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De que lado do Natal você está?
a manutenção de seu poder. Trata
imediatamente de eliminar a ameaça
pela raiz. Sua sagacidade está a
serviço da auto-suficiência.

A história de Natal pode até ser
confundida com contos de fadas.
Uma história repleta de eventos
improváveis, cercados de
mistério e surpresa. Ela
encanta crianças e adultos. É
inspiração para ceias,
encontros e distribuição de
presentes ao redor da
árvore de Natal.
Essa, no entanto, é só
parte da história. A outra
parte é aquela sobre a qual
realmente importa refletir.
Um Natal light pode ser até
cômodo, cheio de magia e
alegria, mas ele não revela muito
sobre o drama da vida humana. É
preciso falar do Natal naquilo que
ele apresenta de decisivo para a
nossa existência.
No próprio relato bíblico do
nascimento de Jesus encontramos o
dilema estampado. Vejam a história
dos reis Magos. Estranhas persona-

A história do nascimento
de Jesus, mais do que
embalar o sono das
noites natalinas, quer
nos convidar a um
posicionamento.
lidades, guiadas por um evento
celeste, aparecem em Israel procurando um rei recém-nascido. Vão
parar no palácio do Rei Herodes,
querendo saber onde está a criança.
Herodes, fazendo-se de interessado,
revela seu total desconhecimento.
Nos bastidores, ele apressadamente
tenta descobrir o que está acontecendo. Pede, inclusive, a ajuda dos
magos. Estes, seguindo a estrela,
chegam de fato à criança mas, avisados em sonho, não revelam a Herodes onde está o recém-nascido, e

A história do nascimento
de Jesus, mais do que
embalar o sono das noites
natalinas, quer nos convidar a um posicionamento.
Qual a nossa atitude diante
da vinda de Jesus ao
mundo? Compartilhamos
a humildade e o coração
aberto dos magos ou tememos que Jesus ameace o
mundo que confortavelmente
nos beneficia?

voltam para casa por outro caminho. Herodes, sentindo-se traído, e
sabendo - a partir de antigas profecias - em qual cidade nasceria o novo rei,
envia soldados e manda matar todos
os meninos recém-nascidos de Belém.

É bom lembrar que o mundo
de Herodes estava com os dias
contados. Ruiu junto com o seu
orgulho. A promessa saudada pelos
magos, por sua vez, ainda hoje
alimenta os corações de pessoas que
põem sua confiança no bebê nascido
em Belém.

O Natal continua sendo uma
oferta para você. Luz ou trevas?
Observem que esta história Arrependimento ou autopreserpossui nuances dramáticas demais vação? Deus nos ajude a fazer a
para parecer um conto de fadas. Na melhor escolha.
verdade, trata-se de um terrível
P. Cláudio Kupka
relato de genocídio. Ela revela
atitudes contrastadas entre as
pessoas que recebem a notícia da
vinda do Filho de Deus.
De um lado estão os magos, carentes por respostas. Mesmo sendo
pessoas que primam pela sabedoria
e pelo conhecimento dos mistérios
do mundo, ajoelham-se diante do
Deus-criança. A sabedoria humana
se dobra diante da revelação da
sabedoria de Deus.
De outro lado está Herodes, um
homem poderoso sentindo-se ameaçado pela ação de Deus. Não importa se a revelação do novo rei provém de profecias bíblicas; importa
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Um balanço necessário
citados pela diversidade de
atividades e pela forma
com que conduzimos
harmoniosamente tudo
isto. Se de uma maneira
isso nos gratifica e nos
enaltece, ao mesmo tempo
vemos aumentar nossa
responsabilidade.

O ano de 2008 está
terminando, e o espírito
natalino está em nossos
lares e por todos os lugares. Cabe neste momento uma reflexão e
também a realização de
um pequeno apanhado de
coisas que fizemos no
decorrer deste ano.
Trabalhamos com
muito afinco para dar o
nosso melhor. Começamos
2008 com um novo visual
do nosso templo. Com
apoio de inúmeras pessoas, às quais agradecemos profundamente,
revitalizamos o piso da
igreja, bem como compramos novas cadeiras.
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Este conjunto deu, além de
um novo visual, mais
satisfação e alegria em
estarmos presentes em
nossa comunidade.
Ainda no início do
ano, começamos um
grande desafio: construir
em tempo recorde um
prédio no nosso CEDEL.
Havíamos recebido, para
isso, uma substancial
verba do governo japonês
e da JELA, além de um
apoio financeiro da CEPA.
Com o contrato assinado,
o pessoal do CEDEL foi à
luta e em novembro inauguramos um belo prédio,
com salas e banheiros,
proporcionando assim
mais conforto e melhor
atendimento as nossas
crianças. A Lupi também
teve melhorias, com o belo
trabalho desenvolvido
ampliou seu espaço físico,
agregando um novo pavilhão, cedido pela Prefeitura. Lá investimos em
infra-estrutura, e teremos
condições de ampliar o
nosso atendimento.
Conclamo a todos os
paroquianos a conhecerem
estas duas entidades que
estão no nosso abrigo.

As atividades e os
serviços desenvolvidos
pelos grupos, foram intensos, o que fez com
que, neste ano, sempre tivéssemos uma ótima
freqüência em nossa
paróquia. Foram jantares,
almoços, chás beneficentes, brechós, bazar de
natal, visitas a outras
comunidades e asilos,
visitas aos nossos paroquianos, tanto em seus
lares como em hospitais,
diálogos pastorais, reuniões de estudos e
aprimoramentos, palestras, campanhas de
solidariedade, enfim
houve muito trabalho e
muita dedicação de
todos. Também durante o
ano ocorreram muitas
atividades extras, como
cedência do salão a
terceiros, empréstimo da
igreja para ensaios de
grupos musicais e orquestras. Todos estes
acontecimentos fizeram
com que sempre estivéssemos com a casa cheia.
Todo este trabalho aqui
desenvolvido faz da nossa
paróquia um ponto de
referência. Somos sempre

Queremos agradecer a
todos os obreiros, funcionários, Diretorias e
funcionários do CEDEL e
da Lupicínio, e líderes de
todos os grupos, pelo
esforço, pela dedicação,
pelo companheirismo, pelo
servir a Deus. Vocês foram
muito importantes para o
desenvolvimento das nossas atividades. Seremos
sempre gratos. Também
queremos fazer um agradecimento especial aos

As atividades e
os serviços
desenvolvidos
pelos grupos,
foram intensos.
Todo este trabalho
aqui desenvolvido
faz da nossa
paróquia um ponto
de referência.
companheiros de Conselho
e Diretoria, pelo trabalho
e a forma como auxiliaram
em todos os momentos,
isso foi fundamental para
chegarmos ao final deste
ano e podermos dizer:
como foi bom trabalhar em
prol de nossa Paróquia!
A todos desejamos
um Feliz Natal e muito
sucesso em 2009!
Paulo Kother
Presidente da Paróquia
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Natal é surpresa!

É tempo de Advento!
As cigarras cantam, as
flores cheiram vida, os
enfeites das casas e praças
anunciam a chegada de um
novo tempo. Esta época
nos envolve com a visão,
o olfato, o paladar, o tato,
enfim, Natal é uma festa
envolvente. A nossa vida
se mobiliza, inclusive
faz ressurgir recordações
de muitos outros natais
que celebramos.

presentes, a quem
os revelaríamos
por primeiro, com
quem passaríamos esta festa tão
especial. Natal
tem cheiro de
mistério. Naquela
noite tudo é diferente. Presta-se
atenção nos sons,
algo inusitado
paira em nosso
meio. Natal desperta o novo.
Todos os nossos
problemas
se
tornam pequenos
e insignificantes
diante do imenso
valor e envolvimento que o Natal desperta em nossas vidas.
Alegria, algo novo e
especial contagia a todos.

Esta alegria, quem
sabe, para alguns se
resume a um “era uma
vez”. Isto foi no tempo de
criança. Hoje não é mais
assim. Tudo muda. Natal
se tornou sinônimo de
recordação de um tempo,
quem sabe, do “éramos
felizes e não sabíamos”.
A memória traz a Natal associa-se a uma fase
lembrança dos natais dos da nossa vida.
tempos de criança.
O Natal de Jesus
Naquele tempo, as noites
eram contadas, os dias Cristo continua sendo o
eram longos. Havia uma mesmo. Ele tem o mesmo
expectativa diante dos significado de há dois mil

anos. Na verdade, nós
mudamos. E a grande
diferença para perceber o
sentido do Natal está em
se deixar presentear, saber
receber. Neste dia recebo
um grande presente!
E como será? Deixa-te surpreender, vive este mistério da espera e deixa-te
contagiar neste clima de
expectativa pelo novo!
O Natal acaba sendo,
para muitos, uma experiência do passado, porque
nos limitamos a ser senhores desta festa. Acabamos sendo impedidos
de festejar o Natal por
questões financeiras,
méritos, preconceitos. Esta
festa acaba sendo meramente algo de consumo,
quem sabe seja isto a
única coisa que sobra
desta celebração. A surpresa deixa de existir em
virtude da necessidade de
consumo que foi criada em
nossa vida.
Natal é surpresa. É
saber receber, deixar-se
convidar, querer ser hóspede de uma festa que
está sendo preparada.
Nisto está o mistério do
Natal de Jesus Cristo. Deus
vem fazer a festa, tornase gente como a gente,
vem estar conosco em
meio a nossa vida. É Deus

que desce e vem para o
mundo em que vivemos.
Deus encara a nossa realidade e caminha conosco.
Por isso, “Não temais,
porque eis que aqui vos
trago novas de grande
alegria, que será para todo
o povo ... vos nasceu hoje
o salvador, que é Cristo o

Natal se tornou
sinônimo de
recordação de um
tempo, quem sabe,
do “éramos felizes
e não sabíamos”.
Senhor”. Aqui está a surpresa, o presente de Deus!
Este presente é para ti, e
é muito especial. Por isso
desejo que tenhas um
Natal de surpresa. Vive com
alegria o grande presente
de Deus. Feliz Natal!
P. Werner Kiefer
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Natal Luz de Gramado
A Paróquia Matriz,
mantém, além dos cultos
normais, uma programação variada, dando aos
seus membros a oportunidade de compartilhar dos
mais diferentes eventos.
Sábado último, 6 de
dezembro, partiu da Rua
Senhor dos Passos, um
ônibus lotado de pessoas
pertencentes ao Grupo
Singulares, ávidas em
das pelo saudoso proprieconhecer o Natal Luz em
tário, oferecem um atraenGramado, nossa cidade
te parque de diversões com
modelo em turismo.
impressionantes adornos.
O pastor Werner Kiefer,
com seu bom humor, e
algumas colaboradoras do
Grupo Singulares, organizaram a excursão na qual
trataram de brindar os passageiros, levando-os pelo
centro da cidade, onde se
encontram magníficas mansões, muitas delas com seus
ricos jardins ornamentados com motivos natalinos.
Entre os muitos passeios
pela cidade, visitamos o
Lago Negro onde os pedalinhos, em forma de caravelas e cisnes brancos, à disposição da criançada, ofereceram um quadro grandioso.

Knorr soube explorar
o acidentado terreno,
emprestando-lhe, com seu
senso artístico, o que de
mais belo soube criar.
Araucárias, ciprestes,
belos arbustos das mais
diversas procedências se
encontram no bem cuidado parque, entremeado de
caminhos sinuosos que
levam à grandiosa vivenda
construída quando vivia
sua primeira esposa,
reumática. Esta mansão era
conhecida pelos caminhos
sinuosos, nos quais não
havia escadas, e sim,
suaves declives para
possibilitar a circulação de
cadeira de rodas.

Visitamos o Parque
Knorr, hoje transformado
em Aldeia do Papai Noel,
Hospedados adequaatraindo milhares de visi- damente no Janz Team,
tantes. A pródiga natureza, apressamo-nos em chegar
árvores frondosas, planta- ao centro e admirar a

Petrópolis, mais uma surpresa nos aguardava. O
ônibus de repente parou
e fomos convidados a descer para que fosse trocado
o pneu. Na verdade foi
uma brincadeira, um gostoso café colonial nos esperava no “Opas café Haus”.

ornamentação das ruas, e
acomodar-nos nos lugares
reservados das arquibancadas à beira do lago.
Nosso linguajar não
encontra expressões à altura do impacto do espetáculo de som e luz, na
noite da apresentação. Ali
a literatura perde sua força
ao impacto da arte cênica.
Confesso que nos impressionou a ponto de temermos sucumbir diante da
força e grandiosidade do
espetáculo de Gramado.
Fomos surpreendidos pelos
fogos de artifícios, foguetes, luzes e as belas
vozes dos solistas no palco
montado no meio ao lago,
bem como as três cantoras, que com suas cristalinas vozes procuravam acompanhar a música, deixando
a multidão encantada.

Gratos por tudo que
se nos havia sido oferecido, nos despedimos,
cientes de que nossa vida
havia sido enriquecida
pelos acontecimentos e de
que poderíamos levantar
as mãos e agradecer ao
nosso Criador, que permitiu, assistirmos a essa
grandiosidade pelo nascimento de Cristo Jesus.
Enquanto o pesado
veículo descia a serra
levando em seu interior um
grupo de pessoas cansadas e sonolentas, o sol no
firmamento, parecia querer
caprichar, iluminando com
seus raios dourados a
noite que se aproximava.

O silêncio do pastor
parecia agradecer aos céus,
pelo êxito de sua excursão,
acrescentando ao seu currículo mais uma empreitada bem sucedida, porque Deus lhe permitira poder seguir o seu caminho
Seguiram-se passeios, na busca em tornar felizes
almoços, para então des- as pessoas do seu rebanho.
cermos a serra, voltarmos
ao mundo real. Em Nova
Ilga K. Knorr
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Curso Alpha
A nossa Paróquia
realizou o curso ALPHA no
período de agosto até o
mês de dezembro. Todas
as quintas-feiras, em torno
de quarenta pessoas conviveram, compartilharam
da sua amizade, da palavra
de Deus, e de um jantar,
inclusive. A cada encontro,
uma palestra diferente e
outro pastor ministrando
os temas. Uma semana
após o seu término, muitos
já estavam com saudades
de nossas quintas, daquele
grupo se reunindo, dialogando e dando um sentido muito especial à vida.
Certamente muitos se perguntam: o que é este ALPHA?
O Curso Alpha consiste em uma série de
palestras direcionadas às
perguntas-chaves da fé
cristã. Para o participante,
é a oportunidade de
encontrar respostas para
as muitas perguntas que
ficam em aberto.

Aprendi até a orar. Hoje
tenho mais fé”
“Nos grupos me senti
como se fosse um grupo
de terapia, pois falamos
sobre os temas e sempre
comentamos experiências próprias”.

O curso ALPHA que
surgiu na Inglaterra, em
1993, busca apresentar os
conteúdos da fé de uma
forma muito dinâmica e
participativa. A sigla
ALPHA, além de ser
também a primeira letra
do alfabeto grego, quer
dizer: A: ajuda mútua, L;
Lanche (na verdade foi uma
janta); P: partilha; H:
humor; A:Amizade.

que nos oportuniza um
agradável convívio com
pessoas, o desenvolvimento do estudo da
palavra, a troca de idéias
com outras pessoas,
algumas conhecidas e
outras não, e que passam
a ser cordiais amigos”.

“Reavivamento da fé
cristã. Compartilhar com
pessoas. Avaliar a minha
fé e a vida que estou
Veja algumas con- levando, para onde devo
clusões dos próprios seguir e como agir”.
Para as Igrejas, é uma participantes:
“O curso ALPHA
ferramenta de evan“O Curso ALPHA é um significa cultura cristã,
gelismo, destinada a todos
evento muito importante encontros,
amizade.
os membros.

No ano de 2009 temos
agendados dois grupos de
curso ALPHA. Então,
vamos definir as datas e
participar. No dia 12 de
março, teremos um grupo que se encontrará
sempre nas quintas-feiras,
com início às 19h. O outro
grupo acontecerá a partir
de 15 de abril, nas
quartas-feiras à tarde,
às 14h30.
Venha e participe.
Faça algo diferente no ano
de 2009, participando de
um grupo, no qual você
terá companhia, poderá
dialogar, perguntar, testemunhar, saborear uma
comida, inclusive. As
inscrições acontecerão na
secretaria da paróquia.
Maiores informações com
o P. Werner Kiefer.

Pastoral da Consolação
A Pastoral da Consolação, através do Grupo
Doraci, retomará seus
encontros mensais em
2009, sempre na primeira

Cultos especiais de Natal e
Ano Novo
24 de dezembro

19h30min

Culto de Véspera de Natal

25 de dezembro

8h30min

Culto de Natal em alemão

25 de dezembro

10h

Culto de Natal

Culto de Ano Novo

10h

Culto de Ano Novo

terça-feira de cada mês, às
19h 30, na Paróquia
Matriz, com estacionamento abonado. Data para
o início: 3 de março.
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Ofícios
Membros Novos
Denise Saueressig; Douglas
Streck Silveira; Carlos
Alberto Genz, Carla Fabiane Wojciekowski e sua filha
Amanda; Francis Soares
Eifert e sua filha Gabriela;
Fernando Pohia Streit,
Priscila Trindade de Souza
e seus filhos Fernanda e
Cauã; Mauro Sander Fett e
Andrea Goulart Holmer dos
Santos; Melissa Scossi e
Vitor Hugo Moreira Castro
Júnior; Najla Rabelo Leroy
Telo, Leonardo Fabrício
Telo e sua filha Joana;
Rodnei Maurício Rangel e
Raquel Melchior Stefanello
e sua filha Sofia; Sidney
Scharten Soares, Mareli
Soares e suas filhas Ane e
Camila; Thaís Kappel
Vieira; Varna Franke Bier
e Ernesto Maximiliano
Bier; Werner Karst.
Batismos
09/11/2008, Larissa Gonçalves Keil, filha de Régis
Leandro Keil e Andréa Cristina Gonçalves dos Santos;
09/11/2008, Martina Roesler
Graef, filha de Marcos
Gabriel Graef e Tatiana de
Mello Roesler Graef;
23/11/2008, Joana Leroy
Telo, filha de Leonardo
Fabricio Telo, e Najla Rabelo
Leroy Telo;

23/11/2008, Grégory Arnhold, 11/10/2008, às 20h30min, Azevedo Bastian, com
filho de Egidio Arnhold e André dos Santos Sagini e 94 anos;
Luciana Arnhold;
Simone dos Santos Sagini; 26/09/2008, Alice Beatriz
30/11/2008, Amanda 05/12/2008, às20h30min, Hexel, com 59 anos;
Friedart
Wojciekowski Genz, filha Mauro Sander Fett e Andrea 28/09/2008,
Lichtenberg,
com
90 anos;
de Carlos Alberto Genz e Goulart Holmer dos Santos;
13/10/2008, Ivone Schmitt,
Carla Fabiane Wojciekowski;
20/12/2008, às 20h30min, com 67 anos;
30/11/2008, Fernanda Douglas Streck Silveira e 26/10/2008, Mari Campos,
Souza Streit, filha de Katiana da Silva Chitolina; com 61 anos;
Fernando Pohia Streit e
13/11/2008, Ellen Klohs,
Priscila Trindade de Souza; 20/12/2007, às 21 horas, com 88 anos;
Vítor Hugo Moreira Castro
15/11/2008, Edmar Carlos
30/11/2008, André João Júnior e Melissa Scossi.
Noll, com 92 anos;
Lange Nunes, filho de Artur
09/12/2008, Danila Appel,
Eduardo Sanfelice Nunes e
com 89 anos;
Magda Lange Nunes;
Óbitos
09/12/2008, Ellen Ivone
14/12/2008, Sofia Stefanello Rangel, filha de Rodnei 22/09/2008, Iria Timm, Goldmeier, com 76 anos;
09/12/2008, Bertoldo Emílio
Maurício Rangel e Raquel com 79 anos;
26/09/2008, Ellynor Barth Körting, com 90 anos.
Melchior Stefanello;
14/12/2008, Gabriela Eifert
Capeletti, filha de Lucimar
Capeletti e Francis Soares
Eifert;
14/12/2008, Eduarda Kopp
Timm, filha de Rafael
Timm e Daniela Iracema
Kopp Timm;
14/12/2008, Johann Ohlweiler
Paixão de Araújo, filho de
Anderson Rodrigues Paixão
de Araújo e Ulrike Ohlweiler.
Casamentos
05/07/2008, às21 horas,
Fabiano Candal de Vasconcellos e Guisella de Lattorre;
19/09/2008, às 21 horas,
Werner Karst e Christiane
Simione Sibele Dias de Souza;

Um presente para Jesus
Natal. Festa. Presentes...
Natal é o nascimento de Jesus? Sim.
A festa é para Ele... Será?
O presente? Hum...
Que presente dar Àquele que deu a vida por ti?
Grande pergunta. Grande pergunta...
Jesus nasceu numa manjedoura no meio dos animais.
Ele foi pobre... Ele é pobre?
Onde achar Jesus para fazer-lhe a festa e dar seu presente?
Talvez Ele esteja dentro de alguém vazio e sedento de amor.
Também pode estar na família unida,
naquele que está sozinho pela rua
ou no coração de um pecador arrependido.
Digamos que finalmente achamos a Jesus.
E agora?
Qual o presente dar a Ele?
Terá que ser um presente bem caro...
(porque afinal Jesus deu a sua vida por ti.)
Ou será que Ele só quer o teu coração quebrantado e
agradecido
Nessa linda Noite de Natal?
Pense nisso.
Terezinha Castro
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Os Reis Magos
Na Bíblia em Mateus, nós lemos: “Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes
era rei da terra de Israel. Nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram
a Jerusalém. Eles perguntaram: - Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela
dele no Oriente e viemos adorá-lo.”
Quem eram estes três Reis Magos? Não sabemos muito a respeito deles. A tradição diz que seus nomes
eram Baltazar, Melchior e Gaspare que eram sábios pesquisadores dos mistérios do mundo. Uma vez um
estranho sinal no céu os inquietou. Ao verificarem o significado do fenômeno, descobriram que tratava-se do
nascimento de um rei. A sua busca os levou a Jerusalém. Eles não eram judeus, mas foram procurar a criança
no palácio de Herodes, na capital dos judeus. Herodes, porém, não sabia de nada.
Continuaram então sua busca até encontrarem o recém-nascido em Belém. Ao chegarem, adoraram o
menino e entregaram valiosos presentes. Magda Rockstroh
Abaixo aparecem os três reis magos.
Vamos levá-los pelo labirinto até a estrela
que indicou o caminho até Jesus.
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O sonho de Maria
Tive um sonho, José,
que realmente não posso
compreender, mas creio
que se tratava do
nascimento de nosso filho.

Não te parece estranho
que as pessoas trabalhem
e gastem tanto nos
preparativos, para celebrar
o aniversário de alguém a
quem nem sequer
mencionam e que dá a
impressão de que nem
conhecem?

As pessoas estavam
fazendo os preparativos
com quatro semanas de
antecipação. Decoravam as
casas, compravam roupas
novas, saíam muitas vezes
para fazer compras e compravam lindos presentes.
Era um tanto estranho, já que os presentes
não eram para nosso filho.
Embrulhavam eles em
papéis bonitos e os atavam
com lindas fitas e colocavam tudo debaixo de
uma árvore.
Sim, uma árvore, José,
dentro de suas casas.
Esta gente havia decorado
a árvore e seus galhos
estavam cheios de enfeites brilhantes e havia
uma figura no alto da
árvore que parecia ser
um lindo anjo.

Logo vi uma mesa
esplendidamente servida,
com pratos deliciosos e
muitos vinhos. Tudo era
magnífico e todos estavam contentes, porém não
éramos convidados. Todas
as pessoas estavam felizes,
sorridentes e emocionadas
pelos presentes que trocavam uns com os outros.
Mas sabe, José, não sobrava nenhum presente
para nosso filho. Me dava
a impressão de que
ninguém o conhecia,

porque nunca mencio- teria sido considerado
simplesmente um intruso.
naram seu nome.
Não te parece estranho
que as pessoas trabalhem
e gastem tanto nos preparativos, para celebrar o
aniversário de alguém a
quem nem sequer mencionam e que dá a impressão
de que nem conhecem?
Tive a estranha sensação de que, se nosso
filho tivesse entrado nesses
lugares para a celebração,

Todos pareciam tão
bonitos e felizes, mas eu
sentia um enorme desejo
de chorar, porque nosso
filho era ignorado por
quase toda essa gente que
o celebrava. Que tristeza
para JESUS, não ser desejado em sua própria festa
de aniversário! Estou contente porque foi só um sonho, mas que terrível seria
se isto fosse verdade!
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