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É tempo de Natal... E o que temos feito? 

Vivo, que padeceu um martírio pes-
soal para que a humanidade fosse 
resgatada da queda pelo pecado. 
Havia uma dívida para os homens, 
e estes não conseguiam pagá-la. Só 
Deus o faria, e assim Deus se fez 
homem com esta missão.

Existe, todavia, uma atmosfera 
geral que impele quase misteriosa-
mente as pessoas a gestos solidá-
rios. O Natal costuma ser uma fes-
ta da família, que acontece dentro 
dos lares, mas, há aspectos revesti-

dos de alienação e falsos va-
lores. As pessoas vivenciam 
e lidam com sua empobreci-
da existência e com sua falta 
de sentido em viver: o Natal 
é, de fato, uma festa na qual 
o verdadeiro aniversariante 
é o principal esquecido.

Certa vez, um grupo 
de repórteres localizou um 
jovem casal pobre, vindo do 
interior. A esposa tinha dado 
à luz um menino naquela 
noite. Foram ao bairro mais 
abastado da cidade no 
momento em que a ceia 
de Natal era celebrada. O 
resultado foi categórico: 
ninguém recebeu aquela 
família humilde.

O problema não se 
constitui nas compras, mas 
a quase total ignorância do 
verdadeiro sentido do Natal, 

que corrobora com a desumanida-
de brutal daquelas pessoas frente 
aquela pobre família na noite do 
dia 24. E se Jesus Cristo batesse na 
porta das casas em festa, de volta 
ao mundo dos homens, as pessoas 
o acolheriam? Fica como reflexão. 
Natal deve ser tempo de festas, 
mas, principalmente, uma ocasião 
privilegiada de solidariedade hu-
mana e amor universal.

João Artur Fortunato

No dia 24 de dezembro 
acontecem muitas coisas. 
Há um movimento frenético 
pelas ruas centrais da cida-
de, as pessoas enchem o in-
terior das lojas. Mais tarde, 
todos desejam integrar-se 
em família e participar da 
ceia, trocar presentes, viver 
bons momentos, repartir fe-
licidade, fomentar esperan-
ças. Na Europa, nas Améri-
cas, na África e no Oriente, 
onde quer que existam cris-
tãos, aquele é o momento 
de celebração mais singelo 
da liturgia da religião cristã.

Todos aprenderam no 
colégio ou na escola domini-
cal que Jesus Cristo nasceu, 
embora muitos não saibam 
bem por quê ou para que. 
Para alguns, ele representa 
algo como o herói do amor, 
um profeta, um mestre que 
tentou fazer do nosso mundo um 
lugar melhor para viver. Para outros, 
talvez fosse um rebelde que queria 
mudar o mundo, ou um asceta, ou 
mesmo um piedoso reformador. 
Certamente, os que pensam essas 
coisas de Jesus constituem a maio-
ria, infelizmente. Somente uma pe-
quena porção das pessoas acredita 
que a morte de Jesus não foi uma 
coisa mundana, mas se revestiu de 
um caráter salvífico e transcenden-
tal, Jesus Cristo, o Filho do Deus 
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Charge

Estamos chegando 
ao final de mais um ano 
de atividades na Paróquia 
Matriz, hora de fazermos 
um balanço. Iniciamos o 
ano de 2011 com nova 
diretoria, um novo pastor, 
e estávamos em obras 
nas dependências da ad-
ministração da Paróquia 
Matriz. Obras finalizadas, 
novo ambiente de traba-
lho, a secretaria passou 
a usar a sala que antes 
era utilizada pela CEPA. 
Os trabalhos dos diversos 
grupos da Paróquia Ma-
triz foram acontecendo, 
muito trabalho, dedicação 
de muitas pessoas, muitas 
pessoas novas foram se 
integrando à paróquia, 
e muitas pessoas foram 
motivadas a se integrar. 
Estou sempre à disposição 
e procuro escutar todos 

que têm alguma sugestão 
ou que tenham algo a 
contribuir. Muitas ideias 
foram recebidas, e sempre 
foram analisadas e ava-
liadas em conjunto com 
os membros da diretoria, 
pastores e conselho da pa-
róquia. Temos ainda mui-
tos sonhos, gostaríamos 
de fazer a pintura externa 

da igreja, instalação de ar 
condicionado no templo 
e, quem sabe, no salão, 
ampliação dos banheiros 
e da cozinha. Mas estas 
ações ainda são sonhos 
da diretoria, que estamos 
lutando para alcançar. Es-
tamos em campanha para 
angariar fundos para pro-
porcionar ambientes mais 

confortáveis aos nossos 
membros.

Como sempre falo, o 
trabalho deve ser feito em 
equipe, e por isto quero 
aproveitar este espaço 
para agradecer aos fun-
cionários da secretaria, 
dos serviços gerais, da 
portaria, aos obreiros que 
sempre estão prontos para 
o que for preciso, e que 
fazem um trabalho muito 
valioso para todos nós. 
Agradeço ainda a todos os 
membros que de alguma 
forma colaboraram para 
o trabalho em nossa paró-
quia.  A todos o meu mais 
sincero agradecimento. 
Muito obrigado e um forte 
abraço. Desejo ainda que 
Deus ilumine a cada um de 
nós hoje e sempre.

Elaine Burkhard



Estamos todos 
acostumados a ou-
vir o relato do nasci-
mento de Jesus como 
uma história cheia 
de mistério e simpli-
cidade, mas profun-
damente repleta de 
beleza. Pouca atenção 
nós damos ao drama 
em potencial contido 
nele. Estou falando do 
fato de Maria engra-
vidar, sendo somente 
prometida em casamento 
a José. Para a sociedade 
judaica, muito mais mo-
ralista que a nossa hoje, a 
gravidez fora do casamen-
to era um tropeço muito 
grave. Pelas leis de seu 
tempo, se fosse provado 
adultério, Maria poderia 
ser apedrejada como cas-
tigo. Há, portanto, moti-
vos de sobra para Maria 
se desesperar.

Porém Maria ouviu a 
notícia de sua gravidez, da 
parte de Deus, através de 
um anjo. Isso dava àquele 
fato uma dimensão to-
talmente diferente. Deus 
escolhia Maria para gerar 
o Filho de Deus. Não era 
uma simples gravidez fora 
de hora. Era um milagre 
de Deus.

Maria poderia pensar: 
“Como Deus resolve agir 
dessa maneira? Deus 

não poderia usar formas 
m a i s  c o n v e n c i o n a i s 
para agir? Eu sempre 
fui uma moça correta, 
comportada trabalhadora. 
Logo eu passar por esse 
constrangimento”?

Então Maria foi visi-
tar sua prima Isabel. O 
próprio anjo falou de sua 
gravidez. Quando Maria 
chega a sua casa, é sauda-
da por Isabel com palavras 
de louvor.

- Você a mais aben-
çoada de todas as mu-
lheres, Maria!

A criança no ventre 
de Isabel até se mexe de 
alegria.

Isabel então explica:

- Você é abençoa-
da porque acredita que         
vai acontecer o que Deus 
lhe disse.

A Isabel foi revelado 
por Deus o que Maria 
vinha meditando em seu 
íntimo. Apesar de todas 
as contrariedades e cons-
trangimentos que a gravi-
dez lhe trazia, Maria creu 
que o plano de Deus para 
a sua vida era algo mais 
importante, mais valioso. 
Fazia mais sentido.

Essa maneira de pen-
sar chama a atenção. Ela 
é estranha para a nossa 
maneira usual de pensar. 
Para nós, Deus não está 
nos problemas, mas no 
bem-estar. Não está no 

vazio do nosso dia a 
dia. Por isso alimenta-
mos o nosso coração 
com nossas dores, 
lamentos e mágoas. 
Cremos que Deus so-
mente está no bem-
estar. Não tem algo 
de errado nisso? Isso 
faz sentido?

Maria nos mostra 
outro caminho. Ele dá 
ouvidos a outra voz. 

A voz de Deus lhe mostra 
que a vida, com todas as 
suas contradições, pode 
conter a vontade de Deus. 
Enquanto procuramos 
Deus nas estrelas, Jesus 
vem nascer neste mundo, 
numa família cheia de 
problemas, num momento 
repleto de contratempos.

É hora de repensar-
mos nossa maneira de ver 
Deus. Aquele Deus com 
o qual nos revoltamos 
talvez seja uma imagem 
distorcida de Deus. Ele não 
ignora nosso sofrimento. 
Tanto que ele vem a este 
mundo sofrer conosco. 
Se você procurar conhecer 
melhor a Jesus, pode co-
nhecer uma nova maneira 
de ver a vida. Maria foi 
abençoada por ouvir a voz 
de Deus. Você, que quer 
ser abençoado, a que voz 
você quer ouvir?

P. Cláudio Kupka
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A quem ouvir?

A voz de Deus lhe 
mostra que a vida, 
com todas as suas 
contradições, pode 
conter a vontade          

de Deus.
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JR: Qual era o objetivo 
inicial de teu trabalho? 

DD: O objetivo geral era 
organizar e qualificar as 
diversas atividades musi-
cais da paróquia. Melho-
rar o canto comunitário 
e seu acompanhamento 
instrumental no culto foi a 
primeira prioridade. Muito 
se experimentou nos pri-
meiros tempos; tentativas, 
erros e acertos. O processo 
de diagnóstico e o encon-
tro de soluções foram um 
pouco demorados. Ade-
quação de tonalidades 
dos hinos; introdução 
de outros instrumentos 
e instrumentistas; cria-
ção do Grupo Cantabile; 
promoção de eventos 
artísticos e interface com 
a cultura da cidade; re-
adequação acústica do 
templo; restauração do 
órgão; incentivo a outras 
iniciativas foram aconte-
cendo paulatinamente.

JR: Quais são as frentes de 
trabalho que coordenas?

DD: Atuo nos cultos e 
nos grupos, auxiliando 
no louvor comunitário. 
Organizo a escala de 
instrumentistas.  Zelo 
p o r  i n s t rume nt o s  e 
equipamentos. Apoio e 
supervisiono atividades 
mus ica i s  sob  out ras 
lideranças. Rejo o Grupo 
Cantabile e o Donna Voce. 
Através do Cantabile e, 
mais recentemente, com 
o Donna temos promovido 
uma forte interação com 
a música porto-alegrense, 
especialmente associada 
a orquestras e ao canto 
coral. São diversos os 
eventos que todos os 
anos são disponibilizados 

em nossa igreja através 
dessas várias parcerias, 
sempre gratuitamente. 
Represento a Paróquia 
Matriz no Conselho Si-
nodal de Música. Integro 
a comissão que está 
organizando o primeiro 
encontro de musicistas 
da IECLB, que acontecerá 
de 12 a 14 de outubro 
de 2012, na Matriz. Fui 
nomeado pelo Conselho 
da Igreja e sou membro da 
Comissão do Novo Hinário 
da IECLB.

JR: Quais são as maiores di-
ficuldades que enfrentas?

DD: Temos muitas bênçãos. 
De fato, não penso em 
grandes dificuldades. O 
canto nos cultos ainda é 
inconstante. Há domingos 
com boa participação 
das  pessoas ,  out ros 
mais discretos. Ajudaria 
muito se pudesse ser 
implementada a segunda 
fase do projeto de rea-
dequação acústica do 
templo, ou seja, mudanças 
no teto, com o objetivo 
de aumentar o tempo de 
reverberação do som. Uma 
igreja e uma paróquia 
da relevância da Matriz 
também mereceria um 
grande órgão de tubos. A 
restauração do antigo não 
resolveu sua limitação. De 
momento, temos usado 
a alternativa do órgão 
eletrônico, mas ainda 
sonho com um grande 
instrumento acústico.

JR: Quais são as tuas 
maiores alegrias em 2011?

DD: O ano tem sido ótimo. 
Criamos a “Oficina de 
Canto” com a professora 
Rose; a “Música para 
Crianças”, com as pro-

fessoras Joana e Alvine. 
E tivemos aprovado, pelo 
Conselho Estadual de 
Cultura, o projeto Donna 
Voce. Este coro, formado 
por doze vozes femininas, 
além de desenvolver um 
repertório maravilhoso 
para participar em cultos 
e apresentar recitais, 
tem promovido Oficinas 
de Sensibilização para o 
Canto Coral no CEDEL, na 
Eugênia Conte e na Bom 
Samaritano.

JR: Quais são os teus 
planos para o futuro?

DD: Através da Associação 
Cultural Cantabile, temos 
três projetos tramitando 
na Secretaria Estadual da 
Cultura. Visam a ampliar 
as atividades do Donna 
Voce e à realização de 
concertos orquestrais. A 
estas propostas, estão 
diretamente vinculadas 
atividades com as crianças 
e jovens do CEDEL. Se tudo 
der certo, e conseguirmos 
uma empresa apoiadora, 
em 2012 criaremos a Ban-
da Marcial do CEDEL, com 
aulas regulares de música 
para até sessenta alunos. 
Na outra mão, pretende-
mos trazer os jovens para 
as apresentações de músi-
ca que acontecem aqui na 
paróquia. Enfim, interligar 
propostas musicais à dia-
conia da Matriz é a ideia.

Entrevista com Delmar Dickel

Delmar começou a 
trabalhar na Paró-
quia Matriz em mar-
ço de 1996. O fun-
cionário mais antigo 
da casa está prestes 
a completar 16 anos 
de trabalho. Nascido 
em Marechal Cândi-
do Rondon/PR, viveu 
intensamente a co-
munidade evangélica: 
cantava no coro, to-
cava flauta nos cultos, 
ministrava Culto In-
fantil e foi presidente 
do grupo de JE.

Formado em Músi-
ca Sacra pela EST, em  
Regência pela UFRGS, 
recentemente con-
cluiu o curso de exten-
são promovido pela 
IECLB e o Instituto de 
Ivoti: O Musicista e o 
Ofício da Música na 
Igreja. Delmar é nos-
so entrevistado desta 
edição do JR.
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entre Rabin e Arafat, em 
1993. Segundo o acordo, 
que rendeu inclusive o 
Nobel da Paz para Rabin 
e Arafat constituía-se a 
Autoridade Palestina, que 
organizaria um gover-
no palestino até 1999, 
quando pleitearia a inde-
pendência. Passaram-se 
18 anos, e continua um 
governo provisório.

Todos os palestinos 
com quem falamos na rua 
têm a mesma opinião: a 
vida piorou muito por aqui 
de 1993 pra cá, e o fator 
principal de tanta briga 
até os dias de hoje é: O 
FATO DE ISRAEL NÃO TER 
CUMPRIDO O ACORDO          
DE 1993.

O ponto chave do 
conflito é a construção de 
assentamentos israelenses 
dentro da Palestina. Isso se 
intensificou após 1993. É 
ilegal, é um crime segundo 
as leis internacionais, e 
que praticamente sepulta 
o processo de paz. Hoje, 
devido a esses assenta-
mentos, a Palestina é uma 
colcha de retalhos. Os pa-
lestinos não conseguem 
ir e vir em linha reta. Têm 
que passar por diversos 
checkpoints e sentem-se 
ameaçados pelos colonos 
israelenses que são fun-

damentalistas religiosos. 
Agora são vizinhos que 
todo dia invadem as pe-
quenas cidades para fazer 
algum tipo de ameaça ou 
assédio. Esses colonos, 
por sinal, são incentiva-
dos economicamente pelo 
governo de Israel para 
estarem ali. Uma casa na 
Palestina chega a custar 

1/5 do preço de uma casa 
em Tel Aviv.

E assim leva-se a vida 
em Yanun e em toda Terra 
Santa: ataques diários, 
demolições, limitações de 
liberdade e extremismo 
religioso. Infelizmente as 
coisas não caminham em 
direção à paz por aqui.

Eduardo Minossi de Oliveira

Afinal, brigam por quê?

vilarejo de Yanun, cuja 
população é de 70 pessoas 
e é rodeado por assenta-
mentos israelenses.

A ideia geral que se 
tem do conflito no Brasil 
é de que é uma questão 
complicada, que envolve 
milhares de anos de his-
tória e religiões diferentes. 
Na verdade, a questão é 
mais simples do que pa-
rece. A diáspora judaica, 
domínio otomano e inglês, 
holocausto, a Guerra dos 
Seis Dias, Yom Kippur e 
todas as brigas históricas 
que, teoricamente, você 
aprendeu no colégio, fo-
ram difíceis, dificultando 
a aproximação, mas, na 
verdade, influem menos 
no conflito atual que fa-
tores mais recentes.

Existem questões mais 
concretas pra discutir, 
questões essas que têm 
origem nos últimos 20 
anos, mais precisamente 
após o Acordo de Oslo, 

Pela primeira vez um 
membro da IECLB parti-
cipa do Programa EAPPI 
do Conselho Mundial de 
Igrejas. O programa, cuja 
sigla significa Programa de 
Acompanhantes Ecumêni-
cos na Palestina e em Israel, 
tem como fundamento vi-
venciar o dia-a-dia do con-
flito. Seus participantes 
moram em cidades e em 
vilas palestinas, trabalham 
monitorando violações 
dos direitos humanos, re-
portando-os para diversas 
organizações como ONU e 
Cruz Vermelha.

O programa possui 
sete cidades-sede e, em 
uma delas, o EA (Ecume-
nical Accompainer) passa 
três meses vivenciando o 
dia-a-dia de sofrimento 
do povo palestino frente 
às violações de direitos 
humanos que militares e 
a sociedade civil de Israel 
provocam todos os dias. 
No meu caso, fui escolhi-
do para viver no pequeno 

O programa 
busca vivenciar o                  

dia a dia do conflito 
entre palestinos 

e israelenses 
monitorando 
violações dos 

direitos humanos e 
reportando-os para 

diversas organizações 
como ONU e                 

Cruz Vermelha.
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nascidos, e com a neta 
aqui em P. Alegre, em vias 
de se tornar empresária, 
frequentando um curso 
altamente especializado. 
Continuo a tricotar blusas 
para crianças carentes, 
mas tenho que frear meu 
entusiasmo para evitar a 
dor nas costas. 

Voltando ao compu-
tador. Em 2001 eu havia 
planejado uma viagem à 
Europa com meus netos, 
que eram adolescentes na 
época. Precisei cancelar, 
porque um dia antes do 
nosso embarque hou-
ve o atentado contra as 
Torres Gêmeas de Nova 
York. Não tive coragem 
de atravessar o Atlânti-
co com três jovens, sem 
saber o que vinha pela 
frente. Para compensar 
minha frustração, comprei 
um computador. Fiquei 

fascinada com as mil e 
uma possibilidades por 
ele oferecidas. Sentada 
à sua frente de chambre 
e chinelos, até comprava 
ingressos para o Festival 
de Música, na longínqua 
cidade de Lucerna, na Suí-
ça. Não obstante, chegou 
o dia em que cansei. Voltei 
a dialogar pelo telefone 
fixo com as amigas e meus 
familiares, sabendo, de 
imediato, pelo tom da voz, 
do seu estado de animo ou 
desânimo.

E é assim que a “di-
nossaura” nonagenária 
continua a viver, procuran-
do conciliar um mundo as-
sustadoramente técnico e 
constantemente inovador 
com os valores do passa-
do, com destaque para a 
música, a poesia e o tricô. 

Sofia Renner

Gerações
Não entendo “patavina” 
do que falam!

Uma das minhas ne-
tas estuda em Nova York. 
Vejo-a e falo com ela como 
se estivesse na minha fren-
te, em carne e osso. Peço 
ao engenheiro de infor-
mática, que é meu neto, 
para procurar no Google, 
ou seja lá onde for, aquele 
Tango de Shostakovich, 
que ouvi em Montevidéu, 
tocado pela Orquestra Sin-
fônica de S. Petersburgo. 
Continuo fiel ao meu amor 
pela música e ao meu 
piano, que toco agora a 
quatro mãos, com outra 
pianista, evidentemen-
te. Continuo fiel ao coral 
Arco-Íris e não abro mão 
das aulas de ginástica. Fico 
vibrando quando minha 
filha liga da estância des-
crevendo as travessuras 
dos cordeirinhos recém-

Às vezes sinto-me 
uma “dinossaura” neste 
mundo de hoje, onde a 
tecnologia evolui a uma 
velocidade vertiginosa, 
deixando os dinossauros 
fora de compasso. Aban-
donei meu computador, 
uso o celular só em casos 
de necessidade. Assisto, 
deslumbrada, às conversas 
de filhos e netos a respeito 
dos mais recentes modelos 
de smartphones, face-
books, ipods e twitters. 

Nossa OASE Matriz

ver como todas se sentem 
úteis. Somos um grupo 
que trabalha unido.

Eu gosto da minha 
OASE. Eu me sinto bem 
lá. O grupo todo é muito 
alegre. Gosto quando as 
ouço conversando: “Como 

está teu joelho”? “Teu 
netinho está melhor”? 
“Que blusa bonita a tua”! 
“Cortaste teu cabelo”? 
“Ficou muito bem”!

Os abraços e beijos 
de boas-vindas me fazem 
sentir em casa. Quando 
oramos e cantamos em fé, 
união e amor nos aproxi-
mamos mais de Cristo.

Tu, amiga, que estás 
lendo este jornal, vem 
nos fazer uma visita. Serás 
muito bem recebida! 
Poderás ver algo do nosso 
trabalho e tomar chá com 
bolos no fim da reunião. 
Vem e traze tuas amigas.

Dorali Konrad Schuck
Secretária da OASE

em sacolas de supermerca-
do. Também organizamos 
muitos eventos. Em 2011 
foi o Chá das Mães, a Festa 
da Páscoa, o Café Colonial, 
o Chá das Creches e o 
Bazar de Natal. Em todas 
as ocasiões há venda dos 
produtos e rifas. É lindo 

Certo dia, eu convidei 
uma conhec ida para 
entrar na OASE. Ela me 
disse: “Não vou participar, 
pois vocês só pensam em 
fazer dinheiro”. É claro 
que somos ótimas em 
levantar fundos, pois dessa 
maneira podemos ajudar 
a paróquia, as creches, 
o Asilo Pella e Betânia, 
a Casa de Passagem São 
Lucas, dentre outras.

Conseguimos isso 
com trabalho voluntá-
rio. Ao nos reunirmos 
às  quintas-feiras à tar-
de, cada uma faz o que 
sabe. Panos de prato e 
toalhas são distribuídos 
para quem quiser bordar 
ou fazer o crochê. Sobras 
de tecidos transformam-se 
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tas e atividades para as 
crianças, bem como ati-
vidades extras realizadas 
com recursos oriundo do 
FUNCRIANÇA e contribui-
ções através de carnês: 
educação física, capoeira, 
música desenvolvendo a 
religiosidade, atividades 
de teatro, movimento e 
dança. 

Enfim, com várias 
ações e parcerias foi pos-
sível oferecer às crianças 
atividades diversas, dando-
-lhes o direito de conhecer 
e vivenciar a infância, opor-
tunidade única para mui-
tos. E desta forma, a Lupi 
mantém um acolhimento e 
atendimento de qualidade.

Lupi

telhado, recarga de ex-
tintores e pagamento de 
pessoal. Foram aprovados 
na Fundação Semear os 
projetos de compra de um 
freezer e bufê térmico. 
Com parceiros pontuais 
proporcionaram-se fes-

possível adequar a nossa 
instituição às exigências 
da Secretaria Municipal 
da Educação, ampliando 
salas, adequando banhei-
ros, revisando instalação 
hidráulica e elétrica, manta 
asfáltica metalizada no 

A Instituição de Edu-
cação Infantil e Assistência 
Social Lupicínio Rodrigues, 
quando iniciou, atendia 
quarenta e seis crianças 
em condições de vulnera-
bilidade. Em 2011, a Lupi, 
como é carinhosamente 
chamada, recebe noventa 
e três crianças diariamen-
te, dentro do espaço físico 
disponível. Durante este 
ano, o número de colabo-
radores, a equipe técnica, 
aumentou para que o aten-
dimento se tornasse ainda 
mais qualificado e adequa-
do para as necessidades da 
instituição.

Através dos recursos 
oriundos do Funcriança, foi 

Maternidade de Deus: Celebração de rememoração do Batismo
A celebração de reme-

moração do Batismo é 
revisitar um acontecimento 
que marcou um início em 
nossa vida. 

Batismo é o início da 
vida cristã. Por isso este 
é o acontecimento mais 
importante na vida de 
uma Igreja. 

O Batismo é tal qual 
uma maternidade, onde 
nascemos sob os olhos 
atentos e cuidados dos 
médicos e enfermeiras. 

Através do Batismo 
renascemos para sermos 
filhos e filhas de nosso 
Criador, para viver na sua 
amizade e uns com os 
outros.

Pastoral Integral do Batismo
Equipe Culto Infantil

artesanalmente. O sím-
bolo do barco vem apontar 
para o nosso Batismo. 

Deus não nos tira des-
te mundo com todos os 
dilúvios que experimenta-
mos, mas ele nos dá um 
fundamento sobre o qual 
nos faz saber que está a 
navegar conosco.

os filhos e filhas de Deus, 
batizados em seu nome. 
O arco-íris estendido no 
céu é a certeza de que 
Deus não abandonou a 
sua criação.

Nesta  ce lebração 
foram distribuídos às 
crianças pequenos barcos 
de madeira, construídos 

No dia 16 de outubro 
celebramos o culto Relem-
brando a oferta da graça 
de Deus no Batismo. 

As famílias estavam 
reunidas e as crianças pu-
deram acompanhar aten-
tamente a narração da 
história de Noé. Uma arca 
foi construída e colocada 
próximo ao altar. As crian-
ças puderam assumir os 
personagens da história. 

O barulho da constru-
ção da arca, bem como 
os sons imitando as vozes 
dos animais que estavam 
sendo recolhidos por Noé, 
foram sendo reproduzidos 
pelo “sonoplasta”. O dilú-
vio veio e a destruição foi 
grande, pela falta de cui-
dado com a bela criação 
de Deus. Paz na criação 
de Deus é o desafio para 
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Mural sobre a Re
Biografia de Martim Lutero

Nascido a 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben/
Alemanha, Martim Lutero foi filho de uma família de mineiros 
pobres. Estuda Filosofia e Direito, e no ano de 1505 entra para 
a Ordem dos Agostinianos. Torna-se monge, sendo ordenado 
sacerdote no ano de 1507. Defende tese de doutoramento em 
Teologia no ano de 1512. Leciona na cidade de Wittenberg, 
onde desencadeia , a partir de um estudo acurado das Sagradas 
Escrituras, um movimento que modificará profundamente o cenário 
eclesiástico ocidental.  Em 1517 publica 95 teses, em que preconiza 
reformas no interior da Igreja Católica. Não encontra acolhida para 
as suas propostas, sendo excomungado no ano de 1521. Proscrito 
pelas autoridades, ele acaba sendo sequestrado por simpatizantes 
de suas ideias.

Redige pequenos livretos e traduz a Bíblia para a língua 
alemã. Suas teses encontram eco e se espalham rapidamente, 
graças à imprensa. Suas ideias são propagadas e desencadeia-se 
um movimento reformador em vários países europeus. Outros 
simpatizantes lideram iniciativas semelhantes na Suíça e na França.

Graças a uma conjuntura política favorável, Martim Lutero 
consegue ser porta-voz de anseios por mudanças existentes na 
sociedade da época. Casa-se com Catarina de Bora no ano de 1525, 
abrindo mão de seu voto de celibato.

Pregador brilhante e estudioso exemplar da Bíblia, ele se pro-nuncia 
acerca de temas que agitavam a sociedade alemã e europeia.

A tradução da Bíblia permite que milhares de pessoas tenham 
acesso ao texto sagrado. Lutero ainda edita um pequeno catecismo, 
para que os pais possam ensinar a seus filhos as bases da fé cristã.

Defende e reivindica junto às autoridades a construção de 
escolas para rapazes e moças. Músico, ele compõe inúmeros 
hinos com melodias e ritmos populares que se tornam verdadeiras 
prédicas evangélicas.

Denuncia as injustiças sociais e cobra das autoridades mudanças 
na ordem econômica e social.

Sua morte ocorreu em 1546, quando o movimento de ruptura 
com a Igreja Católica Romana havia acontecido irremediavelmente.

As “solas” de Lutero?

Os princípios fundamentais 
da Reforma Protestante são 
conhecidos como as “Quatro 
Solas”.

•  Sola fide (somente a fé);

•  Sola scriptura (somente a 
Bíblia);

•  Solus Christus (somente 
Cristo);

•  Sola gratia (somente a 
graça).

Lutero prega - 
Pintura de Lucas 
Cranach



forma Luterana
 O que foi a Reforma Luterana?

“O justo viverá pela sua fé”

Ao ler esta passagem das Escrituras, Martim Lutero convenceu-se de que nossa 
justificação não se dá através das boas obras, mas através da fé.

Segundo Lutero, Deus nos aceita como justos somente quando cremos e confiamos 
em Jesus Cristo. Recebemos a salvação pela fé e não pelas boas obras que praticamos. 
Esta fé nos leva necessária e espontaneamente a produzir boas ações, assim como a 
árvore saudável produz bons frutos.

Alguns fatores contribuíram para que acontecesse a Reforma. Entre eles podemos 
destacar os seguintes:

a) Mudanças geográficas: O século XVI foi a era das grandes navegações realizadas 
pelas superpotências Portugal e Espanha e, consequentemente, das grandes descobertas. 
Com isso o mundo não se limitava mais à Europa, mas o novo mundo trouxe novos 
horizontes de conquista e expansão.

b) Mudanças políticas: Surgem as nações-estados. A Europa começa a se fragmentar 
em países independentes politicamente uns dos outros. Surgem países como a Inglaterra, 
França, Espanha, Portugal, etc. Com isso é natural o desejo de cada governante de sentir-
se livre de um poder central e dominador, que era o papado.

c) Mudanças intelectuais: Há grandes transformações intelectuais com o surgimento 
dos humanistas cristãos, os quais tiveram um interesse profundo pelo estudo das 
Escrituras Sagradas e das línguas originais, e começaram a fazer uma comparação 
entre o Novo Testamento e o que a Igreja Católica Romana estava vivendo. Entre esses 
humanistas podemos destacar Erasmo de Rotherdam que influenciou os reformadores 
com o seu Novo Testamento Grego.

d) Mudanças religiosas: O autoritarismo da Igreja Católica Romana era insustentável. 
O catolicismo não satisfazia os anseios espirituais do povo que buscava uma religião 
satisfatória e prática, que respondesse às suas indagações e expectativas.

 Datas significativas da história da Reforma

1483    Nasce Martim Lutero, em Eisleben.
1497    Nasce Philipp Melanchthon, parceiro de Lutero.
1505    Lutero ingressa no Convento dos Agostinhos.
1508    Lutero é professor na Universidade de Wittenberg.
1517    Lutero publica 95 Teses, em Wittenberg.
1520    Lutero queima a bula de excomunhão.
1521    Lutero apresenta-se diante do Imperador, em Worms.
1521/22        Lutero, em Wartburg, traduz o Novo Testamento.
1525    Lutero casa com Catharina von Bora.
1529    Lutero escreve o Catecismo Menor e Maior.
1530    A Confissão de Augsburg é apresentada ao Imperador 
  Carlos V e ao Parlamento.
1532    Paz religiosa de Nürnberg – tolerância à Reforma.
1534    Lutero conclui a tradução da Bíblia.
1545    Começa a “Contra-Reforma” com o Concílio de Trento.
1546    Lutero falece em Eisleben.

Lutero 
queimando bula 
de excomunhão

A rosa expressa a síntese da 
Reforma Luterana: “O coração 
do cristão andará sobre rosas 
se estiver sob a cruz”.

O projeto original do mural é de autoria de Herta Elbern.
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Vilnei, a ideia principal é 
rever conteúdos sobre li-
derança, agitar esta mistu-
ra com os conceitos mais 
modernos de liderança 
sem desprezar a experiên-
cia dos que compareceram 
ao encontro. Todos se 
animaram com exercícios 
tais como: quem é o Jorge, 
desligue o piloto automá-
tico da mente, o quanto 
você é visto como líder etc. 
www.vilneivarzim.com.br, 
vale a pena conferir.

Encontro de Capacitação de Lideranças
Na parte da tarde, o 

tema foi o LÍDER, quais 
as funções do líder, quais 
as habilidades que um 
líder deve ter, como é um 
chefe e como é um líder, 
como é uma liderança 
transformadora, estilos 
de liderança, e assim por 
diante. 

Para quem estava es-
perando um encontro 
para capacitar as pessoas, 
o evento foi um suces-
so. Segundo o Psicólogo 

de lideranças de outras 
paróquias, entre elas 
o presidente Ademar 
Gastão, da comunidade 
Bom Pastor e sua esposa 
Maria de Lurdes Tavares 
Ta f f e ,  e s t a  t ambém 
presidente da OASE. Para 
Ademar Gastão, o evento 
serviu para reforçar nossos 
propósitos de liderança. 
Segundo ele, é através 
desses encontros que 
percebemos qual o nosso 
nível de liderança. 

Aconteceu no último 
dia 29 de outubro o 
Encontro de Lideranças na 
Paróquia Matriz de Porto 
Alegre, RS. Na direção 
dos trabalhos, o Psicólogo 
Vilnei Varzim. Temas como 
autoestima, depressão, 
percepção, atributos do 
líder, equilíbrio, esperança 
e tantos outros foram 
muito bem explicados            
aos presentes. 

O evento também 
contou com a participação 

Grupo das Amigas

Os encontros contam 
com a presença de um 
Pastor, o que muito alegra 
o grupo. Podem ouvir a 
mensagem da Palavra, 
louvar a Deus através de 
hinos e orar.

As Amigas lembram 
sempre de Mateus 18.20: 
“Porque onde estiverem 
dois ou três reunidos em 
meu nome, ali estou no 
meio deles.”

Deixam um convite: 
“Se você, mulher, quiser 
juntar-se a nós, será bem-
-vinda e recebida com toda 
atenção e carinho”.

Este grupo surgiu após 
o encerramento das ativi-
dades da OASE II. Resolve-
ram continuar se encon-
trando, uma vez que fortes 
laços de amizade uniram 
as integrantes, pelo tempo 
de convivência no grupo 
anterior.

As reuniões acon-
tecem às quintas-feiras, 
eventualmente combina-
das quando a maioria pode 
estar presente.

Individualmente, fa-
zem parte de outras ativi-
dades da Paróquia Matriz, 
ou mesmo de Paróquias de 
outro bairro.

Grupo Singulares

Nos anos anteriores, 
as reuniões do Grupo 
Singulares costumavam 
recomeçar no mês de 
março, mas, para o ano 
de 2012, a coordenação 
decidiu que, em janeiro e 
fevereiro também haverá 
reuniões no segundo e 
quarto sábado de cada 
mês, propiciando, assim, 
àquelas pessoas que 
não viajarem de férias, a 
oportunidade de participar 
das reuniões. 

A t i t u d e  s i n g u l a r 
é a convivência, assim 
vencemos a solidão!

Dóris Hebmüller

No dia 19 de novem-
bro, o Grupo Singulares 
reuniu-se para um almo-
ço de confraternização. 
Estiveram presentes 25  
componentes do grupo. 

Foi notável o clima de 
alegria, confraternização e 
compartilhamento, tanto 
que, para o próximo ano, já 
se pensa em promover um 
novo evento do gênero, 
além passeios que o grupo 
costuma fazer duas vezes 
ao ano. 

No próximo dia 17 de 
dezembro o grupo fará o 
encerramento das ativida-
des do ano em curso.
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Encontros no Caminho

teceu com a presença do 
pastor Harald Malschitzky, 
que nos falou sobre a vida 
de Dietrich Bonhoeffer. 
Seguiu-se um almoço de 
confraternização.

O grupo tem também 
um papel importante 
no fortalecimento da 
comunhão e no apoio 
mútuo em dificuldades 
pessoais e espirituais.

Registramos a pre-
sença constante do Pastor 
Werner Kiefer ao nosso 
lado durante este ano.

Hildegard Krug de             
Oliveira Brito

O Grupo do Discipu-
lado se reúne há mais de 
dez anos às terças-feiras 
à tarde, para refletir e de-
bater sobre textos e temas 
escolhidos. Com a orienta-
ção do Pastor Werner, eu 
coordeno este grupo que é 
aberto, inclusive, a pesso-
as que não são membros 
de nossa comunidade. No-
vamente, neste ano, par-
ticipamos do Curso Alpha 
e também nos dedicamos 
ao trabalho com o livro 
Prédicas e Alocuções, de 
Dietrich Bonhoeffer.

O encerramento das 
atividades deste ano acon-

marcas que temos experi-
mentado nos Encontros do 
Caminho. 

Caminho é uma refe-
rência aos primeiros cris-
tãos que são chamados “os 
do Caminho” (Atos 9.2), 
pela maneira de proceder 
e de viver a vida.

A partir de março de 
2012, sempre às quintas-
feiras, às 19h, reiniciare-
mos uma nova edição do 
curso ALPHA. Venha e faça 
parte desta caminhada!  
No segundo semestre con-
tinuamos com os Encon-
tros no Caminho.

Este grupo vem se reu-
nindo desde o início do 
ano de 2011.

No primeiro semestre 
participamos do ALPHA e, 
a partir do segundo semes-
tre, a cada quinta-feira, nos 
reunimos para dialogar 
sobre um texto da Sagrada 
Escritura. 

Os encontros são mo-
vidos com muito diálogo, 
articulação das nossas dú-
vidas, questionamentos e 
confissões de fé no mesmo 
Deus. O bom convívio, a 
aproximação e a criação de 
vínculos de amizade são as 

Discipulado
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27/08/2011 - Victor Her-
tell, faleceu com 80 anos;
13/10/2011 - Dalila Rube-
nich Thiessen, faleceu com 
90 anos;
28/10/2011 - Wally Biehl, 
faleceu com 91 anos;
30/10/2011 - Susana Ilse 
Sperb Caye, faleceu com 
71 anos;
02/11/2011 - Clara Izabel 
Grohmann Maassen, fale-
ceu com 94 anos;
06/11/2011 - Erica Maria 
Luiza Hecktheuer, faleceu 
com 91 anos;
07/11/2011 - Martin Gua-
racy Graudenz, faleceu 
com 85 anos;
12/11/2011 - Ewaldo Genz, 
faleceu com 81 anos.

16/10/2011 - Marcelo 
Heller Riegel e Dalva Alice 
Celeste Benato;

29/10/2011 -  Mauro 
Roberto Rutz Peter e Remi 
Scherner;

29/10/2011 - Rafael da 
Cunha Bisch e Letícia 
Krause Schenato;

29/10/2011 - Roger Ludwig 
Júnior e Carla da Silva 
Benetti.

ÓBITOS

11/06/2011 - Carmem Sil-
va Nordhaus Bortagaray, 
faleceu com 56 anos;

17/07/2011 - Walter Müller, 
faleceu com 75 anos;

13/11/2011 - Valentina 
Hilgemann Ribeiro, filha de 
Marcelo Roberto Ribeiro e 
Anete Hilgemann.

CASAMENTOS

17/09/2011 - Claumer Eron 
Hünemeier e Vandréia 
Machado Garcia;

24/09/2011 -  Marcos 
Viníc ius Leonhardt e 
Márcia Nalepinski;

24 /09 /2011 -  Car los 
Eduardo Heinsch e Fabiane 
de Lima Machado;

08/10/2011 - Alecsander 
Kiefer e Cristiane Scodeler 
Crispin;

MEMBROS NOVOS

Marisa Pozzebon Heydt 
e seu filho Luis Frederico 
Heydt; Shana Maiely Hine-
raski; Patrick Diefenthaeler 
Martins e Susan Brasilina 
Leal Leal; Hainy Enio Mar-
tin e Ruth Lia Martin.

BATISMOS

12/06/2011 - Roberto 
Müller Collantes Júnior, 
filho de Roberto Silva 
Collantes e Angela Liane 
Müller;

13/11/2011 -  Lauren 
Schneider dos Santos, filha 
de Marcelo Moraes dos 
Santos e Ingrid Schneider;

Ofícios

Agenda

17.12.2011 15h Encerrramento Grupo Singulares

18.12.2011 19h Concerto de Natal Grupo Cantabile

20.12.2011 20h Culto de Instalação Diretoria CEPA

24.12.2011 19h30 Culto de Véspera de Natal

25.12.2011 08h30 Culto de Natal em Alemão

25.12.2011 10h Culto de Natal

25.12.2011 19h Culto de Natal

25.12.2011 08h30 Culto de Natal em Alemão

01.01.2012 10h Culto de Ano Novo
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estamos fazendo. Quando 
agimos com amor, esco-
lhemos o bem e, quando 
agimos com ódio, escolhe-
mos o mal. Rapidamente 
sabemos de que lado nós 
ficamos quando enfrenta-
mos as consequências de 
nossos atos.” (1) Nesses 
livros, somos lembrados 
dessas forças opostas, e 
que nossas escolhas diárias 
nos colocam de um ou de 
outro lado – as escolhas de 
Harry Potter é que determi-
naram que tipo de pessoa 
ele se tornou, exatamente 
como acontece conosco. E 
essa é mais uma das lições 
que o livro nos traz: perse-
verança no bom caminho, 
confiança nos amigos e 
amor – exatamente como 
o apóstolo Paulo diz em 
Filipenses “não que já a 
tenha alcançado, ou que 
seja perfeito; mas prossigo 
para alcançar aquilo para o 
que fui também preso por 
Cristo Jesus”.

Essas são algumas das 
“relíquias” que podemos 
conseguir nos livros e fil-
mes de Harry Potter. Exis-
tem outras, mas acho que 
cada um pode descobrir 
as suas.

Artur Sanfelice Nunes
Designer Gráfico

As relíquias de Harry Potter

que os pais de Harry esco-
lheram sacrificar as pró-
prias vidas em favor de seu 
filho - temos um paralelo 
inequívoco com a morte de 
Jesus Cristo a nosso favor. 
E isso não é surpreendente 
num livro dito infantil? Não 
tanto quanto pensarmos 
que, em todos os livros, 
o Professor Dumbledore 
sempre falou que o maior 
poder é do amor e que o 
sacrifício da sua mãe é que 
protegia Harry Potter de 
todos os males até ele ser 
maior de idade...

Talvez o melhor “re-
sumo” esteja num dos 
livros sobre Harry Potter: 
“Diariamente escolhemos 
entre o bem e o mal, mes-
mo sem perceber o que 

livro “grande” - o volume 
mais curto tinha 263 pági-
nas e o mais longo tinha 
702! Pois é, e todo mundo 
ficou ansioso para pegar 
esses “tijolos” e devorá-
-los – vi uma menina ler a 
Ordem da Fênix em cinco 
dias, uma proeza!

E os ensinamentos es-
pirituais de que falei antes? 
Além da clara separação 
entre o Bem e o Mal, co-
locada desde o primeiro 
livro, várias citações cris-
tãs foram espalhadas pe-
los livros. Talvez uma das 
mais claras e importantes 
seja a que está no túmulo 
dos pais de Harry: “Ora, 
o último inimigo a ser 
aniquilado é a morte” - se 
somarmos isso ao fato de 

A série terminou. E, 
como faz bastante tempo, 
eu posso comentar sobre 
ela sem medo de fazer 
um spoiler (revelações im-
portantes sobre um filme, 
livro ou série, estragando o 
final para quem ainda não 
viu/leu). Foram sete livros 
e oito filmes, mais incon-
táveis notícias, fofocas e 
especulações sobre o que 
aconteceria com Harry e 
seus amigos e, mais impor-
tante, como isso acontece-
ria – sim, porque ninguém 
tinha dúvidas de que Lord 
Voldemort seria derrotado 
no final.

Pois é, e o que restou 
de tudo isso? Para mim, 
uma boa série de livros, 
bons filmes é uma história 
que vale ser lida e assisti-
da várias vezes, também 
pelos ensinamentos éticos 
e espirituais que carrega. 
Parece estranho falar assim 
– afinal essa não é só mais 
uma série de livros que vi-
rou moda? Mais ou menos, 
porque ao longo de todas 
as pequenas histórias que 
compuseram a narrativa 
maior, vemos Harry apren-
dendo a lidar com valores 
éticos, com leis e regras 
aplicadas nem sempre de 
forma justa, com amigos 
e parentes muito difíceis – 
parece a vida de cada um 
de nós, não é verdade? E, 
além disso, estudando e 
sabendo/aprendendo que, 
com grandes poderes, vêm 
grandes responsabilidades.

Só isso já bastaria para 
colocar a série vários de-
graus acima de outras vol-
tadas ao mesmo público, 
com uma virtude extra: 
ensinou aos pequenos lei-
tores como é bom ler um 

Cena do filme Amadeus, de Milos Forman, Estados Unidos, 1984.

Livros além da série

Harry Potter – Preparando 
a mente e o coração para o 

próximo livro da série. 

Gina Burkart – Landscape

O mundo mágico de 
Harry Potter

David Colbert – Sextante

Quadribol através dos séculos
Animais fantásticos e onde 

habitam

Contos de Beedlle, o bardo

J.K.Rowling – Rocco
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conscientização de nosso 
compromisso com o equi-
líbrio ecológico; estão no 
grande número de experi-
ências de organização de 
economia solidária. Talvez 
a tarefa mais difícil esteja 
numa educação para um 
consumo mais saudável, 
para uma revalorização 
pelo que somos e não 
pelo que temos. Enfim, 
os sinais de esperança nos 
colocam diante de desa-
fios gigantescos. É, com 
certeza, uma questão de 
essência no aspecto da 
humanidade (do Ser hu-
mano). Fico pensando se 
não se trata de rever o pró-
prio entendimento de ser 
cristão, de levar a sério o 
Evangelho de Jesus. Quem 
é meu próximo hoje?

Dornalli Purper

Cresce o número de 
cientistas que, ao busca-
rem um modelo econô-
mico capaz de garantir a 
sustentabilidade do plane-
ta, apontam para algo que 
já começa a ser chamado 
de “economia do amor”.

A globalização mun-
dial da economia a serviço 
da ganância, sustentada 
na busca de lucros cres-
centes e que leva uma par-
te da humanidade a um 
consumismo desregrado, 
inviabiliza uma outra parte 
cada vez maior de acessar 
o sustento básico. Para 
que todos pudessem ser 
incluídos no atual modelo 
de crescimento econômi-
co, precisaríamos de dois 
ou três planetas.

Os sinais de esperan-
ça, no entanto, estão na 

Conversa entre bebês

Não passei pela vida como um rei,
Porém muito de graça foi me dado.
Só o “dízimo do dízimo” paguei,
Quando inteiro dos outros foi cobrado.

Atento à assimetria, constatei:
Não mais que do destino foi legado,
Pois assim é que está traçada a lei:
Um é mais alto, e outro, acachapado.

Não sou – já fui talvez – um bom levita,
Mas como tal a vida me tratou,
Sem que toda a justiça isso reflita.

Isto a Díke* afetada me anunciou:
Buscará correção, mesmo infinita,
Do dízimo a menor que me cobrou.

José Nedel

*A palavra grega díke tem vários significados, 
como direito, justiça, decisão judicial, pena. Na 
mitologia, Díke é a Deusa da Justiça. “... e os levitas 
trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus” 
(Ne 10, 39).
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Economia do amor? Dízimo

No ventre de uma mulher grávida estavam dois 
bebês. O primeiro pergunta ao outro:

– Você acredita na vida após o nascimento?

– Certamente que sim. Algo tem de haver após o 
nascimento! Talvez estejamos aqui, principalmente, 
porque nós precisamos nos preparar para o que 
seremos mais tarde.

– Bobagem, não há vida após o nascimento. E como 
verdadeiramente seria essa vida, se ela... Existisse?

– Eu não sei exatamente, mas por certo haverá mais 
luz lá do que aqui... Talvez caminhemos com nossos 
próprios pés e comamos com a boca.

– Isso é um absurdo! Caminhar é impossível. E 
comer com a boca? É totalmente ridículo! O cordão 
umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: 
a vida, após o nascimento, está excluída – o cordão 
umbilical é muito curto!

– Na verdade, certamente há algo depois do 
nascimento. Talvez seja apenas um pouco diferente do 
que estamos habituados a ter aqui...

– Mas ninguém nunca voltou de lá, para falar sobre 
isso. O parto apenas encerra a vida. E, afinal de contas, 
a vida é nada mais do que a angústia prolongada na 
escuridão.

– Bem, eu não sei exatamente como será depois 
do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e 
ela cuidará de nós.

– Mamãe? Você acredita na mamãe? E onde ela 
supostamente está?

– Onde? Em tudo à nossa volta! Nela e, através 
dela, nós vivemos. Sem ela tudo isso não existiria!

– Eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mamãe. 
Por isso, é claro, que não existe mamãe nenhuma!

– Bem, mas às vezes quando estamos em silêncio, 
podemos ouvi-la cantando; ou sentimos como ela 
afaga nosso mundo... Saiba: eu penso que só depois 
de nascidos nossa vida será mais “real”, pois ela tomará 
nova dimensão. Porque aqui, onde estamos agora, 
apenas estamos nos preparando para essa outra vida...
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Uma estrela aparece

Mateus 2

Uma estrela diferente 

apareceu no céu. Ela 

avisou uns homens sábios 

que um rei tinha nascido. 

Esse rei era Jesus. Pintando 

só onde existem pontinhos 

você vai descobri-la.

Sugestão: cole papel 

alumínio sobre a estrela.
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Egon Kopereck, Presidente 
da IELB – proferiram algu-
mas palavras sobre Mar-
tim Lutero e sobre o que 
a sua obra representa para 
a comunidade nos dias de 
hoje. A solenidade contou 
com a presença do Prefei-
to de Porto Alegre, José 
Fortunati; da Presidente 
da Câmara Municipal Sofia 
Cavedon; do Arcebispo da 
Igreja Católica, Dom Da-
deus Grings, e demais au-
toridades civis e religiosas.

O evento “Ato de Lan-
çamento dos 500 Anos da 
Reforma Luterana” contou 
com o patrocínio das em-
presas Aços Favorit, Cons-
trutora Ernesto Woebcke, 
Gerdau, Hospital Moinhos 
de Vento, Hotel Plaza São 
Rafael e Luterprev. Contou 
ainda com o apoio da Pre-
feitura de Porto Alegre e 
do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Assista ao vídeo “500 Anos 
da Reforma Luterana” em 
http: / /youtube/eA1dTr-
QQ8PA
Fonte: Portal da CEPA (www.
cepa.org.br)

Luteranos realizam “Ato de Lançamento dos 500 Anos da Reforma”

pensar em um calendário 
de atividades”.

O salão nobre do Ho-
tel Plaza São Rafael, em 
Porto Alegre, foi o local 
escolhido para receber os 
150 convidados que pre-
senciaram o lançamento 
do vídeo “500 Anos da Re-
forma Luterana” e do selo 
comemorativo do quin-
centenário, criado pelo P. 
Cláudio Kupka, Pastor da 
Paróquia Matriz – CEPA.

Durante a celebração, 
os pastores anfitriões do 
evento – P. Nestor Friedrich, 
Presidente da IECLB, e P. 

ação provocou, mudando 
o curso da história. Esse 
assunto foi analisado in-
ternamente e percebe-
mos que o feito de Lutero 
transpassava o ambiente 
da CEPA. Era preciso nos 
reunir com a Presidência 
Nacional da IECLB (Igreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil) e com 
a nossa coirmã IELB (Igreja 
Evangélica Luterana do 
Brasil). Para nossa alegria, 
a aceitação dos dois pas-
tores presidentes foi ime-
diata e, então, um grupo 
formado por luteranos 
das duas igrejas, passou a 

Em 2017, irão se com-
pletar 500 anos desde que 
Martim Lutero pregou, na 
porta da Igreja do Castelo 
de Wittemberg, na Ale-
manha, as 95 teses que 
protestavam contra diver-
sos pontos da doutrina da 
Igreja Católica.

Para dar início às co-
memorações desse fato 
histórico, no último dia 
18 de outubro aconteceu 
o Ato de Lançamento das 
Comemorações dos 500 
Anos da Reforma Lutera-
na. De acordo com Zenar 
Eckert, Presidente da CEPA 
e Coordenador do Grupo 
de Trabalho dos 500 Anos 
da Reforma Luterana, “a 
ideia de realizar o evento 
surgiu ao conversar com 
algumas pessoas da Co-
munidade Evangélica de 
Porto Alegre. Presenciei 
o despertar de um sen-
timento único no desejo 
de celebrar o aniversário 
de 500 anos e, ao mes-
mo tempo, de mostrar à 
sociedade quem foi Mar-
tim Lutero e o que a sua 
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