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A quem dar poder?
Cada vez menos a questão
ideológica orienta as pessoas
em suas opções políticas. Isso
pode ser perigoso. Num mundo sem utopias, a convivência
e organização social podem
acabar se guiando por critérios
bastante subjetivos. O poder
nas mãos erradas e orientado
por interesses distorcidos pode
produzir muita injustiça, desencanto e desestruturação.

a corrupção é um mal tão arraigado no modus operandi do
Estado, não seria urgente fiscalizarmos de perto a atuação dos
políticos que elegemos?
Outra palavra chave é educação. Com certeza podemos dizer que um povo educado não se
deixa iludir por discursos populistas, promessas irresponsáveis
ou favores pessoais. A educação
permite internalizar os valores
éticos que devem orientar nossa
conduta sem que nos miremos
somente no medo da punição.

É tempo de orientarmos
o exercício de nossa cidadania
por valores que sejam balizas
seguras e constitutivas de uma
sociedade digna. Nem precisamos de muita análise. Basta
combater o que não nos serve e
o que nos afasta do nosso alvo.
A corrupção com certeza é
algo a ser superado. Se for verdade
que o custo da corrupção no Brasil
é de R$ 82 bilhões por ano (2,3%
do PIB), então podemos ter certeza
de que, se diminuirmos este índice,
estaremos encontrando aqueles
recursos que tanto nos faltam na
superação das nossas maiores mazelas: saúde, educação, segurança.

a participação do setor privado, sem
a conivência de simples cidadãos.
Um ponto fraco de nossa sociedade reside justamente na incapacidade de muitos em discernir o que
se deve esperar da classe política.
Cidadãos ainda vendem seu voto a
políticos corruptos ou o usam irresponsavelmente elegendo “tiriricas”
e outros personagens pitorescos.
Um povo que não tem capacidade
de analisar o comportamento de um
político acaba elegendo os candidatos que mais aparecem na TV.

Antes que você comece a pensar nos políticos, é bom lembrar que
corrupção não é privilégio deles. As
recentes denúncias e investigações
da CPI do Cachoeira, e o julgamento
Por isso, ser cidadão hoje é redo esquema do Mensalão demonstram cabalmente que nenhum es- fletir, com muita responsabilidade,
quema de corrupção sobrevive sem sobre a quem “damos poder”. Se

Após as eleições, nossa tarefa deve se voltar à cobrança em
relação às promessas de campanha. Somos herdeiros de um
crônico processo de distorção da
prática política. Ideais são relativizados, interesses viram moeda
de troca, prioridades são substituídas por interesses imediatos. A tarefa mais importante começa agora.
Cristãos não desistem de crer
que seu comportamento é capaz de
mudar cenários coletivos. Cristãos
são chamados por Deus a serem
sal da terra, sal que preserva e que
dá gosto. Cristãos têm coragem de
ser exemplo, não se deixando corromper, nem sendo seduzidos com
promessas vazias. Cristãos também
não se resignam diante do caos, eles
têm esperança e compromisso com
a transformação.
P. Cláudio Kupka

Entrevista

Central

Cultura e fé

O jovem Thomas Kang fala da sua
experiência como representante
da IECLB na Comissão de Igrejas
para Assuntos Internacionais do
Conselho Mundial de Igrejas.

Compartilhamos as iniciativas
deste ano relativas à comemoração dos 500 anos da Reforma
Luterana.

Nosso colaborador Artur Sanfelice Nunes compartilha conosco
a arte e a mensagem do Profeta
Gentileza.
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Muitas oportunidades
Mais um mês
passou, muitos acontecimentos, muitas
atividades na Paróquia Matriz.
Estamos felizes,
pois a pintura externa da igreja foi concluída, o telhado foi
refeito e em parte
trocado, o som da
igreja foi renovado,
novos microfones,
caixa de som. Quero,
nesta oportunidade,
agradecer mais uma
vez a todos os que
nos auxiliaram, tanto
com dinheiro, como
também os que, nas horas
de dificuldade, estiveram
junto com a gente, nos auxiliando e nos mostrando
caminhos a seguir. Ainda
gostaríamos de fazer tantas coisas. Sabemos que
é necessário o melhora-
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mento dos banheiros, por
exemplo, mas hoje as dificuldades financeiras não
nos permitem continuar
com as obras. Temos a
esperança de conseguir recursos financeiros e assim
melhorar ainda mais a estrutura da nossa paróquia.

Não podemos deixar de
agradecer e pedir a Deus
que nos ilumine e nos
mostre o caminho a seguir.
Também sou grata
a você, que está participando de algum grupo
de atividades de nossa
paróquia, e dizer-lhe o

Charge

que Ele nos disse:
“Onde estiverem dois
ou três reunidos em
meu nome, lá estarei”. Não podemos
deixar de participar
dos diversos grupos
que a Paróquia Matriz
nos oferece. Também
você, que está lendo este jornal, venha
participar, se envolva,
venha sugerir melhorias ou algum programa de seu interesse, critique, elogie,
mas não deixe essa
oportunidade passar.
Deus nos convida a
estarmos unidos e compartilhando os momentos
de nossas vidas. Desejo
que Deus abençoe você e
ilumine na sua caminhada.
Fique na paz de Deus.
Elaine Burkhard
Presidente da Paróquia Matriz
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Da liberdade cristã!
Medo é um sentimento “Se alguém crê com o
coração, isso o justifica e
o torna agradável a Deus”.
(Rm 10.10). “Um cristão
é senhor livre de todas
as coisas e não sujeito a
ninguém. Um cristão é um
servo prestativo em todas
as coisas e está sujeito a
todos”. Lutero“.

A vivência do Batismo
deve ser diária. No Batismo,
recebemos vida nova em
Cristo. Somos chamados a
sermos discípulos de Cristo
neste mundo e desafiados
a testemunhar o amor e a
doação de Cristo.
Porém, ser cristão significa encontrar o seu ser
na fé. O movimento da
fé às obras deve ser um
movimento de liberdade.
Caso contrário, tornamo-nos prisioneiros de nossas
próprias obras.

Como entender essas
palavras de Lutero nos dias
de hoje?
Como podemos ser
totalmente livres e, ao
mesmo tempo, sujeitos
e escravos de todos? Ou
bem somos livres, ou bem
somos escravos. Sermos
as duas coisas ao mesmo
tempo, a princípio, parece
impossível.
Não para um cristão,
para ele isto é perfeitamente possível. Pelo amor
de Cristo nos tornamos
pessoas livres do pecado
e da morte, já não precisamos fazer nada para
sermos livres. Cristo já o
fez por nós. Cristo morreu
por todos nós, para que
a lei de Deus fosse cumprida em nós e para que
andemos em nova vida,
segundo o Espírito. “Para
a liberdade foi que Cristo
nos libertou. Permaneçam,
pois, firmes e não se submetam de novo ao jugo de
escravidão.” (Gl 5.1)

No entanto, constantemente temos que justificar nossas intenções
e ações. Na sociedade
somos reconhecidos pelo
que temos, temos um número de CPF, valemos pelo
carro ou pela posição ou
pelo cargo que ocupamos.
Diariamente, precisamos
provar nossa capacidade
de produção e fazer por
merecer. Somos escravos
do tempo e da lei.
A justificação traz a
escravidão e a morte. Mas

Como diz o poema de
Luiz Vaz de Camões “é um
estar-se preso por vontade”. O mesmo amor que
nos torna livres é o amor
que nos sujeita a todos.
“Não fiquem devendo
nada a ninguém. A única
dívida que vocês devem
ter é a de amar uns aos
a justificação por fé inoutros”. Rm 13.8
crementa uma esperança
que suporta tudo neste
mundo. O crente tem es“Um cristão é
perança e presta serviço
senhor livre de
nesse mundo. É o sim à
todas as coisas
graça de Deus. Se o Reino
de Deus vem pela graça
e não sujeito a
incondicional de Deus, enninguém.
tão por ora, nossa tarefa é
Um cristão é um
cuidar uns dos outros e da
servo prestativo
criação de Deus.
em todas as
A nossa resposta à
coisas e está
graça de Deus é que nos
coloca a serviço das pessosujeito a todos”.
as. Ninguém nos obriga a
Lutero
estarmos em comunidade
e a serviço do próximo.
Mesmo assim o fazemos.
Servir é a nossa vocaFazemos o bem ao próxi- ção. Assim, quem tem a
mo sem esperar nada em liberdade para servir pode
troca. É um constante dar e vivenciar a verdadeira alereceber, receber e dar sem gria, pois tem a possibilise perguntar se recebi tanto dade de sentir a vida nova
quanto ofereci. Desse pon- em Cristo.
to de vista, o cristão não faz
P. Gerson Echelmeier
propaganda de seus feitos.
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Entrevista com Thomas Kang

Um jovem chamou a atenção de
todos ao aliar no seu
perfil inteligência e
simpatia, capacidade
de agregar pessoas,
maturidade e liderança. Muito cedo
teve contato com o
mundo
ecumênico
e com as temáticas
em pauta no Conselho Mundial de Igrejas. Não foi surpresa
quando a direção da
IECLB o chamou para
representá-la, dentro
da cota de jovens,
de um dos órgãos
mais importantes do
CMI, a Comissão de
Igrejas para Assuntos
Internacionais. Encerrando seu período de
atuação a partir desta indicação, Thomas
reparte conosco um
pouco do que experimentou e aprendeu.

JR: Como tem sido tua testo dos jovens por maior
trajetória na Paróquia participação dentro do
Matriz?
CMI. Esse protesto resultou na adoção de uma
Thomas: Posso dizer que
quota de 15% destinada
cresci na Paróquia Matriz:
fui batizado aqui, parti- aos jovens em todas as
cipei por muitos anos do comissões e outros órgãos
culto infantil, fui confir- deliberativos do CMI. Um
mado aqui e participei ati- ano após a Assembleia,
vamente da JESP durante fui comunicado que meu
toda a minha adolescên- nome tinha sido indicacia. Joguei futebol no pá- do para ocupar uma das
tio, toquei na banda, par- vagas da Comissão das
ticipei de corais e outros Igrejas para Assuntos Ingrupos. É uma segunda ternacionais (CCIA). Acredito que minha formação
casa para mim.
como economista, e a
JR: Qual foi a tua primeira assessoria que prestei duparticipação em atividades
rante o evento enquanto
ecumênicas a partir da
steward tenha ajudado na
IECLB?
indicação. A IECLB endosThomas: A oportunidade sou a indicação e passei a
surgiu com a seleção dos ser membro da comissão
jovens que trabalhariam (2007-2013).
como stewards na Assembleia do Conselho Mundial JR: Quais foram os teus
de Igrejas (CMI), a qual maiores desafios nessa
ocorreu em fevereiro de representação?
2006, em Porto Alegre. Thomas: A CCIA é a coComo steward, minhas missão que trata de assuntarefas na Assembleia
tos políticos e econômicos
consistiram em orientar
que dizem respeito às
as pessoas no centro de
igrejas. São alguns de seus
informações do evento,
objetivos: promover a paz
além de ajudar em outros
aspectos logísticos, uma e a justiça, combater a povez que eu era um dos breza, e defender o respeistewards locais. Também to aos direitos humanos
outros jovens vinculados e à liberdade religiosa. O
aos trabalhos da JE na primeiro desafio foi como
Paróquia Matriz estavam jovem dentro da comissão:
envolvidos, como o Érico não foi fácil adquirir o co(que esteve na Palestina nhecimento e a segurança
recentemente em um pro- necessária para contribuir
grama do CMI) e outros. com a comissão no início.
Outro desafio foi lidar com
JR: Como aconteceu que mudanças estruturais denfoste indicado a represen- tro do CMI que atrapalhatar a IECLB na Comissão ram um pouco o trabalho
de Igrejas para Assuntos
da comissão. Além disso,
Internacionais (CCIA) do
construir posições comuns
CMI?
em um ambiente diverso
Thomas: Durante a As- não é fácil, principalmente
sembleia, houve um pro- quando temos economis-

tas, teólogos e cientistas
políticos de várias confissões e nacionalidades.
No entanto, conseguimos
produzir alguns documentos para subsidiar os
órgãos decisórios do CMI.
JR: O que mais aprendeste
nesta experiência?
Thomas: Minha visão de
mundo mudou significativamente a partir das visitas que fizemos a igrejas
em diversos países. Visitamos países como Suíça
(onde ficam a sede do CMI
e da Federação Luterana
Mundial) e Noruega, em
que liberdades políticas e
religiosas não foram problemas na história recente. Mas em países como
Cuba, Albânia e China,
vimos como é a realidade
das igrejas em países que
passam por transições políticas e econômicas. Ademais, contar na comissão
com representantes de diversas confissões e países
foi muito enriquecedor,
além de ter me levado a
reafirmar minha própria
identidade como cristão
luterano. E, finalmente,
como jovem dentro dessa
comissão, aprendi a confiar mais no potencial da
juventude. Durante esse
período, continuei acompanhando o trabalho da
JE em nível nacional na
IECLB, trazendo experiências do CMI, mas também
aprendendo com outros
jovens. Nesse sentido,
fiz algumas palestras em
grupos da nossa Igreja, e
pretendo fazer mais para
tentar trazer temas de
discussões que ouvi por
lá. Essa troca é muito importante.
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Lutero, uma personalidade atual
Martim Lutero (14831546) entrou para a história da humanidade como
o grande reformador. Ele
foi protagonista de uma
grande revolução. Só um
homem inteiramente seguro e claramente objetivo, tendo bem certo em
mente o seu propósito
poderia exercer o papel
político e religioso que
Lutero desempenhou: Lutero foi necessário no seu
próprio tempo e lugar.

doação pessoal, propôs,
com sinceras intenções,
Lutero não temeu
projetos e planos positivos
criticar de frente uma para melhorar e aperfeiçoar a vida da Igreja. Ao
das práticas religiosas
afixar suas propostas remais abomináveis na
volucionárias na porta da
época.
igreja do castelo de Wittenberg, Lutero não temeu
Lutero foi um homem criticar de frente uma das
determinado e esclarecido práticas religiosas mais
desde o momento que de- abomináveis na época.
cidiu tornar-se religioso, o
A Igreja de então era
que mudaria radicalmente
uma
estrutura falida e vea sua vida. Assim, dentre
muitas ordens monásticas, nal, voltada essencialmenoptou por aquela mais te para práticas corruptas,
corrompidas e corruptoradical e séria.
ras, tais como a influênConhecendo a Igreja cia política temporal nas
Católica da sua época, nações circunvizinhas, o
Lutero começou mais e poder econômico exercimais a se desencantar com do sobre elas, a tolerâna estrutura clerical vigente cia com comportamentos
e, sendo honesto e autên- pecaminosos de clérigos
tico, com boa vontade e e monges, o pacto de

Bíblia para o alemão.
Assim, Martinho Lutero
entregou as Escrituras
para o povo e tornou-se
o grande hermeneuta da
modernidade.

condescendência e mediocridade espiritual entre religiosos e fiéis, o comércio
de indulgências, a idolatria
dos santos, as transgressões morais de bispos,
cardeais e do papado. Por
isso mesmo, Lutero viu
seu intento original ser
considerado uma ameaça. Quanto à bula que o
excluiu da Igreja Católica,
com serenidade queimou-a em praça pública.
Contudo, os ventos
do destino estavam favoráveis a Lutero. Os príncipes alemães o apoiaram, segundo interesses
comuns. Estes, ao verem
Lutero correndo risco
de vida, o abrigaramno por dois anos num
castelo, tempo que ele
ocupou traduzindo a

Nesta altura, o conflito chegou a um ponto tal
que o movimento por ele
iniciado não podia mais
ser ignorado, muito menos refutado. Iniciaram-se
então negociações para
tentar remediar o enorme
estrago de que a igreja
cristã tinha sido vítima.
Encontros, dietas, rodadas
de negociação e concordatas foram realizados e,
finalmente, uma paz foi
celebrada: no império de
Carlos V, duas igrejas cristãs conviveriam.
Poderíamos imaginar
Martinho Lutero como
pastor da alvissareira igreja
luterana em pleno século
XXI. Se um paroquiano lhe
confessasse um pecado
pessoal, poderíamos imaginar que o sisudo Lutero
o cobriria de imprecações e
reprimendas, mas depois,
com um grande, sincero e
generoso sorriso lhe diria
que, quanto maior o pecado, maior a graça.
João Artur Fortunato,
escritor.
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Considerações sobre a vassoura

Aproveitando o gostoso veranico de agosto
caminhei pelas ruas do
bairro, deslumbrada com
a exuberante floração das
azaleias, dos ipês roxos e
o canto dos passarinhos.
Mas, de repente o idílio

pré-primaveril
foi interrompido por um som
dissonante, se
bem que rítmico. Chiiit, chiiit,
chiiit fazem as
vassouras de zelosos zeladores,
querendo limpas as calçadas
de seus edifícios.
Como por encomenda aparece
em seguida um
“cenourinha”,
munido de vassoura. Ele também aparece
para varrer a rua, completando e ampliando
o serviço dos zeladores.
Tanta atividade particular
e municipal me faz pensar
na causa do “distúrbio”, a
vassoura. Desde quando
existe, qual a sua história.

Consulto dicionários, enciclopédias, me aventuro
a navegar pela internet
- sem resultado. Que injustiça com um objeto
tão útil, pouco valorizado,
condenado a passar suas
horas de folga esquecido
num canto qualquer da
área de serviço. Vasculho
a própria memória. Eis
que surge das brumas
do passado a imagem do
jardineiro do meu avô, colhendo no terreno baldio
do lado ramos de piaçaba
para renovar a velha vassoura gasta. E surge, dos
tempos de colégio, o texto
de um longo poema de J.
W. von Goethe “O aprendiz de feiticeiro” , onde
o aprendiz, na ausência
do mestre, transforma a
vassoura em ente animado, serviçal para executar
a árdua tarefa incumbida

pelo mestre. O aprendiz
esquece a fórmula mágica
para livrar-se da vassoura
e acaba atormentado pelo
espírito por ele criado.
Minha memória faz lembrar-me de ex-presidente
nosso, cujo símbolo de
governo era a vassoura, e
me lembra contos infantis
com bruxas montadas em
vassouras. Vemos por aí
que a vida da vassoura é
inglória mesmo, sem pontos altos, longe de modas
e grifes. Ou, por acaso,
alguém viu um rei ou uma
rainha empunhando uma
vassoura? Finalizo com
uma pergunta para a qual
não tenho resposta: Será
que Adão e Eva já varriam
o pátio do Paraíso? .
Sofia Renner
Coordenadora do
Grupo Arco Íris

OASE noticiando
No dia 04 de agosto
foi realizado o 9º Café
Colonial da OASE. Foram
vendidos 266 convites e
aconteceu um desfile de
aventais, com posterior
venda dos mesmos. Foi
um sucesso total.
No mês de setembro
é comemorada a “Semana Nacional da OASE”.
Este ano o nosso grupo
teve o privilégio de receber o “XV Dia Sinodal
da OASE”, no dia 01/09,
contando com a presença
de toda a diretoria da OASE
Sinodal e de aproximadamente 400 mulheres de
outros grupos de OASE
do Sínodo Rio dos Sinos.
Foi um dia agraciado por

família da fé”. (Gálatas
6. 9-10).

Deus e muito proveitoso,
no qual pudemos rever e
estabelecer novas reflexões
e ações.
Como podemos ser
mais pacificadoras em
casa, na sociedade, na Igreja e nos grupos de OASE.
Sendo filhas de Deus, so-

mos chamadas a fazer a
nossa parte, com coragem
e confiança naquele que
prometeu dizendo: “Não
nos cansamos de fazer o
bem... por isso, enquanto
tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da

No mês de outubro
teremos as eleições da
nova diretoria da OASE.
Próximo evento muito
esperado pela comunidade e toda a sociedade
é o nosso famoso “Bazar
de Natal”, que será no
dia 08/11/2012.No dia
06 de dezembro haverá
o encerramento das atividades deste ano.
Venha você também
participar da OASE. Prossigamos, pois, firmes na oração: “Senhor ensina-nos a
paz! Dá-nos a tua paz!”.
Carole König
Presidente da OASE
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Projeto do CEDEL é apoiado pela CESE
por meio do improviso, a
expressão em cada iniciativa, o manifesto da vontade
individual ou coletiva, vão
atuando nas atitudes: de
aceitação do outro, da
não violência. Criando um
lugar tranquilo onde se
pode existir sem maiores
necessidades de afirmação
ou defesa.”

Para continuar desenvolvendo oficinas de música, dança e teatro com as
crianças e adolescentes do
CEDEL, um almoço beneficente foi organizado dia
1º de setembro, na cancha
coberta da instituição.
A ação, articulada
pela equipe e diretoria
do CEDEL, teve o apoio
das comunidades do entorno, dos fornecedores,
voluntários, parceiros e da
Paróquia Matriz. O Grupo
Vocal Donna Voce e o Grupo Musical do CEDEL se e talentos de crianças e
apresentaram, animando adolescentes, tendo como
foco o fortalecimento de
os presentes.
vínculos familiares e comuO Projeto ARTiculando nitários. O Projeto tem o
Talentos quer estimular o apoio da CESE – Coordenadesenvolvimento de po- doria Ecumênica de Serviço,
tencialidades, habilidades com sede na Bahia, que do-

brará o recurso captado e
possibilitará a realização de
oficinas com as seis turmas
durante oito meses.
Segundo Maira, oficineira de teatro: “Teatro
em grego significa lugar
onde se vê a imaginação

Conforme John, oficineiro de música: “A música
torna as pessoas mais sensíveis, críticas e comprometidas com o coletivo.”
Em uma de suas oficinas,
um menino expressou seu
sentimento: “Fazer junto é sempre o melhor,
porque sozinho ninguém
consegue ver seu erro ou
acerto”.

Amado sou!
Nas quintas, das 19 às 21
horas, bem como no culto
dominical das 10h, temos
um programa para toda a
família. Nas quintas-feiras
as crianças têm encontros
de música e de contação
de história e aos pais são
oferecidas palestras.

Aceitação é uma atitude de amor. Acolher, amar,
pode ser loucura, mas
tem nome: Jesus Cristo.
E a presença visível deste
amor está no Batismo. Ali
Jesus diz a cada um pessoalmente: “Eis que estou
contigo. (Mt 28.20). Não
tenhas medo. Irei te acompanhar por este mundo”.
Podemos concluir: somos
amados por Deus!
A nossa Paróquia, através da Pastoral da Criança
(Pastoral do Batismo e da
Equipe do Culto Infantil),
celebrou a oferta da graça
de Deus no Batismo no último dia 30 de setembro. O
que Deus faz é muito bom!
O culto foi uma festa, com
a participação de toda
a família. Muita música,
contação da história da
ovelha sapeca e a entrega

da Bíblia para as crianças mesma fé. Não podemos
que completam seis anos, ser indiferentes. Desafianeste ano.
mos as famílias para a parO Batismo faz saber ticipação, principalmente
que temos algo em co- nos encontros das quintas
mum: o mesmo Deus, a à noite e do culto infantil.

Cultivar na criança
desde o início o amor de
Jesus Cristo faz diferença.
Importa cuidar da boa
obra que Deus nos confiou através do Batismo.
Ora, como poderão crer
se não falarmos e vivermos
o amor de Deus? Sermos
amados incondicionalmente por Deus se traduza em
atitudes de cuidado e acolhimento, principalmente
aos familiares que Deus
nos confiou.
P. Werner Kiefer

500 Anos da Re
Foto: Fabricio Barreto

500 Anos da Reforma Luterana: almoço-palestra com Jorge Gerdau Johannpeter
O Presidente da CEPA relatou a trajetória do
projeto que prevê uma “Praça Jardim de Lutero” em
Porto Alegre, a exemplo da cidade de Wittenberg,
na Alemanha, tendo em vista que a sede nacional
das duas Igrejas luteranas IECLB e IELB é em Porto
Alegre.
Outra iniciativa também divulgada no almoçopalestra foi o lançamento do Prêmio Empreendedor
Luterano, com a primeira edição em 2013, tendo
como objetivo destacar uma personalidade por
suas iniciativas que tenham contribuído para o
bem comum.
Fonte: www.luteranos.com.br

Foram de gratidão e de estímulo as palavras
proferidas pelo P. Dr. Nestor Friedrich, Pastor Presidente da IECLB, por ocasião do almoço-palestra
com o Presidente do Conselho de Administração
do Grupo Gerdau e Coordenador da Câmara de
Gestão e Planejamento do Governo Federal, Jorge
Gerdau Johannpeter, no dia 27 de agosto, às 12h,
no Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael, em Porto
Alegre/RS.
O almoço-palestra integra as atividades programadas pela Comissão dos Festejos dos 500 Anos
da Reforma Luterana, formada por integrantes
da IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil) e da IELB (Igreja Evangélica Luterana
do Brasil).
O P. Egon Kopereck, Pastor Presidente da IELB
manifestou a sua alegria em participar de mais um
evento alusivo aos 500 anos da Reforma Luterana.
Servido o almoço, os Pastores Presidentes das
duas igrejas foram convidados a compor a mesa,
juntamente com Zenar Eckert, Coordenador do Grupo de Trabalho dos 500 anos da Reforma Luterana
e Presidente da CEPA, e Jorge Gerdau Johannpeter,
convidado especial e palestrante do evento.

O Presidente do Conselho de Administração do
Grupo Gerdau também falou sobre a necessidade
de manter o foco em resultados “Resultado – não
somente financeiro, mas de qualquer natureza – é
“sangue” em qualquer instituição” e a respeito da
importância da educação na vida de qualquer cidadão. “O maior patrimônio que existe é educação.”
“Integridade” foi outra palavra salientada
pelo empresário, além do termo “responsabilidade
econômica, ambiental e social”. Gerdau falou,
ainda, que a produtividade e a educação passam
pelo capital social e humano.
Na sequência, Jorge Gerdau recebeu um
troféu como recordação do evento, entregue
pelo Presidente da CEPA. Jorge Gerdau agradeceu
pela oportunidade e afirmou ter sido uma
grande satisfação e uma honra fazer parte das
comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana.
“A mão de Deus nos ajudou a poder chegar até aqui
e esta comunidade me faz extremamente feliz. Sou
muito, muito grato”, disse. Perguntado sobre qual
é o espaço da fé no seu cotidiano, como evangélico
de confissão luterana, o empresário afirmou que
tudo o que faz, de certo modo, está envolvido com
a sua espiritualidade, e que se identifica muito com
a fé e com a espiritualidade da Igreja Luterana.
Pastor Presidente Dr. Nestor Friedrich

Celebração da Reforma no dia 31 de outubro
Como parte do calendário de comemorações, queremos celebrar juntos,
como luteranos da IECLB e da IELB, o dia 31 de outubro, às 20h na Igreja
de Reconciliação. Além da presença de um grande coral e banda, teremos
como pregador o Rev. Dr. Rudi Zimmer, Diretor executivo da Sociedade
Bíblica do Brasil e Presidente da Diretoria Mundial das Sociedades Bíblicas
Unidas (SBU). Sua presença oportunizará o lançamento da Bíblia Sagrada
com reflexões de Martinho Lutero.

forma Luterana
Dia da Reforma Luterana passa a integrar o calendário oficial de Porto Alegre

A partir de hoje, 11 de setembro de 2012, a data
de 31 de outubro, comemorativa ao Dia da Reforma
Luterana, integra o calendário oficial de eventos de
Porto Alegre. A lei que define a inclusão, aprovada pela
Câmara Municipal, foi sancionada nesta terça-feira
pelo Prefeito, José Fortunati, às 14 horas, no Salão
Nobre do Paço Municipal (Prefeitura). O projeto de lei
foi de autoria do Vereador João Carlos Nedel.

Fonte: www.luteranos.com.br

Participaram da solenidade o Coordenador da Comissão dos festejos de 500 anos da Reforma
Luterana, Zenar Eckert, o Presidente do Grupo dos Empreendedores Evangélicos de Porto Alegre,
Tito Livio Goron, o representante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), P.
Cláudio Kupka, o representante da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), P. Rubens Ogg, e
o representante da Comissão Interluterana de Literatura (CIL), P. Nilo Wachholz.

SBB lança Bíblia Sagrada com reflexões de Martinho Lutero
No mês da Reforma, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) lança uma
edição especial da Bíblia Sagrada, que traz cerca de 900 reflexões
de Martinho Lutero. Os textos foram selecionados por estudiosos
especialistas.
Com texto bíblico na tradução de Almeida, revista e atualizada,
a obra está voltada mais para a compreensão histórica e exegética
dos textos bíblicos, ou, ainda, para uma orientação pastoral e prática.
A contribuição de Lutero na caminhada do cristianismo é reconhecida de
forma universal, já que sua obra é citada por escritores de praticamente
todas as correntes cristãs.
Para a publicação, foram escolhidas reflexões que estivessem
relacionadas direta ou indiretamente ao texto bíblico, a partir de obras de
Lutero publicadas em português pela Comissão Interluterana de Literatura
(CIL), instituição formada por representantes da IECLB e da IELB.

Fonte: SBB

Única no mundo, a Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero oferece
recursos que contribuem para a pregação do Evangelho e a edificação
da Igreja Cristã.
CEMITÉRIO EVANGÉLICO – CEPA - 160 ANOS
Rua Guilherme Schell, 467 - Porto Alegre/RS - Fone 3223-9712

DIA DE FINADOS – 2012
PORTÕES DO CEMITÉRIO ABERTOS À VISITAÇÃO
Das 8 às18 horas
Dia 02 de novembro de 2012 - Das 7 horas às 19 horas
CULTOS NO CEMITÉRIO EVANGÉLICO
Dia 02 de novembro, sexta-feira, às 10 horas e 17 horas
Capela Cemitério - Av. Oscar Pereira, 715

Celebrante: Enos Heidemann
Pastor na Paróquia São Marcos – CEPA.
Nesses cultos serão lembradas as pessoas que faleceram
desde o Dia de Finados de 2011 até a presente data
e que foram sepultadas no Cemitério Evangélico.
A Capela estará aberta durante todo o Dia de Finados.
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NOTÍCIAS

Palavra do Tesoureiro
Caros membros da
Paróquia Matriz, é com
imensa gratidão e alegria
que exerço a função de
tesoureiro desta Paróquia,
com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo.

buições mensais. Comunico, porém que, para concluir a reforma do telhado
da igreja, ainda faltam em
torno de R$ 8.000,00, e
que continuamos aguardando doações.

Desde que a atual
diretoria assumiu, em
01/2011, já foram realizadas várias melhorias,
tais como: instalação de
condicionadores de ar, reforma do telhado, pintura
externa da igreja, espaço
para o culto infantil. Para
tudo isto, foram necessários muitos recursos que
a comunidade proveu por
meio de doações e contri-

Quero enfatizar a todos os membros a importância de suas contribuições mensais para o
funcionamento regular
das atividades de nossa
comunidade. Elas inclusive
podem ser feitas antes ou
após os cultos de domingo
na tesouraria volante na
entrada da igreja.
Gilberto Pitrofski

Uma jovem da paróquia em
intercâmbio na Alemanha
desde setembro último
de um intercâmbio na
Alemanha, como parte
do Programa Reverso
com a Missão Evangélica
Luterana na Baixa Saxônia
(OMEL), Mission EineWelt
(MEW) e IECLB. Ela está
atuando por um ano na
instituição Diakonishes
Werk, na cidade de
Sulzbach-Rosenberg. Laura
é líder jovem na nossa
A jovem Laura Burk- paróquia (JESP) e no Sínodo
hard está participando Rio dos Sinos.

OASEs CEPA
Realizou–se no dia 17
de maio de 2012, na Paróquia Bom Pastor de Viamão, o encontro das OASEs
CEPA. Tivemos a presença
de 113 pessoas no evento,
entre Senhoras/es, Pastoras/es e a Diretoria da OASE
Sinodal. Agradecemos a
todos que compareceram,
pois foi uma tarde muito

agradável, com muita comunhão, testemunho e fé.
O Palestrante foi o Doutor
Pastor Flavio Scmidt de São
Leopoldo, que nos falou
sobre o sentido e o significado da Ascensão.
Depois das atividades
confraternizamos com um
gostoso chá.
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Livro sobre a vida da ambientalista Hilda Zimmermann é
lançado na Assembleia
preservação
do Solar dos
Câmara e dos
jardins do Palácio Farroupilha, que quase
foram destruídos para a
construção de
um estacionamento. “Vale
a pena lutar”,
enfatizou a
autora.
Um clima de emoção e
reencontro marcou o lançamento do livro “Ações
que mudaram a história –
A saga de Hilda E. Wrasse
Zimmermann & sua
agenda socioambiental”.
Escrita por sua filha, Lívia
Zimmermann, na foto ao
lado do P. Cláudio, a obra
mostra as várias faces da
personalidade de uma das
pioneiras do movimento
ecologista gaúcho que,
além de combater os crimes
ambientais, insurgiu-se
contra a discriminação dos
índios, mulheres, menores
de rua, idosos e cegos,
e em defesa dos animais
e da agroecologia. O
lançamento no Rio Grande
do Sul foi promovido pela
Comissão de Saúde e Meio
Ambiente da Assembleia,
presidida pela deputada
Marisa Formolo (PT), na
manhã desta quarta-feira
(29), na Sala José Lewgoy,
no Solar dos Câmara.

Participaram da mesa,
além da presidente da
Comissão e da autora, o
deputado petista Alexandre Lindenmeyer (representando a Assembleia),
o diretor-geral da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, Marco Aurélio
Correa (representando o
governador Tarso Genro), a vice-presidente da
Associação Gaúcha de
Proteção ao Ambiente
Natural (Agapan), Sandra
Jussara Mendes Ribeiro,
o vereador Beto Moech
(representando a Câmara
de Vereadores da Capital);
a promotora de Justiça
Isabel Bidigaray (representando o Ministério
Público/RS) e o diretor do
Departamento de Relações Públicas e Atividades
Culturais da Assembleia,
Luiz Carlos Barbosa. Marisa abriu espaço para que
os participantes também
Lívia apresentou as pudessem dar seus depoiprincipais ações protago- mentos, o que reforçou o
nizadas por sua mãe, as clima intimista do evento.
quais marcaram definitivaCristiane Vianna Amaral,
mente a história gaúcha.
Agência de Notícias ALRS
Entre elas, a defesa da

ACONTECE
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Clube Arco-Íris

Com o apoio do GEELPA, aconteceu nos dias 4 e
5 de junho o segundo FAZ
nas dependências do Hotel
Plaza São Rafael, em Porto
Alegre. O evento contou
com um seleto grupo de
palestrantes e painelistas,
focando, nesta edição, na
educação para a realiza-

ção, ou seja, nas práticas
sustentáveis. Além da coordenação do GEELPA, sob
a liderança do presidente,
Tito Lívio Goron, nossa
Igreja esteve representada
por painelistas, como o P.
Sinodal Edson Streck e o
Dr. Oneide Bopsin, reitor
das Faculdades EST.

Retiro de casais
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A Lupi qualifica seus educadores

Troca de Saberes é o
espaço que a Lupi – Instituição de Educação Infantil e
Assistência Social Lupicínio
Rodrigues – promove na
última sexta-feira de cada
mês, durante reunião da
equipe, para compartilhar
experiências e incentivar
a aprendizagem entre os
educadores. Com isso, se
consolida a qualificação
dentro do projeto pedagógico estabelecido.
De acordo com a diretora da Lupi, Karina Nunes,
“este momento de troca
de informações serve para
a multiplicação de conhe-

cimento, bem como para
a integração da equipe e
crescimento individual”.
Repassar conhecimentos entre colegas e motiválos a pensar criativamente
faz com que os mesmos
construam atividades que
possam vir a empregar
com as crianças, os maiores
beneficiados.
A Lupi é vinculada à
CEPA – Comunidade Evangélica de Porto Alegre - Paróquia Matriz e atende a
96 crianças, de 1 ano a 5
anos e 11 meses, em turno
integral.

Grupo de Recepcionistas
Nos dias 25 e 26 de
agosto passado, 17 casais
de nossa Paróquia, acompanhados do Pastor Werner e esposa, e do Pastor
Carlos e esposa, estiveram
em Capão da Canoa, para
exercitar a fé cristã em seu
matrimônio. No encontro
fomos provocados a olhar
para dentro das nossas
relações e ver o quanto dedicamos de nossa atenção
e interesse para a preservação das mesmas. Exercitamos os limites de nossa capacidade de compreensão
e atenção em relação ao
companheiro que escolhemos para nossa caminhada

Entre as tantas preoe nos conscientizamos de
que muitos detalhes insig- cupações que temos como
nificantes para um são de comunidade cristã, está
extrema valia para o outro. a de que as pessoas que
frequentam a nossa comuA fé cristã torna possí- nidade se sintam bem em
vel partilharmos questões nosso meio.
conjugais com nossos irmãos. Temos convicção de
Para que isso aconteça,
que todos acrescentaram é fundamental uma boa
novos amigos ao seu cír- acolhida. Pensando nisso,
culo, pois amigo é o que existe na Paróquia Matriz
ouve e compreende nossa o grupo de recepcionislinguagem e manifesta-se tas. São eles que, a cada
como irmão em Cristo. domingo, nos recebem
Outros encontros teremos, na entrada da igreja para
e o convívio será sempre o culto. Pessoas que, mofrutífero e abençoado.
vidas pelo amor cristão,
Carlos Souto Junior e doam do seu tempo para
Dilvenia Diesel que nos sintamos bem

vindos à comunidade assim como somos.A palavra
de Paulo aos Romanos
15 – “Portanto acolhei-vos uns aos outros assim
como também Cristo nos
acolheu para a glória de
Deus” – reflete bem o
espírito dessa equipe. Somos comunidade cristã, e
comunidade cristã acolhe
a todos, pois nela Cristo é
o centro, e ele não aceita
que ninguém seja excluído
do convívio de sua comunidade. Como é bom ser
acolhido com um sorriso
e um “bom dia” alegre.
Faz toda a diferença! Você
não acha?
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OFÍCIOS E AGENDA
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Ofícios
MEMBROS NOVOS
Ane Caroline Soares e seu
filho Inácio Soares Costa;
Loreni Rex, seus filhos Lucas
Rex dos Santos e Luíza
Rex dos Santos; Jaqueline
Muller Slodkowski, marido Fabio de Oliveira
Slodkowski e sua filha
Luiza Muller Slodkowski;
Candice Peters Keffer,
marido Alexandre José
Corrêa Oliveira e sua filha
Ana Clara Keffer Oliveira;
Gilka Romero Tietbohl
e sua filha Maria Elisa
Romero Tietbohl; Tomas
Ko-Freitag, esposa Adriana
Cristine Arent e seu filho
Benjamin Ko-Freitag; Sara
Raquel Hennig Schwalm;
Mauro Alberto Schwalm
e sua esposa Odila Viani
Hennig Schwalm; Virginie
de Carvalho Fett e seu
marido Gustavo Ricardo
Welp; João Batista Cichero
Sieczkowski, esposa Sônia
Rosane Netz, seus filhos
Balthazar Netz Sieczkowski
e Izadora Netz Sieczkowski.
BATISMOS
29/07/2012 – Ana Clara
Keffer Oliveira, filha de Alexandre José Corrêa Oliveira e Candice Peters Keffer.
12/08/2012 – Emily Lentino Fassbinder, filha de
Cristiano Fassbinder e Roberta Kehl Lentino.

26/08/2012 – Luiza Rex dos
Santos, filha de Fernando
Juver dos Santos e Loreni Rex.
09/09/2012 – Giovanna
Reinke Fischborn, filha de
Guilherme João Fischborn
e Bianca Aline Reinke.
30/09/2012 – Matheus
Fontoura Streit, filho de
Diego Pohia Streit e Juliana
Pastl Fontoura.
14/10/2012 – Anna Luíza
Scherner Peter, filha de
Mauro Roberto Rutz Peter
e Remi Scherner Peter.
CASAMENTOS
22/09/2012 – Gustavo Py
de Pinto Gomes e Ingrid
Frank de Ramos.
ÓBITOS
08/05/2012 – Carla Edy
Schüler, faleceu com 89
anos; 09/07/2012 – Maria
Cristina Ciria Saul, faleceu
com 61 anos; 20/07/2012
– Charlotte Nast, faleceu
com 90 anos; 20/07/2012
– Alvino Rusch, faleceu
com 79 anos; 09/08/2012
– Nicolau Richter, faleceu
com 80 anos; 22/08/2012
– Anna Maria Mendes
Wollmann, faleceu com
74 anos; 22/08/2012 – Rolf
Fernando Bercht, faleceu
com 87 anos; 25/09/2012
– Elvira Prade Bos, faleceu
com 100 anos.

Agenda
21/10

12h

Almoço Mensal

24/10

12h

GEELPA

28/10

20h

Grupo Renovamente

31/10

20h

Celebração da Reforma

08/11

10h

Bazar de Natal da OASE

11/11

20h

Grupo Renovamente

11/11

12h

Almoço Mensal

1618/11

Retiro da JESP

24/11

Passeio Singulares

28/11

12h

GEELPA

Reunião de Avaliação e
Planejamento do Conselho
Paroquial

01/12

8h30min

02/12

09h

02/12

11h30min

Assembleia Geral Ordinária

02/12

20h

Grupo Renovamente (festiva)

02/12

12h

Almoço Mensal

06/12

14h30min

Encerramento da OASE

06/12

14h

Encerramento da JESP

09/12

19h

Culto de Encerramento

22/12

15h

Encerramento Singulares

Feirinha de Natal
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CULTURA E FÉ
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O profeta do AMORRR
Quando vi pela primeira vez as pilastras pintadas
pelo Profeta Gentileza, me
pareceu um erro de ortografia o excesso de erres
na palavra amor. Não era.
Pesquisando depois, descobri que ele pregava que
“amor material se escreve
com um R, amor universal
se escreve com três R: um
R do Pai, um R do Filho,
um R do Espírito Santo –
AMORRR”. É bonito pensar assim, não é?
Nascido José Datrino,
o Profeta Gentileza foi
um empresário bem sucedido, dono de uma
transportadora no Rio
de Janeiro, até que foi
abalado por uma grande
tragédia: a queima de um
grande circo na cidade
de Niterói. Após seis dias,
sentiu-se chamado a ser
o consolador das famílias
das quase 400 vítimas
(crianças, em sua maioria). dos médicos lhe perguntar:
“Gentileza, você veio aqui
para nós te curarmos ou
Amorrr palavra que
para você nos curar?” A
liberta, já dizia o
partir da década de 1980,
Profeta.
Gentileza começa a pintar
nas pilastras do Viaduto
do Caju a sua visão de
E seguiu por toda a sua mundo. São 1.500 m, ao
longa vida (faleceu com longo dos quais realiza
79 anos) pregando o amor seus 55 escritos murais.
e a gentileza pelas ruas Seu jeito de escrever e seus
do Rio de Janeiro e por ensinamentos eram agora
muitos outros lugares do parte da própria cidade.
Brasil. Não era um louco, É então que o Profeta
como parecia, era um apresenta sua denúncia às
profeta com a têmpera dos condições do mundo e à
profetas bíblicos, que não ameaça que incide sobre a
esmoreceu nem quando natureza e que o CAPETA
perseguido ou internado CAPITAL é a atualização do
em manicômios. Numa mal concreto que assola a
dessas internações, passava humanidade.
as tardes pacificamente
pregando aos outros inHá uma grande proternos, ao ponto de um dução literária e artística

todos os seus bens e que
nada pedia em troca do
que fazia. Leonardo Boff
diz que “nesses tempos
“espetaculares” de banalizações e recortes de superfície, é preciso revelar,
continuamente, a profundidade e a força expressiva
do legado de Gentileza em
sua ca-pacidade de fazer-se dizer como linguagem
viva (inesgotável)”. Outra
coisa muito boa de se ver é
o “Rio com Gentileza”, um
movimento espontâneo,
criado por admiradores
do Profeta Gentileza, que
objetiva não só preservar
sua obra e mensagem,
mas também estimular
a gentileza nas relações
sociais.

que homenageia o Profeta, mas talvez a maior
homenagem tenha vindo
da própria cidade que ele
escolheu como lar: as 55
pilastras do viaduto haviam
sido pintadas de cinza
logo após a sua morte
(muito simbólico, não?),
mas como as pessoas não
aceitavam que as palavras
do “seu” profeta fossem
apagadas, e exigissem a
sua restauração, a Prefeitura do Rio de Janeiro as
transformou em Patrimônio
Cultural, restaurando-as e
tornando-se responsável
pela sua conservação.
É impactante pensar
que mensagens tão fortes,
de amor e gentileza, nos
tenham sido dadas por um
homem que abdicou de

A ordem expressa e
inquestionavelmente importante de Jesus Cristo
é: “O meu mandamento é
este: Que vos ameis uns aos
outros, assim como eu vos
amei” (João 15:12). Qual
a razão de acharmos tão
estranha a vida e obra de
alguém como Gentileza,
que praticava isso? Penso
que precisamos todos
refletir sobre o que, em
nossas vidas, pode e deve
ser transformado pelo
amor – ou AMORRR, como
dizia o Profeta.
Artur Sanfelice Nunes
Designer Gráfico
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VARIEDADES

Populus vult decipi*
José Nedel

Eva foi enganada pelo diabo.
Ela enganou, de quem foi feita, Adão.
Dessa maneira é que, ao fim e ao cabo,
Se intrometeu no mundo a enganação.
Bem ou mal, essa prístina atitude
Demonstra o que seria o humano fado:
Mover-se no caminho da virtude
Na tensão enganar – ser enganado.
A outra parte da história, a sei de cor.
Conhecê-la me fez a vida inteira,
Rica em tramas de decepção e dor,
Queira alguém admiti-lo, ou não queira.
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Dia da Igreja
No dia 23 de setembro último aconteceu o V Dia
da Igreja do Sínodo Rio dos Sinos. Pessoas de todas
as comunidades e paróquias e de instituições ligadas
à IECLB se deslocaram ao Morro do Espelho em São
Leopoldo num lindo dia de primavera.
Vários corais, grupos de canto, conjuntos e coro
de trombones já estavam lá para recepcionar os participantes. O P. Hilmar Kannenberg recepcionou a todos
e deu abertura ao Dia Sinodal da Igreja. O culto com
celebração da Ceia e Culto Infantil no mesmo ambiente
teve a participação dos obreiros e obreiras do Sínodo. A
pregação foi proferida pelo Pastor Sinodal Edson Streck.
O almoço aconteceu no local em restaurantes e
barracas de lanche, enquanto aconteciam palestras,
teatro, apresentação de bandas e visitação a estandes.

Do modo como sempre foi, será:
Procura o povo, a todo pano e a esmo,
Ser enganado. Entanto, se não há
Ninguém que o engane, engana-se a si mesmo.
*O povo quer ser enganado (Provérbio latino).

Banda da JESP participa de Festival
canto. Além da canção mais popular, foi premiada a
canção mais sintonizada com o tema do Dia da Igreja,
“Comunidade viva”. Nesta categoria a banda da JESP foi
premiada com a canção “Vem pra perto de Cristo”. A partir de uma melodia já existente, de autoria do P. Cláudio,
o grupo criou coletivamente a letra. O grupo também
criou outra composição “É hora de soltar nossa voz”.
Vem pra perto de Cristo. Quem é jovem vem junto
Vem, nós somos um corpo. Povo unido pelo seu amor.

No dia 22 de setembro aconteceu em São Leopoldo
(Colégio Sinodal) o IV Festival Luterano de Música. Parte das atividades do V Dia da Igreja do Sínodo Rio dos
Sinos, o festival representa um movimento de incentivo
à composição musical na Igreja. O FLM é aberto para
toda a IECLB. Foram inscritos 13 grupos com 31 músicas.
Jurados avaliaram o material apresentado e definiram
a premiação para duas categorias: bandas e grupos de

1. Nós fomos todos criados pra mais do que
conviver.
A vida em comunidade
nos faz unidos crescer.
2. O amor que temos em
Cristo nos leva a compartilhar.
Quem sofre e está isolado
é convidado a entrar.
3. O que o mundo distingue em Cristo torna-se
igual.
Se a diferença restringe,
o amor a faz especial.
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Lutero e seu símbolo pessoal
Lutero foi nosso grande líder. Ele queria mudar muitas coisas
erradas que eram feitas na igreja em sua época.
Ele tinha um símbolo pessoal que resumia suas ideias: a Rosa
de Lutero.
A sua tarefa é colorir seu símbolo conforme o significado
de cada parte:
Preto – A cruz em que Jesus morreu pelos nossos pecados.
Vermelho – Nosso coração é renovado pela fé em Jesus
crucificado.
Branco – A rosa branca lembra que Jesus nos dá paz com
Deus.
Azul – O céu azul nos lembra que temos uma nova vida
que começa já agora.
Dourado – O anel dourado lembra que recebemos uma
vida eterna no céu.
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Reforma & música na década de Lutero
No âmbito da programação mundial da Igreja
Evangélica da Alemanha
referente à “Década de Lutero”, nossa comunidade
recebeu em 2 de setembro de 2012 o grupo coral e instrumental gospel
SOUND of JOY da cidade
de Hersbruck, Baviera,
Alemanha.
Desde o ano de sua
fundação em 1981, o coro
reuniu um considerável
repertório sob a direção
do Maestro Karl Schmidt,
apresentando concertos,
oratórios e cultos gospel
na sua própria comunidade e em turnês por
diversos países da Europa, no Japão, Canadá,
EUA e, agora, pelo Brasil.
Teve participação ativa em
grandes eventos relacionados ao ano litúrgico como
o Dia da Igreja.
Vieram como embaixadores da música como
linguagem universal, o que
ilustra muito bem o tema
do ano de 2012 –“Reforma
e Música”. O canto já foi

ideias sobre uma configuração moderna da prédica
no culto.

desde sempre um diferencial para os protestantes
e, aliado à música sacra,
um meio poderoso para a
consolidação da Reforma.
Há quase 500 anos, Lutero
compôs os primeiros hinos
universais que acompanham a fé protestante através dos séculos, formando
um dueto inseparável. Na
época ele foi denominado
de “o rouxinol de Wittenberg”, por conta dos
inúmeros cânticos que
compôs e que propiciavam
o anúncio do evangelho
através do canto.

O já citado tema “Reforma e Música” serviu
também como base para o
evento central do “Centro
para a cultura evangélica
da pregação” (Zentrum
für evangelische Predigkultur), que teve lugar
em julho de 2012, em
Wittenberg.
Cem pastores de vários países se reuniram
para trocar experiências
num intercâmbio sobre
“A herança da Reforma e
sua perspectiva mundial”
e para discutir e trocar

A partir do lema “No
princípio era o Verbo”,
ilustrado por uma frase do
famoso autor e dramaturgo alemão Heiner Müller
“O que não se pode dizer,
talvez já se possa cantar”
(Was man nicht sagen
kann, kann man vielleicht
schon singen), foram discutidas as limitações da
prédica e da palavra, o que
remeteu novamente à música como meio de superar
estes limites, em especial
a música sacra, com sua
peça chave, o coral.
Segundo declaração
de Kathrin Göring-Eckardt,
presidente do Sínodo da
Igreja Evangélica Luterana
da Alemanha, o encontro
com pastores de outros
países aproxima a herança
histórica da Reforma da
perspectiva mundial, possibilitando uma ponte entre Wittenberg e o mundo.
Herta Elbern
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