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Tsunami Luterano
diferentes quanto
ajudar no desenvolvimento da
imprensa e a colonização puritana
na América do
Norte, por exemplo.

Depois de um terremoto, sempre vem um maremoto cujos efeitos
são, às vezes, mais fortes do que o
terremoto em si e são sentidos por
mais tempo. Há 500 anos aconteceu
um forte terremoto... Ele começou
nas portas de uma igreja e seus efeitos são sentidos até hoje! As idéias
contidas nas 95 teses de Martinho
Lutero sacudiram a sua época, provocaram o segundo cisma da igreja
cristã (o primeiro foi o cisma
ortodoxo) e tiveram efeitos tão

Também motivou algumas
famílias alemãs
que haviam se
mudado para
Porto Alegre a se
congregarem e,
há 150 anos,
fundarem a Comunidade Evangélica de Porto
Alegre. Entre as
forças motivadoras dessa jovem comunidade estava o
apego à Palavra
de Deus, o compromisso com o
Evangelho, a saudade de sua terra
natal e, sem a menor sombra de
dúvida, o desejo de servir a Deus e
ao próximo. Por isso, logo depois
de sua fundação, a CEPA começou
a desenvolver estruturas voltadas
ao ensino, à saúde e ao cuidado dos
necessitados. Isso continua até hoje,
quando vemos tantas ações que
trazem a marca do compromisso
que o amor cristão provoca. São visitadores e visitadoras, são pessoas
que se dedicam a costurar roupas,

consertar brinquedos doados,
arrecadar mantimentos, roupas ou
suprimentos, são artistas, pregadores e pregadoras, consoladores e consoladoras, ombros
amigos à procura do seu próximo...
É impossível listar tudo, nem
adianta tentar.
Olhando um panorama tão rico
é que me veio a comparação com o
terremoto provocado por Lutero e
o tsunami que se seguiu, cujas
ondas vieram até Porto Alegre e, no
outro lado do mundo, ainda nos
ajudam a buscar a Deus, cujo amor,
revelado através de Jesus Cristo,
não nos deixa desanimar e ainda nos
desafia a buscar (e ser) uma Igreja
em constante renovação. Os 150

Não é porque uns
desvirtuam a
questão do
dinheiro na Igreja
que iremos desistir
de tratá-la de
maneira digna.
anos cursados até agora são nossa
herança e nosso testemunho e
devem também ser a nossa
motivação e o nosso compromisso.
Artur Sanfelice Nunes
Designer Gráfico

Enfoque

Central

Variedades

Trazemos um artigo sobre o
importante trabalho do Grupo de
Visitadores, o qual comemora em
2006 seus 45 anos de atividade
ininterrupta.

A Reforma luterana é conhecida
pelos seus conteúdos clássicos.
Conheça um pouco sobre a
“Reforma que ninguém conhece”.

Outro grupo de nossa paróquia que
faz aniversário. Conheça um pouco
sobre o Grupo Cantabile, que está
completando 10 anos.
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Comemorar de novo
O ano de 2006 foi
novamente um ano de
comemorações. Vários
grupos da paróquia
completaram “números
redondos”. O grupo de
Visitadores completou 45
anos, o Grupo Cantabile
fez 10 anos, sem falar que
a CEPA comemorou 150
anos. São oportunidades
únicas de agradecermos a
Deus pelo muito que ele
nos tem dado, inclusive
pelas pessoas que, durante este tempo, colocaram seus dons a serviço
de Deus.
Falando em agradecimento, temos que reservar
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significativo
apoio à área da
comunicação,
destacamos sua
liderança serena
e responsável,
bem como sua
maneira participativa e confiante de conduzir a paróquia. O Jornal
da Reconciliação
agradece a este
líder que sempre nos
prestigiou com sua
reflexão pertinente e
sua sabedoria.

uma palavra muito especial de agradecimento
ao nosso Presidente João
Jacob Spindler, ao final de
suas duas gestões na
Não podemos deixar
Presidência da Paróquia
Matriz. Além de seu de registrar nesta edição

uma manifestação de
pesar pelo falecimento do
Pastor Bonato, ex-pastor de
nossa paróquia. Deus
abençoe seus familiares e
amigos enlutados.
Esta edição busca
refletir o tema da Reforma,
através do texto de capa e
das páginas centrais; outros temas são a visitação
e a música. A Psicóloga
Marli continua a escrever
sobre desilusões.
Reservamos ainda para
dezembro uma última
edição. Por ora, desejamos
que nossos leitores
aproveitem esta edição
histórica de número 50.

Um agradecimento singelo
Às vezes, somos surpreendidos com a “partida”
prematura de alguém. Foi o que aconteceu com o
Pastor Rui Bonato.
Encontrei no Pastor Bonato alguém sensível à
questão dos meninos e meninas de rua. Na década
de 80, o assunto causou um grande impacto na minha
vida e foi sendo apresentado à paróquia como uma
demanda urgente. Além do Bonato, o P. Arzemiro e o
P. Boll também abraçaram a causa e souberam colocar
o assunto para a direção da paróquia de tal maneira
que esta abraçou definitivamente este trabalho. As
crianças enfim encontraram na Matriz um espaço onde
podiam tomar um lanche e participar de atividades
educativas e religiosas. Claro que isso foi só o começo.
Hoje o projeto continua no Centro Infantil Lupicínio
Rodrigues e no CEDEL - entidades criadas e mantidas
pela nossa paróquia.
Mesmo após tantos anos, ainda recebemos
telefonemas desses jovens, agora jovens adultos,
agradecendo-nos pelo que fizemos por eles e dizendonos onde estão trabalhando atualmente. Neste
momento em que nos despedimos do P. Bonato e
refletimos sobre sua atuação entre nós, queremos dizer
em nome de todas as “então” crianças de rua e em
nosso próprio nome nosso “Muito Obrigado”.
Hilda Zimmermann
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Posso te visitar?
Esta pergunta soa de
forma conhecida. Certamente ela já chegou aos
nossos ouvidos, provocando sentimento de
valorização diante desta
proposta. “Fui lembrado!
Sou alguém, de tal forma
que outros expressam
cuidado, preocupação com
a minha vida”. Mas essa
pergunta pode também
receber uma resposta
negativa, acompanhada
da sensação, para alguns,
de estar sendo descoberto
no seu viver. Quem sabe,
por razões pessoais, neste
momento reservam-se ao
direito de permanecer
mais a sós, consigo
mesmos, não desejando a
visita. Esta opção precisa
ser também compreendida
na missão do cuidado para
com o outro. A visitação é
uma oferta, um meio de
animar a vida e preservar
o cuidado de uns para
com os outros na Igreja de
Jesus Cristo.
A visitação faz parte
da essência da prática
cristã. Quem não se
lembra de Deus visitando
Moisés, Abraão e Saara, os
profetas e os pastores nos
campos de Belém? No livro
de Atos dos Apóstolos
vemos a comunhão de
mesa, o repartir do pão de
casa em casa. A visita tem
surpreendido positivamente pessoas, aberto
novas possibilidades,
dando sentido à vida.
Assim, a prática do
cuidado através da
visitação faz parte do
coração do cristianismo. A
visita, na qual não se tem
agenda para cumprir,
torna-se uma celebração

da vida. Vínculos são
construídos e a amizade é
preservada.
Porém vivemos num
tempo diferente daquele
que a Bíblia descreve. O
isolamento, a insegurança
e o sentimento de estar
desprotegido inibem o ir
ao encontro do outro. A
sensação é de desconfiança. O desejo é de
manter-se no anonimato e
no isolamento. Em contrapartida, é preciso perguntar:
dá pra ser cristão, a vida
toda, de forma anônima?
Isto é o mesmo que se
perguntar: dá para o
tempo todo esconder uma
vela acesa? Eis a questão
que provoca inquietudes,
assunto para ser apreciado
em nossa reflexão de ser
Igreja na metrópole.

leiros; pois alguns sendo
hospitaleiros, sem saber,
receberam anjos”. Visitação, desafio de todos os
membros da Igreja. Esta
prática consiste em abrir
portas. A partir dela se dá
a valorização pessoal de
cada membro. Pois é o
“meu lar” que, neste
encontro, está servindo de
local da celebração da
vida. Que possamos
exercitar este cuidado de
uns para com os outros,
como cuidamos dos nos visitando mutuamente
membros que compõem o
corpo humano, somos
A visitação é
desafiados a exercitar o
um meio de
vínculo com o corpo de
Cristo, a sua Igreja. Através
animar a vida e
do cuidado tornamos
preservar o
transparentes os propósicuidado de uns
tos da Igreja de Jesus
para com os
Cristo, ou os ofuscamos.

outros na

Bem sabemos que
Igreja de
homens e mulheres
Jesus Cristo.
reencontraram o sentido
da vida através do ato de
fazer visitas a amigos na e envolvendo o grupo de
fé e deles também receber visitação, os obreiros e
visitas. Através do ato da pastores
da
nossa
visitação nos tornamos Paróquia; comunicando à
mensageiros de Deus, pois Secretaria situações que
esse ato surpreende o requerem a visitação e o
outro, proporcionando-lhe acompanhamento da
novo ânimo. Através da Igreja. Que sejamos anjos
visitação, pessoas podem que expressam o cuidado
tornar-se anjos, conforme de Deus para com os seus
escreve o apóstolo Paulo filhos e filhas.
em Hebreus 13.2: “Não
A visitação é um deixem de ser hospitaP. Werner Kiefer
imperativo para a Igreja.
Ela acontece através dos
pastores e da equipe de
visitação, que está
Felipe Duarte Leques
completando 45 anos de
ADVOGADO
existência. Mas a visitação
precisa ser um exercício
que vem ao natural, do
2ª feira - Paróquia Matriz - Sala 100
cuidado de uns para com
Escritório: R. Gal. Vitorino 330 Cj. 104
os outros, assim como
Fone: 3227.6934 com hora marcada
Deus cuida de cada um de
seus filhos(as). Assim

ENTREVISTA
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Entrevista com Rudolfo e Ilse Albrecht

Na edição em
que destacamos o
trabalho do Grupo de
Visitadores, queremos
entrevistar um casal
que marcou a história
deste trabalho, bem
como o de outros
tantos trabalhos e
grupos de nossa
comunidade. O casal
Albrecht, com sua
dedicação e zelo pelo
trabalho de nossa
Igreja, contagiaram
outras pessoas para
engajar-se na causa do
cuidado para com os
doentes. Até hoje,
quem quer que visite
algum doente e se
apresente como membro do Grupo de
Visitadores, é recebido
com todo o carinho e
acolhimento, dado o
respeito e a gratidão
que as pessoas têm por
este trabalho. Ilse e
Rudolfo, bem como
tantos outros, conquistaram este respeito
com sua dedicação e
carinho a esta causa.

JR: Sr. Rudolfo, como foi ainda na igreja antiga. Na
o início de seu engaja- época, este trabalho
abrangia todas as faixas
mento na paróquia?
etárias e acontecia antes
Rudolfo: Por volta de do culto. Eu cuidava de
1960, fui convidado pelo uma turma de vinte
Pastor Boll para ajudar na adolescentes. O trabalho
Hora Evangélica, então foi um sucesso. Chegou a
transmitida semanalmente ter trezentos participantes.
pela Rádio Itaí. Na mesma
época, numa das vezes em JR: Como vocês se
que comparecia à secre- conheceram?
taria da CEPA, fui convidado pelo Pastor Koch a Ilse: O Rudolfo diz que
ser secretário da CEPA, fomos apresentados no
cujas reuniões aconteciam dia 7 de setembro de
1967. Eu confesso que
duas vezes por mês.
não me lembro. Fui conviJR: E o seu envolvimento dada a ajudar a servir um
na paróquia, quando coquetel por ocasião de
começou, Dona Ilse?
um Congresso Latinoamericano de Radiofonia,
Ilse: Um dos primeiros
de que o Rudolfo partienvolvimentos com o tracipava. Depois disso,
balho aconteceu, quando
participávamos juntos no
ainda era solteira, numa
DECA. Em outubro de 68,
visitação hospitalar. Dona
começamos a namorar. Em
Ofélia Fischer, que havia
janeiro de 69 noivamos e
me convidado para ir
em julho daquele ano nos
junto, lamentou, depois,
casamos no novo salão
ter-me exposto a uma
paroquial (1º andar), já
experiência tão traumática.
que a igreja já tinha sido
A visita era na antiga Santa
demolida. Exatamente dois
Casa, na época um hospital velho e sujo, com um anos depois de nosso
atendimento muito pre- “pretenso” primeiro enconcário. Comecei a participar tro nasceu nossa filha.
então do coral do Maestro
Oscar Zander. Depois que
minha mãe faleceu, saí do
Coral e comecei a ajudar
na Escola Dominical do
Maestro Léo Schneider,

JR: E o trabalho do Grupo
de Visitadores, quando
começou?
Ilse: Depois de casada,
voltei a me engajar no

trabalho do Grupo de
Visitadores durante os fins
de semana, convidada por
Ophélia Fischer e Lydia
Heinz. O início foi um
pouco difícil, pois além de
professora e diretora de
escola, tive que assistir o
Rudolfo, que precisava de
muitos cuidados por causa
de sua doença (artrite
psoriásica). Lembro-me da
dificuldade em visitar
casas geriátricas (o que na
época se fazia) e ver o
estado de abandono de
alguns velhinhos. Lembro
que no início a aceitação
das visitas era difícil, pois
as pessoas pensavam que
a gente queria fazer
cobrança.
JR: E o Sr. Rudolfo, quando
começou?
Rudolfo: Eu digo sempre
que, antes de ser visitador, eu fui visitado. Durante os oito meses da
fase aguda de minha
doença fui muitas vezes
visitado pelo grupo.
Lembro-me de ter dito
(em tom de compromisso)
que, se ficasse bom, eu
me tornaria um visitador.
Foi o que aconteceu. Fui
um dos dois ou três
homens do grupo. Por
nossa causa, o Grupo
deixou de ser chamado de
“Grupo de Visitadoras”.
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45 Anos de Trabalho de Visitação
O Grupo de Visitadores festeja neste ano,
com gratidão, uma caminhada de 45 anos de
atividade abençoada. Idealizado pelo pastor Alberto
Bantel, então responsável
pelo recém-criado Departamento de Ação Social da
Comunidade, e apoiado
pela capacidade organizadora e dedicação de
D.Emília Lamprecht, formou-se em 1961 o
primeiro grupo, constituído
de algumas mulheres da
OASE, às quais mais tarde
viriam juntar-se casais. Em
encontros mensais com
palestras de pastores,
diáconas e enfermeiras, foi
preparado um grupo, que
inicialmente se propôs a
visitar doentes nos mais
diversos hospitais de Porto
Alegre. Eram enviados em
dupla. Em hospitais como
Moinhos de Vento, Maia
Filho, Getúlio Vargas e
Lazarotto, entre outros, a
visitação não apresentava
problemas. As dificuldades surgiam quando o
horário e o tempo exíguo
freqüentemente não possibilitavam aos visitados
uma dedicação maior e
necessária. Era o caso de
paroquianos do interior
que, baixados na Santa
Casa, muitas vezes não
tinham uma só pessoa

conhecida e de confiança,
sentindo-se completamente abandonados. Tudo
isso, porém, foi melhorar
quando, mais tarde, com
o Provedor da Santa Casa
foi conseguida uma
autorização especial para
visitas sem limite de
horário, ficando incluídos
aí o Hospital São Francisco,
Hospital São José e
Pavilhão Pereira Filho.
Como naquele tempo, por
ocasião da baixa hospitalar, não era de praxe
anotar a religião - “para
não constranger o paciente!”
-, as visitadoras despendiam muito tempo e muito
fôlego pelos corredores e
escadas do hospital.
A partir da década de
70 foi dada ênfase às
visitas a pessoas idosas,
doentes e solitárias em
seus lares e geriatrias.
Embora com procedimento prático um pouco

A opinião do grupo é
unânime num ponto:
muitas vezes somos nós
que saímos da visita mais
enriquecidos e gratificados. Aprende-se muito
sobre a vida, sobre o ser
humano, e experiências
marcantes são compartilhadas. Aprendemos
sobre nós mesmos. Como
disse certa vez Teresa de
Calcutá: “Nunca vamos
diferenciado, o objetivo saber o quanto um simples
maior continua o mesmo: sorriso é capaz de
levar ao doente nossa produzir”. Acrescente-se aí
solidariedade, uma palavra
de conforto, tendo muita
O objetivo
sensibilidade e, sobretudo, sendo sempre muito
maior é levar
bom ouvinte. Baseado
ao doente
numa relação de membros
nossa
com mais de 80 anos,
solidariedade,
essas visitas são feitas no
uma palavra de
decorrer do ano, conforme
o bairro e a disponiconforto, tendo
bilidade dos voluntários.
muita
Uma carta bem detalhada
sensibilidade e,
da Paróquia, assinada pelo
sobretudo,
Pastor, falando do prosendo sempre
pósito da visita, sempre
muito bom
antecede nosso primeiro
contato telefônico. Neste
ouvinte.
tempo de insegurança,
contudo, a aceitação nem
sempre é imediata, o que um pouco de tempo, doação
é compreensível. Mas o e, naturalmente, muito
bonito é que, uma vez carinho e compreensão.
estabelecido o contato, a
Pelo Grupo
visita é aguardada ansiosamente mês a mês,
Noemy Ritter e
resultando mesmo em
Jenny I.Koch
grandes amizades.

6

GRUPOS

Novembro de 2006 - Ano 12 nº 50

Dó, ré, mi, fá, sol
São sete horas da
manhã. Os passarinhos
cantam a plenos pulmões,
animados pelos acordes de
piano que saltam pela
janela. Lá dentro, ao piano,
estou eu. É domingo. À
tardinha haverá um recital
do Conjunto de Música
Antiga, que é formado de
flautas doces, um violoncelo e um piano. A pianista
sou eu. Preciso aperfeiçoar
as passagens difíceis das
partituras. A música sempre foi minha companheira
e consegui transmitir meu
entusiasmo musical à
minha família. Meu marido
resolveu, apesar das muitas
ocupações profissionais,
estudar violoncelo. Contratou um professor
francês de renome, o qual
tentou introduzir o atarefado empresário no

A música sempre
foi minha
companheira e
consegui
transmitir meu
entusiasmo
musical à minha
família.

de cauda durante meus
ensaios. Certa vez, minhas
insistentes repetições de
um trinado fizeram-na
perguntar: “Mamãe, estás
tocando uma borboleta?”
Estudou piano igual a mim
e transmitiu seu amor à
música aos filhos. Meu
filho, enquanto na idade
da obediência, estudou
Minha filha, que mal flauta doce e cantou no
sabia caminhar, instalava- Coro infantil da Igreja
se embaixo do meu piano Matriz. Não durou, mas
difícil manejo do nobre
instrumento. Para amenizar a árdua tarefa, intercalaram as lições com a
ingestão de saborosos
copos de vinho. Depois de
algum tempo, sobraram
os copos de vinho enquanto o nobre instrumento
mofava num canto da sala.

ficou o gosto pela música
que, aliás, nem sempre foi
fácil manter, pois certo
dia, quando ele estava
estudando
para
o
Vestibular e eu estava
estudando com afinco um
Estudo de Chopin, ele
irrompeu na sala desesperado: “Mãe, assim,com
este barulho não dá para
estudar.” E não dava mesmo...
E hoje como é que
ficaram a música e eu?
Hoje faço o que nunca fiz
na minha vida. Dirijo um
coral feminino da terceira
idade, provando que a
terceira idade está longe
de ser o fim da linha. Depende de nós aproveitarmos as possibilidades que
nos são oferecidas.
Sofia Renner

OASE noticiando...
No dia 21 de setembro último, a Ordem
Auxiliadora de Senhoras
Evangélicas do bairro
Nossa Senhora das Graças
(Canoas) foi a anfitriã do
9º Dia Sinodal da OASE,
do Sínodo Rio dos Sinos,
reunindo 430 integrantes.
Foi mais um dia de
reencontro e de louvor.
O evento acontece
anualmente e, desta vez,
realizou-se em Canoas, cuja
OASE comemorou seus
setenta anos de existência.
O destaque do encontro
foi a palestra proferida
pelo pastor Günther
Adolfo Boebel, abordando
o tema: “Deus vai comigo
e eu, com quem vou?” O
tema sugeriu questiona-

O destaque do
encontro foi a
palestra proferida pelo pastor
Günther Adolfo
Boebel, abordando o tema:
“Deus vai comigo
e eu, com quem
vou?”
mentos e muitas reflexões
para serem levadas aos
grupos.

que realizou nestes
últimos quatro anos. Que
Deus a acompanhe no coNo dia 19 de outubro mando da OASE Sinodal.
estivemos reunidas para a
No dia 9 de novembro
eleição da nova diretoria
próximo acontecerá nosso
da OASE, para o biênio
2007-2008. Agradecemos Bazar de Natal, no salão
a Deus, que nos conduziu de festas da Paróquia,
até aqui, e também à agora no horário das 9 às
Carole, nossa presidente, 21 horas. Todos estão
pelo maravilhoso trabalho gentilmente convidados a

prestigiar e
conhecer os
bonitos trabalhos manuais
que estarão à
venda em benefício
das
entidades mantidas pela nossa
paróquia.

No dia 23
de novembro homenagearemos as mulheres da
OASE que aniversariam no
2º semestre. A todas
desejamos as bênçãos
do Senhor.
A festa de encerramento das atividades da
OASE será no dia 7 de
dezembro com o Chá de
Advento e a posse da
nova diretoria.
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Quem batiza educa

O batismo é o início
de uma vida cristã. Assim
sendo, Deus o confia aos
nossos cuidados, para que
possamos testemunhar o
nosso próprio batismo
diante dos pequeninos
que receberam a graça de
seu amor. É preciso que se
diga: “Meu afilhado: Tu

foste batizado. És filho de
Deus. Deus te conhece
pelo nome. Isto nós vimos
e escutamos no dia do teu
batismo”. Portanto, pais,
padrinhos, e a própria
Igreja não podem omitirse, diante dos batizados,
de falar e testemunhar
aquilo que ouviram e viram

na celebração desse sacramento. Quem batiza educa
para a fé cristã. É uma questão de coerência cumprir
o que se prometeu no dia
do batismo. Como realizar
esta tarefa? Contando
histórias bíblicas, ensinando
as crianças a orar, levandoas à igreja para participarem do Culto Infantil e das
oficinas. A Paróquia Matriz
dispõe de um grupo de
pessoas - Pastoral do Batismo - que participa das
conversas de preparação e
do próprio batismo, refletindo o sentido deste. A
Pastoral do Batismo quer
auxiliar os pais, as mães,
os padrinhos e as madrinhas nesta tarefa. No dia
22 de outubro último
aconteceu um culto no
qual relembramos a graça

de Deus ofertada no Batismo. Por ocasião dessa celebração, as crianças partici-

Pais, padrinhos, e a
própria Igreja não
podem omitir-se,
diante dos
batizados, de falar e
testemunhar aquilo
que ouviram e viram
na celebração desse
sacramento.
param ouvindo histórias
bíblicas, cantando com o
coral, orando e presenciando a celebração de um batismo, o qual serviu também para relembrar o seu
próprio. Foi um dia de festa
para a Paróquia Matriz.
P. Werner Kiefer

Clube Arco-íris
O Clube Arco-íris foi
fundado no dia 12 de julho
de 1979, com a presença
de 34 pessoas, apesar da
pouca divulgação. Hoje
temos uma freqüência de
100 a 120 pessoas. O objetivo do grupo sempre foi
o de proporcionar momentos de lazer, cultivando um relacionamento
de amizade e rompendo
a solidão tantas vezes
presente na terceira idade.
O grupo é parte das atividades da CEPA - Paróquia
Matriz. Embora estruturalmente ligado a uma Igreja,
o grupo é ecumênico.
Todas as pessoas são bemvindas para uma vivência
em perfeita harmonia.

há 27 anos a programação,
que consta de: saudação;
homenagem a quem fez
aniversário na quinzena;
saudação a quem chega
pela primeira vez - cantase para elas e se lhes
São duas senhoras da entrega um cartão de
comunidade que dirigem boas-vindas; segue-se a

Formou-se um coral,
um grupo de teatro, um
grupo de dança sênior, equiSofia Renner
pe para desfile
e Ilga Knorr
de modas, e
dirigem há
temos também
27 anos a
programação uma professora de ginásdo Arco Íris.
tica. Também
são organizadas excursões (três a
quatro por ano) a algum
lugar turístico.

mensagem de um dos
pastores da Paróquia.
Além disso, convidam-se
artistas que atuam sem
cachê, cantores, dança
sênior, coral, ginástica,
teatro, desfiles de moda
com as próprias participantes, palestras, etc.

Somos conscientes de
que as idosas parecem ter
despertado. Hoje elas se
achegam alegres, cumprimentam as novas e velhas
amizades, sentem-se valorizadas, respeitadas e com
o direito de se respeitarem
a si mesmas.
Ilga K. Knorr

A Reforma que po
Conhecemos todos
muito sobre a vida de Martinho Lutero, sobretudo
pelo que representa para
a história do cristianismo
e, de igual forma, para a
história da humanidade.
É possível olhar o Reformador procurando por
traços e ênfases inéditas
para o seu tempo. Este
exercício é o que queremos fazer agora

análise comunicacional de
Lutero: a sua visão de
privilegiar o receptor da
mensagem. Ele tira o foco
do emissor e o transporta
ao receptor. A comunica-

lhor o que vêem do que o seus primórdios: a Rosa de
que ouvem”.
Lutero. É um símbolo que
Lutero é ainda um acompanha instituições
autêntico assessor de luteranas e ilustra nossas
imprensa: publica releases publicações. No entanto, o
e manifestos em que que se percebe é que ele,
não só é pouco
conhecido como,
Lutero teve
como aliado o
invento de
Gutenberg – a
prensa de tipos
móveis, ou seja,
a tipografia –
para fazer
conhecido seu
pensamento por
todo mundo de
então.

Lutero como
comunicador
Astomiro Romais,
jornalista e bacharel em
Teologia e Letras, Mestre
em Comunicação e
Informação na UFRGS
nos ajuda muito a
compreender a faceta
de comunicador de
Lutero. Segundo ele, é
possível ainda encontrar
um Lutero que soube,
como poucos, valer-se das
técnicas comunicacionais
de seu tempo para propalar sua mensagem. Teve
como aliado o invento de
Gutenberg – a prensa de
tipos móveis, ou seja, a
tipografia – para fazer
conhecido seu pensamento por todo mundo
de então. Não é sem razão
que se atribui a Lutero a
frase: “Enquanto em
Wittenberg tomo minha
cervejinha, minhas idéias
correm o mundo”. Sabese que seus escritos eram
arrancados de sua mão
com tinta ainda úmida, e
levados aos tipógrafos
para serem reproduzidos,
sendo sua produção consumida como pão fresco –
para alegria da indústria
gráfica emergente.

ção só se faz quando há
significados comuns,
quando o receptor participa dos sentidos do
emissor”, diz Astomiro.

Também por isso Lutero percebe que é fundamental o receptor poder
decodificar a mensagem e
a compreender. Por isso,
passa a celebrar o serviço
religioso na língua do
povo, o alemão. Fortaleceu
difusão da palavra pela
música através dos corais,
cujos hinos congregacionais passam a serem
entendidos como parte do
conceito estético reformador. É poeta e músico
de primeira linha. O hino
“Castelo Forte” é quase
um jingle, a marca que
resume o centro de sua
doutrina. Lutero dizia que
“nas pessoas comuns, as
coisas entram mais rápido
“Há um elemento pelos olhos do que pelos
muito interessante na ouvidos, lembrando me-

critica, aconselha, informa,
faz pronunciamentos.
Lutero é um comunicador
que atrai sobre si grande
visibilidade. Mexe com a
opinião pública, angaria
simpatias e antipatias, é
em tudo transparente,
claro, incisivo, não omisso
– com todos os riscos que
isso poderia representar.
Astomiro conclui: “É
teólogo e comunicador da
vida. Não é sem razão que
se tornaram proverbiais
suas palavras de que, se
soubesse que o mundo
terminaria amanhã, plantaria ainda hoje uma
macieira, revelando que
seria incapaz de deixar de
se envolver nas questões
da vida, de deixar a criação
de Deus ao caos. “

A Rosa de Lutero

por vezes, mal interpretado. Foi justamente este
fato que me levou a procurar as verdadeiras fontes
de sua compreensão.
A única referência
escrita sobre a Rosa está
numa carta endereçada a
Lazarus Spengler, em
1530. Nela, além da
explicação sobre o significado dos elementos da
rosa, há indícios de que
Spengler foi mediador de
um presente do Príncipe
Eleitor João Frederico a
Lutero: um suposto anelsinete em que a rosa seria
esculpida em pedra montada num anel dourado.
Só porque esse homem
pediu explicações quanto
ao desenho e quanto ao
seu sentido é que temos
um texto de Lutero sobre
o assunto.

Mesmo que a Rosa,
Um símbolo acom- tal como foi descrita no
panhou a Reforma desde texto, tenha adquirido uma

ouco conhecemos
compreensão posterior, a
idéia da Rosa acompanhava Lutero desde muito
cedo. Ela já estava já no
brasão de sua família. A
Rosa também acompanhou Lutero quando ainda
era monge. Na mais antiga
representação gráfica de
Lutero, de 1519, encontramos a Rosa como a identificação pessoal de seus
escritos. Desde então, o
símbolo foi sendo aperfeiçoado. A partir de suas
descobertas de fé, Lutero
acrescentou a cruz e o
coração. Esta representação era usada por Lutero
para identificar posteriormente seus escritos.

ficado está intimamente
ligado às suas cores.
Há dúvidas se Katarina
ajudou Lutero ou não a elaborar a sua Rosa, porém há
duas curiosidades que atestam este fato. Uma é que,
na sua casa, tenha construído um portal chamado
Katarina. Sobre dois assentos, um em cada lado da
porta, duas esculturas. No
lado de Lutero, a sua imagem, e no lado de Katarina,
a Rosa. A outra curiosidade
é que, na lápide da
seputura de Katharina, no
É possível que só então seu lado direito, esteja
Lutero teria definido o esculpida e pintada a cores
sentido de cada parte, na a Rosa de Lutero.
medida em que, como
P. Cláudio Kupka
veremos agora, o signiNa casa de
Lutero há um
portal
chamado
Katarina no
qual, sobre
os dois
assentos há
duas
esculturas.

Consta que Katarina
von Bora, sua esposa, teria
ajudado Lutero a escolher
cores para identificar as
diferentes partes da Rosa.

Explicação do sentido das cores da Rosa de Lutero
“Primeiro, deve haver uma cruz preta dentro de um coração
– o qual retém a sua cor natural – para que eu seja lembrado de
que a fé no Crucificado nos salva. Pois quem crê de coração será
justificado (Romanos 10.10). Embora seja uma cruz preta, que
mortifica e que também deve causar dor, ela deixa o coração em
sua cor natural. Ela não corrompe a natureza, isto é, ela não
mata, mas mantém vivo. “O justo viverá por fé” (Romanos 1.17),
mas pela fé no Crucificado.
Tal coração deve estar no meio de uma rosa branca, para
mostrar que a fé dá alegria, conforto e paz. Em outras palavras,
ela coloca o crente em uma rosa branca, de alegria, pois esta fé
não dá paz e alegria como o mundo dá (João 14.27). É por isso
que a rosa deve ser branca, e não vermelha, pois o branco é a
cor dos espíritos e dos anjos (conforme Mateus 28.3; João 20.12).
Tal rosa deve estar numa área de azul celeste, simbolizando
que tal alegria em espírito e fé é o começo da futura alegria
celestial, que já começa, mas é obtida em esperança, pois ainda
não é revelada.
Ao redor dessa área está um círculo dourado, simbolizando
que tal bênção no céu dura para sempre; é sem fim. Tal bênção
vai além de toda a alegria e bens, assim como o ouro é o melhor
metal, o mais valioso e precioso.”
Martinho Lutero
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Um sábado singular
O Grupo Singulares,
aqui da Paróquia Matriz,
escolheu o dia 28 de
outubro para realizar a sua
segunda viagem de
passeio. O sábado ensolarado, de temperatura
agradável, e mais as
belíssimas paisagens de
nossa região de colonização italiana ajudaram a
compor um dia singular,
gostoso, inesquecível!

Uma visita importante

penharam-se para que o
passeio fosse um sucesso.

Visitas a vinícolas, degustação de vinhos e produtos coloniais, o artesanato, os belos cenários
naturais – tudo isso foi
muito apreciado. Bento
Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa. O ponto alto
da programação foi, sem
dúvida, o passeio de
Maria Fumaça. Todos se
divertiram muito com o
O grupo de trinta e bom humor, a música e a
cinco excursionistas era dança gaúcha e italiana.
formado não só por
Na viagem de volta,
“Singulares”, como tammuita gente já vinha
bém pelas animadas
pensando: “quando será
convidadas do Grupo
a próxima?”.
Arco-Íris. O Pastor Werner
e sua esposa Sandra emLiane Dagmar Schmidt

Noite cultural da CEPA
A noite de 11 de
outubro tornou-se um
marco na história da
CEPA. Não só como um
evento comemorativo dos
150 anos da CEPA, mas
por ter sido uma das
maiores mobilizações
festivas na CEPA. Reunir
1400 pessoas no distante
teatro do SESI; atrair
caravanas até de Novo
Hamburgo; e ainda
proporcionar um espetáculo teatral e musical de
qualidade não é pouca
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coisa. O evento passou
depressa, mas deixou um
“gostinho de quero mais”.
O texto contou a história
da CEPA e apresentou seu
trabalho de maneira
dinâmica e emocionante.
O final apoteótico, com
direito a chuva de balões
e mais de 150 cantores,
artistas e músicos no
palco fez o público
aplaudir de pé e acreditar
que nós podemos sonhar
e trabalhar por mais
150 anos.

Um grupo de vinte e
três americanos, na sua
maioria membros de uma
comunidade luterana das
imediações de San Diego
(Califórnia/EUA), participou do culto do dia 29
de outubro último. O culto
foi conduzido pelo Pastor
Uli e pelo P. Cláudio, em
inglês e português. O
Grupo Cantabile presenteou a todos com a apresentação de três peças de
seu repertório. O Doutor

Melvin Kieschnick trouxe
uma saudação em nome do
grupo, que veio a passeio
ao Brasil, expressando um
profundo agradecimento
pela maneira acolhedora
como foram recebidos em
nossa paróquia, como também em todas as cidades
do Rio Grande do Sul que
visitaram. Interessados em
conhecer a comunidade
luterana desses irmãos
visitantes acessem o site:
www.calvarylutheranchurch.org.
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ACONTECE

Não deixe de ler
Dentre as várias obras Ilga Knorr, é, ao mesmo
literárias produzidas por tempo, uma das líderes
escritores de nossa co- deste grupo, juntamente
com Sofia Renner. Dona
Ilga, em cujo currículo
consta a colaboração com
o Correio do Povo e com
o Jornal do Comércio, além
de sua atuação intensa na
União Brasileira de Escritores, sempre atuou como
professora de alemão.
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Jovens iniciam
ação entre amigos
Depois de conseguirem ter sua sala de
reuniões adequada ao
uso, os jovens decidiram
que chegou a hora de
equipá-la melhor. Uma
necessidade cada vez mais
percebida tem sido a

Os jovens

quanto a música, filmes e
as apresentações multimídia têm sido recursos
que tornam mais interessantes e pedagogicamente eficientes a
abordagem de temas e as
reflexões. Os poucos
equipamentos de que a
paróquia dispõe são
insuficientes para o uso
intensivo. Dadas as distâncias entre as salas e a
pouca mobilidade dos
equipamentos,
urge
haver um equipamento
fixo na sala dos jovens.

da JESP
Hoje, aposentada, demunidade, uma se des- dica-se à literatura e ao
iniciaram uma
taca no atual momento da Clube Arco-Íris. Sua obra
Ação entre
Paróquia Matriz. Ao com- conta a história deste
Amigos que
pletar 27 anos de ativi- grupo, reúne material dos
dade ininterrupta, o livro colaboradores, fotos e
sorteará
“Arco-Íris – o clube da também depoimentos de
um
melhor idade” vem alguns de seus membros.
DVD Player.
Os jovens então estão
comemorar uma história Recomendamos esta obra
iniciando uma Ação entre
vitoriosa deste grupo que à leitura de nossos leitocongrega esta gente tão res, que podem adquiri- possibilidade de dispor Amigos que sorteará um
alegre e atuante. A autora, lo junto à nossa secretaria. mais facilmente de DVD Player Philco no dia
recursos áudio-visuais. 10 de dezembro. Jovens
Tanto nas reuniões do percorrerão os grupos da
CEDEL terá
Ensino Confirmatório, paróquia e estarão no final
como nas reuniões da dos cultos pedindo a ajuda
área coberta
Juventude Evangélica, dos membros. Doações
No dia 30 de novembro um espaço maior. A tem se percebido o também são bem-vindas.
o CEDEL – Centro Diaconal quadra possui 198 m²,
Evangélico-Luterano - paredes e redes laterais e
Falecimento
estará inaugurando a sua piso em cimento.
área coberta. Esta área,
Na noite de 11 de ou- ordenado ao ministério
O
CEDEL
ainda tubro, faleceu o pastor Rui pastoral em 24 de março de
que futuramente será
adequada à prática necessita de ajuda para Alberto Bonato, num trági- 1983. Ele exerceu o pastoa
obra. co acidente de trânsito pró- rado nas paróquias São
esportiva, poderá já ser completar
usada para inúmeras Interessados podem en- ximo a Foz do Iguaçu/PR. Marcos, Bom Pastor e Matriz,
atividades, especialmente trar em contato com a
em Porto Alegre, Paróquia
O pastor Rui foi atinem dias de chuva ou instituição pelo fone
Bom Pastor de Curitiba,
gido,
enquanto
dirigia
seu
quando da necessidade de 3221.6160.
Paróquia e Colégio do Salcarro, pela roda que se
soltou de um caminhão vador em Porto Alegre, e
que vinha em sentido con- Paróquia de Itajaí/SC, desde
trário. Sua esposa, Arlete, 12 de março de 2006.
e os filhos, Gustavo e
O sepultamento ocorAndré, que estavam junto
reu no dia 13 de outubro
no automóvel, tiveram
no Cemitério da Comuferimentos leves.
nidade Evangélica de Porto
Rui Bonato nasceu em Alegre e a Oração Memorial
8 de outubro de 1951, na no dia 12 de novembro na
cidade de Horizontina/RS, Paróquia Matriz. Aos famformou-se na Escola iliares enlutados desejaSuperior de Teologia de São mos que paz de Deus os
Leopoldo em 1978, foi guarde em amor e consolo.
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OFÍCIOS E AGENDA
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Ofícios
Membros Novos
Inês Stein; Nelsi Kleemann;
Mariane Diesel Arrussul e
sua filha Nathalia; Vera
Beatriz Machemer; Nelson
Pyewell; Rita Helena dos
Santos Kern e seus filhos
Aline e Artur; Jeane Meine
Sander; Herta Elbern;
Ervino Schmidt; Werner
Soldan; Ana Paula Kurz de
Boer; Eder Schepp;
Christiane Ribeiro Günther
Brochier e seus filhos
Mariana, Clarissa e Sofia.

Machado e de Mariane 08/10/2006 - Júlia Brasil
Diesel Arrussul;
Mittmann, filha de Nauro
10/09/2006 - Raphael Mittmann e de Fernanda
Silva
Brasil
Wernz da Cunha Müller, Barata
filho de Claudio Augusto Mittmann;
Müller e de Ana Paula 08/10/2005 - Geane de
Wernz da Cunha Müller;
Lima Maschmann, filha
10/09/2006 - Artur Rafael
dos Santos Pyewell, filho
de Nelson Pyewell e de Rita
Helena dos Santos Kern;

de Geison de Oliveira
Maschmann e de Rosane
Machado
de
Lima
Maschmann;

24/09/2006 - Luane Datsch
Brasil, filha de Luciano Gabriel Miranda Brasil e de Cleane Datsch Miranda Brasil;

22/10/2006 - Marcelo
Dauber do Prado, filho de
Cassius Marcelus Ramos do
Prado e de Alice Dauber.

24/09/2006 - Karlus
Batismos
Eduardo Martinelli Wisst,
Óbitos
10/09/2006 - Nathalia filho de Paulo Roberto
Diesel Dewes Machado, Wisst e de Luciana 17/08/2006 - Normelia
filha de André Luis Dewes Martinelli Salgueiro;
Petersen, com 98 anos;

Calendário
Data

Horário

12/11
12/11
19/11
21/11
25/11
25/11
26/11
02/12
03/12
07/12
10/12
16/12
16/12

10h
12h
11h

17/12

15h
20h
19h
10h
19h
12h
9-17h
19h

Atividade
Culto dos Ijuienses
Almoço mensal
Assembléia Geral da Paróquia
Aniversário do Grupo de Visitadores
Encontro dos Singulares
Passa-noite na JESP
Instalação do Novo Conselho Sinodal
Retiro de Planejamento do Conselho Paroquial
Confirmandos Jubilares
Encerramento Confirmandos e Celebrar & Viver
Almoço mensal
Festa de encerramento da JESP
Oficnia das crianças
Culto de Encerramento

05/09/2006 - Irma Doerken
Nygaard, com 105 anos;
07/09/2006 - Walmor
Ellwanger, com 82 anos;
16/09/2006 - Chebab Fiad,
com 79 anos;
20/09/2006 - Zilda Soares
Keffer, com 83 anos;
26/09/2006 - Holdine
Matschinscke Stangler,
com 90 anos;
02/10/2006 - Frederico
Theodoro Albrecht, com
82 anos;
03/10/2006 - Irma Bento
Weibert, com 99 anos;
17/10/2006 - Iria Hoff
Flores, com 89 anos.
23/10/2006 - Mafalda
Bötger com 73 anos.
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Um adulto desavisado
acharia que nada do
mundo do rock presta,
mas essa visão fatalista da
realidade do jovem que
gosta de rock não
corresponde à realidade.
Há pelo menos uma
grande exceção: a banda
irlandesa U2.
A idéia de formar um
grupo de rock partiu de
Larry, baterista, quando
colocou um anúncio no
mural da escola procurando músicos. Apareceram Paul Hewson, que
mais tarde se tornou o
vocalista Bono Vox, o
baixista Adam Clayton e
Dave Evans ou The Edge,
como guitarrista. A banda
recém-formada ganhou
vários nomes antes de se
chamar U2, referência a
um avião que ambiguamente poderia também
significar “you too“ (vocês
também) ou “you two”
(vocês dois).
A partir de shows em
Dublin e de um concurso
para novos talentos, a
banda foi chamando a
atenção. Em 1979, o U2
lançou seu primeiro EP,
inicialmente só vendido na
Irlanda. Em 1980, a banda
assinou um contrato com
outra gravadora, lançando
o disco “Boy” que fez a
banda ficar conhecida no
Reino Unido. O sucesso
mesmo só veio em 1983,
com o disco “War”. A
música “Sunday Bloody
Sunday”, virou sucesso no
mundo inteiro e símbolo
da luta do U2. A letra foi
inspirada nos eventos do
chamado “Domingo Sangrento” (Bloody Sunday),
de 1972, em que, durante
um protesto, 14 irlandeses

CULTURA E FÉ
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O evangelho segundo o U2

U2, grupo de rock irlandês

foram mortos por soldados britânicos em
Belfast. O álbum ficou em
1° lugar nas paradas
inglesas e em 12º nos

Essa história
seria
semelhante ao
surgimento de
tantas outras
bandas não
fosse o fato de
três dos
integrantes
terem
experimentado
uma marcante
conversão
durante o
começo da
banda.
Estados Unidos. Depois
disso, o U2 passou a fazer
shows em estádios para
milhares de pessoas.
Essa história seria
semelhante ao surgimento
de tantas outras bandas
não fosse o fato de três dos
integrantes terem experi-

O U2 passou por
várias fases. De um início
espiritualizante, passou por
uma fase de intenso ativismo social quando o próprio Bono Vox se tornou
uma espécie de embaixador de lutas sociais do
terceiro mundo. Passou então por uma fase de uma
crítica sarcástica da sociedade, quando Bono interpretava personagens que a
identificavam. Foi um período de mudanças e experimentações em termos de
seu estilo musical.

A fase atual é marcada
pela maturidade de suas
posturas e pelo retorno ao
mentado uma marcante estilo de rock, que os identiconversão durante o co- ficou desde o começo.
meço da banda. Por isso,
No entanto, chama a
desde o começo, suas músicas eram marcadas por atenção que nada os fez
desistir da idéia de falar
sua espiritualidade.
abertamente do quanto a
Nem o sucesso, nem o fé determina sua visão de
patrulhamento de igrejas mundo. Suas letras transcristãs os fizeram desistir de bordam espiritualidade.
sua postura. Bono afirmou Seus shows parecem seguir
certa vez, referindo-se criti- uma liturgia de culto. O
camente à postura rígida show recente no Estádio
das igrejas: “Não vejo Jesus do Morumbi foi marcante.
Cristo como sendo parte O detalhe do fim do
de uma religião. Religião espetáculo não me sai da
para mim é quase a idéia memória: a banda cantando o Salmo 40 e Bono, ao
de Deus indo embora, e as
sair do palco, colocando
pessoas estabelecendo um
um crucifixo pendurado no
con-junto de regras para
seu microfone.
preencher o espaço deixado por ele”.
P. Cláudio Kupka
Orgulho (Em Nome do Amor)
Um homem veio em nome do amor
Um homem veio e foi
Um homem veio ele para justificar
Um homem para subverter
Em nome do amor
O que mais em nome do amor
Em nome do amor
O que mais em nome do amor
Um homem foi pego numa cerca
de arame farpado
Um homem ele resiste
Um homem lavado numa praia
vazia
Um homem traído com um beijo
Em nome do amor
O que mais em nome do amor

Em nome do amor
O que mais em nome do
amor(ninguém como você...)
Manhã cedo,
4 de Abril tiros zumbem nos céus de
Menphis
Livre ao final, eles pegaram a sua
vida
Eles não poderiam pegar o seu
orgulho
Em nome do amor
O que mais em nome do amor
Em nome do amor
Título original em inglês “Pride (In The
Name Of Love)”
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Grupo Cantabile 10 anos – História
A história do Grupo
Cantabile nos remete a
dez anos atrás, exatamente em março de 1996,
quando o presbitério da
Paróquia Matriz, visando a
uma melhor adequação e
aproveitamento das potencialidades dos membros na
área musical, contrata
Delmar Dickel - formado
em Música Sacra pela
Escola Superior de Teologia, e na época cursando
Regência Coral na UFRGS para dirigir o Departamento de Música.
Sob a coordenação de
Delmar, diversas iniciativas
musicais são implantadas.
Dentre essas, a criação de
um grupo vocal versátil e
audacioso. O grupo é concebido para doze pessoas,
contando, no primeiro
ensaio, realizado em 12 de
junho de 1996, com seis
vozes. As sopranos Ione
Götz e Ethienne Nachtigall,
a contralto Elisa Rieck, os
tenores Remi Klein e
Marcos Nunes e o baixo
Luiz Carlos Sadowski são,
por assim dizer, os
membros fundadores do
que se batiza provisoriamente de Grupo Vocal da
Matriz. Este grupo apresenta-se principalmente
nos cultos da Matriz e logo
recebe a simpatia e
admiração da comunidade.

proposta da soprano e
preparadora vocal Ione
Götz: Cantabile! Em
dezembro do mesmo ano,
o agora Grupo Cantabile,
já com a preparação vocal
de Anabel Alzaibar, e
composto por dezesseis
vozes, se apresenta no
Recital de formatura do
regente Delmar Dickel.

Em julho de 1999,
uma nova fase é inaugurada. O Cantabile constitui orquestra com músicos convidados para a
realização do Gloria, de
Vivaldi. A partir de então
o grupo adquire características de Coro de
Câmara e se propõe cada
vez mais a desenvolver
repertório sacro, como
Nos dois anos se- Missas e Cantatas.
guintes, ele segue desenPela ordem, realiza o
volvendo repertório eclético e paulatinamente vai Magnificat, de Buxtehude;
crescendo em número de os Tractus, de Lobo de
participantes. A questão Mesquita, para o Sábado
do nome do grupo con- da Semana Santa; o
tinua gerando sugestões e Laudate Pueri Dominum,
discussões até que, no de Händel; o Réquiem, de
segundo semestre de Fauré; o Oratório de Natal,
1998, é escolhida a de Camille Saint-Saens; a

Missa em Sol Maior, de
Franz
Schubert;
o
Magnificat, de Bach; o
Osteroratorium de Bach, a
Cantata 80, Ein Feste Burg
ist unser Gott, de Bach;
trechos de O Messias, de
Händel. Nos anos de 2003
e 2004, o Cantabile é

O Cantabile aos
poucos adquiriu
as características
de Coro de
Câmara e se
propôs cada vez
mais a
desenvolver
repertório sacro,
como Missas e
Cantatas.
convidado a participar de
concertos oficiais da
Orquestra Sinfônica da
Universidade de Caxias do
Sul, sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt.
Nestes anos todos, o
Grupo Cantabile tem
vivenciado intensas ativi-

dades ecumênicas, marcando presença em eventos na Igreja Metodista
Central, Metodista Wesley,
na Adventista Central, na
Catedral Anglicana, assim
como em diversas igrejas
católicas e evangélicoluteranas. Tem visitado o
interior do Estado, levando seu repertório a
diversas comunidades
luteranas. Conta, desde
1999, com a preparação
vocal de Regina Machado
Schaumlöffel, e seus atuais
pianistas acompanhadores
são Luciana Malacarne e
Rodolfo Wulfhorst.
Quando o Grupo Cantabile comemora seus 10
anos de atividades ligadas
à música, somos tomados
por uma grande emoção,
pois a caminhada tem sido
feita por todos que, em
outra época ou ainda hoje,
unem-se para cantar os
grandes gênios da música,
e para, de uma maneira
muito pessoal, demonstrar
seu louvor e agradecimento a Deus.

15

Férias
Férias, tempo de passar mais tempo com os amigos. Pra encontrar os colegas da escola é preciso um
esforço a mais, mas amigos de verdade sempre dão um jeitinho de se encontrarem. Matar as saudades é muito
bom. Muitos amigos, que são unidos durante o ano letivo, aproveitam as férias escolares para fazer coisas
diferentes juntos. Em vez de se reunir para fazer trabalhos em grupo ou estudar para provas, vão ao cinema,
dormem um na casa do outro e passam o dia brincando e lanchando.
Não podemos deixar de agradecer a Deus pelas férias escolares e pelos momentos vividos com nossos
amigos. Ele nunca tira férias e sempre está conosco cuidando da gente. Por isso nas férias é tempo também de
visitar a casa de Deus, que é a igreja. Vamos brincar agora de reunir amigos e ir juntos à igreja durante as férias?
Magda Rockstroh
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Des-ilusões necessárias II
Assim como a
ostra, incomodada por algo
que se introduz
em suas bordas,
secreta o material que
formará a pérola.
Ilusões são gostosas
de serem vividas, mas têm
prazo de validade curto.
Quando menos esperamos, lá se vão elas. Atônitos, nos perguntamos: “O
que aconteceu? Onde
erramos?”
No artigo anterior,
discorri sobre algumas desilusões necessárias para
que vivamos mais felizes
(não estou dizendo “felizes”, mas, sim, “mais
felizes”) e nos decepcionemos menos na vida. Hoje,
enfocarei uma sensação
que muito nos incomoda
e com a qual geralmente
não sabemos lidar bem: é
a sensação de “falta”. A
gente não sabe bem o que
é, mas “algo nos falta”.
Serão bens materiais?
Serão afetos? Relações
familiares e sociais mais
intensas, mais harmo-

niosas? Em todo caso,
uma coisa nós sabemos:
algo nos falta – e queremos
preencher esta falta.
Estamos dispostos a (quase) tudo para preenchê-la.
Quantos pais vemos
empenhados em garantir
que a seus filhos “nada
lhes falte”? Quantas pessoas trabalham freneticamente para adquirir determinados bens ou produtos, pensando que assim irão preencher o vazio
que sentem em suas
vidas? Outros há ainda que
desejam reconhecimento
público, querem ficar
“famosos”, seja no mundo
do showbiz, seja na
política. Muitos tentam
superar essa inquietação
com excesso de comida,
bebida ou até drogas, sem
o conseguir, pois a “falta”
continua lá.

Pensar que a sensação
de falta pode ser de todo
preenchida aqui é uma
ilusão. Acontece que esta
sensação de falta em nós
faz parte de nossa condição humana. Podemos
tentar preenchê-la com
todos os artifícios possíveis. Dentro de pouco
tempo lá está ela a nos
assombrar novamente.
Então, o que podemos
fazer? Se não dá para nos
livrarmos dela, o jeito
mesmo é conviver com ela,
reconhecendo que é parte
de nós, desde a expulsão
do Paraíso. Adão e Eva não
sofriam desse mal – eram
“felizes”, nada lhes faltava, tinham à sua disposição a Criação (quase)
inteira. Com a queda e a
conseqüente expulsão do
Paraíso, instalou-se no ser
humano a falta - essa
pequena ou grande fatia
de inquietação que nos
acompanha desde então.
Mas, por outro lado, ela
também nos levou a uma
outra criação: a das
civilizações. Assim como a
ostra, incomodada por
algo que se introduz em
suas bordas, secreta o
material que formará a
pérola. Vida é movimento,
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é tensão que nos joga para
a frente, para melhorarmos nossas condições de vida, de saúde, de
bem-estar, de tecnologia,
de beleza e de convivência.
Como a ostra, no afã de
livrarmo-nos do incômodo
da falta, da ansiedade e da
tensão que nos rodeiam,
vamos desenvolvendo
culturas, criando civilizações. Aos poucos,
vamos amadurecendo,
ficando mais centrados,
aprendendo por vezes a
ceder, negociar, enfim,
fabricando pérolas. Completos? Só no útero materno ou na Casa do Pai.
O Paraíso não é mais aqui,
é “do outro lado”. Até lá,
vamos caminhando, ora
por vales, ora por terrenos
pedregosos, amassando
barro – e também
fabricando pérolas. De
qualquer maneira, levamos “inquieto nosso
coração”, porque somos
humanos. Assim escreveu
Agostinho, nas Confissões:
“Senhor, de ti viemos, para
ti voltaremos, e inquieto
está o nosso coração,
enquanto não repousar
em ti”.
Marli M. Nedel

