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A cidade que não acolheu o Filho de Deus
ficam sabendo da notícia
e vêm ao seu encontro.

Nossa igreja, como
em todos os anos, elege um tema e um lema
bíblico para reflexão das
comunidades. O novo
tema é “vidas em comunhão” e o lema bíblico é
“Procurai a paz da cidade
para onde vos desterrei
e orai por ela ao senhor,
porque na sua paz vós tereis paz.“ Jeremias 29.7.
Como o lançamento deste tema
e lema começa no Advento, me
propus a fazer uma reflexão sobre a
vinda de Jesus e a sua relação com
a cidade. Lendo a Bíblia encontrei o
texto de Lucas 3.3-7. “Então todos
foram se registrar, cada um na sua
própria cidade. Por isso José foi de
Nazaré, na Galiléia, para a região
da Judéia, a uma cidade chamada
Belém, onde tinha nascido o rei
Davi. José foi registrar-se lá porque
era descendente de Davi. Levou
consigo Maria, com quem tinha
casamento contratado. Ela estava
grávida, e aconteceu que, enquanto
se achavam em Belém, chegou o
tempo de a criança nascer. Então
Maria deu à luz o seu primeiro filho.
Enrolou o menino em panos e o
deitou numa manjedoura, pois não
havia lugar para eles na pensão.”

circunstância do recenciamento
imperial revela ao mesmo tempo
a antiga prática da migração e a
circunstância de José reafirmar
sua cidade natal, dado importante
para a profecia bíblica (Miquéias
5.2). A cidade, seja aquela que se
escolhe viver, seja aquela em que se
nasce, define nossa história e nossa
identidade. Posso até reclamar da
minha cidade, mas não posso negar
minha identificação com ela e a
necessidade de me colocar diante
de suas questões e dilemas.

O segundo aspecto tem a ver
com a maneira como José e Maria, e
consequentemente o próprio Jesus,
são acolhidos pela cidade. Descobrimos que a estrutura de hospedagem da idade não acolhe José e
Maria e Jesus acaba nascendo num
espaço indigno. A cidade ignora o
Dois aspectos chamam a atenção nascimento do Salvador. Pastores
nesta leitura. O primeiro é que a e magos, gente de fora da cidade,

Infelizmente este fato
tornou-se uma tônica na
vida de Jesus. Na cidades
ele encontrava rejeição.
Isto é tão verdade que os
Evangelhos são escritos revelando dramaticamente
que o capítulo final da vida
e morte de Jesus atinge
seu ápice na sua última
visita a Jerusalém, cidade, aliás, que
personifica Israel. Jesus dirá: “Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas
e apedreja os mensageiros que Deus
lhe manda! Quantas vezes eu quis
abraçar todo o seu povo, assim como
a galinha ajunta os seus pintinhos
debaixo das suas asas, mas vocês não
quiseram!” (Lucas 13:35).
Jesus é crucificado pela cidade,
ato executado inclusive, ao que
tudo indica, do lado de fora dos
seus muros.
Importante é que Jesus, mesmo
sendo rejeitado, não desistiu da
cidade. Sua missão plena de paz
e amor, deixou uma marca nela.
Morreu, deu sua vida, podemos
dizer, por amor a ela. A sua paz
é, por isso nossa missão também.
Oremos pela cidade e procuremos
pois a sua paz.
P. Cláudio Kupka
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Um furo de reportagem! Entrevistamos Maria mãe de Jesus. Ela
conta com detalhes como foi o
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Uma palavra de gratidão
Estamos chegando ao
final de mais um ano. Muita gratidão a Deus por ter
nos guiado até este instante. Foi um ano de muitos
desafios e provações. Com
a ajuda de muitos de vocês
fomos vencendo cada etapa de um trabalho que não
se encerra aqui.
Este é o momento
para dizer o quanto somos
gratos a vocês por tudo
que foi feito. Pelo carinho,
pelo abraço, pelo olhar
crítico ou de apoio lançado
sobre cada uma de nossas
iniciativas.
Somos gratos ao trabalho realizado por cada
pessoa que se envolveu nos
propósitos de nossa igreja.
Somos gratos aos funcionários, somos gratos aos
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Com certeza foi um
ano muito bom, de muitas
realizações e de vitórias.
Temos na paróquia diversos grupos de convivência,
estudo e construção da fé,
e todos foram trabalhados
e pensados com muito carinho. Vocês membros são
a razão da existência destes
grupos. A todos e todas o
nosso reconhecimento e o
nosso muito obrigado.
membros da Diretoria e do
Conselho Paroquial. Quero
agradecer o trabalho dos
diversos grupos. Muito
obrigado mesmo.
Agradecemos também aos nossos ministros,
incansáveis obreiros que
nos acompanharam ao
longo deste ano trazendo

É muito bom contar
a palavra de Deus para que com cada um e cada uma
nos iluminasse e nos desse de vocês nesta caminhada!
prudência e sabedoria na
condução dos trabalhos.
Desejo ainda um abençoado Natal e um Ano
Sabemos que algumas Novo repleto de paz e
vezes até erramos, mas amor e que Deus esteja
sempre na tentativa de com cada um.
acertar; temos consciência disto, pois não somos
Elaine Burkhard
perfeitos.
Presidente

Charge
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O Natal como Festa Mágica
Chega o mês de novembro e um espírito alvissareiro e esperançoso
começa a percorrer as ruas
da nossa cidade. Mesmo a
despeito da consideração
que leva à crítica do consumismo, as lojas começam a
ostentar seus ornamentos
de Natal. Assim, iniciam-se
a montagem de bonitas
árvores, os pinheiros ornamentados com bolinhas
e vários enfeites, coroas e
guirlandas são confeccionadas e comercializadas
e, em fim, colocadas bem
à vista, tanto no comércio
das ruas quanto nas casas
as quais transformam as
Na noite da véspera
do Natal, ao nos
reunirmos para
confraternizar, Jesus
está ali vivenciando
o nosso singelo
encontro, muito feliz
por ser o grande
aniversariante.

fotografia ao lado daquele
bom velhinho nos diversos
shopping centers da capital: é o Natal mais e mais se
configurando na até então
paisagem árdua e impiedosa da cidade grande.
Contudo, nem só de
tradições pagãs vive o
Natal. Esta celebração
corresponde a um aniversariante legítimo que
não pode ser jamais esquecido, o qual não pode
permanecer oculto por
trás da multiplicidade de
símbolos que caracterizam
uma festa popular que
se mostra constituída de
muitas facetas culturais:
comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, que
ocorreu a cerca de dois mil
anos atrás na cidadezinha
judaica de Nazaré.

de 1517, radicaliza ao extremo e propõe a salvação
que Cristo operou como
sendo irremediavelmente
a partir da graça e com
relação à qual nada podemos fazer, por Cristo
fomos então santificados
e assim compomos como
comunidade cristã a comunhão dos santos: tudo
se deu como um presente
infinitamente precioso
o qual foi ofertado por
nada de filosofia da reli- Deus Pai à humanidade
gião. E toda uma teologia penitente.
se originou na história
Assim, na noite da
da passagem desse Jesus
véspera do Natal, ao nos
pelo mundo humano. A
reunirmos para confrasaga de Jesus Cristo é de
ternizar, trocar presentes
fato muito incomum. Em e comer uma boa ceia,
dívida imensa com Deus Jesus está ali vivenciando
Pai, os homens um dia o nosso singelo encontro,
em queda encontravam- muito feliz por ser o gran-se à deriva, sem poder de aniversariante, mesmo
se salvar por si próprios que amiúde parecemos
pois esta tarefa lhes era não nos lembrar muito
muitíssimo grande. As- dele. Logo, não custa nada
sim, Deus se fez homem fazer um momento de
para fazê-lo e deste modo silêncio para uma prece,
uma criança nos foi dada. para a leitura de um salmo
O Natal então é o evento ou trecho bíblico como
de incrível intensidade reconhecimento e oferta
espiritual no qual aquela natalinos. Tenho certeza
criança veio ao mundo e que Jesus ficará muito
ela é esse tão falado Jesus, mais feliz e satisfeito seno Filho Unigênito de Deus, do por nós homenageado.
aquele mesmo de Abraão
João Artur Fortunato
e Moisés.

suas fachadas e jardins
com conjuntos encantadores de luzinhas faiscantes.
É tempo também de se
vestir de Papai Noel, quanA igreja cristã refordo as crianças admiram e
A teologia pode ser
pedem para postar uma informalmente denomi- mada, que remete à data
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Entrevista com Maria, mãe de Jesus
JR: Eu soube que quando
a senhora e José chegaram
a Belém, não encontraram
lugar para ficar. Como foi
isso?

Caminhando
apressado pelas ruas
de Jerusalém, estava
indo falar com Maria,
mãe de Jesus. Cheguei enfim a uma casa
ampla e confortável,
local onde os primeiros cristãos se reuniam para o “partir
do pão”. Maria estava
esperando numa sala.
Seu meigo olhar irradiava paz, amor, serenidade e bondade.
Grande emoção senti
quando ela se aproximou de mim.
Ao ser apresentado, ela convidou-me à sentar. Quando,
então, começamos a
conversar sobre os fatos que envolveram o
nascimento de Jesus,
desde a anunciação
até o nascimento em
Belém. Vejamos então
na íntegra a entrevista
que ela me concedeu.

Maria: É verdade, nós tivemos que sair de Nazaré
com destino a Belém por
causa do recenseamento
que o imperador romano
ordenou que fosse feito.
Tivemos que fazer essa
viagem, embora eu já
estivesse no nono mês,
porque José, meu esposo,
era de Belém.
JR: Foi muito difícil essa
viagem?
Maria: Em se tratando da
viagem propriamente dita,
foi, mas eu superei todas
as dificuldades porque
Jesus estava dentro de
mim dissipando o medo e
qualquer dúvida do coração. Eu tinha certeza que
o Pai providenciaria tudo.
E José (Maria se emociona)
José foi o homem perfeito
que me acompanhou em
todos esses momentos.
Ele foi corajoso, prestativo, carinhoso e amoroso
o tempo todo.
JR: Quando nós saímos de
nossa terra e vamos para
terras estranhas, sentimos algumas dificuldades.
Vocês sentiram isso em
Belém?
Maria: Não. Quando se
vive sob a graça de Deus,
por maiores que sejam as
dificuldades nós não a encaramos como dificuldade
ou problema. A graça de
Deus nos ajuda a perceber
que o Pai está cuidando
de nós mesmo quando
as aparências tentam nos
convencer do contrário.
Além disso, a fé nos mos-

tra que, de alguma maneira, toda a dificuldade que
enfrentamos será para o
nosso próprio bem. E foi
isso que aconteceu. Eu
e José sabíamos que a
providência do Pai estava
cuidando de nós e que
tudo seria para o nosso
bem, apesar da “aparente” dificuldade.
JR: Aparente dificuldade?
Poderia explicar melhor?
Maria: É que meu corpo
já começava a dar sinais
de que o parto estava
próximo e eu sentia todo
o desconforto de uma
mulher grávida aos nove
meses. Toda mãe sabe o
que é isso. Numa situação
dessas, se você não encontra um lugar onde possa
ficar para dar à luz a um
filho com um mínimo de
conforto, tudo fica mais
difícil. Do ponto de vista
humano, material, nossa
dificuldade era imensa.
Faltava tudo. Porém, nós
sabíamos que estávamos
vivendo segundo a vontade de Deus. Por isso a dificuldade parecia menor. E
o consolo de Deus dentro
de nossos corações era tão
grande que não sentíamos
medo e nem resmungávamos em momento algum.
Por isso, José não desistiu.
Ele me deixou num lugar
seguro, onde havia água e
alimentação e saiu à procura de um lugar para nós.
Belém estava abarrotada
de gente por causa do
recenseamento. A única
acomodação que José encontrou foi um estábulo.
Fomos para lá sem receio.
Quando chegamos, vimos
que era um lugar discreto
e muito aconchegante.
Tinha água, abrigo do frio

e animais que ajudavam
aquecer o lugar. Quando
vi, Jesus já tinha nascido
e já estava dormindo na
manjedoura.
JR: Como foi o nascimento
de Jesus?
Maria: Assim que o primo
de José saiu, eu senti que
Jesus começou a nascer.
Sentia as contrações e
toda a força que meu
corpo fazia, porém, não
sentia dores. Foi um parto
tranquilo. A única pessoa
que estava presente e
que me ajudou em tudo,
foi José. Jesus nasceu nas
mãos dele. Assim que
terminou, José foi quem
cortou o cordão umbilical.
Foi José quem ferveu água
e lavou a mim e a Jesus;
enrolando-o, em seguida,
em uma faixa. Havia um
brilho diferente naquela
noite. José saiu para contemplar esse brilho e ao
voltar falou-me que tinha
visto uma estrela muito
brilhante no céu. Só depois, quando os magos
vieram do Oriente e nos
falaram sobre a tal estrela
que eles vieram seguindo,
é que nós compreendemos. Depois vieram pastores que estavam no campo
e disseram que foram
avisados por anjos sobre
o nascimento do Salvador.
Nós ficamos admirados
com a sabedoria de Deus.
JR: Por que?
Maria: Porque Deus revelou o seu maior segredo
aos pastores, isso é, aos
pequeninos, aos mais humildes. Foi a estes que o
Pai revelou seu segredo
mais precioso.
Adaptação do texto original de
Vicente Abreu.
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O mundo mudou, a família mudou. E nossas cabeças?
Um dos meus primos
postou um link muito
interessante no seu Facebook: era de um texto tão
instigante quanto simples
e afetivo. Nele, sua autora
revela como foi contar ao
seu filho de 12 anos que
ela tem uma namorada,
Clare, e as reflexões que
isso gerou e as lições que
tirou dessa situação, sua
visão de família e de companheirismo de vida.
Maria Bello, a autora,
fala que seus sentimentos
por Clare não são como
“borboletas no estômago”, pois eles são muito
mais profundos do que
isso. Depois de alguns
meses de relacionamento,
ela decidiu compartilhar a
verdade dessa relação com
a sua família, uma grande
e tradicional família ítalo-polonesa, da Filadélfia.
A resposta do seu pai
veio entre baforadas de
charuto: “Ela é uma boa
menina, vai ser boa para
você”. Sua mãe e os outros
parentes ecoaram seus
sentimentos. Talvez eles
não fossem tão tradicionais, reflete Maria.
Nesse sentido, ela explora as questões dos
vários relacionamentos
que teve na vida: amigos,
ex-marido e namorados, e
questiona se e porquê se
chamam de parceiros só
aqueles com quem se tem
ou se teve sexo. É uma pergunta interessante, pois
dividimos momentos importantíssimos de nossas
vidas com pessoas diferentes, de sexos e idades diferentes e qual seria a razão
de não as chamarmos de

É importante que reflitamos sobre esses assuntos e uma das coisas mais
admiráveis do texto é que
são reflexões particulares,
que a autora compartilha
conosco, sem fazer nenhuma forma de pressão
ou de escândalo. Vivemos
num mundo em constante
mutação e muitas coisas já
mudaram e para melhor.
Se pensarmos bem, há
meros duzentos anos a
escravidão era uma coisa
normal e as mulheres não
tinham direitos políticos...
Não é incrível pensar que
nossos bisavôs viviam num
mundo assim? Talvez daqui a 200 anos as pessoas
se espantem da mesma
forma ao verem que no
século XXI ainda se disFamília Moderna - O seriado foca-se nos relacionamentos das cutiam os direitos dos
famílias atuais, abordando pontos como a homossexualidade, a homosexuais.
adoção e o divórcio, a partir do cotidiano de três famílias (uma
tradicional, mas multi-cultural, outra que lida com as mutações e
dinâmicas dos jovens e a terceira, formada por dois homens, que
adota um bebê vitenamita).

nossos parceiros? Isso não
esvazia uma palavra tão
cheia de significados? Não
limita nossa visão a respeito de pessoas que dividem
nossas vidas, nosso pão,
nosso cotidiano? Ela conta
que seus sentimentos sobre apego e parceria têm
sido sempre de que eles
são fluidos e em constante
evolução. Fala que o pai de
Jack, Dan, sempre será seu
parceiro, porque eles compartilham Jack. Ela acha
que Dan é o melhor pai e o
homem mais maravilhoso
que conhece e só porque
seu relacionamento não
é sexual isso não faz dele
menos que um parceiro;
afinal, raciocina Maria,
eles partilham os mesmos

valores fundamentais, inclusive colocando o seu
filho em primeiro lugar. O
mesmo vale para seu ex
mais recente, Bryn, que
continua seu parceiro,
porque compartilham o
ativismo social. E Clare
será sempre sua parceira,
porque ela é também a
sua melhor amiga.
Maria Bello também
conta como se preocupou
em como ela seria rotulada – ela é escritora e atriz e
sabe que nossa sociedade
rotula as pessoas em função de suas vidas sexuais.
Como essa nova relação
afetiva influenciaria a sua
carreira? Será que as pessoas precisam ser rotuladas dessa forma?

Acho importante que
nós, como comunidade
cristã, pensemos nessas
questões, pois somos chamados a quebrar as cadeias do preconceito e
da exclusão em todos os
aspectos da vida e não
apenas naqueles pontos
em que concordamos.
Pode ser que a voz de Deus
soe exatamente ali onde
temos dificuldades e/ou
ideias pré-concebidas (um
pré-conceito).
Ah, e sabe qual foi a
reação de Jack ao saber
que sua mãe tem uma
namorada? Ele disse:
“Mamãe, amor é amor, do
jeito que for”. Acho que
precisamos ser tão sábios
e receptivos quanto esse
menino de 12 anos.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
fonte: www.nytimes.com
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Pátios

Tive uma infância feliz. Morava na casa do
meu avô onde tinha jardim
de flores, horta, pomar e
um pátio povoado de galinhas e patos e, no centro,
um pombal de uma perna
só, isto, sustentado por
sólido pé de madeira. Lá
no alto moravam as pom-

bas. De vez em quando a
cozinheira encostava uma
escada no pombal para
pegar uma pomba destinada a ser assada para a
dieta do meu avô. Sempre sobrava um pedaço
para mim. Até hoje sinto
saudades daquelas pombinhas assadas. Alguns anos
mais tarde eu brincava de
“Ciranda, cirandinha” no
pátio do jardim de infância. Este pátio era separado do pátio de recreio
do colégio por uma cerca
de tábuas carcomidas por
cupins, com grandes buracos pelos quais podia-se namorar com os guris
“grandes” do colégio.
Casei, tive filhos e fui morar numa casa que tinha
um pátio para o cachorro.

Certo dia surpreendi meu
filho bebendo água da
tigela do cachorro. Fiquei
tão apavorada pensando
nas doenças que esta água
poderia transmitir que
apliquei um castigo exagerado, incompreensível
para uma criança pequena. Até hoje tenho remorsos. Anos mais tarde, com
os filhos no colégio, eu
aproveitava as tardes de
domingo para folhear com
eles livros com ilustrações
de castelos com grandes
pátios onde circulavam
suntuosas carruagens levando reis e rainhas. Um
dos castelos causou muita
admiração e comentários
pela quantidade de janelas. Meus filhos tiveram
muita pena do rei e da

rainha porque tinham que
fechar todas as noites a
grande quantidade de
janelas. Consolei-os mostrando os chafarizes no
centro do pátio, onde o
rei e a rainha podiam refrescar-se depois da árdua
tarefa de fechamento das
janelas. Gostaram quando
contei que o tão louvado e
cantado Paraíso, na verdade, era um pátio no centro
das casas mouriscas, com
chafariz, descrito por dicionários como “lugar
aprazível e delicioso” “...e
aí Adão e Eva comeram da
maçã e Deus enxotou eles
do Paraíso...” assim deram
por encerrado o assunto,
dando fim a toda conversa
sobre pátios e paraísos.
Sofia Renner

Notícias da OASE
No dia 5 de dezembro
ocorreu o encerramento
das atividades da OASE.
Foi uma festa linda e muito alegre. Cantamos hinos
natalinos acompanhados
por músicos da nossa
comunidade. O Pastor
Cláudio, nosso mentor espiritual, fez uma reflexão
a respeito do Advento.
Nossa presidente Carole
Konig foi incansável na
organização. A turma da
OASE era uma felicidade
só e as conversas já tinham um ar de saudade.
Algumas já estavam fa-

nodal da OASE em Itati.
Participamos do culto
dominical em celebração
da Semana Nacional das
OASEs, apresentando uma
peça teatral sobre Dorcas.
Cada um com seu talento
e esforço, durante todo o
ano, fez com que nosso
Bazar de Natal fosse um
sucesso. Tivemos uma
enorme visitação da comunidade e público externo, o que nos permitiu
uma boa arrecadação em
prol da Creche Lupicínio
Rodrigues, do CEDEL e
da reforma da cozinha da
nossa Igreja Matriz.

o ano. Todas se sentiram
abençoadas porque o
trabalho do ano todo
teve ótimos resultados.
Fizemos almoço para a
comunidade, Chá do Dia
da Mães, Café Colonial,
participamos de vários
jubilares de outras OASEs.
Desejamos um Feliz
Estivemos no Seminário
Natal e muitas alegrias
de Avaliação e Planejapara o ano de 2014.
N o s s a p r e s i d e n t e mento da OASE Sinodal,
Dorali Konrad Schuck
agradeceu o empenho na Assembleia da OASE
que todas tiveram durante Sinodal, na Semana SiVice-Presidente
zendo projetos para o ano
que vem. Cada uma das
participantes trouxe doces e todas se abraçaram
ao receber as lembranças
da sua amiga secreta e
da OASE. Lembramos,
também, com carinho e
tristeza, a perda de duas
colegas: Ellen Thudium
Treter e Ivone Arnt Conte.
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Natal das crianças – um gesto solidário
A “profe” do Culto Infantil perguntou num domingo “quem é o meu próximo?” E uma das crianças
respondeu tranquilamente
e cheia de si “aquele que
não tem brinquedo ou comida”. Há 2 anos a equipe
do Culto Infantil trabalha
com as crianças o compromisso com o próximo e a
tarefa das pessoas cristãs
no mundo.
Uma ação bem prática
foi desenvolvida em 2012
para que as crianças compreendessem, na prática, o
significado de solidariedade e amor ao próximo: um
cofrinho de contribuição
das crianças. As crianças
pediram que o dinheiro do
cofrinho fosse destinado
a compra de brinquedos
para o Natal de crianças
carentes. Mas a ideia não
parou ali. Ainda em dezembro de 2012, envolveu-se

quia foi envolvida nessa
ação. As educadoras das
duas instituições construíram um presépio no
pátio da igreja e dentro de
uma caixa foram colocados
cartões com os nomes e
pedidos das crianças e adolescentes. Agora o desafio
foi maior: presentear 200
crianças e adolescentes.

toda a paróquia com a
adoção das “botinhas” da
árvore de Natal e, assim,
beneficiando 100 crianças
da Lupicínio Rodrigues.

a oficina de Natal, ocorrida em 30 de novembro,
as crianças escolheram
3 cartões com nomes de
crianças do CEDEL e LUPI
para a quais comprarão os
No início deste ano, o presentes com o dinheiro
cofrinho continuou. Todos do cofrinho.
os domingo as crianças
depositaram sua oferta
Mais uma vez a prode gratidão ali. Durante posta foi além e a paro-

O objetivo está sendo
alcançado e a teoria vivenciada na prática pelas
crianças do culto infantil.
A solidariedade experimentada para fora dos muros
da paróquia. Quem é o
meu próximo? Essa é uma
resposta que as crianças
estão dando com simplicidade e amor. Doando com
o coração cheio de alegria
e gratidão, e fazendo um
mundo melhor e mais humano.
Pa. Cristiane Echelmeier.

Grupo Singulares

O grupo Singulares,
além de suas reuniões quinzenais, promove passeios e
viagens. É oportunidade
para os participantes se

conhecerem melhor e se divertirem. No dia 23 de novembro, tivemos o último
passeio de 2013. Desta vez
fomos para Lomba Grande/

NH, para o Sítio São Luiz.
Foram 31 pessoas ao todo.
De fato, houve uma grande integração no grupo.
Convidamos também para
participar conosco desse
evento as companheiras
do Grupo de Reflexão da
Mulher Luterana. Elas gostaram também do passeio.
Destaque foi para a longa
trilha que fizemos pelo sítio. Considerando a idade
de alguns participantes, todos se saíram muito bem.

lestra sobre Alimentação
Integral com a Pa. Marlene
Zizemer Gaede de Itati/RS.
No último dia 14 de
dezembro tivemos o encerramento das atividades
do grupo em 2013. Os 32
participantes estavam muito descontraídos e gratos
pelo ano de atividades.

É bom lembrar que o
Grupo não encerra suas atividades, ele continua nas
férias sempre no segundo e
Para o dia 8 de março no quarto sábado do mês,
nosso grupo já tem mar- às 15 horas
cado um passa-dia aqui
Edeltraud Vanderlinde
na paróquia com uma pa-

E vieram as duas
Por volta de 1912, a comunidade contava com
cerca de 600 famílias. A Comunidade Evangélica
de Porto Alegre era a maior do Rio Grande do
Sul, compreendendo 1.594 famílias, totalizando
cerca de 7.300 pessoas. Era hora de expandir o
atendimento a este povo. Foi assim que em 1914
nasceu a Igreja da Paz, no bairro Navegantes.1

liderança competente exerceu grande influência
tanto nos caminhos da Comunidade Evangélica
como em toda a vida cultural da “colônia alemã”.
Ele tinha sólida formação teológica, ainda na linha
liberal, boa formação cultural, era bom orador,
organizador e líder comunitário.

Em 21 de junho do mesmo ano a Associação
Alemã lançou a pedra fundamental de seu hospital.
Em 1915 sentiu-se a necessidade de reformar a
parte da nave, ampliando a igreja, com a inclusão
de uma abside2 e duas sacristias. Houve algumas
modificações internas. O púlpito foi colocado para
a direita e a igreja recebeu novos bancos.
Durante a I Guerra Mundial houve uma estagnação das atividades da Comunidade, bem como
nas outras organizações de origem germânica. No
entanto, os cultos e ofícios religiosos continuavam
sendo realizados.

Altar da Igreja de Cristo

Pastor Karl Gotschald

Em 1921 o P. Karl Eduard Gottschald veio
para a Paróquia Matriz. Ele era um homem cuja

Um fato pitoresco aconteceu em 5 de julho de
1922, um incêndio destruiu a sacristia do templo.
Durante a madrugada o filho do Pastor ouviu
estrondos no templo, de modo que as chamas
já saiam pela janela da sacristia. O incêndio foi
controlado e percebeu-se que os utensílios do altar
haviam sido roubados. A polícia conseguiu localizar
o ladrão, que procurava vender os utensílios
roubados para irmãs católicas. Os utensílios
roubados foram recuperados, no entanto o fogo
havia destruído todos os móveis da sacristia e
também uma biblioteca da comunidade que se
encontrava no local. Em outubro do mesmo ano
ampliou-se a abside do templo e a igreja reformada
pôde ser consagrada. Na entrada da igreja
encontram-se as palavras: Jesus Cristo ontem, hoje
e na eternidade.
Como ideia do ritmo de vida da comunidade
citamos 1926. Foram realizados 141 batismos, 37

1 Em 2014 a Comunidade da Paz celebra 100 anos de existência.
2 Abside: Termo arquitetônico, que significa arco ou abóbada, é a ala de um edifício (normalmente religioso) que se projeta para fora de forma
semi-cilíndrica ou poliédrica e em que o remate superior é geralmente uma semi-cúpula (planta circular) ou abóbada (planta poligonal).

guerras mundiais...
casamentos, 82 sepultamentos, 82 confirmações
e 903 comungantes participaram da Santa Ceia.
Instituíram-se meditações semanais e dominicais
na comunidade.

a presença da CEPA em todos os bairros onde
houvesse maior concentração de evangélicos
luteranos. Também foram fixados pontos de
irradiação missionária.

Com o crescimento da comunidade viu-se que
as ampliações anteriores não comportavam mais
o número de fiéis. Encomendaram então quatro
estudos para ampliação da igreja. Um deles foi
do arquiteto Theodor Wiederspahn. Porém todos
foram deixados de lado, pois a comunidade
concluiu que precisavam de um plano mais
audacioso, que, além de atender o problema de
espaço, representasse uma mudança na imagem
da comunidade para a sociedade.

Em 1956 foi fundada a Paróquia São Mateus,
na zona sul e foi criado o pastorado estudantil
para a juventude universitária. Em 1959 a escola
da Paróquia Martin Luther foi transformada em
Ginásio Pastor Dohms.

Em 1927 foi inaugurado o Hospital Moinhos de
Vento e em 1931 foi fundada a Igreja Martin Luther,
e em 1936 a sua escola. Então veio a Segunda
Grande Guerra Mundial (1939-1945). Este foi um
período bastante difícil para a comunidade alemã
no Brasil. A a eventual simpatia de alguns pelo
movimento nacionalista alemão, foi interpretada
como traição e ameaça à posição brasileira que
ficou do lado aliado. Muitos alemães foram presos,
inclusive pastores. O idioma alemão foi proibido
nas escolas, igrejas e instituições. Bibliotecas e até
livros pessoais em alemão foram confiscados e
destruídos. A vinda de pastores da Alemanha foi
suspensa. As igrejas tiveram, de uma hora para
outra, que mudar o idioma de seus cultos, hinários
e jornais para o português. Somente com o fim da
Guerra, pode-se respirar novos ares. Uma Igreja
Luterana brasileira estava nascendo. Iniciou-se a
formação teológica em São Leopoldo e pastores
brasileiros começaram a atuar nas comunidades.

Em 15 de novembro de 1959 foi lançada a
pedra fundamental do Centro Evangélico e foram
reformulados os antigos estatutos da Comunidade,
dando maior expressão às paróquias e aos
Conselhos Paroquiais. Foi feito um planejamento
global para a CEPA antevendo a criação de núcleos
nos bairros Petrópolis e Vila Ipiranga. Em 1959 foi
fundada a Paróquia dos Estudantes..

Em 1956, o pastor Egon M. Koch foi chamado
à Matriz. Era conhecido como bom administrador
e sua tarefa era atacar a construção do Centro
Evangélico, como se chamava o empreendimento
total de construção de uma nova igreja e de
um prédio administrativo para a Comunidade
Evangélica e a sede da então nova Confederação
Evangélica, futura IECLB.
A década de 1950 e 60 foi um tempo em que
a Comunidade Evangélica experimentou uma fase
de revitalização e de expansão extraordinárias.
Pela primeira vez foi feito um plano que previa

Lançamento da Pedra Fundamental do Centro Evangélico
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ALPHA 2013
“No dia 28 de novembro ocorreu o último encontro do grupo Alfa em
2013. Os encontros aconteceram durante todas as
quintas-feiras, pautados
pelo acolhimento – temas
da fé cristã foram experienciados nos diferentes
espaços: ensino Confirmatório, aula de música
para as crianças e os pais
e mães participaram de
palestras. Os encontros
iniciaram sempre às 19h
com uma janta.
Na avaliação destacou-se: os encontros do
grupo Alfa são especiais!
Existe acolhimento, bem
estar, camaradagem, per-

tence a uma comunidade
que transformou aquela
“obrigação” inicial (no caso
dos pais de confirmandos)
em algo prazeroso. Muitos
dos presentes consideram
o momento tão produtivo
em suas vidas que surge
um sentimento de perda
quando não é possível
comparecer. Outros afirmam que nesses eventos

Notícias do Arco-Íris

é possível enriquecer o seu
dia a dia, tanto pelos vínculos criados quanto pelo
conhecimento religioso
adquirido.
A confraternização
propiciada pela janta comunitária não é apenas
uma experiência gastronômica, mas o prazer de
compartilhar o “pão” com
velhos e novos amigos, e
a sinceridade com que é
possível se expressar nos
momentos de interação,
onde podemos assumir
nossa incompletude com
relação à Cristo. Esta experiência transforma a
vida em real crescimento
pessoal e espiritual. A

organização dos encontros é algo surpreendente:
qualidade de palestrantes, acolhimento de novos
membros, oferta de alimentos e material de apoio
às explanações e mediação
dos estudos nos pequenos
grupos por membros mais
antigos no grupo. Contudo, acredito que a maior
qualidade deste grupo é
a sua heterogeneidade,
o que permite ampliar a
visão sobre a vida em comunidade em um mundo
cada vez mais pautado
pelo individualismo e preconceito.
Nesses encontros, não
importa o que somos lá
fora, ali somos aprendizes
de viver segundo os preceitos da Igreja Luterana com
o apoio do Pastor Werner
e demais amigos na busca
de nos tornarmos alguém
melhor. Venham vivenciar
com a gente esta experiência no próximo ano!”
Heloisa Holnagel

????
Apesar dos pesares o
Grupo de Idosos Arco-Íris
continua firme. Verdade é
que o inverno longo, frio
e chuvoso fez baixar o número de frequências, tanto
assim que a chegada de
cada participante corajosa
era festejada com aplausos
e uma xícara de chá quente. Agora, com a chegada
da primavera o número de
presenças já aumentou,
sem influir, no entanto na

qualidade do ambiente
que se mantém alegre, de
amizade e solidariedade.
Continuam as aulas de
ginástica e os ensaios do
coral, acontecendo na
mesma tarde, facilitando
o acesso para quem quiser participar. Continuam, também, as reuniões
quinzenais tradicionais e
reuniões em alemão que se
realiza na primeira terça-feira do mês.
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Um final de semana muito feliz!
Dentro da programação da Igreja da Reconciliação, em nossa Paróquia
Matriz da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no
Brasil, fomos contemplados
com um final de semana
maravilhoso. Vinte casais
reuniram-se para estudar
maneiras que possam garantir ao marido e à mulher
um relacionamento cristão
e de amor duradouro.
no centro da sala de reuniões havia uma série de
No sábado 26 de ou- objetos no chão. Os pastotubro partimos de ônibus res Cláudio Kupka e Werner
às 8 horas rumo a Farrou- Kiefer pediram aos casais
pilha, chegando em torno que escolhessem um dos
de 10 horas ao hotel que objetos e relacionassem o
nos hospedou por um dia significado do mesmo em
e meio. De acordo com a suas vidas, e isso foi muito
programação preestabe- interessante. Em seguida,
lecida, iniciamos com um aprendemos com o Pastor
saboroso café e chá de Mark Gungor que poderecepção seguindo-se a mos sorrir para garantir
apresentação dos casais e um melhor casamento. Ele
de dois pastores de nossa contou a parábola dos dois
Igreja, que conduziram os cérebros mostrando que o
trabalhos. A seguir, todos cérebro da mulher é muito
sentados, verificamos que diferente ao do homem e

mente na sala de estudos,
e lá recebemos as bênçãos
do dia e os desejos de uma
boa noite com a entrega
de um bombom com uma
mensagem.

isso precisa ser bem compreendido durante toda
a vida. Isso foi motivo de
discussão em grupos. Neste mesmo dia, no final da
tarde, fomos ao centro de
compras acompanhados
de muita chuva. Na volta ao
hotel, após todos cuidarem
do visual, reunimo-nos no
restaurante para o jantar,
durante o qual fomos agraciados com a apresentação
de um coral entoando músicas italianas. Houve grande interação com os grupos
que ali estavam. Após o
jantar, nos reunimos nova-

No domingo, após o
café da manhã nos reunimos na sala de estudos e relatamos por escrito nossos
arrependimentos. Tais relatos foram transformados
em cinzas, simbolizando
o perdão de Deus. Após,
foi celebrado o culto com
Santa Ceia e a benção final
a cada casal. Ainda houve
sorteios de brindes, agradecimentos e propostas para
o terceiro retiro.
Após o almoço visitamos a Vinícola Miolo,
e de lá retornamos para
nossas casas, todos felizes
e contentes aguardando o
próximo encontro.
José Maria de Souza e
Leni Hetzel

Vésperas

Desde 1996, a Paróquia
Matriz acostumou-se a contar com a participação do
Grupo Cantabile nos cultos.
Inicialmente era um peque-

no grupo de menos de 10
pessoas. O Cantabile foi
crescendo, e no ano 2000
fez seu primeiro concerto
como coro de câmara, com

participação de orquestra.
Em 2006, o coro constituiu
uma Associação Cultural,
com a finalidade de produzir projetos culturais em
parceria com órgãos governamentais e empresas
privadas. Finalmente isso
tornou-se realidade em
2013 com o Projeto Vésperas. Idealizado pelo maestro
Delmar Dickel, o “Vésperas”
é uma série de concertos de
músicas sacra de grandes
compositores do século
XVIII: Bach, Händel, Vivaldi e Mozart. Para tal, foi
constituída uma Orquestra
de Câmara sob regência do

maestro Louis Marcelo Illenseer; foram selecionados solistas vocais e instrumentais,
que juntos com o Cantabile,
Donna Voce, Coro Feevale
e Coro do Dmae realizaram
cinco programas na Igreja
da Reconciliação. Um dos
programas foi repetido na
Igreja de Hamburgo Velho.
Os concertos têm tido uma
grande aceitação de público, com média superior a
250 pessoas por evento. O
projeto é financiado pelo
Sistema Pró-Cultura/RS (incentivo fiscal de ICMS) e
conta com o patrocínio de
Favorit e Jackwal.
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Ofícios
MEMBROS NOVOS

CASAMENTOS

Haidi Drebes; Tiago Luis
Drebes Schäfer; Silvia Beatriz Antunes Markus e
sua filha Helena Markus
Michalski; Dário Marcos
Hasper sua esposa Jéssica
Aguiar Korn Azevedo e
seu filho Nicolas Aguiar
Kern Hasper; Joice Schaak
e seu esposo Nédio Pedro
Pastorello; Kalika Pittelkow
seu esposo Luis Felipe Birufad Gutierres e seus filhos
Kashire Pittelkow Pasquaini e Kyra Pittelkow Kariski;
Evely Cristiane Heller e sua
filha Helena Heller Brum
Silveira; Marlene Hinz e
seu esposo Jair Antônio
Martini; Bruna de Andrade
Machado Munhoz e sua
filha Martina Machado
Munhoz.

07/12/2013 - João Carlos
Salin Gonçalves e Eloisa
Beatriz Enck Gonçalves
(Bodas 40 anos).
05/12/2013 - Alessandro
Ventura e Martha Hädrich.
14/12/2013 – Rodrigo Costa de Freitas e Juliana
Schuvingel.
BATISMOS
Helena Heller Brum Silveira,
Filha de: Marcelo Brum Silveira, Evely Cristiane Heller.
Débora Thönnigs Schünemann, Filha de: Carlos Alberto Schünemann, Anelise Thönnigs Schünemann.
Betina Corrêa Müller, filha
de: Andreas Reetz Müller,
Caroline da Rosa Corrêa.

Augusto Coppini Riedner,
filho de: Charles Edison
Riedner e Angela Zecca
Coppini Riedne.

Samuel Monteiro Rodrigues Filho, falecido em
28/09/2013, aos 19 anos.
Lourancy Ferrari Brudna,
falecida em 16/10/2013,
Helena Markus Michalski,
aos 92 anos.
filha de: Vinicius Didio
Michalski e Silvia Beatriz Ernesto Klettner, falecido
em 24/10/2013, aos 66
Antunes Markus.
anos.
Martina Machado Munhoz, filha de: Ricardo Gilka Romero Tietbohl,
Cesar Munhoz e Bruna de falecida em 13/11/2013,
Andrade Machado Mu- aos 91 anos.
nhoz.
Ellen Thudium Tretter, falecida em 26/11/2013, aos
Gustavo Gonçalves de
87 anos.
Melo, filho de Eduardo de
Melo Pinto Filho e Aline Hans Dieter Rahn, falecido
em 29/11/2013, aos 85
Enck Gonçalves Pinto.
anos.
Ivone Arnt Conte, falecida
em 04/12/2013, aos 90
Edith Ilse Guimarães, fale- anos.
cida em 08/09/13, aos 97 Udo Schutze, falecido em
27/11/2013, aos 67 anos.
anos.
ÓBITOS

Agenda
27/02

Início Ensino Confirmatório e Encontros no Caminho

19h

07/03

Dia Mundial de Oração

16h

16/03

Almoço (Coordenação: OASE)

12h

26/03

Encontro com Lutero

19h

13/04

Assembleia da Paróquia MAtriz

11h30min

Festa de encerramento
A Festa de Encerramento das Atividades da
Paróquia é uma ação que procuramos sempre mais
valorizar. Neste ano aconteceu na noite de 1º de
dezembro e teve como novidade a apresentação de
grupos da paróquia. Um grupo trouxe um jogral;
outro, uma dramatização; outro, uma oração. O
ponto alto foi a dramatização que envolveu vários
participantes, com improviso feito pelo grupo de
contação de histórias “Só nós”.
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Switchfoot não toca músicas cristãs. E daí?
Switchfoot é uma
banda de rock alternativo
de San Diego, California.
Formada por Jon Foreman
(vocais, guitarra), Tim Foreman (baixo, vocal), Chad
Butler (bateria, percussão),
Jerome Fontamillas (guitarra, teclados, vocal), e
Drew Shirley (guitarra),
é conhecida por fazer
música para pessoas que
pensam, com letras tematicamente filosóficas,
baseadas em poemas e
perspectivas alternativas.
Tem influências variadas,
que vão de T.S.Eliot a Santo Agostinho, mas não se
dedica a cantar músicas
cristãs. Jon Foreman falou
a esse respeito na entrevista abaixo.
“Para ser honesto, esta
questão me entristece,
porque sinto que ela
representa um problema
muito maior do que
simplesmente algumas
músicas do Switchfoot.
Na verdadeira forma
socrática, deixe-me lhe
fazer algumas perguntas:
Lewis (C.S. Lewis, autor
de Crônicas de Nárnia)
ou Tolkien (J.R.R. Tolkien,
autor de O Senhor dos
Anéis e O Hobbit) mencionam Cristo em qualquer
de suas séries de ficção?
As sonatas de Bach são
cristãs? O que é mais semelhante a Cristo, alimentar
os pobres, fabricar móveis,
limpar banheiros ou pintar
um pôr do sol? Há um
cisma entre o sagrado e o
secular em todas as nossas
mentes modernas.

Switchfoot – nem pensar em baladas gospel

time de voleibol feminino é
falha e herética. A posição
que um líder de adoração é
mais espiritual do que um
zelador é condescendente
e falha. Essas vocações
e propósitos diferentes
demonstram ainda mais a
soberania de Deus.

parte da minha vida. Mas,
julgando pelas Escrituras,
só posso concluir que o
nosso Deus está muito
mais interessado em como
eu trato os pobres, os quebrantados e os famintos,
do que com os pronomes pessoais que eu uso
quando eu canto. Eu sou
um crente. Muitas dessas
músicas falam sobre essa
crença. A obrigação de
dizer isso ou fazer aquilo
não soa como a gloriosa
liberdade que Cristo morreu para me dar.

Muitas canções são
dignas de serem escritas.
Switchfoot escreverá algumas; Keith Green, Bach e
talvez você mesmo tenha
escrito outras. Algumas
dessas canções são sobre
redenção, outras sobre o
nascer do sol, outras sobre
No entanto, eu tenho
nada em particular: escri- uma obrigação, uma dívida
tas pela simples alegria da que não pode ser quitada
música.
por minhas decisões líricas.
Minha vida será julgada
Nenhuma dessas mú- por minha obediência, e
sicas nasceu de novo, e não por minha capacidade
nesse sentido, não existe de limitar as minhas letras
tal coisa como música nessa ou naquela caixa.
cristã. Não. Cristo não veio
A visão de que um morrer por minhas músiTodos temos vocações
pastor é mais ‘cristão’ do cas, ele veio por mim. Sim. diferentes; Switchfoot está
que um treinador de um Minhas músicas são uma tentando obedecer ao

que fomos chamados.
Não estamos tentando ser
Audio Adrenaline ou U2
ou POD ou Bach; estamos
tentando ser Switchfoot.
Uma canção que tem as
palavras ‘Jesus Cristo’ não
é nem mais nem menos
‘cristã’ do que uma instrumental (já ouvi muita gente dizer ‘Jesus Cristo’ e não
estavam falando sobre o
seu redentor). Jesus não
morreu por nenhuma de
minhas músicas. Portanto,
não há hierarquia de vida
ou músicas ou ocupação,
só há obediência. Temos
um chamado para tomar
a nossa cruz e seguir. Podemos ter certeza de que
essas estradas serão diferentes para todos nós.
Assim como você tem um
corpo e cada parte tem
uma função diferente,
assim também em Cristo
nós, que somos muitos,
formamos um só corpo e
cada um de nós pertencemos uns aos outros. Por
favor, seja lento em julgar
‘irmãos’ que têm um chamado diferente.”
Esse ponto de vista
questiona uma visão muito simplista de como deve
ser a arte cristã e também o fato de que todos
nós temos uma grande
tendência a colocar os
demais dentro da mesma
“caixinha” em que habitamos, sem pensar que cada
artista cristão tem o seu
chamado e a sua missão
no Reino. Vale a reflexão.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
Fonte: http://umprecursor.wordpress.
com/2013/12/07/porque-switchfootnao-canta-musicas-cristas/
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Por bons poderes
Conhecido como o “Hino de Bonhoeffer”, “Por
bons poderes” é a última poesia do mártir luterano
Dietrich Bochoeffer. Foi dedicado à mãe e à noiva na
passagem do ano de 1944 para 1945. É hoje um hino
traduzido para diversas línguas e também consta no
hinário da igreja luterana, refletindo bem o espírito
do Advento.
VON GUTEN MÄCHTEN
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

POR BONS PODERES
Por bons poderes sinto-me cercado,
bem protegido e bem consolado.
Assim desejo eu passar os dias
e ter convosco um ano de alegrias.
Ainda o antigo nos tortura
o peso de maus dias dá amargura.
Senhor, dá a nossas almas acuadas
a salvação à qual são preparadas.
Estende-nos o cálice amargo
da dor e o beberemos sem embargo,
porque nos vem de tuas mãos divinas.
Até com gratidão sofrer ensinas.
E se quiseres dar-nos alegrias
ainda sob o sol dos breves dias
então nos lembraremos do passado
e entregamo-nos ao teu cuidado.
Deixa que chamejem as velas cálidas e claras,
que tu mesmo trouxeste para as nossas trevas.
Permite, se possível, que outra vez nos reunamos!
Pois bem o sabemos, tua é a luz que na noite brilha.
Quando o silêncio se espalhar profundo
permite que então ouçamos aquele som perene
do mundo que repleto de adoração ecoa
com o canto que a ti teus filhos entoam.
Por bons poderes muito bem guardados,
confiantes esperamos o que há de vir.
Deus sempre conosco está de noite e de manhã,
e certamente a cada novo dia.

O texto musicado pelo compositor alemão Siegfried Fietz pode ser conferido no Youtube: http://youtu.be/A_mkC9Eifa0. Outra versão encontra-se em http://youtu.be/SKLbLuOfV4k
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Ajude José e Maria a encontrar um lugar para Jesus nascer!
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Nelson Mandela, João Paulo II e um mundo que carece de
verdadeiros líderes globais

Quem foi maior: Nelson Mandela ou João Paulo
II? A comparação pode
parecer descabida, já que
coloca lado a lado personalidades de trajetórias
absolutamente diferentes.
Mas a pergunta se torna
inevitável diante da grandiosidade dos cortejos fúnebres organizados para
celebrar a despedida de
Madiba, como Mandela era
conhecido entre os seus.
Se as estimativas do
governo sulafricano estiverem corretas, foram mais
de 70 chefes de Estado
que se uniram na grande
festa de adeus organizada
no Soccer City, em Soweto, onde Mandela fez sua
última aparição pública

durante a final da Copa do
Mundo de 2010. Temos aí
a maior reunião de líderes
globais já ocorrida fora
dos salões da ONU. Antes,
o único evento semelhante
em grandiosidade e repercussão fora justamente
o funeral de João Paulo
II, em abril de 2005. Na
ocasião, 70 chefes de estado, 14 líderes religiosos,
quatro reis e cinco rainhas
foram ao Vaticano prestar
seus respeitos ao papa.
Claro que não se pode
medir a grandiosidade de
um líder só pelo número
de autoridades presentes em seu funeral. Mas
os números não deixam
dúvidas de que ambos
– Mandela e João Paulo
II – foram personalidades
que marcaram o mundo
positivamente. Mais do
que isso: tornaram-se ícones de ideais humanitários
que mobilizam as pessoas
muito além dos limites da
África do Sul ou da própria
Igreja Católica.

Mandela foi o grande
nome por trás do fim do
apartheid, a política que
estabelecia divisões físicas,
sociais e até morais entre
negros e brancos. Teve
uma trajetória complexa –
começou como guerrilheiro da oposição, tornou-se
preso político, foi solto,
elegeu-se como o primeiro
presidente negro da África
do Sul e acabou reconhecido com o Nobel da Paz
ao unificar uma nação historicamente dividida. Mas
o que realmente conta é o
papel com que Mandela
entrou na história: o de
líder global da luta pela
igualdade entre as raças.
João Paulo II também
se insurgiu contra o apartheid. Mas seu papel foi
além das causas raciais.
Um dos mais carismáticos
papas da história inspirou
movimentos de resistência à ditadura em países
como o Chile, Paraguai e
Haiti. Foi um opositor de

regimes Comunistas no
leste europeu e, acima de
tudo, projetou-se como
uma das grandes vozes
globais pela paz entre os
homens – promovendo
o diálogo entre nações,
Estados e religiões.
Em comum, Mandela
e João Paulo II tiveram uma
característica essencial: a
rejeição a qualquer tipo
de violência. Ambos inspiraram revoluções usando
somente a força das palavras. Cada um a seu modo
foi propagador de valores
cristãos como o perdão, o
diálogo entre os homens,
o amor entre as pessoas,
a fé, a paz. É possível discutir qual deles realizou as
maiores transformações.
Mas, em um mundo que se
ressente da falta de líderes
capazes de inspirar o bem,
ninguém pode discutir que
ambos foram grandes,
muito grandes.
Andreas Müller
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