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Copa para quem? Copa para quê?
A Copa do
Mundo de 2014,
juntamente com outros megaeventos
desportivos, estabelece-se como um
dos marcos de um
Brasil cujo modelo
desenvolvimentista
se consolida e se fortalece. O país prepara-se para aquilo dia e de cidadania, e constitui uma
que, em princípio, parece ser um “política de higienização” que quer
megacatalisador econômico, social, “varrer” os pobres para longe.
cultural, legal e político.
Devido aos preços altos dos
Enquanto os governos, as in- ingressos e do pequeno espaço dos
dústrias, as companhias e uma setores populares, os Comitês Popuparcela significativa da população lares afirmam que a população de
investem para fazer a Copa do baixa renda não poderá assistir aos
Mundo acontecer, outra parcela da jogos nos estádios. Os ambulantes
população, liderada por movimen- não poderão vender seus produtos
tos sociais e pela sociedade civil, ao redor das arenas. Daí a pergunta:
questiona e até se opõe à realização Copa para quem?
da Copa. Os Comitês Populares da
Os comitês questionam tamCopa, formados nas doze cidades- bém o “uso do dinheiro público”
-sede, denunciam os projetos de para financiar as construções de
construção de estádios e de reforma estádios, estradas e hotéis. Na lógica
das cidades como antidemocráticos dos comitês, não é aceitável que ine violentos por promoverem a mer- vestimentos dessa magnitude sejam
cantilização e a elitização de cada feitos para um fim que não seja a
cidade envolvida, criando assim melhoria das condições de infraes“cidades de exceção”.
trutura básica para a população.
A remoção de cerca de 170 mil
Em princípio esta tensão é saupessoas para que as obras sejam dável. Por um lado, um país que se
efetivadas tem sido considerada coloca na rota desenvolvimentista,
uma violação dos direitos de mora- com enorme potencial produti-

vo e econômico, e
que ainda luta para
resolver profundos
problemas de desigualdade social,
quer realizar a Copa
do Mundo e os Jogos Olímpicos. Por
outro lado, os movimentos sociais e a
sociedade civil organizada vão para
o enfrentamento a fim de pautar
as políticas e de dizer quais são
as prioridades que querem para a
população. Este é o jogo da democracia. O governo quer cumprir os
acordos firmados e viabilizar a Copa.
Os movimentos sociais fiscalizam e
insistem em políticas e ações que
denunciam o que ainda está por ser
feito no Brasil.
É certo que a paixão pelos esportes é um agregador de emoções
e de energias e tem o poder de mobilizar as pessoas desde a antiguidade. Mas será correto que valores tão
díspares sejam escancaradamente
perpetrados na experiência cotidiana e no imaginário das nossas
populações? Não terão esses valores
um efeito desagregador e desarticulador, atuando em detrimento de
sociedades viáveis e sustentáveis?
Pa. Lusmarina Campos Garcia
(Rio de Janeiro)

Meditação

Grupos

Variedades

O P. Werner nos convida a meditar
sobre nosso olhar sobre a nossa
cidade na perspectiva da missão
de Deus.

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

Um sensível texto de nosso saudoso amigo Hans Dieter Rahn que
testemunha seu dedicado amor à
família e à natureza.
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Pobres ou ricos?
Um jovem volta para
casa após saber do falecimento de seu pai. Ele
nunca havia aceitado o
estilo de vida de seu pai.
Apesar de trabalhar muito,
não enriquecia. Dedicava-se, em vez disso, a uma
associação de pessoas
com deficiência.
Quando criança, ele
não entendia por que o pai
o obrigava a doar parte da
sua mesada. O pai mesmo
dava a ele um bônus que
era canalizado para esta
doação.
Foi surpresa para o jovem, ao mexer nas coisas de
seu falecido pai, encontrar
cartas de agradecimento
das crianças da associação
que o mesmo ajudava.
Resolveu visitá-la e lá descobriu muito do que seu
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causas pelas quais devemos lutar. A nossa sociedade está ruindo e muitos
de nós assistem passivos a
esse processo.

pai fez de bom, inclusive as
doações feitas em nome do
jovem (seu filho), sem o seu
conhecimento.

-se então à mesma causa,
incorporando aquele lema
em sua postura diante da
vida.*

O jovem, envergonhado, reconheceu finalmente
a importância do lema que
seu pai sempre repetia:
“A riqueza não é medida
pelo quanto se tem, mas
sim pelo quanto se pode
dar”. Decidido a honrar a
memória do pai, dedicou-

Esta é uma história
que diz muito para nós,
luteranos. Temos que reconhecer que a gratidão e a
solidariedade não são marcas fortes de nossa postura. Somos ainda muito
acomodados e indiferentes
diante das importantes

Charge

Somos convidados a
valorizar a nossa Igreja
como um espaço de fortalecimento da fé, da educação
cristã das crianças e de ajuda em momentos difíceis.
Somos convidados a apoiar
o trabalho digno e honesto
que a nossa Igreja faz. Somos convidados a apoiar
nossas entidades sociais,
que fazem um trabalho
exemplar (na opinião do
próprio poder público). Somos ricos, sim, e podemos
ser mais. É só aprender com
o exemplo de Cristo.
* Para assistir o vídeo dessa história,
procure no Youtube: Pai: “Ser rico,
não é sobre quanto você tem. Mas
sim quanto você pode dar”.
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Amo Porto Alegre
da comunhão é celebrado
em diversos grupos, no
próprio culto. Vínculos são
construídos, acabam dando sentido à vida, criando
um sentimento de que na
comunidade formamos
agora uma grande família.

Artistas cantam a beleza da cidade. Como Isabela
Fogaça: (“Porto Alegre é
demais”)
“Porto Alegre me dói
Não diga a ninguém
Porto Alegre me tem
Não leve a mal
A saudade é demais
É lá que eu vivo em paz”.

Porto Alegre oferece
inúmeras possibilidades
de consumo, diversão,
assistência hospitalar, formação acadêmica. Mas
outros a descrevem como
a montanha de pedra
bruta, lugar de muita violência, transporte público
e sistema educacional e
hospitalar precários. O que
é de todos, parece não ser
de ninguém. A falta de
gestão com a vida, pode
criar o caos na cidade.
Porto Alegre surgiu
no ano de 1772. Ela é de
todos(as), acolhe tanta
gente proveniente de diversos lugares. Aqui está
a nossa Igreja desde 1857,
ou seja, há 158 anos somos comunidade Matriz
na capital gaúcha, fazemos parte desta história.
Enfrentamos desafios e
possibilidades para a realização da missão de
Deus. A nossa inserção de
ser Igreja na metrópole se
visualiza no planejamento
missionário, na estratégia

que a nossa comunidade
utiliza para a edificação
da mesma. Neste ano, por
exemplo, a Palavra de Deus
nos desafia com a afirmação de que promovemos
a paz na cidade: “porque
na sua paz vós tereis paz”

supõe que venhamos a,
primeiramente, amar a
cidade. O nosso ser cristão
acontece ali onde moramos. O amor à cidade nos
conduz para um engajamento comunitário. Por
exemplo, na temática da

Porto Alegre é a nossa grande casa, na qual
Deus está presente.
(Jeremias 29.7). Este é o
lema bíblico da Igreja que
nos acompanha neste
ano, no qual refletimos o
nosso ser missionário na
cidade. Somos desafiados a promover a paz em
meio a tantas situações
de caos que experimentamos no nosso cotidiano.

criação conforme Gênesis,
perguntemo-nos sobre a
questão do lixo. O desprezo para com a reciclagem
revela a indiferença com
o nosso meio ambiente.
Há questões sociais, e
outras existenciais, que
desafiam a nossa missão
na vida urbana. A solidão
Viver a paz de Nosso é um sentimento muito
Senhor Jesus Cristo pres- forte. Para tanto, o valor

Como é bom ser Igreja! Nela encontramos
pessoas amigas. Descobrimos a importância da
gratuidade no abraço, no
aperto de mão, na amizade, na comunhão de
mesa, no compartilhar o
nascimento dos nossos
filhos(as), as perdas de
entes queridos(as). A vida
se reorganiza, oportuniza
a ressignificação para a
sua lida no cotidiano.
Deus nos quer bem em
Porto Alegre. Este bem nos
conduz para ser Igreja que
ama este lugar, vê neste
espaço o belo canteiro
que Deus está edificando.
Amar, promover a paz se
aprende, praticando-a
no cotidiano da vida,
desejando-a. Logo toda
a criação se alegrará. A
prática do amor deixa
a cidade mais bonita.
Porto Alegre é a nossa
grande casa, na qual
Deus está presente. Amor
transforma - nisto cremos,
vivemos, testemunhamos.
P. Werner Kiefer
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Entrevista com João Pedro Böhme

Casado com Neusa, pai de Cláudia
e Eduardo, avô de
Gabriel, Henrique e
Marcelo, o paulistano, que em 1956, aos
15 anos, aportou em
nossa cidade é hoje o
Secretário

Executivo

da Paróquia Matriz.
Filho de pai alemão
e mãe gaúcha, João
Pedro Böhme mudou-se com a família para
Porto Alegre e logo
se integrou em nossa comunidade, na
época, como jovem
confirmando.

Após

graduar-se em Direito
e Administração de
Empresas, teve carreira destacada no Citybank e na Riocell.
O

JR

entrevis-

ta nesta edição este
homem, dedicado e
humilde, que aceitou
o desafio de integrar
a equipe de nossa secretaria.

JR: Conte-nos como foi tua Secretário Executivo da bros. Um aspecto que tem
ajudado bastante é a boa
trajetória na Paróquia Matriz? Paróquia?
convivência com pastores
João Pedro: Em 1956 in- João Pedro: Recebi com e colegas, funcionários da
gressei na Paróquia Matriz muita alegria e entusias- paróquia, da CEPA e com
como confirmando do mo. Tudo aconteceu após os parceiros do condomísegundo ano. Fui aluno do um susto, em período que nio. Todos colaboram com
saudoso Pastor Boll. Parti- sofri um enfarto. O convite minhas tarefas. Os pastocipei, após, da JEAS e da para este trabalho ajudou res e colegas, em especial,
Escola Dominical, com o a recuperar a minha au- têm me ajudado muito
Maestro Schneider. Acredi- toestima. A adaptação ao a desempenhar a minha
to ter participado de todo novo trabalho foi tranqui- tarefa de secretário.
o período de existência la, pois já havia exercido
desta iniciativa, até encer- esta função na Riocell. JR: Como você vê hoje o
rar. Comecei recolhendo Claro que os sistemas mu- momento da paróquia?
as ofertas, contando os dam, a tecnologia evolui,
João Pedro: A tecnologia e
participantes e acolhendo mas me adaptei rápido.
o estilo de vida das pessoas
as pessoas. Após andar um A novidade para mim é
de hoje estão muito mudapouco afastado, voltei a administrar uma comudos. Os desafios do nosso
tomar parte de forma mais nidade religiosa; não é a tempo, a sedução do conassídua dos cultos. Cola- mesma coisa que adminis- sumo, a agitação da vida e
borei como recepcionista trar uma empresa.
o tipo de lazer das pessoas
nos cultos, fui tesoureiro
JR: Qual é teu desafio no têm as afastado da igreja.
e até vice-presidente da
Acredito que para a igreja
momento?
paróquia. Na Lupicínio
acompanhar esta mudança
atuo como tesoureiro tra- João Pedro: Estou empe- de perfil, é preciso muita firbalhando com a diretoria nhado junto com a direto- meza nos seus propósitos,
da entidade. Em 2011, ria e os pastores em fazer focando seu planejamento
assumi o cargo de repre- com que a comunidade em ser uma comunidade
sentante da paróquia no cresça cada vez mais. Um que atua adequadamente
Conselho Sinodal do nosso aspecto muito importan- em relação a população
Sínodo Rio dos Sinos.
te é melhorar a receita, que vive nesta grande cimotivando os membros a
JR: Qual foi a atividade que contribuir com o trabalho dade. Já existem muitos
mais te marcou nesses anos? da paróquia. Outro ponto pontos favoráveis. Aqui as
pessoas são bem acolhidas
que
me
desafia
é
prestar
João Pedro: Foi a Escola
nos cultos, sentem-se bem.
Dominical do Maestro Leo o melhor atendimento Creio também que os vaSchneider. Para mim esse possível aos membros. riados grupos têm papel
foi o verdadeiro início da Isto tem a ver não só com muito importante, pois
compreensão do lutera- o atendimento direto a agregam as pessoas. Mas
nismo. Adquiri um maior quem nos procura, mas queremos mais.
entendimento de quem é com a exatidão das inforDeus, da importância da mações dos membros em
fé e da comunidade. No nossos bancos de dados e
Ensino Confirmatório e na contabilidade e com a coJuventude Evangélica esse municação em geral com
aspecto não me causou todos eles, o que possibitanto impacto. A Escola lita um atendimento mais
Dominical, sim, teve um rápido em suas necessisignificado mais pessoal, dades. Para isso, preciso
pois representou o início entender como funciona
de uma busca mais cons- uma instituição religiosa,
ciente por uma vida cristã. conhecer cada vez mais
os desafios enfrentados
JR: Como recebeste o con- para se manter e para dar
vite para tornar-se o novo assistência aos seus mem-
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O pontificado de Francisco na perspectiva ecumênica
como os mencionados,
da superação da pobreza
e da garantia dos direitos
humanos. O Conselho
Mundial de Igrejas, em
sua recente assembleia,
em Busan, Coreia do Sul,
abordou de forma especial
assuntos relacionados à
justiça e à paz.

Protestantes em geral
têm uma impressão muito
favorável do papa Francisco, motivada pela sua sensibilidade pastoral, humildade, preocupação com os
pobres e os passos firmes
que ele está dando rumo a
uma reforma da estrutura
da Igreja Católica, com
ênfase na descentralização
e na colegialidade.
A análise é do exmoderador do Conselho
Mundial de Igrejas (CMI)
e ex-presidente da Igreja
Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB),
pastor Walter Altmann.
Altmann foi motivado
na entrevista que concedeu ao Instituto Humanitas (IHU), da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos
a comentar a abertura
ecumênica do pontificado
de Francisco, seus desafios
e perspectivas. O pastor
luterano espera que o papa
possa visitar a sede do CMI,
em Genebra, o Patriarcado
Ecumênico, em Istambul,
e a cidade de Jerusalém,
combinada com um significativo encontro de lideranças ecumênicas. Ele almeja,
ainda, que no futuro possa
ser praticada a hospitalidade eucarística em determinadas circunstâncias,
como, por exemplo, nos
encontros ecumênicos.
Confira alguns trechos
da entrevista:
IHU On-Line: Como os
protestantes têm interpretado o papado de Francisco em relação ao ecumenismo? Como o papa
tem dado demonstração
de caminhar nesta direção?

Walter Altmann: Entre os protestantes, que
têm entre si uma diversidade bastante grande,
predomina nitidamente
uma impressão muito favorável do papa Francisco,
bem como dos gestos e
posicionamentos que ele
tem apresentado. Isso se
refere, em especial, à sua
sensibilidade pastoral,
sua preocupação com as
pessoas pobres e em situações de vulnerabilidade,
bem como sua humildade.
Apreciam também os passos que está tomando no
sentido de reforma de estruturas da Igreja Católica
e ênfase na descentralização e na colegialidade.

a esperança de que os
resultados de diálogos bilaterais e multilaterais, que
têm chegado a notáveis
convergências e consensos em muitos assuntos
controversos, possam ser
levados criativamente para
a prática. Almejo que a
hospitalidade eucarística
possa ser praticada em
determinadas circunstâncias, por exemplo, em
encontros ecumênicos.
Uma regulamentação mais
flexível e pastoral em relação a matrimônios mistos
também seria desejável.

IHU On-Line: Qual deve
ser a participação das igrejas cristãs em temas como
a superação da pobreza
IHU On-Line: Com o papa- e a garantia dos direitos
do de Francisco, que ações humanos? De que maneira
vislumbra em direção ao e através de quais ações as
movimento ecumênico?
igrejas podem participar
desses debates?
Walter Altmann: O papa
tem recebido amigável e Walter Altmann: Esta é
fraternalmente líderes de uma área em que tradiciooutras igrejas e religiões. nalmente tem havido entre
Contudo, fazer neste mo- as igrejas uma acentuada
mento previsões no sen- cooperação. A eficácia da
tido da pergunta seria “voz profética” das igremera especulação. Posso jas aumenta na medida
expressar algumas espe- em que elas podem asranças. (...) Nutro também sumir em conjunto temas

Já a Federação Luterana
Mundial (FLM) realizará
sua próxima assembleia
em 2017 (nos 500 anos da
Reforma) em Windhoek,
Namíbia, enfocando em
seu tema e subtemas que
nem a salvação, nem o
ser humano, nem a criação podem ser objetos de
comercialização (“not for
sale”). Nessas áreas temos
hoje um grande consenso
entre as diferentes confissões cristãs.
IHU On-Line: Deseja acrescentar algo?
Walter Altmann: Faço
votos de que o papa Francisco tenha pleno êxito em
seus empreendimentos,
que as reformas sejam
eficazes, e, por conseguinte, a credibilidade
da Igreja Católica se fortaleça, que seus gestos
de dedicação aos pobres
inspirem o povo e as autoridades políticas ao redor
do mundo, que ele persevere corajosamente no
caminho que traçou e que
os laços de fraternidade
com outras igrejas cristãs
sejam estreitados.
Fonte: ALC Notícias
http://www.alcnoticias.net/interior.php?codigo=25092&forma
t=entrevista&lang=689.
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Bom dia, querido

Quantas saudades
tuas eu tive neste mês de
verão que passei na serra,
longe de ti, meu querido
Guapuruvu. Saudades dos
teus galhos protetores, dos
teus inquilinos cantantes,
o bem-te-vi, as pombas
rolas, o joão-de-barro. No
entanto, em comparação,
tive bastante distração. É
uma vergonha que, depois

de décadas que tenho
casa na serra, conheça
tão pouco dos arredores.
Mas, graças a uma amiga
que mora todo ano na
serra e que adora dirigir,
conheci desta vez lugares
interessantes. Começando
por Rolante, com o monumento ao Teixeirinha
no centro da praça, e seu
moinho antigo ainda ati-

vo, ensurdecedoramente
barulhento, forçando a
proprietária a dar informações em altos brados.
A causa deste barulho
infernal eram duas pedras
moedoras, triturando os
mais diversos grãos para
a alegria das donas de
casa da região, de origem alemã ou italiana,
uma vez que possibilita
a fabricação manual, seguindo receitas passadas
de geração em geração,
de pães caseiros escuros
e gostosos. Revisitei uma
cidade vizinha, adormecida entre verdes campos
e pinheirais, expandindo
tranquilidade e sonolência. Não adianta a existência de uma livraria fora do
comum, com livros raros
e edições incomuns numa

zona tipicamente rural –
a sonolência permanece.
Fui levada, também, a
visitar uma cultura de cogumelos. Enquanto minha
amiga, apreciadora de
pratos exóticos, comprava quantidades das mais
diversas espécies, eu, sem
entusiasmo, olhava estes
estranhos comestíveis de
surpreendentes cores e
formas. De volta destas
excursões, saudávamos
nossa cidade serrana próspera, de trânsito caótico
e comércio atualizado,
convencendo-nos de que
não adianta querer fugir
desta vida altamente tecnológica e modernizada,
se quisermos participar do
mundo de hoje.
Sofia Renner

Encontros no caminho
Ao começar o texto,
fiquei pensando sobre
qual a melhor forma de
explicar este grupo que
se reúne semanalmente
às quintas-feiras em nossa
igreja, no mesmo dia do
ensino confirmatório e da
música para as crianças.
Quem sabe o Aurélio possa me ajudar? Pois bem,
ele define “encontrar”
como “defrontar-se com
pessoa”, e “caminho”
como “espaço percorrido
ou por percorrer”. Entretanto, percebi que esta explicação em separado não
nos espelha por completo.
Afinal, nos encontramos
para ficarmos juntos, e
juntos caminhamos para
vivenciar diferentes as-

ou não da IECLB. Nossa
alegria será imensa em
recebê-los. Este programa
é para toda família.

pectos da fé cristã. Jesus
nos ensinou (Mateus 18
v20): “Pois onde se reunirem dois ou três em meu
nome, ali Eu estou no
meio deles”.
Este semestre estamos “caminhando” por
textos da Bíblia. Um texto
e um palestrante novos
a cada semana (alguns

Encerro com o depoimento de um pai que
levava sua filha para o
ensino confirmatório, e
considerava aquela “obrigação” semanal um sacrifício. Hoje, ele pode
testemunhar que o ENCONTRO com este grupo foi o CAMINHO para
retornar ao convívio da
nossa comunidade. Ao
que parece, este mesmo
pai ficou responsável por
escrever este convite.

foram pastores aqui na
Matriz, o que sempre permite um feliz reencontro). Começamos às 19h,
com uma gostosa janta (o
cardápio é sempre uma
surpresa e uma delícia),
as palestras iniciam às
Nos encontraremos
19h30min e encerramos no caminho! Até lá.
às 21h. Fazemos o convite para todos, membros
Júlio Cesar Pedó
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Passa dia Singulares
No dia 08 de março,
Dia da Mulher, aconteceu
o Passa dia do Grupo Singulares. O programa estava
voltado para a saúde. Como
sempre, o grupo foi acrescido de novos integrantes
e convidados. O número
substancial de presentes
teve o privilégio de usufruir
de interessante palestra
realizada pela Marlene Zizemer Gaede, da comunidade
de Itati. Ela foi convidada
a falar sobre alimentação
integral nos dias de hoje,
uma vez que este tema é
importante para que vivamos com melhor qualidade
de vida, aplicando hábitos
saudáveis e alimentos de
qualidade em nosso dia a
dia. As atividades iniciaram
às 9h30min, com gostoso
café servido com bolo saudável, sem leite, açúcar ou
farinha, uma amostra do
que seriam as atividades no
decorrer do dia. O grupo foi
recepcionado pela equipe
organizadora, sob orientação do P. Werner Kiefer.

terraba, saladas variadas
como acompanhamento
do prato principal, seguido
de irresistível sobremesa.

A certeza de que procuramos alcançar a longevidade sem futuros problemas de saúde e com
qualidade de vida o mais
saudável possível, nos leva
ao princípio de que nosso
corpo deve ser sadio. Devemos considerar que a alimentação e hábitos de vida
devem fazer parte da nossa
rotina, que a natureza nos
oferece muitas opções de
frutas, verduras, legumes e
cereais que nos permitem
elaborar cardápios variados, saudáveis e saborosos.
Um corpo sadio deve ficar

livre de impurezas, gordura, excesso de sal, produtos condimentados como
embutidos, alimentos geneticamente modificados,
bebida artificial e com alto
teor de substâncias nocivas
ao fígado, vesícula, rins.
A hora do almoço integrou todos os participantes do passa dia, que
colocaram literalmente a
mão na massa, elaborando um excelente almoço
integral e saudável, que
não dispensou o melhor
suco de abacaxi com be-

À tarde, após apreciação das atividades realizadas, D. Marlene seguiu
com novas dicas, tirando
dúvidas e informando sobre novas decisões nos
hábitos de vida da turma,
que interagiu com entusiasmo durante todas as
atividades.
Assim passamos um
excelente e proveitoso sábado de atividades com o
grupo SINGULARES.
Convidamos você a
participar de nossos encontros quinzenais. No dia
24 de maio, o grupo tem
agendado passeio para
o Asilo Pella Bethânia de
Taquari. Com bom humor,
alegria e desejo de viver a
vida, você tem a chave para
a longevidade saudável.
Carmen Goldmann Scherer

GEELPA acolhe empresário de destaque

No dia 26 de março,
na primeira reunião-almoço do GEELPA, tivemos a
honrosa presença do diretor presidente da empresa
Stihl, Sr. Cláudio Guenther,

tratando do tema na Stihl. Em 2011 foi pro- e materiais descartados
“Inovação e Susten- movido à Presidente da pela empresa e, ainda, o
empresa.
reflorestamento são algutabilidade”.
mas das muitas ações que
Sua administração na merecem destaque.
Blumenauense,
formado em Ciên- unidade leopoldense é tão
cias Contábeis pela destacada, que a Stihl do
Brasil é a unidade fora da
FURB, pós-graduado
Alemanha com o melhor
em Administração
faturamento entre todas
Produto, Produção elas. As iniciativas em fae Planejamento pela vor da sustentabilidade
FVG, Cláudio esteve por 15 são invejáveis. A gestão
anos à frente de multina- hídrica, o envolvimento
cionais alemãs (Thyssen- de funcionários em ações
-Krupp). Em 2008, assu- voluntárias e sustentáveis,
miu como Vice-presidente a coleta seletiva e a reciclaAdministrativo Financeiro gem de várias substâncias

As décadas de
As décadas de 1960 e 1970 na Paróquia Matriz foram marcadas pelo empenho
A origem das iniciativas
O processo que determinou essa decisão teve
muitos componentes históricos. Havia vozes que
defendiam que nossa comunidade deveria ter
instalações físicas à altura de nossa posição na
cidade. Eram tempos em que a mídia acompanhava
de perto as nossas ações. Notícias de impacto de
nossa comunidade viravam matéria de capa ou de
páginas centrais nos jornais da capital.
A recente formação da IECLB, a partir da
união dos antigos Sínodos, criou a expectativa de
uma sede nacional. Por isso, ao ambicioso projeto
arquitetônico se agregou a ideia de se ter no
mesmo prédio a sede nacional da IECLB.
O tema de uma nova igreja já era antigo
– um assunto cuja decisão fora postergada
sistematicamente por falta de recursos ou por
falta de consenso no projeto. Desde a adequação
exterior da nave ao estilo arquitetônico da torre
(uma ação ainda sem data conhecida), nada havia
sido feito a respeito. Verdade é que o antigo templo
era pequeno para a quantidade de membros. A
parte mais antiga da igreja, com mais de 100 anos,

sofria com os cupins e com o desgaste do tempo.
Somado a isso, ventos modernistas criaram na
cidade um clima de desvalorização dos prédios
históricos. Vários prédios estavam sendo demolidos
para a construção de novos, segundo o exemplo
da construção de Brasília.
A demolição da Igreja de Cristo é um assunto
até hoje cercado de sofrimento e até de indignação.
Ao que parece, este assunto não foi discutido
suficientemente. Mesmo sem consenso, procedeuse à demolição. O mal-estar decorrente desse fato
acompanhou alguns membros por muito tempo. A
cena da demolição estampou a capa do jornal Correio
do Povo sob o título “A agonia de um templo”.
Para a realização da obra foi adquirido um
terreno ao lado, aumentando a área total de
construção.
Foi lançado um concurso de âmbito nacional
para a elaboração do projeto, do qual participaram
28 arquitetos brasileiros, sendo vencedores dois
gaúchos: Maximiliano e Suzie Fayet.
O julgamento foi feito por uma comissão
formada por membros do Instituto de Arquitetos
do Brasil e membros da Diretoria da Comunidade
Evangélica de Porto Alegre. Todo o projeto foi
conduzido pelos presidentes Herbert B. Renner,
seguido de Octávio G. Fauth, Emilio Schlabitz Neto,
Ivo Lampert e Ivo Franke, sendo que este último
presidiu a inauguração.
Houve uma grande mobilização dos membros
com visitas aos lares, muitas reuniões e muitas
promoções para obter o apoio para a grande obra.
Primeiro foram demolidos os prédios ao redor da
igreja e começou-se a construir o edifício ao fundo
do terreno, deixando o vão onde seria construída
a nova igreja. Várias atividades neste período
aconteciam nos lares, na igreja ou no antigo
Colégio Farroupilha. Toda esta época foi marcada
pela atuação do Pastor Koch e do Pastor Bantel, ao
lado dos vários presidentes já citados.
Esta obra de vulto está orçada em 50 milhões
de cruzeiros, estando enquadrada nos princípios
da moderna arquitetura e ao ambiente atual.
Este magnifico empreendimento de fé cristã tem
mobilizado os membros da Comunidade e muitos
outros amigos do progresso de nossa Capital,

60 e 70 (1ª parte)
na construção do atual Centro Evangélico e da Igreja da Reconciliação.
que espontaneamente tem trazido seus auxílios
para tornar realidade a majestosa obra. (Jornal?
22/051960)
Em setembro de 1965, a secretaria da
comunidade, a Escola Dominical e o Ensino
Confirmatório se transferiam para o novo prédio,
mesmo inacabado. Em dezembro de 1965, os
pastores Bantel e Koch ocupavam os primeiros
apartamentos concluídos do prédio. Em 1968, o
presidente da IECLB transferia sua residência de
São Leopoldo para o Centro Evangélico em Porto
Alegre, instalando a sede da igreja no novo edifício.
Quando o edifício ficou pronto e as atividades
podiam acontecer em seus espaços, iniciou-se a
fase da demolição da igreja antiga e a construção
da parte frontal da nova igreja.
“Tratava-se de projetar a sede do Centro Evangélico em que a igreja,
por razões óbvias, aparece como elemento mais importante e como
centro da composição, num terreno que ocupa uma posição privilegiada
na paisagem urbana (Praça Otávio Rocha). O templo, o jardim e a
grande sala de reuniões e festas são os elementos principais, fazendo
parte ainda do conjunto o bloco dos serviços da comunidade, a
escola dominical e o jardim da infância. O relógio tradicional foi
mantido. Não há degraus para alcançar o templo, cuja arquitetura
se integra na paisagem urbana local. Revestimento claro e fosco da
fachada principal, com um baixo relevo representando os quatro
evangelistas (mármore, pedra ou similar)., Toda a circulação se faz
passando ou dominando visualmente o jardim, de modo a lhe dar
vida e a proporcionar a sensação de um oásis, num centro trepidante
e densamente construído. Ele é visível da rua, mas, ao mesmo tempo,
tranquilo e acolhedor.” (Correio do Povo, 10/05/1959.)

O projeto da nova igreja
Na fachada exterior foi prevista a fixação de
figuras em alto relevo dos quatro evangelistas ou
de algum símbolo da igreja cristã.
Na parte inferior da igreja haveria um salão
nobre, com previsão de uso para a apresentação
de filmes, teatros, palestras, conferências, como
também de festas de casamentos, chás e churrascos.
Junto a este salão previa-se a construção de
cozinha, copa e demais dependências. Ao lado do
salão, abaixo do pátio interno, estava prevista uma
garagem para automóveis.

O projeto foi sendo adaptado e alterado em
função das necessidades que surgiram e da falta de
recursos. A ideia de se ter um anfiteatro no subsolo
foi abandonada. O pequeno estacionamento
que constava no projeto original, adequado na
época, foi ampliado, utilizando todo o espaço do
subsolo. O andar térreo por um bom tempo foi
usado pelo Jardim de Infância, uma unidade do
Colégio Farroupilha. O primeiro andar do edifício,
ainda sem divisórias, era usado como salão de
festas. O projeto original da torre da igreja foi
também abandonado e escolhida uma opção mais
econômica. A decoração da fachada também foi
alterada, adotando-se uma cruz feita em metal.
O acabamento interno do templo também não
foi completado, por exemplo, no aspecto do
tratamento acústico. Na inauguração, em julho
de 1970, o concreto das paredes estava com seu
aspecto natural, sem pintura.
Fontes: www.ieclbhistoria.org.br
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O que é o Programa Nota Fiscal Gaúcha?
CPF na emissão do documento fiscal, no ato de
suas compras, bem como
conscientizá-los sobre a
importância social do tributo. Através do Programa, os cidadãos concorrem a prêmios de até R$
1 milhão (um milhão de
reais); as entidades sociais
por eles indicadas são beneficiadas por repasses, e
as empresas participantes

reforçam sua responsabilidade social com o Estado
e a sociedade gaúcha.
Quais os benefícios
para as entidades
sociais?
• Mais recursos a serem aplicados nos seus
projetos;
• Maior visibilidade
de suas ações e projetos;

• Ampliação da compreensão de seu trabalho
pela sociedade;
• Maior interação
com a comunidade;
• Substituição das
cautelas físicas por bilhetes eletrônicos;
• Sistema de pontuação mais simples e transparente.

Passo a passo:
Nota Fiscal Gaúcha
é um programa que, por
meio da distribuição de
prêmios, visa a incentivar
os cidadãos e cidadãs a
solicitarem a inclusão do

1) Entre no endereço https://nfg.sefaz.rs.gov.br.
2) Clique em “Cidadão”, depois em “Cadastre-se”. Digite seu CPF e data de nascimento.
3) Como entidade a ser beneficiada, selecione “COMUN. EVANGÉLICA DE POA”
4) A cada compra com cupom fiscal, sempre faça questão de identificar-se através do CPF;
5) Além de ajudar nossas entidades, não esqueça de consultar o site para ver se foi
premiado.

Painel das crianças batizadas

Alguém deve ter-se
perguntado que novidade
é aquele painel no altar
com a imagem de Jesus e
uma série de ovelhinhas
de feltro afixadas ao redor.
Esta é mais uma iniciativa
da Pastoral do Batismo que
busca valorizar e destacar
as crianças batizadas durante o ano. Querem saber
quantas são e quem são?
É só chegar mais perto,
contar e ler os seus nomes.

A confecção do painel foi
obra de nossa presidente
da OASE, Sra. Carole Konig, conhecida também
por sua habilidade em
trabalhos manuais.
Uma utilidade extra
desse painel é pensarmos
constantemente como
comunidade o que fazemos para acolher nossas
ovelhinhas batizadas. Boa
ideia, não?

Encontro com Lutero

Imaginem poder rever
personagens históricos e
dialogar com eles. Imaginem poder esclarecer
assuntos mal explicados
ou aprender o que a gente desconhece. Isso seria
legal, não? Apesar de não
ser possível voltar ao passado, podemos convidar
experts em determinados
personagens para simular
situação desse tipo.
Foi o que aconteceu no
dia 26 de março, quando
o casal Walter e Madalena
Altmann “representou” o

casal Martinho Lutero e
Catarina von Bora entre
nós. O P. Walter, doutor
em Teologia Sistemática e
autor de importante obra
sobre Lutero e Libertação,
nos apresentou não só o
cenário da época de Lutero, narrando os principais
fatos de sua vida, como
aspectos curiosos e peculiares de sua vida. Madalena Altmann “interpretou
Catarina, a corajosa e solidária esposa de Lutero.Somos gratos ao casal Walter
e Madalena por esta noite
tão agradável!

ACONTECE
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Vésperas 2014

A série Vésperas 2014
começou com toda força.
O concerto do dia 13 de
abril, reuniu um público de
260 pessoas, que vieram
apreciar obras de Johann
Sebastian Bach. A peça
de abertura foi a Suíte Orquestral nº 3 (BWV 1048).
O segundo bloco constou
de uma coleção de corais
da Paixão, uma amostra
de uma “especialidade”
de Bach, ou seja, compor
sobre a Paixão de Jesus. A
terceira parte foi o Oratório de Páscoa (BWV 249),
onde brilharam as vozes

da soprano Andiara Mumbach, da contralto Rose
Carvalho, do tenor Cesar
Pereira e do baixo Francis
Padilha, participantes habitues do Vésperas.
Além da Nova Orquestra, o afinado Grupo Cantabile, sob a preparação
vocal da Prof. Rosana Lofrano, estiveram brilhantes. A regência foi de Louis
Marcelo Illenseer.
Não percam a próxima
edição do Vésperas, com
obras de Händel, que será no
dia 18 de maio, às 19 horas.
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Campanha de presentes
Pelo segundo
ano, o Culto infantil promoveu uma
campanha de presentes de Natal.
Desta vez abrangeu
tanto as crianças
da Lupicínio como
as crianças e adolescentes do CEDEL. Foi uma grata
surpresa quando
os 200 cartões contendo os nomes e os pedidos de presentes foram
todos retirados da caixa
ao lado do presépio feito
de sucata dias antes do
prazo final.
Da campanha já tínhamos falado na edição anterior do JR. Agora é hora de
compartilhar do resultado,
ou seja, da alegria das
crianças e adolescentes ao
receberem seus presentes
tão desejados. Para elas foi
muito significativo saber
que foram lembradas e
presenteadas pela nossa
comunidade. Pode ser que

um presente natalino não
tenha alterado muito a sua
condição social. No entanto, simplesmente saber
que estamos unidos nesta
busca por vida digna e esperança já importa bastante. Para nós foi um gesto
concreto de solidariedade,
uma maneira prática de
compartilhar a alegria do
nascimento de Jesus.
As crianças e adolescentes são muito gratos
por esta iniciativa. Fotos
da entrega dos presentes
estão em nosso mural temático.
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Ofícios
MEMBROS NOVOS

resinha Jaques e seu Neto
Guilherme Jaques Abade;
Adilson Stephani e sua Viviane Schaak.
esposa Rosilene Celestino Pereira; Betina Borne;
Claudio Cesar Wulf sua es- CASAMENTOS
posa Yeliset Chao Sequeiro
com os filhos Samuel e Roberto Arnaldo König e
Rosaria Aparecida Ferri,
Sandro;Cristina Soares
dia 16 de março de 2014;
Bürkle e seu esposo Gustavo Dias da Rocha; Carmen Gustavo Dias da Rocha e
Emilia Starch Becker e seu Cristina Soares Bürkle, dia
esposo Cristiano Ribas 05 de abril de 2014.
Medeiros com seu filho
Gustavo; Dalci Lissaraça BATISMOS
da Rosa; Diego Lima e
sua filha Camille da Silva Helena Markus Michalski,
Lima; Evanete Fernandes filha de Vinicius Didio
Appel seu esposo Sérgio Michalski e Silvia Beatriz
Paulo Appel com a filha Antunes Markus.
Vitória; Filadelfia Janete Martina Machado Munhoz,
Köetz e seu esposo Henri- filha de Ricardo Cesar Muque Antonio Sanchez com nhoz e Bruna de Andrade
seu filho Calvin; Gabrielle Machado Munhoz.
Kirst Peixoto e sua filha Victor Bordin Santiago,
Eduarda Peixoto Martins; filho de Eduardo da Silva
Graciele Deobald Bordin Santiago e Graciele Deoe seu esposo Eduardo da bald Bordin.
Silva Santiago e com filho Isabela Mertins Salazar, filha
Victor; Jaqueline Beppler e de Fabrício Costa Salazar e
seu esposo Fabio Etzberger Juliana Elisa Mertins Salazar.
Lucini; Roberto Arnoldo Anita Appel Barbosa, filha
König sua esposa Rosaria de Adriano Benati Barbosa
Aparecida Ferri com seus e Helena Eleonora Busse
filhos William e Raul; Te- Appel.

Agenda
04/05
08/05
18/05
18/05
24/05
08/06
15/06
15/06
22/06
05/07
10/07
12/07
12/07
31/07

Brechó
Chá Dia das Mães
Almoço (JESP)
Concerto Vésperas
Passeio Singulares
Culto de Confirmação
Almoço Casais
Concerto Vésperas
Culto Jovem
Galeto no CEDEL
Encerram. Encontros no Caminho
e Ens. Conf. (1º sem.)
Concerto Vésperas
Jantar de Massas
Início Passos Luteranos e reinício
Ens. Conf.

8h30min
14h
12h
19h
10h
12h
18h
10h
12h
19h
18h30min
20h
19h

Gustavo Becker Medeiros,
filho de Cristiano Ribas
Medeiros e Carmen Emilia
Strach Becker.
Luis Henrique dos Santos
Steinke, filho de Rafael
Steinke e Adriana Silva dos
Santos.
Vitória Fernandes Appel,
filha de Sérgio Paulo Busse
Appel e Evanete Fernandes
Appel.
ÓBITOS

Eufrosina Luiza da Silva,
falecida em 31/01/2014,
aos 93 anos;
Gerda Irene Guise, falecida
em 07/02/2014, aos 91
anos;
Beatriz Engel Ritzinger,
falecida em 14/02/2014,
aos 83 anos;
Leila Schwingel, falecida
em 19/02/2014, aos 41
anos;
Maria Santa Fraga, falecida em 28/02/2014, aos
93 anos;
Leocádia Reinholtz, falecida em 02/03/2014, aos
94 anos;
Susane Ellen Goldmeier,
falecida em 03/03/2014,
aos 61 anos;
Clara Charlote Traude
Dennin, falecida em
05/03/2014, aos 91 anos;
Nobert Luckow, falecido
em 16/03/2014, aos 85
anos;
Liselote Wald Barth, falecida em 04/04/2014, aos
93 anos;

Rita Diva Bohrer Gaspary,
falecida em 17/11/2013,
aos 79 anos;
Ellen Thudium Tretter, falecida em 26/11/2013, aos
87 anos;
Hans Dieter Rahn, falecido
em 30/11/2013, aos 85
anos;
Ivone Arnt Conte, falecida
em 04/12/2013, aos 90
anos;
Celina Florista Diefent h a e l e r, f a l e c i d a e m
18/12/2013, aos 95 anos;
Elisabeth Burger, falecida
em 29/12/2013 aos 99 anos;
Abrelina Caleiro Costa Eltz, Carl Heinz Hansen, falefalecida em 21/01/2014, cido em 06/04/2014, aos
65 anos.
aos 85 anos;

Novo horário de atendimento da
secretaria da paróquia:
de segunda à sexta, das 8h às 12h e
das 13h30min às 18h.
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Fé e obras em sintonia
tionava a cristandade dos
que se opunham a esses
protestos.

Há algum tempo escrevi sobre as maravilhosas surpresas resultantes
em descobrir livros de escritores cristãos em sebos
e livrarias. Duas semanas
atrás terminei de ler um
livro cuja autora possui
uma biografia que daria
uma obra tão apaixonante e profunda quanto os
livros que escreveu.
Trata-se de Zofia Kossak, autora de vários livros
cristãos para crianças, jovens e adultos, ativista
pelos direitos humanos e
defensora de pessoas oprimidas por regimes totalitários - é ou não um grande
enredo para um livro?
Nascida em agosto
de 1889, neta do pintor
Juliusz Kossak, casou-se
duas vezes, mas é mundialmente conhecida como
Zofia Kossak, seu nome de
solteira. Destaca-se entre
os melhores autores de
romances históricos poloneses, e isso não é pouca
coisa, se lembrarmos que
entre eles figuram Henryk
Sienkiewicz (autor de Quo
Vadis e prêmio Nobel de
literatura). Entre suas obras
mais conhecidas estão:
Cruzados (1935), Rei Leproso (traduzido ao português
como O Santo Sepulcro,
1936) e Bem-Aventurados
os Humildes (1937), sobre
Francisco de Assis.

Zofia Kossak - incansável na luta pela fé e pela justiça.

é Conflagração, um livro
de memórias da Revolução
Russa de 1917. Em 1936,
ela recebeu a prestigiosa
Láurea de Ouro (Zloty
Wawrzyn) da Academia
Polonesa de Literatura.

foi impresso com 5.000 cópias e descrevia em termos
gráficos as condições no
gueto e as circunstâncias
horríveis das deportações
que se seguiram. O mundo,
escreveu, ficou em silêncio

Quem silencia frente ao crime é cúmplice
desse crime. Não podemos ser como Pilatos,
lavando nossas mão do sangue inocente.

Durante a ocupação
alemã da Polônia, trabalhou na imprensa clandestina, coeditou o jornal
Polônia Vive e em 1941
foi cofundadora da organização católica Frente de
Renascimento da Polônia,
Em 1924 estabeleceu- ainda editando um jornal,
-se na aldeia de Górki A Verdade. Na clandestiWielkie, na Silésia. Nessa nidade usou o codinome
Weronika.
época, estava associada
ao grupo literário Czartak
No verão de 1942,
e escrevia principalmente quando a liquidação do
para a imprensa católica. Gueto de Varsóvia comeSeu trabalho mais conhe- çou, publicou um folheto
cido a partir desse período intitulado “Protesto”, que

em face desta atrocidade e
os que silenciavam frente
ao assassino tornavam-se
cúmplices do crime.
Zofia viu isso em grande parte como uma questão de ética religiosa. “Somos obrigados por Deus
a protestar”, escreveu ela.
“Deus, que nos proíbe de
matar. Somos obrigados
por nossa consciência cristã. Todo ser humano tem
o direito de ser amado
por seus semelhantes. O
sangue dos indefesos grita
ao céu por justiça”. E ques-

Em 1943, foi presa,
levada primeiro para a
prisão de Pawiak e depois para Auschwitz, no
campo de concentração
adjacente ao de extermínio. Liberada graças aos
esforços da resistência,
voltou para Varsóvia e
para a oposição. Em fins
de 1944, participou do Levante de Varsóvia e, após
a guerra, preferiu emigrar
para a Inglaterra a viver
sob o regime comunista.
Em 1957, ao término do
período estalinista, voltou
à sua pátria.
Faleceu em abril de
1968 e foi enterrada no
cemitério do vilarejo histórico em que viveu boa
parte de sua vida.
Ler uma biografia assim, em que uma pessoa
se ergue contra situações
de extrema injustiça, colocando-se em risco total
é uma grande fonte de
inspiração. Quando terminei de ler O Rei Leproso,
me chamou a atenção o
questionamento final de
Saladino, o grande sultão,
e que pode resumir a postura de vida de Zofia Kossak: “O Profeta Jesus parecia exigir muito. Desejava
sacrifício total, completa
devoção. Ele ansiava pelas
almas. Ordenava às almas
que se transformassem, de
acordo com Sua vontade.”
Sabedores disso, que sigamos os exemplos que n’Ele
são inspirados.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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Momento mágico

revascularização. É um
tempo de ouro! Sem dores, com todo conforto e
segurança de um hospital
moderno, mimado por
minha dedicada esposa,
faço um balanço do caleidoscópio da minha vida.
Afinal, ninguém sabe o
destino das próximas semanas. Como diz Carlos
Castaneda: “Encara todo
momento da tua vida
como se a morte olhasse
Tenho tempo para por cima do teu ombro”.
ordenar os meus pensamentos. Após um evenOntem era um daqueto cardíaco aguardo o les dias esplêndidos de
melhor momento para a verão que somente Porto
Alegre pode proporcionar.
Chegaram os netos de visita. Foram momentos de
intensa comunhão entre
nós, fechando o círculo da
infância e da adolescência.
Em breve eles vão tornar
seus próprios caminhos.
A vida pode ser considerada um feixe de círculos que se abrem, fecham,
cruzam, formam desenhos
bonitos ou bizarros: o
caleidoscópio da vida humana. Cada contato com
outra pessoa, com outro
estudo, matéria ou problema inicia um destes círculos, e a felicidade consiste
em manter o desenho da
vida harmonioso.

Lembramos juntos
então que faz quinze anos
que tive o ímpeto ecológico de transformar todos os
detritos orgânicos da moradia em composto para
adubar as floreiras. Acontece que, entre muitas
outras plantas nasceu uma
mangueira, coisa mais
linda, saindo timidamente
do carroço duro, abrindo
duas folhas pálidas, pedindo o seu espaço no mundo
de Deus. Imediatamente
foi adotada pela Oma,
protegida do sol mais forte, regada e posteriormente transplantada com todo
o cuidado para um vaso
próprio. No tempo devido,
procuramos um lugar para
o plantio definitivo. Será
que vingaria?
Achamos um lugar
perfeito no pátio da Rua
Sta. Cecilia e observamos
durante anos o crescimento, as primeiras florações,
o desenvolvimento. Mas
nada de frutas! Cogitamos
falta de polinização, clima
inadequado, vento demais
e outras desculpas, mas
o fato permaneceu que a
nossa mangueira parecia
estéril, e como tal devia ser
derrubada oportunamente. Naquele dia mágico
descrito acima, apareceu
o Vico triunfalmente com
uma linda manga madura
na mão, todo sorriso, contando que vislumbrara a

*

primeira fruta da janela e a
trouxe para ser saboreada
por nós quatro.
Que alegria! Um círculo de nascimento, crescimento e amadurecimento
tinha se fechado naquele
dia, trazendo um intenso sentimento de união
para os presentes. O Diego cunhou a expressão:
“Confraria da Manga”.
Cortamos a fruta e comemos irmãmente da mesma
tigela, cuidando que todos recebessem a mesma
parcela. A vida é feita de
momentos grandes ou pequenos; alegria e tristeza
podem morar lado a lado.
Vida ou morte estão nas
mãos de Deus.
Eu estou imensamente grato por este dia
abençoado no qual pude
sentir toda a união e o
amor familiar, apesar de
graves abalos anteriores.
Abençoo todos que me
transmitiram a força para
enfrentar a cirurgia com
uma ferrenha vontade de
viver e de usar o tempo
que me resta para fazer
o bem, produzindo frutos
espirituais, a exemplo da
nossa mangueira.
Hans Dieter Rahn
Recordação para Oma, Diego e
Vico da cerimônia da Manga em
26/01/2004.

O senhor Hans Diester Rahn ( 06/10/1928 U29/11/2013) faz parte da memória
de nossa comunidade. Foi uma liderança sábia, serena e dedicada que deixou uma
marca inestimável em nossos corações. A inclusão deste texto, que testemunha
sua inesquecível sensibilidade e liderança familiar significa um pequeno gesto de
gratidão e reconhecimento por parte de nossa comunidade.
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A Copa vem aí!
Copa do Mundo é competição. Todos querem vencer. Os melhores jogadores são escolhidos para formar
a seleção de cada país. Também vêm torcedores de fora. Cada um com sua bandeira e sua camiseta (você já
tem a sua?)
Quando todos se juntam num estádio é hora de torcer pelo seu país, pela sua seleção. Não é hora de brigar
nem de criar confusão. Não vamos esquecer que torcer pelo nosso time não nos permite ofender ou agredir o
torcedor do outro time. É hora de respeitar a diversidade de países que vêm visitar nosso Brasil.
O desafio nesta atividade é identificar torcedores e jogadores, cada um com suas características de raça,
camiseta e aparência física. Você consegue descobrir quem torce para quem e quantos países diferentes estão
em campo?
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Das letras ao drama
Imagine que você não
saiba ler nem escrever, imagine que não tem família.
Imagine agora que você
não sabe ler nem escrever,
que não possui família
e, além de tudo, está em
uma desolada paisagem
fria, apenas com a Morte
como companheira. Some
a tudo isso uma guerra que
está devorando corações
e pessoas, e você saberá o
que se passa na cabeça da
jovem Liesel Meminger.
Durante a ascensão
nazista, existia uma Alemanha que não concordava ou discordava dos
objetivos do seu “Führer”,
apenas suportava a fome
e as dificuldades. Para o
proletariado alemão, restava tentar sobreviver à
escassez da melhor forma
possível e uma alternativa
era para isso era adotando
crianças retiradas de pais
considerados comunistas.
É nesse ambiente que se
desenrola a trama do livro
A Menina que Roubava
Livros e, mais recente-

mente, a adaptação para típico alemão pobre, desas telas, que recebeu o gastado pela vida dura.
mesmo título.
Tendo visto aos poucos
seus amigos e vizinhos seLiesel é uma adolesrem convocados à guerra
cente de doze anos, ene não retornarem, ele se
tregue a uma nova família
nos arredores de Munique; envergonha por não ser
um dia, ela é visitada pela chamado. Ao ver o livro
“Morte”, que leva seu ir- e descobrir que a menina
mão mais novo e se encan- não sabe ler, Hans passa a
ta com a menina. A partir ensiná-la e, nesse momendesse momento, a Morte to, desperta em Liesel a
passa a acompanhar Lie- paixão pelos livros.
sel, que tem um estranho
Essa paixão irá moldar
talento para escapar-lhe.
a forma como a menina vê
Durante o enterro de e entende o mundo ao seu
seu irmão, ela encontra redor. A cada livro roubaum pequeno livro e o do, uma nova aventura se
guarda consigo - esse é forma na sua imaginação
seu primeiro roubo e se e traz para Liesel a fuga
intitula “O Manual do Co- necessária para passar
veiro” e só será lembrado por esse momento. Além
mais tarde quando Liesel dos livros, a “roubadora”
já está com sua nova fa- conta com a presença de
mília. Rosa Hubermann, a amigos completamente
mãe adotiva da menina, diferentes entre si, como
é uma mulher endurecida a esposa do prefeito, com
pela vida, de poucas pa- sua gigantesca biblioteca,
lavras e menos afetuosa Rudy, que sonha em ser
ainda. Carrega o peso de um famoso corredor e
gerenciar o lar e prover o Max, o judeu no porão.
sustento, já que Hans, o
novo pai, não consegue
Definitivamente, A
emprego fixo. Hans é o Menina que Roubava Livros

é um livro para se ler com
o coração e um olho nos
acontecimentos históricos
que dão pano de fundo à
narrativa. Faz o leitor refletir sobre a vida das pessoas
comuns na Alemanha da
Segunda Guerra.
O filme é sem dúvida
fiel ao livro e apresenta a
trama no nível certo de
dramaticidade. Ganha
pontos positivos ao fazer
uso continuo de ruído
ambiente, levando o espectador a fazer parte da
cena. É conduzido por
uma trilha sonora melancólica, porém longe de se
tornar chata, feita para se
apreciar.
Com ótimas atuações
de Geoffrey Rush, Emily
Watson e Ben Schnetzer, a
jovem atriz Sophie Nélisse
não teve dificuldades em
dar vida à “Menina que
Roubava Livros”. Com
certeza um filme para ser
assistido com a família.
Alexandre Czyruk
Jornalista
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