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Há mais de 500 
anos um monge ficou 
extremamente angus-
tiado com coisas que 
aconteciam na sua igre-
ja. Ele pensou muito e 
resolveu colocar esses 
pensamentos no papel. 
E esse papel ele colocou 
na porta da igreja. 

Esses pensamentos 
colocaram fogo na sua 
realidade. Esse monge 
foi chamado a se expli-
car, foi julgado e perse-
guido. Quiseram que ele 
negasse o que havia escrito e ele, 
movido pelo amor ao Evangelho, 
se recusou.

Conhecem essa história, não 
é? Pois é, e se acontecesse hoje, 
qual seria a reação das pessoas? 
Qual seria a reação que nós, lute-
ranos e luteranas, teríamos? Dirí-
amos que “sempre se fez assim” 
e seguiríamos do mesmo jeito? 
É importante pensarmos nisso, 
colocando a história de Martinho 
Lutero nos dias de hoje e fazendo 
esse exercício de imaginação, para 
vermos o quanto conseguimos 
manter viva a chama da Reforma. 
Gostamos muito de dizer que nossa 
igreja é herdeira da Reforma, mas 

até que ponto deixamos que essa 
herança nos movimente e nos con-
duza conforme o Evangelho? Nós 
aceitamos e ouvimos a voz profética 
ou procuramos fazer com que ela 

silencie e não incomode as nossas 
consciências? Como lidamos com 
isso quando a nossa vontade é de 
apenas vir ao culto ou assistir os 
ofícios pela internet? 

Aceitaríamos que alguém re-
cém saído de nossas instituições 
de formação questionasse as nos-

sas ações como igreja, 
como paróquia? Verí-
amos que ali poderia 
estar se manifestando 
a vontade de Deus ou 
faríamos o possível para 
que essa pessoa parasse 
de incomodar? Temos 
esse pensamento? Ve-
mos as diferenças de 
ideias como oportuni-
dades de crescimento 
e melhoria ou como 
aborrecimento?

Lutero disse que a 
Igreja deveria sempre 

estar em reforma, sempre aberta a 
rever seus passos e atuação de ma-
neira a se manter viva e em sintonia 
com o Evangelho. Vivemos tempos 
de crise e, se quisermos nos man-

ter fiéis à missão que recebemos 
precisamos estar atentos aos 
chamados às mudanças, conti-
nuando a fazer as reformas que 
forem necessárias. Assim como 

o centro da Reforma Luterana foi 
o Evangelho ele deve ser sempre o 
centro de nossa fé. E o Evangelho 
vai nos inquietar e transformar sem-
pre que nós deixarmos que sua voz 
fale aos nossos corações. 

Artur Sanfelice Nunes 
designer gráfico
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Aberta para reformas
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Liberdade a serviço da uni-
dade.
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Somos mesmo aquela igreja 
herdeira da Reforma ou nos 

acomodamos?



Uma das ca-
racteríst icas da 
vida paroquial da 
Comunidade Ma-
triz é o intenso 
convívio entre as 
pessoas.  Temos 
uma grande quan-
tidade de grupos, 
que congregam e 
articulam nossas 
atividades e nos 
ajudam a ser co-
munidade. Mas, 
desde o ano pas-
sado, muita coisa mudou. 
Os grupos precisaram se 
reinventar e aprender a se 
relacionar de forma não 
presencial, todos se es-
forçando em manter viva 
a chama de nosso amor 
fraternal e levar adiante 
nossa missão de paróquia 
a serviço do Evangelho. 

O distanciamento so-
cial foi aceito e trabalhado 
não como um obstáculo, 
mas como uma etapa 
a ser vencida, para que 

pudéssemos voltar a nos 
encontrar pessoalmente. 
Tivemos trabalhos que 
não pararam e grupos que 
se articularam para man-
ter nossas engrenagens 
funcionando (Secretaria, 
Creche da Vila Lupicínio, 
CEDEL, Brechó, almoços 
em sistema Pague-e-Leve). 
As vacinas e os cuidados 
sanitários foram funda-
mentais nesse processo e, 
agora, finalmente temos 
alguns grupos que estão 
retornando aos poucos 
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aos seus encontros pes-
soais. A retomada está 
sendo gradual e feste-
jada como os passos de 
uma criança aprendendo 
a caminhar. É uma nova 
realidade de cuidados e 
de respeito a protocolos, 
o que exige muita paciên-
cia e dedicação de todas 
as pessoas. Não é fácil 
ser responsável, mas o 
sonho de termos de volta 
nossas atividades e nossos 
encontros tem sido nossa 
motivação.

Como é bom 
quando sonhamos 
o mesmo sonho. 
Agradeço a cada 
um e a cada uma 
que, de alguma 
forma, participa 
das atividades da 
nossa Paróquia, 
dos eventos, pres-
tigiando-nos. Isso 
nos fortalece e nos 
mostra que esta-
mos no caminho 
certo. Somos todos 

voluntários doando nos-
so tempo, nossos dons e 
muitas vezes superando 
nossos próprios limites 
para mantermos a nossa 
igreja. 

Comunidade viva é 
isso. Gratidão a Deus pela 
vida da nossa comunida-
de. Obrigada.

Elizete Rodrigues Loeffler, 
vice-presidente da            

Paróquia Matriz

Charge

Foto: www.freepik.com/rawpixel.com



A diferença que temos 
em nossos dons e pontos 
de vista deve ser colocada 
a serviço de Cristo e sua 
missão, não de propósitos 
separatistas, exclusivistas 
e sectaristas.

A palavra sectarismo 
se define como: seguidor 
de seita, apego exagerado 
a um ponto de vista, visão 
estreita, intolerante ou 
intransigente. Alguns po-
dem ter se assustado pen-
sando sobre que fenôme-
no eu estava me referindo. 

O apóstolo Paulo lida-
va através de correspon-
dências com os problemas 
que as comunidades en-
frentavam, especialmente 
aquelas as quais havia 
fundado ou tinha uma re-
lação de cuidado pastoral.

Efésios parece ser 
uma carta mais ampla 
destinada a um contexto 
mais geral da igreja. Lida 
com os temas de manei-
ra mais sistematizada e           
profunda.

No começo do capí-
tulo 4 ele retoma o tema 
do capítulo 2 ao tratar 
da unidade da igreja. Os 
primeiros cristãos experi-
mentavam muitas divisões 
e polarizações. Eu imagi-
no que vários líderes da-
quela época temiam que 
facilmente os seguidores 
de Cristo iriam se dividir 
a qualquer momento. No 
entanto, eles seguiam 
pregando a respeito da 
unidade e deixando claro 
que haviam mais pontos 
em comum do que fatores 
de diferenciação. 

Paulo defende que 
cristãos devem usar a 
liberdade que receberam 
de Cristo para o bem, ou 
seja, devem traduzir em 
seu comportamento o 
amor concreto, seguindo 
o modelo de Cristo. Amar 
é tratar com humildade, 
paciência e mansidão as 
pessoas. O objetivo des-
sa prática é conservar a 
união que o Espírito Santo 
promove, pois de nada 
adianta defender a ação 
dele entre nós e destruir 
mais adiante seu trabalho 
com divisões e conflitos. 

3MEDITAÇÃO

A verdade é que há hoje 
movimentos internos na 
nossa IECLB que parecem 
expressar o que o con-
ceito de sectarismo defi-
ne. Há movimentos que 
perseguem instituições, 
posições e pessoas que 
não se encaixam em suas 
ideias preconcebidas de 
cristianismo. Denunciam 
publicamente seus desa-
fetos e perturbam nos-
sa unidade como igreja. 

Uma mentira sendo 
dita repetidas vezes pode, 
eventualmente, ser aceita 
como verdade. Por isso um 
texto como este de Efésios 
é muito importante, pois 
serve para desmascarar 
este tipo de atitude e 
nos conduzir ao caminho 
da unidade em Cristo. 
Quem promove a divisão, 
o ódio e a discriminação, 
não promove a Cristo e 
a unidade do seu corpo. 

Encerro com as pala-
vras do v. 15: “Falando a 
verdade com espírito de 
amor, cresçamos em tudo 
até alcançarmos a altura 
espiritual de Cristo, que é 
a cabeça”.

P. Cláudio Kupka

No fundo trata-se de 
colocar o propósito de 
Deus acima das nossas 
opiniões, preciosismos 
e intolerâncias pessoais. 
Deus deseja que a unida-
de do povo de Deus seja 
um testemunho do amor 
de Deus ao mundo. Agin-
do contra este propósito, 
ou traindo ele, estare-
mos transmitindo outra 
mensagem. É verdade 
que somos humanos e 
pecadores, não podemos 
negar. No entanto, quan-
do erramos cabe a nós 
mesmos buscar o perdão 
e a reconciliação. A igre-
ja possui muitos erros, 
mas se pelo menos não 
assumi-los e não buscar 
a reconciliação publica-
mente, não será diferente 
do que qualquer outro 
movimento na sociedade.

Somos um corpo bas-
tante diferenciado em 
suas partes, mas temos 
um cabeça que é Cristo. 

Liberdade a serviço da unidade
Efésios 4.1-16
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4 ENTREVISTA

Entrevista com Samara Bachmann

Samara é natural de Itajaí, 

SC, tem 42 anos e é solteira. 

Sua primeira formação foi 

em Fisioterapia, área em que 

atuou por 15 anos. Aos 37 anos 

voltou-se para os estudos de 

Teologia, na Faculdade Luterana 

de Teologia em São Bento do 

Sul, SC. Fez estágio curricular 

em Cuiabá, MT, na Capelania 

do Hospital de Câncer.

JR: Conte um pouco sobre 
como começou sua história na 
Igreja.

Nasci em uma família lutera-
na, acompanhando meus avós pa-
ternos servindo como lideranças. 
Meus pais também sempre foram 
e continuam ativos na igreja. Fui 
uma criança que adorava ir ao 
culto infantil e que participou de 
muitos retiros. Aos 17 anos, ao 
iniciar a graduação, acabei me 
distanciando da igreja, mas mi-
nha ligação com Deus nunca se 
rompeu. Pesquisei sobre outras 
religiões, frequentei outras igre-

jas, mas carregava dentro de mim 
uma inquietação que eu não sabia 
do que se tratava: “de voltar para 
casa”, para os braços do Pai.

JR: Como você descobriu a sua 
vocação ao ministério? 

Anos depois e residindo em 
Florianópolis, seguia na tentativa 
de aquietar aquilo que “ardia” 
dentro de mim. Busquei uma co-
munidade luterana e aquele culto 
foi um divisor de águas na minha 
vida. Lembro das pessoas, da Pa-
lavra e dos hinos que cantamos. 
Naquele momento tive a clareza 
que ali era o meu lugar. Em pou-
co tempo me envolvi no serviço. 
Tempos depois descobri que estava 
com câncer e entendi que Deus me 
colocou no melhor lugar que eu 
precisava para enfrentar essa do-
ença. Após um ano de tratamento 
eu estava curada e certa que a mão 
de Deus me protegeu até ali. Deci-
di dar aos outros aquilo que recebi 
de Deus e isso incluía servi-lo em 
tempo integral. Os anos seguintes 
foram de preparo para a nova fase 
que estava por vir.

JR: Como foi a experiência de 
estudar teologia? 

De início, bastante desafia-
dora: abandonar a profissão que 
eu gostava, mudar de cidade e 

se adaptar a uma vida com restri-
ções financeiras. Já tinha 37 anos 
e era um novo recomeço. Deus 
proveu de todas as formas e tive 
um período de estudos de muito 
aprendizado. 

JR: Como foi receber a notícia 
de que seu PPHM seria na Paróquia 
Matriz? 

Foi de grande euforia e emo-
ção. Nunca pensei que viria para cá 
e a designação foi melhor do que 
eu poderia imaginar. 

JR: Como estão sendo os pri-
meiros tempos de participação na 
nossa paróquia? 

Sinto-me acolhida e à vonta-
de. Já transitei em muitas das ativi-
dades, conheci pessoas e vínculos 
estão já se estabelecendo. Estou 
muito feliz e com muitos planos 
para esse meu período aqui. 

JR: Qual é a sua perspectiva 
desse PPHM conosco?

Estou aprendendo muito. Os 
pastores me dão autonomia, mas 
não deixam de dar o suporte ne-
cessário. Estou bastante motivada 
e disposta em fazer o melhor, para 
que o meu serviço agrade a Deus, 
a comunidade e sirva para o meu 
aprendizado.
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ENFOQUE 5

Doação de órgãos: uma reflexão necessária

O País passa, neste 
momento, por um grande 
e grave problema de difícil 
solução em curto espaço 
de tempo. As contas não 
fecham. A balança está 
desequilibrada: a deman-
da é grande e a oferta é 
escassíssima. Há muitos 
de um lado carecendo e 
elevado número, de outro 
lado, não consentindo. As 
premissas estão postas!

Não estamos falando 
sobre política ou econo-
mia, mas de um crescente 
problema de saúde públi-
ca: a doação de órgãos! 
Hoje temos no Brasil cerca 
de 53.218 pessoas aguar-
dando em lista de espera; 
no outro lado da balança, 
1.451 doadores efetivos 
de um universo de 5.857 
registros de mortes ence-
fálicas. A taxa de rejeição 
às doações de órgãos por 
parte das famílias foi de 
37,8% em 2021, porém já 
esteve em 41,3% no ano 

a cada dia, e quando o 
órgão chegar, poderá ser 
tarde demais. Quem auto-
riza a doação de um órgão 
ao perder um 
famil iar, não 
o perde total-
mente, há um 
pouco do seu 
ente querido 
que irá para um 
outro corpo, e 
que ficará en-
tre nós. No sim-
ples gesto da 
doação, a vida 
renascerá mais 
uma vez. Será 
uma segunda 
oportunidade. 

O  a m o r 
crescerá no ato 
da doação e 
permitirá o renascer de 
outro. A Graça de DEUS 
estará não só amparando 
e amenizando a dor da fa-
mília enlutada do doador, 
mas também amparando 
a família dos receptores 
que terão mais uma opor-

de 2018, segundo dados 
fornecidos pelo Ministério 
da Saúde.

No RS a situação se 
repete. Somos 2.085 na 
espera de uma doação. 
Da mesma forma houve 
uma redução de 28% nos 
transplantes e uma dimi-
nuição de 17% no número 
de doadores neste ano. 
Encontro-me atualmente 
neste universo, à espera 

de um órgão, uma es-
pera que traz, ao mes-
mo tempo, esperança e 
angústia: qual chegará 
primeiro, a vida ou a 
morte? Tudo depende-
rá, de certa forma, da 
mudança de comporta-
mentos da sociedade a 
respeito da doação de 
órgãos nos próximos 
dias, meses e anos. 

Quando proponho 
uma Campanha a respei-
to do assunto, não estou 
simplesmente pensando 
em mim. Na realidade 
fui provocado a esta 

discussão ao conhecer a 
realidade que me abraça. 
Crianças, jovens, pesso-
as com uma vida inteira 
ainda pela frente, com 
todo o seu potencial pro-
dutivo estão ali, nas casas 
de passagens, abrigos 
temporários ou em suas 
residências, muitos to-
talmente imobilizados, 
a espera de um milagre, 
de que chegue um órgão 
para seu transplante.

Só que o tempo urge, 
a enfermidade avança 

tunidade de vida. O ato de 
doar é uma demonstração 
de amor, carinho e respei-
to para o ente querido e 

o próximo. Um doador 
pode salvar oito vidas!

CULTIVE ESSA IDEIA:  
DOE ÓRGÃOS! Amanhã 
você pode precisar.

Edelbert Lörsch
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Prof. Krüger – em lista de espera 
para transplante pulmonar.

Sabemos o que é o amor por causa disto: Cristo deu sua vida por nós. Por isso 

nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. (1 João 3:16)



OASE

Estamos recomeçan-
do, estamos nos reencon-
trando!

“Há sinais de paz e 
de graça, neste mundo 
que ainda é de Deus” nos 
diz o hino 582 do livro de 
Cantos da IECLB. Fala de 
luz e nos dá esperança 
na ação de Deus. Com a 
chegada da primavera, 
o brotar de uma planta, 
o desabrochar das flores 
nos enche de esperança 
e chega com a diminui-
ção de infectados pela 
pandemia da covid-19 e 
com nossas OASEANAS 
todas vacinadas, a dire-
toria da OASE resolveu 
retornar os encontros 
semanais presenciais, que 

vinham acontecendo de 
modo virtual, observan-
do os devidos protocolos 
de segurança: distancia-
mento, uso de máscara 
e higienização das mãos. 
Encontrar cada uma pes-
soalmente no dia 22 de 
setembro de 2021 foi es-
pecial. Foi um momento 
de gratidão, emoção e 
imensa alegria. Ver o sor-
riso refletido nos olhos e 
poder sentir a esperança 
no coração de cada uma 
de nós em compartilhar a 
convivência e viver em co-
munidade novamente não 
tem preço. Os encontros 
estão sendo realizados 
dentro da igreja, para 
que se consiga manter 
a distância protocolar e 

segura. 25 OASEANAS 
com a companhia do P. 
Cláudio se reuniram nesta 
data para louvar a Deus, 
pela proteção neste pe-
ríodo de pandemia e re-
colhimento domiciliar. 
A Palavra de Deus nos 
sustentou durante este 
afastamento, mas com 
o retorno das atividades 
reiniciando, fortalece em 
nós que o viver em co-
munhão é imprescindível 
para a vida da fé das 
pessoas. Convido todas 
as mulheres da Paróquia 
Matriz para fazerem parte 
da nossa OASE, os encon-
tros são às quartas-feiras, 
a partir das 14 h e 30 min. 

No dia 16 de outu-
bro, a OASE promoveu 
o “Café Colonial – Pague 
e Leve”. Uma equipe de 
colaboradoras da OASE e 
Paróquia Matriz se reuniu 
e preparou kit´s (torta, 
salgados e doces) que 
foram colocados em saco-
las de pano sustentáveis. 
Foram vendidos 151 kit´s. 
A renda será revertida 
em prol da OASE e Paró-

quia Matriz. Um Bazar foi 
montado para venda de 
produtos confeccionados 
durante a pandemia.  

Agradecemos a todos 
que de uma forma ou de 
outra nos ajudaram para 
que este Café Colonial 
se realizasse, doando, 
divulgando, comprando, 
vendendo e doando seu 
tempo e seu trabalho. 
Nosso muito obrigado às 
empresas que apoiaram o 
evento: Ecoplan – aços es-
peciais; Óptica Foernges; 
Hazel Hype Atelier – pela 
confecção das sacolas e 
ChocoSales pela doação 
dos brownies.

Margot Rückert Martins

O CEDEL, pela Cam-
panha de Cestas Básicas, 
recebeu doações da Paró-
quia Matriz e seus mem-
bros, do Saque Pague, da 
Associação dos Auditores 
Fiscais da Receita Mu-
nicipal de Porto Alegre         
(AIAMU), do Grupo Ger-
dau em parceria com o 
Banco de Alimentos, do 
Hospital Moinhos de Ven-
to, da Fundação de Assis-

CEDEL
tência Social e Cidadania 
(FASC) e do Transforma 
Brasil de Recife (Projeto 
“Transformando vidas”). 

Um comunicado im-
portante é que o CEDEL 
conseguiu realizar 100% 
das entregas das cestas 
básicas recebidas nos úl-
timos meses.

As doações recebidas 
no último período foram: 

125 cobertores da CEPA 
e da Sra. Cláudia Oderich 
e amigos; agasalhos de 
diversas pessoas e do Bre-
chó da Paróquia Matriz; 
um computador usado 
(CPU, tela, teclado, mouse 
e caixas de som) do Rotary 
Club Bom Fim, através da 
Sra. Ilone Dreyfus.  

Recebemos, também, 
ingressos para a exposição 
“Tarsila do Amaral”, no 

Farol Santander, e “Vin-
cent – Paisagens de Van 
Gogh”, no Shopping Praia 
de Belas.

No último 26 de se-
tembro de 2021, Dia da 
Oração e Diaconia, a CEPA 
destinou doações ao pro-
jeto do CEDEL, de instala-
ção da porta antipânico 
do refeitório conforme 
adequação ao PPCI.
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Querida Comu-
nidade.

Ao longo do ano 
de 2019, tivemos 
a oportunidade de 
acompanhar nossos 
filhos semanalmente 
às aulas do Ensino 
Confirmatório.

Encabeçados por 
jantares muito gos-
tosos e em ambiente 
fraterno, após os jo-
vens se retiravam para 
sua instrução na fé cristã 
de nossa igreja de confes-
sionalidade luterana. Ini-
cialmente foram acompa-
nhados pelo Pastor Aislan 
Greuel, e mais tarde pelo 
Pastor Isaías Steinmetz. 
Enquanto isso, as famílias 
eram presenteadas com 
palestras bíblicas e temas 
para reflexão, que preen-
cheram nossas noites com 
estudos interessantes e 
informações muitas vezes 
novas para todos nós.

Confirmação 2019-2021

Foram meses de agra-
dável convívio, que deve-
riam ter culminado com 
o desfecho da cerimônia 
da Confirmação na Páscoa 
do ano passado. Com o 
surgimento da pandemia, 
fomos obrigados a adiar 
este dia ímpar na vida 
desses jovens que aqui se 
encontram. Hoje, estamos 
todos aqui reunidos para 
ouvir deles o SIM, que sela 
o compromisso da aliança 
que pretendem continuar 
mantendo com Deus, à 

qual respondemos por 
eles no Batismo.

Para nós, pais, é uma 
alegria vê-los cumprindo 
este rito de passagem no 
amadurecimento da sua 
fé Cristã, cuja caminhada 
não tem fim, apenas um 
começo.

Queridos Confirman-
dos: façam de sua con-
fissão de fé uma atitude 
prática e concreta, vol-
tada para a vida e para o 
mundo. Não esmoreçam 

diante dos desafios, 
busquem força na 
oração, acreditem na 
presença Divina em 
suas vidas, e permi-
tam que a palavra 
que Jesus Cristo nos 
ensinou guie os seus 
caminhos onde quer 
que vocês forem. As-
sim agindo, vocês 
estarão sempre tri-
lhando o caminho do 
bem e da justiça.

Temos certeza de que 
vocês permanecerão fiéis 
a esses ensinamentos.

E nessa caminhada, 
contem sempre com seus 
familiares e padrinhos que 
aqui estão, com aqueles 
que porventura não pu-
deram estar presentes, e 
com os amigos na fé que 
foram feitos nessa etapa 
de suas vidas.

Que Deus os abençoe.

Nas situações de cri-
se podem surgir possibi-
lidades que roporcionam 
espaços para o engaja-
mento das pessoas. Dons 
são redescobertos e 
proporcionam realização 
pessoal através do servir. 
A vida ganha um novo 
sentido e a comunidade 
como um todo se movi-
menta através da doação 
e da disposição de estar a 
serviço do Reino de Deus. 
A pandemia proporcio-
nou a realização de um 
Brechó contínuo em nos-
sa Paróquia, estendendo-

-se por meses, proporcio-
nando ótimos resultados 
para a manutenção das 
atividades paroquiais e 
diaconais da LUPI e do 
CEDEL. Através deste em-

preendimento, contamos 
com uma comunidade 
solidária por meio de       
doações constantes. 

Nossa grat idão e 
agradecimento!

Uma palavra espe-
cial de gratidão também 
à equipe voluntária, pelo 
engajamento, entusias-
mo e pelas vivências 
de grupo que foram 
sendo experienciadas 
nesta caminhada. Novas 
integrantes se somaram 
ao grupo e, acabaram 
se reencontrando con-
sigo mesmas através da 

disposição para o servir, 
da integração. Prevalece 
o amor através do servir.  
O brechó continua até fim 
de outubro e, retorna no 
próximo ano. 

Brechó da Matriz – Crises & Possibilidades!?
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A Igreja celebrou o 
culto de Ação de Graças 
no dia 17 de outubro de 
forma presencial e remo-
ta. Vivenciamos tempos 
difíceis bem como de su-
peração, de perdas de en-
tes queridos e de recupe-
ração, empobrecimento e 
atitudes de solidariedade 
se espalhando pelo país. 
Nesta realidade o culto 
de ação de graças recebeu 
um impacto diferenciado 
de outros anos. Sim, te-
mos motivos para lamen-
tar. Isso é compreensível e 
digno de ser acolhido para 
que não nos sintamos 
sozinhos(as), ainda assim, 

prevalecem atitudes de 
gratidão, pois ela gera 
ação que nos conduz para 
a superação. 

Nesta celebração ou-
vimos a cura dos 10 le-
prosos, conforme Lucas 
17. Eles viviam isolados 
do convívio da comuni-
dade. Não havia salvação 
para essa gente, diante 
da compreensão daquela 
época. Esse grupo está 
à mercê da misericórdia 
de alguém que os ajude. 
Jesus tem misericórdia 
desses leprosos, os acolhe 
e pede que se apresentem 
ao sacerdote do templo. 
Andando pelo caminho, 

eles percebem que estão 
curados. Um deles, ape-
nas esse, um samaritano 
inimigo do povo de Israel,

dá meia volta e vai agra-
decer ao mestre. Afinal, 
“estou salvo” pela miseri-
córdia divina. Há um sinal 
de que “fui tocado” pela 
graça de Deus. Os demais 
seguem normalmente a 
sua vida, certamente se 
integram à rotina, como 
se nada de especial lhes 
tivesse acontecido.  

A gratidão brota da 
percepção de que a mão 
de Deus toca as nossas 
vidas, deixa sinal de seu 
amor dia após dia. Deus 
nos surpreende com a 
sua ação, o que vai além 
da nossa compreensão, 
inclusive.  

A pandemia fez com 
que muitos suplicassem: 
Jesus, tenha pena de nós! 
Deus tem acolhido nossas 
súplicas e, assim, agrade-
cemos: 

– Gratidão aos cientistas 
pela descoberta das vaci-
nas que ajudaram a salvar 
vidas. 

– Na miséria prevalecem 
sinais de misericórdia. 
Ações de solidariedade 
acontecem junto as fa-
mílias diante do empo-
brecimento. 

– Famílias sofreram com 
a doença, mesmo assim, 
experienciaram o cuida-

do através de agentes da 
saúde, Palavra de consolo 
diante de passagens tão 
sofridas. Deus é fiel e nos 
tem acompanhado. 

– Pessoas se reúnem e in-
tercedem através da ora-
ção diante do sofrimento. 
No isolamento prevale-
ceu o sinal da pertença 
a Cristo e uns aos outros 
através das mensagens 
diárias, cultos dominicais 
e encontros virtuais de 
nossos grupos. O Espírito 
Santo nos tem capacitado 
e conduzido por este vale 
tão sombrio. 

Pelo caminho da gra-
tidão se edifica e se man-
tém a Igreja de Jesus. 
Através dela tornamos 
visível o amor e a pre-
sença de Jesus, a nossa 
confiança de que Deus é 
autor da nossa salvação. 
Que a nossa gratidão se 
manifeste em ação para 
a boa causa de Deus no 
mundo. Gratidão em ação 
nos dá esperança para um 
mundo no qual prevaleça 
o amor e a paz.  

P. Werner Kiefer

Gratidão em ação
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BATISMOS

Lívia Mazzucco Reinke, 
filha de Douglas Samuel 
Reinke e Rafaela Mazzu- 
cco Silva Reinke, batizada 
em 3/7/2021.
Gabriela Scheid Dahinten, 
filha de Augusto Franke 
Dahinten e Luana Gauer 
Vieira Scheid, batizada em 
31/7/2021.
Leonardo Ughini dos San-
tos, filho de William Nas-
cimento dos Santos e 
Marcela Ughini, batizado 
em 14/8/2021.  
Júlia Goetz Tambasco e 
Alice Goetz Tambasco, 
filhas de Eduardo Cássio 
Lopes Tambasco e Cláudia 
Berté Goetz, batizadas em 
22/8/2021.

Beatriz Blanck Osvaldt, 
f i lha  de  A lessandro               
Bersch Osvaldt e Mariana 
Blanck Zilio, batizada em 
22/8/2021. 
Alícia Behling da Cos-
ta, filha de Lucas Klein 
da Costa  e Larissa Loui-
se Behling, batizada em 
12/9/2021
Helena Webster Couto, 
filha de José Maria Couto 
da Silva Junior e Lauren 
Maia Webster, batizada 
em 26/9/2021.
Nina Ellwanger Lazaro, 
filha de Jaime Lazaro e 
Alessandra Ellwanger, ba-
tizada em 2/10/2021.

CONFIRMAÇÃO

Antonella Hilgemann Ri-
beiro, Bernardo Dillmann 

Finkler, Fabiane Ilha Be-
cker, Mirella Figueiredo 
dos Santos, Rafaela Wei-
nitshke Remião, Ricardo 
Alberto Domínguez Jaco-
by, Schtefy Haas.

CASAMENTO

Sérgio Vanderlei da Rosa 
e Rosane Schmidt, em 
28/7/2021. 

ÓBITOS

Gertrudes Mercedes Ried-
ner, 5/6/2021, 76 anos.

Alexandre Reichel Torres, 
27/6/2021, 57 anos.

Sophia America Tannhau-
ser Renner, 5/7/2021, 99 
anos.

G e r n ô  A r n o  E n c k , 
11/7/2021, 95 anos.

Ivone Manske, 10/7/2021, 
90 anos.

Antonio Brandão da Silva, 
21/7/2021, 85 anos.

Maria Darli Tornquist, 
31/7/2021, 78 anos.

Carmen Pilger de Oliveira,   
3/8/2021, 86 anos.

E l i s inda Luiza Züge,  
12/8/2021, 96 anos.

Ve r a n i  K e l e r  B u s s , 
23/8/2021, 68 anos.

Dorivaldo Driemeyer, 
26/9/2021, 87 anos.

Renate Gisela B. Rodol-
pho, 3/10/2021, 80 anos.

Elenir Heinsch Griotti, 
4/10/2021, 66 anos.

Ofícios

Outubro de 2021 – Ano 26 nº 96

Passaram-se 18 meses 
desde o último encon-
tro presencial do Grupo 
Singulares na Paróquia 
Matriz. Foi um tempo lon-
go de pandemia em que 
faltou o abraço amigo, 
os sorrisos, as conversas, 
a confraternização, tudo 
aquilo que faz dos nossos 
encontros momentos de 
forte sensação de perten-
ça à igreja e comunhão 
com os/as amigas. 

A mensagem, tão im-
portante para nós, nos 
alcançou via tecnologia, 
que também nos conec-
tou com o pastor e com 
grande parte do grupo. 
Tivemos que nos adaptar, 
aprender a lidar um pouco 
mais com nossos celula-
res, laptops, computado-
res e a internet que vira e 
mexe nos boicotou. 

Singulares
Nada melhor agora 

em que voltamos a nos 
ver, ouvimos a Palavra, 
dialogamos, questiona-
mos e oramos em con-
junto e presencialmente, 
pois o calor humano é 
essencial para todos nós.  
Por isso fica o convite 
para as nossas reuniões 
presenciais, com todos os 
cuidados, ainda sem abra-
ços, sem lanchinho co-
munitário, mas com olha-
res e sorrisos de alegria.  
Pensamos, por enquanto, 
manter uma reunião vir-
tual mensal, no segundo 
sábado e uma presencial, 
no quarto sábado. Tive-
mos a nossa primeira reu-
nião presencial em 25 de 
setembro e teremos a pró-
xima em 23 de outubro. 

Sejam todos/as muito 
bem-vindos/as.

Agenda

31/10 – Culto da Reforma

21/11 – Domingo da Eternidade (leitura dos 
nomes dos falecidos em 2021)

21/11 – Almoço mensal Pague & Leve

28/11 – 1º Domingo de Advento (entrega das 
ovelhinhas às crianças batizadas)



grupos locais – a Banda 
de Quinta, o Cantabile e 
o Donna Voce – também 
convidávamos musicistas 
profissionais Brasil afo-

ra, especialmente 
vinculados a ativi-
dades em comu-
nidades da IECLB. 
Alguns nomes re-
petiam-se com al-
guma frequência, 
até que em setem-
bro propusemos 
uma formação fixa 
de quarteto vocal 
reunindo quatro 

conhecidas figuras da mú-
sica na IECLB: Ruth Krato-
chvil, so-
prano lí-
rica, mes-
t r e  e m 
teologia, 
espec ia -
l i s ta em 
musicote-
rapia, que 
por mui-
tos anos 
atuou como professora 
de canto na Faculdades 
EST/SL, atualmente re-
sidente em Luzerna/SC; 
Soraya Eberle, contralto, 
musicista, na época co-
ordenadora nacional de 
música da IECLB, doutora 
em teologia, atualmente 

residindo em 
La Ceiba/Hon-
duras; Delmar 
Dickel, tenor, 
maestro, co-
ordenador das 
atividades mu-
sicais da Paró-
quia Matriz; e 
Louis Marcelo 
Illenseer, bai-
xo, maestro, 
c a t e q u i s t a , 
mestre em teologia, re-
sidente em Campo Bom. 
Reunidas as amizades de 
trinta anos, inicialmente 
faríamos apenas um ciclo 
de hinos tradicionais da 

Reforma, 
q u e  s e 
avizinha-
v a  n a -
quele ou-
tubro de 
2020. 

O 
mater ia l 
p r o d u -

zido passou a ter rele-
vância não apenas para 
o engrandecimento das 
celebrações da Matriz 
(vídeos inseridos nos cul-

Em 2020, de uma 
hora para outra passamos 
a nos relacionar quase 
que exclusivamente por 
telinhas. Vieram as cele-

brações virtuais e com elas 
a necessidade de subsí-
dios diversos. Percebemos 
que, até então, pouco 
havíamos produzido em 
audiovisual. 

Também o fazer mu-
sical foi para as telinhas! 
Sem a possibilidade de 
ensaios e apresentações, 
coros, orquestras e grupos 
musicais diversos lança-
ram mão da montagem 
de vídeos em mosaico 
com instrumentistas e co-
ristas participando indivi-
dualmente de suas casas, 
cabendo um trabalho de 
edição de áudio e vídeo. 

Na Paróquia Matriz, 
já em abril de 2020, es-
távamos organi-
zados na divisão 
das tarefas: pas-
tor Cláudio reali-
zando a edição de 
áudio e o maestro 
Delmar a edição 
de vídeo. Além 
de articular este 
tipo de produção 
musical com os 

tos), mas, com a divulga-
ção nas redes sociais, foi 
sendo apropriado pela 
gente luterana de toda 
IECLB. Assim, decidimos 
continuar com a propos-
ta em 2021, inicialmente 
com um ciclo de hinos de 
Paixão e Páscoa; e depois 
com repertório escolhido 
mais aleatoriamente, sem-
pre focado nos hinos da 
tradição luterana.

Assim, seguimos res-
gatando e valorizando o 
conteúdo musical e teoló-
gico “raiz”, já programan-
do uma série de músicas 
de Natal.

Maestro Delmar Dickel

10

Hinos tradicionais a 4 vozes
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Dai a César o que é de 
Deus, e a Deus, o que é de 
César. Deliberadamente 
troquei as palavras de lu-
gar a fim de demonstrar 
as ameaças ao Estado 
laico, que é a garantia da 
liberdade religiosa.

A posição de Jesus 
não separa o mundo pro-
fano do mundo espiritual 
ao dizer: “Dai a César o 
que é de César, e a Deus, 
o que é de Deus” (Mt 22, 
21), quando os adversá-
rios lhe perguntaram se 
era lícito pagar imposto 
a César? Percebendo a 
maldade respondeu com 
outra pergunta: de quem 
é a figura no denário? 
Responderam:  De César! 
Então, paguem o imposto 
ao poder romano.   

Assim Jesus distingue 
o político e o reino espi-
ritual, mas os não separa. 
Se separasse, renunciaria 
ao senhorio de Deus que 
rege sobre o espiritual e 
o secular. Ao defender o 
pagamento do imposto 
sujeita-se ao governo tem-
poral, mas não ao Impera-
dor como alguém divino. 
Certamente, na moeda 
estava a esfinge do impe-
rador, que exigia adoração.

Estamos novamente 
vivendo momentos em 

que muitas lideranças 
evangélicas e de outras 
igrejas estão se deixando 
instrumentalizar pelo po-
der político. 

Com esta subordina-
ção pensam em angariar 
favores para as suas igre-
jas em detrimento das 
outras, como concessão 
de canais de rádio e televi-
são, entre outras benesses 
públicas. 

Nossa Constituição 
Federal permite o tra-
balho cooperativo entre 
Estado e Igrejas. Vemos 
isto na Assistência Social, 
na Saúde e na Educação. 
O que supera o regime 
de colaboração, fere a 
Constituição Federal em 
seu Art. 5, inciso VI: “É 
inviolável a liberdade de 
consciência e de cren-

ça, sendo assegurado o 
livre exercício de cultos 
religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção 
aos locais de cultos e a 
suas liturgias.” No Art.  
19: “É vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:  
I – estabelecer cultos re-
ligiosos ou igrejas, sub-
vencioná-las, embaraçar-
-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus 
representantes relações 
de dependências e alian-
ça, ressalvada, na forma 
da lei, a colaboração de 
interesse público.”

Tais artigos da Consti-
tuição estão em afinidade 
com a nossa confessiona-
lidade luterana, segundo 
a Confissão de Augsburgo 
em seu Artigo XVI: Da or-

dem política e do Governo 
Civil. A Confissão ensina 
que “toda a autoridade no 
mundo e todos os gover-
nos e leis ordenados são 
boas ordenações, criadas 
e instituídas por Deus”, 
e que os cristãos podem 
ocupar cargos públicos. 
Segue afirmando que  “os 
cristãos têm o dever de es-
tar sujeitos à autoridade e 
de obedecer-lhe aos man-
damentos e leis em tudo o 
que não envolva pecado. 
Porque se não é possível 
obedecer à ordem da 
autoridade sem pecar, 
mais importa obedecer a 
Deus do que aos homens, 
segundo Atos 5, 58 (Livro 
de Concórdia, p. 35)

Para Lutero não era 
relevante a religião do 
governante, mas a auto-
ridade que vem de Deus. 
Mais importante é a fun-
ção e não a pessoa. Assim, 
a Reforma contribuiu para 
o surgimento do Estado 
Moderno que hoje sofre 
ameaça pela confusão en-
tre Estado e Igreja propos-
ta por muitas lideranças 
religiosas no Brasil, que 
buscam um messias na 
política, renegando Jesus 
como o messias crucifica-
do e ressurreto. 

P. Dr. Oneide Bobsin

O Estado e a Igreja
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O início deste segundo semes-
tre foi marcado pelos preparativos 
para a homenagem do Dia dos Pais. 
Para a nossa Equipe, essas datas 
são muito especiais, e sempre de-
sejamos transmitir este sentimen-
to e auxiliar as crianças a fazer o 
mesmo. 

Assim, muitas mãos para além 
das mãos da Equipe de Orientado-
res, produziram um “Vídeo Especial 
Dia dos Pais”. Cheio de surpresas, 
com a história do Filho Pródigo e 
com os relatos da experiência de 
ser pai e filho. Tudo pela própria 
voz de pais e filhos da Comunida-
de. Ah, e a oração final estava na 

voz de um menino que participa 
do Culto das Crianças.

Seguimos de forma virtual e 
outra data para festejar: o Dia das 
Crianças! Nada mais fundamental 
do que lhes falar do presente tão 
grande que não cabe em nenhuma 
caixa: a vida que Deus nos deu e a 
vida da natureza. As crianças são 
muito especiais para Jesus e para 
nós Orientadoras(es)!

E, neste último domingo, dia 
17/10, tivemos o tão esperado 
encontro presencial na nossa Sala 
Bom Pastor. Preparamos com muito 
carinho o espaço físico da Sala para 

essa integração: escutar a história 

bíblica, brincar, cantar e, principal-

mente, festejar a vida de cada um 

de nós. Muita emoção neste dia, 

da nossa parte e dos próprios pais 

e mães.  

Algumas crianças estão rei-

niciando a socialização, mas to-

das estavam com vontade de 

brincar e explorar o ambiente.  

As atividades continuarão de modo 

virtual, porém, no terceiro domingo 

de cada mês nos reuniremos presen-

cialmente. Bem vindas , crianças! 

Orientadores e apoiadores do Culto 

das Crianças.

Bem-vindas Crianças, 
aqui vocês têm lugar! 



Salvem nossa casa comum!
“Herdamos um jar-

dim: não devemos deixar 
um deserto aos nossos 
filhos”. Essa advertência 
severa estava no centro 
de um apelo conjunto 
de líderes de todas as 
comunidades religio-
sas do mundo que se 
reuniram no Vaticano 
em 4 de outubro, antes 
da cúpula do clima da 
COP que deve começar 
em Glasgow no final do 
mês. O apelo destaca o 
consenso entre os cien-
tistas de que uma ação 
urgente é necessária para limitar o 
aumento da temperatura da Terra 
a 1,5 graus, a fim de evitar uma 
catástrofe climática. 

O Secretário Geral da Federa-
ção Luterana Mundial (FLM), Rev. 
Dr. Martin Junge, e o Bispo Presi-
dente, Dr. Frederick Shoo, da Igreja 
Evangélica Luterana da Tanzânia 
(ELCT), estavam entre os 40 líderes 
religiosos de todo o mundo que se 
juntaram ao Papa Francisco para 
assinar o apelo aos governos e to-
madores de decisão, instando-os a 
tomar medidas mais ambiciosas e 
cooperar de forma mais eficaz para 
reduzir o aquecimento global.  

O encontro, intitulado ‘Fé e 
Ciência: Rumo à COP26’, foi o cul-
minar de meses de encontros online 
entre os líderes religiosos e os prin-
cipais cientistas do clima. O evento 

foi organizado com o objetivo de 
mobilizar comunidades de fé em 
todo o mundo. 

Falando em nome da comu-
nhão global das igrejas luteranas, 
Junge disse que o apelo conjunto 
envia uma mensagem clara de que 
“pessoas de boa vontade de todos 
os setores da sociedade podem se 
unir, podem agir, podem trabalhar 
juntas agora.” A apenas algumas 
semanas da COP26, ele disse, “es-
tamos juntos em nosso chamado à 
comunidade dos Estados: assegure 
que as emissões sejam substancial-
mente reduzidas, proteja e apoie 
os vulneráveis”. 

O apelo conjunto foi assinado 
por líderes cristãos de tradições 
ortodoxas, católicas, anglicanas, 
protestantes e reformadas, ao lado 
de representantes de comunidades 
religiosas judaicas, muçulmanas, 

budistas, sikhs e jainistas. 
Outros líderes religiosos, 
que não puderam com-
parecer ao encontro, en-
viaram mensagens de 
vídeo, enquanto o encon-
tro também ouviu uma 
jovem italiana, Federica 
Gasbarro, representando 
os delegados de um en-
contro da Juventude pelo 
Clima realizado em Milão 
na semana anterior. 

A declaração foi en-
tregue pelo Papa Francis-
co ao político britânico 

Alok Sharma, que preside a cúpula 
da COP26, e ao chanceler italiano 
Luigi Di Maio. A FLM será represen-
tada na reunião por jovens ativistas 
do clima de diferentes regiões, ao 
lado de seus especialistas em Justiça 
Climática, Juventude e Advocacia 
Global. 

O apelo destaca a interde-
pendência das pessoas e do pla-
neta, enfatizando a necessidade 
de “solidariedade mais profunda 
em face da pandemia global” e 
da crescente crise climática. “Não 
somos mestres ilimitados de nosso 
planeta e de seus recursos”, afirma 
o comunicado. “Somos zeladores 
do meio ambiente com a vocação 
de cuidar dele para as gerações 
futuras e a obrigação moral de co-
operar na cura do planeta.”  

LWF / P. Hitchen 
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