 
Cristo. A parte do Batis-
mo já foi cumprida, falta 
agora a parte do ensino. 
O Ensino Confirmatório é 
o espaço onde temas da 
fé cristã são vivenciados e 
aprofundados.

Neste ano de 2015, 
você ,  que  comp le ta 
doze anos é o/a nosso/a 
convidado/a especial. Se 
tiver mais que doze anos, 
é igualmente bem-vindo 
e bem-vinda. Venha fazer 
parte do grupo de Ensino 

Primeira edição do Brechó em 
2015 já tem data marcada

Resgatando a importância 
de viver em comunidade

tes das várias atividades da 
igreja, o grupo de Diaconia 
criou o projeto “Resgate 
de membros afastados”. 
O projeto foi elaborado na 
segunda etapa do curso de 
multiplicadores de diaco-
nia. O objetivo é descobrir 
os motivos do afastamen-
to e, com o auxilio dos 
pastores e do presbitério, 
promover o regresso des-
ses membros para o con-
vívio em comunidade. Este 
projeto foi apresentado ao 
presbitério, e foi aprovado 
por unanimidade.

Não é tarefa fácil viver 
e experimentar a nossa 
fé, ainda mais sozinho ou 
isolado. A vida em comu-
nidade é muito salutar e 
especial. A convivência em 
um grupo que acredita e 
que deseja sentir o amor 
de Cristo de maneira pra-
tica é o melhor jeito para 
viver a fé que nos une, e 
nos faz saber do nosso 
propósito neste mundo. A 
partir da observação entre 
o número de membros ca-
dastrados em nossa comu-
nidade com o de presenças 
nos cultos e de participan-

vendas foi revertido 
para a Instituição 
de Educação Infan-
til Lupicínio e para 
o CEDEL. 

Avisamos que 
já estamos receben-
do doações para 

o próximo brechó, que 
acontecerá em 7 de junho. 
Agende essa data e agra-
decemos desde já por sua 
colaboração e doações! 

Equipe do Brechó

A equipe agradece 
pelas doações recebidas 
nas edições de maio e de-
zembro do brechó realiza-
das em 2014. Recebemos 
uma boa quantidade de 
itens, cujo resultado de 
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Há anos é desejo dos 
condôminos do Centro 
Evangélico (IECLB, CEPA e 
Paróquia Matriz) propor-
cionar ambiente mais aco-
lhedor aos nossos mem-
bros, amigos, visitantes, 
moradores do prédio e 
funcionários. Finalmente 
isso se tornará possível, 
pois, já neste mês de abril, 
nossos colaboradores da 

11ACONTECE

Portaria do Centro Evangélico 
vai mudar

portar ia estarão 
alojados em nova 
recepção, mais pró-
xima da entrada do 
prédio e, em espe-
cial, do templo. O 
investimento nessa 
nova portaria, pro-
jetada de acordo 
com a legislação de 

segurança, tem também o 
objetivo de fornecer orien-
tação mais rápida e segura 
aos visitantes que se diri-
gem ao Centro Evangélico 
e, acima de tudo, tornar 
possível manter as portas 
de nossa capela abertas 
a todas as pessoas que a 
procurarem para realizar 
sua meditação.

Quem não gosta de 
um bom churrasco? E na 
companhia de pessoas 
amigas e queridas, então, 
fica ainda melhor! A área 
das churrasqueiras da 
Paróquia Matriz é utiliza-
da, em conjunto com a 
cozinha, para a realização 
dos almoços dominicais 
e outras atividades gas-
tronômicas. Logo, é res-
ponsável por promover 
um momento especial de 
comunhão de mesa na 
comunidade.

A atual Diretoria ini-
ciou o ano promovendo 
a revitalização desta área 
tão especial, dando con-
tinuidade ao trabalho ini-
ciado na gestão anterior, 
que promoveu a reforma 
interna e a revisão dos 
motores e engrenagens 

nodo válidas para 
o ano em curso. 
A participação foi 
bastante intensa e 
o trabalho provei-
toso. O tema da 
manhã, Visitação, 
foi apresentado 
na parte da manhã 
pelo P. Dr. Nilton 
Eliseu Herbes, do-

cente da Faculdades EST 
e coordenador do projeto 
“Pastoral do Cuidado”, 
do Sínodo Rio dos Sinos. 
Nossa gratidão a todos 
que ajudaram a preparar o 
almoço e os lanches para 
este evento, em especial as 
irmãs Anna Carolina Laux e 
Cecília Laux Karawejczyk.

No dia 31 de março 
reuniram-se os ministros e 
ministras de nosso Sínodo 
Rio dos Sinos para a pri-
meira Conferência Sinodal. 
Das 3 que regularmente 
acontecem, a primeira é 
muito importante pois 
nela são compartilhados 
uma série de informações 
sobre o trabalho do Sí-

das partes giratórias das 
churrasqueiras.

O espaço em questão 
esta situado ao fundo do 
salão da Comunidade, 
e tem parte de sua área 
coberta, onde estão loca-
lizadas as churrasqueiras, 
geladeira, freezer, pia e a 
mesa de trabalho; e outra 
parte, a que fica descober-

Ministros(as) do nosso Sínodo se 
reúnem em nossa Paróquia

Churrasqueiras da Comunidade recebem melhorias
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ta, recebe ornamentação 
com plantas e vasos.

Neste processo de 
melhorias, foi realizado 
o nivelamento e coloca-
ção do piso cerâmico, o 
qual destacou a área da 
churrasqueira, e possibi-
litou maior facilidade na 
limpeza e asseio do local. 
Foram ainda instalados 

dois exaustores eólicos, o 
que fez diminuir o calor no 
ambiente, trazendo mais 
conforto aos assadores, e 
também foi feita a revisão 
nas calhas e algerosas da 
área coberta, prevenindo 
infiltrações causadas pelas 
chuvas no local.

Os recursos utilizados 
para esta etapa de revita-
lização da área das chur-
rasqueiras foram obtidos 
através dos almoços do-
minicais e do Jantar Anual 
de Massas, com destaque 
especial para a doação do 
piso e outros materiais de 
construção por parte de 
uma família da comunida-
de. A Diretoria agradece a 
todos os que contribuíram 
e participaram de mais 
esta realização.



BODAS DE PRATA

Marlon Lindorfer e Sandra 
Regina Casarotto Lindor-
fer, casados há 25 anos

BODAS DE OURO

Alberto Volkmar Chris-
tensen  e  Nilsa Catarina 
Schutz Christensen, casa-
dos há 50 anos

BATISMOS

Valentina Crispim Kiefer, 
filha de Alecsander Kiefer e 
Cristiane Scodeler Crispim.
Ana Carolina Augustin 
Kieling, filha de Eduardo 
Gabriel Kieling Jr. e Juliana 
Rebés Augustin Kieling.
Henrique Kang Ritter, filho 
de Maurício Teichmann 
Ritter e Suzie Hyeona Kang.
Frederico Boeckel Petri-
ck, filho de Manuel  Luis  
Petrick Pereira e Mariana 
Gonçalves Boeckel.
Pedro Kaempf Goldani, 
filho de Lucio Bertaso Gol-
dani e Lisiane Kaempf.

12 OFÍCIOS E AGENDA

Zander Gonçales; Janete 
Beatriz Gress Ruppenthal 
e seu filho Diego Vinicius 
Ruppenthal Belem; Márcia 
Regina Bonow e sua filha 
Mariana Bonow Duarte.

CASAMENTOS

Eduardo Almeida da Silva 
e Maria Cristina Cruz Die-
guez, dia 21 de fevereiro 
de 2015.
Denilson Goulart Guima-
rães e Lívia Lucas Batista, 
dia 7 de março de 2015.
Vinicius Weber da Silva e 
Fernanda Scharfenberger 
Maciel,  dia 2 de maio de 
2015.
Orlando Heemann Junior 
e Francesca dos Santos 
Pesce,  dia 18 de abril de 
2015.
Richard Camran Vahdat e 
Ilaci Koetz, dia 24 de abril 
de 2015.
Élcio Webster e Ana Lúcia 
Meurer Lopes de Almeida, 
dia 18 de abril de 2015.

MEMBROS NOVOS

Daniela Pflüger e seu espo-
so Matheus Zavaschi Ma-
chado; Márion Elisabeth 
Pletsch e seu esposo Luiz 
Ricardo Teixeira Soares e 
sua filha Maria Eduarda 
P. Soares; Johnni Chris-
tian Pletsch e sua esposa 
Katiúscia Neumann e sua 
filha Caroline Neumann 
Pletsch; Ilma Ema Grell-
mann May e seu esposo 
Luiz Alcido Souza e sua 
filha Mayanne May Souza; 
Dorali Konrad Schuck; Hil-
degart Lori Wilke Poulton; 
Adriana Zuleika Fischborn 
e seu filho Luan Arthur 
Fischborn Amorim; Danie-
la Betina Wegner; Rejane 
Franke Mundstock; Vi-
viane Franke Mundstock; 
Evanete Fernandes Appel 
e seu esposo Sérgio Paulo 
Busse Appel e sua filha 
Vitória Fernandes Appel; 
Maristela Zander Gonza-
les e seu filho Leonardo 

Ofícios
Diego Scheele Barlem, filho 
de Gustavo Silveira Barlem 
e Elisabeth Scheele.
Arthur Ritter Corassini, 
filho de Luciano Dias Coras-
sini e Marina Fogaça Ritter.

ÓBITOS

Adriana Maria Bock, fale-
cida em 24/02/2015, aos 
50 anos. 
Ito Martino Bender, fale-
cido em 10/03/2015, aos 
79 anos.
Cassildo Tesche, falecido em 
18/03/2015, aos 79 anos.
Iara Bauer Pires, falecida em 
25/03/2015, aos 70 anos.
Maria Aparecida Medeiros 
Figueiredo, falecida em 
24/03/2015, aos 41 anos.
Hertha Bargmann Wernz, 
falecida em 04/04/2015, 
aos 94 anos.
Antonio Augusto dos San-
tos, falecido em 05/04/2015, 
aos 77 anos.
Ely Wilma Koch, falecida em 
17/04/2015 aos 83 anos.

Agenda
Passeio e passa-dia Singulares 30/05 

Encontro da Família 07/06

Almoço paroquial 21/06

Festa Junina 27/06

Almoço CEDEL 04/07

Encontro da Família 05/07

Culto Jovem 07/06

Brechó 07/06
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do dilúvio e da construção 
da arca – mas a partir daí, 
há um silêncio absoluto 
por parte do Senhor e Noé 
fica perdido, sem saber de 
que forma proceder. Qual 
seria a razão de alguém 
receber uma ordem tão 
difícil de ser cumprida, ser 
sabedor de uma sentença 
tão dura e não ter mais 
nenhuma orientação, sen-
do deixado de lado? Isso 
corrói a mente de Noé e 
o faz cometer desatinos e 
ações condenáveis. 

Essa é a parte ruim 
do filme, pois num filme 
de temática religiosa, 
deixar isso de lado é como 
retirar o queijo de uma 
receita clássica de pizza: 
os ingredientes podem ser 
bem escolhidos e da melhor 
qualidade, mas faltará 
aquilo que dá a união a 
todo o conjunto, fazendo 
a potencialização dos 
sabores e das qualidades. 
Foi o que aconteceu: ao 
retirarem o diálogo e a 
proximidade com Deus, 
o Noé retratado virou 
uma mistura de fanático 
ortodoxo com genocida. 
Aí, não tem efeito especial 
que salve o filme... 

O filme ainda tem boas 
qualidades, e uma delas é 
dar a visão do que seria de 
nós sem a graça de  Deus: 
faltaria o ingrediente mais 
importante de todos e 
passaríamos o tempo todo 
correndo de um lado para 
o outro sem encontrar 
um sentido para a trama 
em que estamos inseridos 
– exatamente como os 
personagens de “Noé”.  

Artur Sanfelice Nunes 
designer gráfico

A fé bem humorada (e profunda) de Hermano Cortés

ajudam Noé a construir 
a arca. Claro, essa é uma 

nem com muita boa vonta-
de de cinéfilo se consegue 

ver mais pontos positivos 
do que os listados acima. 

O filme tropeça já 
no início, mostrando um 
dos antepassados de Noé 
guardando a pele da ser-
pente do Éden (como?), 
que se torna uma espécie 
de talismã familiar e sím-
bolo da vida obediente ao 
Senhor e segue com vários 
outros problemas, de infi-
delidade ao texto bíblico 
a situações no mínimo 
estapafúrdias, como vá-
rios “anjos” de pedra que 

Há várias superpro-
duções do cinema que 
são baseadas em histórias 
bíblicas ou na vida das 
primeiras comunidades 
cristãs. Apesar de algumas 
críticas desfavoráveis, es-
tava com boas expectati-
vas quando assisti “Noé”. 
É um filme com ótimos 
atores (Emma Thompson, 
Russel Crowe e Anthony 
Hopkins) e que conta com 
verba suficiente para usar 
e abusar de bons efeitos 
visuais. Nesse sentido o 
filme foi bem conduzido 
– sua produção realmen-
te está muito bem feita, 
tendo encontrado boas 
soluções visuais e de ro-
teiro para “preencher” as 
lacunas do relato bíblico. 

Entre os pontos po-
sitivos pode-se destacar 
a forma da arca – é uma 
caixa retangular e não um 
navio, como nas histórias 
infantis, onde as girafas e 
elefantes podem colocar 
suas cabeças para fora 
das janelas. Outros pon-
tos muito bem resolvidos 
foram a chegada dos ani-
mais, separados por espé-
cies (aves, répteis, carnívo-
ros, etc.), sua acomoda-
ção na arca, a reação dos 
humanos à sua chegada 
e a própria sequência do 
Dilúvio, com torrentes de 
água estourando do solo e 
uma chuva incomensurá-
vel caindo. Também é boa 
a abordagem dramática, 
pois a construção da arca 
se dá em áreas habitadas 
e mostra as diferentes       
reações das pessoas à ra-
zão em se construir uma 
estrutra tão grande.

Mas, apesar disso, o 
filme é uma decepção e 

Noé fica perdido entre a missão recebida e 
suas dúvidas, ao ponto do filme também se 

perder e ficar sem rumo, sem objetivo.

obra de ficção que faz 
uma releitura livre da his-
tória de Noé, criando suas 
próprias narrativas secun-
dárias e explorando as 
relações dos personagens 
entre si e com a grande 
catástrofe que se aproxi-
ma. É um filme que não 
deve ser apreciado como 
se tivesse a obrigação de 
ser fiel ao texto bíblico ou 
às tradições cristãs. 

O que mais incomoda 
na história é o silêncio di-
vino. Noé tem a revelação 
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Noé: um filme repleto de  efeitos visuais, mas vazio de roteiro e de 
boas soluções de direção.
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Coordenador da Pastoral do Hospital Moinhos de Vento 
aposenta-se após três décadas de dedicação

sozinho. Não é bom 
enfrentar a morte 
com solidão. A se-
gunda é a sabedoria 
de Deus. Eu sei que 
Deus conduziu-me 
por caminhos tortuo-
sos, mas cada evento 
da minha vida, por 
mais terrível que fos-
se, trouxe-me para 
o lugar em que eu 
deveria estar”, com-
pleta.

O Pastor Ivo Lichten-
fels encerrou suas ativida-
des profissionais no Hospi-
tal Moinhos de Vento em 
30 de dezembro de 2014. 
Além disso, ser pastor está 
na essência de Ivo e isso 
nunca terá um fim. “Eu 
vou deixar esta função, 
mas nunca vou deixar de 
ser pastor. Acredito que 
sempre surgirá uma opor-
tunidade para eu exercer 
minha missão”, conclui 
sem dizer adeus.

seis irmãs, uma estagiária 
acadêmica de teologia e 
um pastor assistente, o 
trabalho é efetuado com 
visitas diárias aos pacien-
tes internados. 

A vivência diária com 
pessoas muito doentes, 
apoio às famílias e o con-
forto na hora da morte 
firmaram uma convicção. 
Essa vivência trouxe duas 
grandes certezas: a pri-
meira é que o ser humano 
não nasceu para morrer 

ressalta que, por vezes, 
recebia visitas que eram 
totalmente inconvenientes 
em suas conversas ou atitu-
des. A partir desses acon-
tecimentos, o pastor perce-
beu a importância do aco-
lhimento, da sensibilidade 
e da empatia enquanto 
ser humano doente, e de-
cidiu se especializar como 
teólogo para acompanhar 
pessoas em sofrimento na 
área hospitalar”.

Na década de 80, Ivo 
mudou-se com toda a 
família para a Alemanha 
para especializar-se em 
Clínica Pastoral (Clinical 
Pastoral Education and 
Training). Depois de três 
anos, formado como Su-
pervisor, decidiu voltar 
ao Brasil fazendo contato 
com algumas instituições, 
entre elas o Hospital Moi-
nhos de Vento. “A direção 
pediu para que eu viesse 
até o hospital para um 
estágio probatório de três 
meses, e esses três me-
ses perduraram por 32 
anos!”, revela.

Na Unidade de Ge-
rência Básica da pastoral 
Ecumênica, composta por 

A superação e a 
retomada das ativi-
dades profissionais 
como pastor após 
um grave aciden-
te de trânsito. Esse 
foi o marco na vida 
do Coordenador da 
Pastoral Ecumênica 
e do Diálogo Inter-
-religioso do Hospital 
Moinhos de Vento, 
Pastor Ivo Lichtenfels.

Prestes a se aposentar 
do trabalho que deveria 
durar apenas três meses, 
mas que se estendeu por 
32 anos, Ivo Lichtenfels 
emociona-se ao lembrar 
de sua trajetória na Ins-
tituição e das vivências 
com pacientes, familiares 
e funcionários da casa.

Nascido no interior de 
Santa Catarina, Ivo teve 
desde a infância uma in-
tensa relação com a igreja 
e a comunidade local. Ca-
sado e pai de três filhos, 
todos profissionais da área 
médica, Ivo Lichtenfels é 
teólogo da Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana 
no Brasil. Durante onze 
anos foi Pastor na cidade 
de Rio do Sul (SC), onde 
sobreviveu a um grave 
acidente automobilístico 
que lhe custou 168 dias 
de internação hospitalar, 
nove cirurgias, diversas 
queimaduras e fraturas, 
deixando-o diante de deci-
sões cruéis como amputa-
ção de perna e braço.

Durante o período que 
esteve internado, Ivo rece-
bia muitas visitas, que lhe 
faziam muito bem. Mas 
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Pastor Ivo Lichtenfels (esq.) juntamente com o Superintendente Executivo do 
Hospital Moinhos de Vento, Fernando Andreatta Torelly.
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Jesus ensinou uma oração aos seus discípulos (o Pai-nosso, impresso em Mateus 6). Cada um dos doze 
discípulos escreveu uma frase desta oração numa pequena tábua. Depois de um assalto, as doze tábuas ficaram 
misturadas. Quem pode ajudar?

15

Roubo das tábuas de oração
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instituições diaconais. Foi 
eleita uma nova diretoria 
alinhada com a ideia da 
mudança e consciente do 
seu papel. Toda a gestão 
será analisada e terá ajus-
tes para que a CEPA seja 
funcional, leve e dinâmica 
no papel de mantenedora, 
cumprindo todos os pro-
cessos formais. A diretoria 
que foi eleita na assem-
bleia de representantes 
é composta da seguinte 
forma: Presidente: Carlos 
Alberto Wunsche; Vice-
-Presidente: Ildo Strege 
Policarpo; Secretário: Tia-
go Wodzik Strassburger; 
Vogal: Eloi Gilberto Wei-
gert; Vogal: Ediene Wendt; 
Presidente da Assembleia 
Representantes: Lothar 
Adalberto Markus.

Sabemos que a mis-
são é de Deus e ele a con-
fia a nós. Nesta esperança 
seguimos confiantes de 
que ele nos dará sabedoria 
e nos fortalecerá a cada 
passo da jornada.

Comunidade Evangélica de Porto Alegre (CEPA) tem nova 
Configuração Organizacional

Winckler Musskopf; Se-
cretário: Eduardo Ferreira 
Silveira; Vice-Secretária: 
Isamara Vahl de Lima; 
Tesoureira: Elaine Krug 
Burkhard; Vice-Tesoureiro: 
Sildo Gerhardt. Presidente 
do Conselho de Represen-
tantes: Harry Fürstenau.

A CEPA continua com 
este nome, mas a sua atu-
ação e o seu estatuto pas-
saram por reformulações. 
Ela passou a ser, exclusi-
vamente, uma entidade 
mantenedora de escolas e 

de Confissão Luterana em 
Porto Alegre, Alvorada e 
Viamão”. Esta União de 
Comunidades pensa a 
missão da IECLB nas três 
cidades e é responsável 
em administrar o Memo-
rial Martim Lutero (antigo 
Cemitério Evangélico). A 
presidência do Conselho 
e diretoria da União de 
Comunidades foi eleita 
pela assembleia de re-
presentantes e está assim 
composta: Presidente: Fer-
nando Ferreira Bicca; Vice-
-Presidente: Ruth Leonora 

Mudanças são par-
te da nossa vida. Desde 
pequenas alterações na 
rotina até grandes trans-
formações pelas quais 
passamos. O mundo está 
em constante movimento 
e transformação. A igreja e 
as instituições ligadas a ela 
não ficam de fora. E isto 
é bom, porque quem fica 
estagnado e inerte perde 
o rumo o qual é desafiado 
a seguir.

Até há pouco tempo, 
a CEPA era formada por 
paróquias (9), escolas (2), 
entidades diaconais (4), 
casa de passagem (1), 
cemitério (1). Tudo estava 
juridicamente vinculado 
ao mesmo CNPJ. Esta es-
trutura passou por uma 
grande reformulação.

As Paróquias, agora 
denominadas Comunida-
des, passaram a ter cada 
qual um CNPJ próprio e 
se uniram na “União das 
Comunidades Evangélicas 
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Eleição na primeira Assembleia de Representantes da CEPA.


