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Comunicação da Reconciliação
É verdade que há um clima
de euforia em relação aos meios
de comunicação. A quantidade
de aparelhos celulares vendidos,
o acesso cada vez maior à
internet e o lançamento de
uma série de novas tecnologias
indica isso.
No entanto, uma série de
novos problemas nos preocupa.
A vida privada de celebridades
é exposta ao público, dados
sigilosos e depósitos bancários são
acessados inescrupulosamente, e
as pessoas continuam agredindose e ofendendo-se, agora via
e-mail, torpedo e foto digital. Por
isso, é também verdade que os
mesmos problemas da comunicação
interpessoal persistem aterrorizando
a humanidade. A comunicação, em
vez de aproximar as pessoas, semeia
desconfiança, medo e violência.
Não há necessidade de se
pesquisar muito sobre a origem
desse fenômeno. De longa data sabese que o bem ou o mal não estão na
tecnologia, mas na maneira como
nós a utilizamos. Ingenuamente
acreditamos que, modernizando a
tecnologia, estamos melhorando
como humanidade. Ledo engano.
A tecnologia dos meios de
comunicação pode esconder, por
exemplo, nosso medo de encarar

pioram relacionamentos. Um
diálogo franco e honesto teria
sido muito mais saudável e
eficaz.
Vejam como nossa postura
arrogante e pretensiosa contamina a euforia dos meios de
comunicação! O nosso maior
desafio como humanidade ainda
deveria ser o antigo mote: “saber
relacionar-se bem com as pessoas”.
o nosso semelhante contra o qual
temos críticas. Em geral, temos o
costume de comentá-las várias vezes
com terceiros, antes que tomemos
coragem de revelá-las a quem de
direito. Na frente de nosso desafeto,
em geral, nossa crítica adquire outra
linguagem e tratamento. É mais
respeitosa e suave. Conseguimos
até esboçar um ar de cumplicidade.
Pensamos que a tecnologia da
comunicação nos protegeria também nessa hora difícil do confronto.
Assim, escrevemos e-mails nos quais
chegamos a gritar sobre QUÃO
INSUPORTÁVEIS SÃO AS ATITUDES
DE UMA DETERMINADA PESSOA
(assim se interpreta um texto escrito
em maiúsculas, ou seja, como um
grito). A aparente proteção, que
na verdade se presta a gerar mais
ambiguidade e ofensa da parte de
nosso interlocutor, se volta contra
nós. Trocas ásperas de e-mail só

Na Igreja não deveria ser diferente. Cristãos deveriam ser os
maiores interessados em viver uma
relação de respeito e amor com o
seu semelhante. Nenhuma exigência
de eficiência, nenhuma busca pela
verdade do Evangelho, nenhuma
discussão sobre moralidade deveria
nos demover do comprometimento
com o amor concreto, pois testemunhamos o Deus a quem servimos
através do amor que praticamos. Em
1 João 4 lemos: “Queridos amigos,
amemos uns aos outros porque o
amor vem de Deus. Quem ama é
filho de Deus e conhece a Deus.”
Além disso ouvimos a reafirmação da força missionária de nosso
comportamento: “Nunca ninguém
viu Deus. Se nos amamos uns aos
outros, Deus vive unido conosco, e
o seu amor enche completamente o
nosso coração.” Somos chamados a
comunicar a reconciliação.
Cláudio Kupka

Enfoque

Central

Variedades

A psicopedagoga Morgana Grudzinski Iriart nos apresenta um
lindo texto sobre como costumamos rotular nossas crianças pelo
seu comportamento.

Um importante texto nos introduz
ao tema do Calendário do Ano
Eclesiástico, também presente em
nosso último mural na paróquia.

Para marcar a memória que nossa
Hilda Zimmermann nos deixa reproduzimos um artigo sobre sua
biografia.
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Saudação aos irmãos na fé
necessários no telhado da
igreja antes de iniciarmos
a pintura. Procuramos
pessoas qualificadas e um
engenheiro para realizar
a avaliação. Mas já iniciamos a campanha para a
execução do trabalho, seja
para consertos ou mesmo
substituição das telhas.
Estamos aguardando o
parecer técnico para tomar a melhor decisão.

Ao iniciamos mais um
ano de atividades na Paróquia Matriz, quero, em
primeiro lugar, agradecer
a Deus. E não posso me
esquecer de agradecer
também a todos os paroquianos que, de alguma
forma, estiveram com a
gente e nos ajudaram no
ano de 2011.
Venho, mais uma vez,
pedir-lhes para que estejam com a diretoria,
com os pastores; e que
venham, participem, critiquem, tragam sugestões,
nos ajudem a resolver as
questões e os problemas
que se apresentam no âmbito da paróquia. Tenho
a certeza de que, juntos,
alcançaremos melhores
resultados. Não posso
esquecer também que em
2011 iniciamos a campa-
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nha para a pintura externa
da igreja. Muito obrigada
a todos os que nos auxiliaram nesta campanha, na
qual alcançamos o valor
necessário. Ainda não realizamos o trabalho. Surgiu

um imprevisto: o telhado
da igreja, que muitas vezes
já foi consertado, agora
está numa condição que
exige intervenção imediata. Necessitamos dar
prioridade para os reparos

Charge

Temos este ano muitos grupos de atividades
na paróquia. Com certeza em algum você vai se
encontrar. Procure nossos
pastores e vamos juntos
trabalhar pela nossa comunidade. Que 2012 seja
um ano de muitas realizações em sua vida. Que
a paz de Deus esteja com
todos hoje e sempre.
Elaine Burkhard
Presidente da Paróquia Matriz
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Pintando em conjunto
Doze lápis moravam numa caixinha.
Cada um tinha uma
cor diferente. Um
deles começou a falar e disse: ”Vamos
sair daqui e vamos
trabalhar?” “Vamos”
– disseram os outros.
“O que vamos fazer?” “Vamos pintar”, disse alguém,
“cada um pega um
pedaço de papel e
pinta todo ele com a
sua cor”. E todos assim fizeram. Depois
de um tempo, estavam
ali doze folhas com doze
cores diferentes: amarelo,
rosa, verde, preto, azul...
Doze folhas. Era até bonito
de se ver. Ficaram olhando,
observando, comparando.
“Cada um teve que
prestar atenção ao
que ele mesmo fez,
mas também ao que o
outro fez.”
Aí o vermelho falou: “Está
bonito, mas acho que dá
para fazer melhor. Vamos
todos pintar numa folha
só? Vamos pensar todos,
trocar ideias e decidir em
conjunto o que e como vamos pintar.” Combinaram
e começaram a trabalhar.

que aconteceu com
os lápis. Podemos
trabalhar e viver
cada um por si e
para si. Ou podemos unir nossas cabeças, nossas mãos,
nossos corações e
nossos pés para assumirmos tarefas em
conjunto.

O amarelo pintou uma
flor. O vermelho também.
O marrom pintou troncos
de várias árvores. O azul
pintou um lindo céu e um
riacho que entrava numa
lagoa. O branco pintou
nuvens. O verde, as folhas
e a grama. O preto traçou
as linhas entre uma cor e
outra. E assim foram olhando, conversando e fazendo. Ainda colocaram o
sol. Desenharam uma casa
com crianças brincando
em volta. Passarinhos nos
galhos das árvores. Até
acharem que o trabalho
estava completo. E ficaram
contentes. As folhas de
cada cor tinham sido bonitas, mas este quadro era
muito mais bonito. E eles
tinham se divertido muito
mais. Tinham se ajudado
uns aos outros. Tinham

se respeitado. Cada um
teve que prestar atenção
ao que ele mesmo fez,
mas também ao que o
outro fez. Todos tinham
aprendido, cada um de
si mesmo, mas também
uns dos outros. E todos
estavam se alegrando juntos. Tinha sido mais fácil
cada um pintar por si a sua
folha. E foi mais difícil todos pintarem numa folha
só. Mas valia muito mais,
era muito mais rico o fato
de todos participarem de
uma atividade em conjunto. E uma só folha com
uma linda paisagem valia
muito mais do que doze
folhas, cada uma com sua
cor, por mais capricho que
tivesse havido.
Com as pessoas pode
acontecer a mesma coisa

E a proposta de
Jesus é comunhão,
conjunto, cooperação, convívio, interdependência, com
amor, paciência, criatividade, solidariedade. Ele
mesmo escolhe doze discípulos, que primeiro vão
aprender com ele, e depois
vão continuar a missão
dele, por todo o mundo e
todos os tempos. O apóstolo Paulo usa a figura
do corpo com seus vários
membros, em Romanos 12
e 1. Coríntios 12.
O corpo só é verdadeiramente corpo quando
todos os membros cooperam uns com os outros.
Uma caixinha de lápis
de cor pode nos dar uma
lição de vida e o Espírito
de Jesus pode tornar isso
viável e praticável.
P. Wilfrid Buchweitz
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Entrevista com Artur Sanfelice Nunes

Nosso entrevistado desta edição, Artur Sanfelice Nunes,
nasceu em Ijuí/RS, é
casado com Magda e
pai do André. De formação é arquiteto,
mas se especializou
em design gráfico.
Participa da Matriz
desde 1982. É colaborador da IECLB de
longa data na área de
design gráfico e comunicação: foi autor
do logo do Sínodo, é
colaborador do Jornal do Sínodo e do JR,
ilustrador e autor de
livros infantis (alguns
publicados pela Sinodal), foi coordenador
regional de LUC-BR
(Luteranos Unidos em
Comunicação, Região
Brasil). Atualmente é
vice-coordenador do
Fórum Luterano de
Comunicadores, e já
representou o Conselho da Igreja no Conselho Nacional de Comunicação e participa
do Conselho de Comunicação do Sínodo.

JR: Como começou tua Matriz, e é importante
relação com a Paróquia lembrarmos disso. A logomarca anterior trazia em
Matriz?
si a representação da PaArtur: Há muito tempo róquia Matriz empenhada
atrás, em uma galáxia em fazer missão interna e
distante... brincadeirinha. externa, trabalhando sua
Começou em 1982, quan- identidade e propósitos.
do participava da Paróquia
dos Estudantes - PEPA, JR: Qual foi a tua ideia ao
que na época funcionava desenvolver esta versão?
aqui nas dependências
da Paróquia Matriz. De- Artur: Criar uma nova
pois disso, passei um bom identidade visual que
tempo afastado e retornei tivesse rápida leitura e
quando o P. Kurt assumiu compreensão, marcando
o 3º pastorado e me con- sua presença e que desse
vidou para participar do entendimento sobre sua
grupo Celebrar e Viver. Foi missão e propósitos. Asquando conheci a Magda sim, pesquisei a grande
– depois nos casamos, fi- variedade de símbolos e
camos um tempo na PEPA metáforas cristãs buscane voltamos para a Matriz. do uma composição que
E seguimos participando, atendesse a essas exigênjunto com nosso filho An- cias. Foi quando me dei
dré – essa grande benção conta de que já tínhamos
esses símbolos escolhidos
que Deus nos deu.
em nossos vitrais! Eles
JR: Que tipo de contribui- são únicos, transmitem
ção tu te sentes chamado nossa mensagem de fé e
a dar como membro da são facilmente identificáveis por quem quer que
paróquia?
já tenha vindo à nossa
Artur: No uso dos meus paróquia. Além disso, perdons e talentos no traba- mitem várias composições
lho do Reino de Deus – ou e arranjos, o que torna
seja, com ilustrações, de- seu uso muito dinâmico
senhos, textos e criações e rico, iconograficamente
na área de design gráfico. falando.
Começamos o JR há cerca
de 17 anos e colaboro aqui JR: Como você vê o endesde então, entre outras volvimento dos membros
com a comunicação na
coisas.
paróquia?
JR: Qual é a tua relação
com a criação das lo- Artur: Vejo como uma
gomarcas da Paróquia imagem com dois planos
distintos: num primeiro
Matriz?
momento, a grande maioArtur: Deve ser grande, já ria reconhece a comunique fui o autor das duas – cação como de grande
risos. Falando sério, criei importância, quer ver noambas as marcas e são tícias e fotos do seu Grupo
muito diferentes porque e entende que a comunicada uma reflete uma cação é parte integrante
época distinta da Paróquia do ser Igreja (nós somos

chamados a comunicar a
Boa Nova, a Notícia Boa
e isso é tarefa de comunicação pura). No momento
seguinte, vemos que algumas pessoas se permitem
desafiar pelo trabalho de
comunicação na igreja, enquanto outras não se mobilizam - é frustrante ver
como deixamos de falar de
trabalhos importantes por
falta de envolvimento com
a tarefa de comunicar.
JR: Qual o desafio que
queres registrar aos nossos membros?
Artur: Acredito que Deus
chama a todos para contribuir com seus dons e
talentos e que precisamos
estar atentos à Sua voz.
Não importa qual área de
atuação ou de interesse
temos, podemos ajudar de
alguma forma e em algum
momento, basta termos
a disposição e o interesse
– área para ajudar existe,
como bem disse o nosso
Senhor: “a seara é grande
e os trabalhadores são
poucos”.

ENFOQUE
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As crianças e as nossas concepções
vida, a partir das vivências
significativas, de afeto e
de respeito.

A infância, compreendida no período de 0 a
12 anos, é uma fase da
vida em que a fantasia,
a brincadeira, a alegria,
a espontaneidade e
a interação são fundamentais. Entretanto, na
visão dos adultos, são
possíveis as mais variadas
concepções e práticas com
relação às crianças.
Segundo informações
lidas recentemente na
internet, as crianças africanas têm sofrido abusos
beirando o inacreditável.
Na nova Nigéria cristã, por
exemplo, nas famílias em
que os adultos não “prosperam” e se dizem “não
pecadores”, as crianças é
que são consideradas as
PECADORAS ou CRIANÇAS-BRUXAS, que precisam ser tratadas espiritualmente, com longos meses
de isolamento ou mesmo
exorcismos praticados por
sacerdotes.
Não vamos tão longe.
Numa escola em Porto
Alegre, em pleno ano de
2011, os alunos de uma
turma que era considerada
a “pior da escola”, pasmem, foram chamados no
dia a dia de “demônios”.
Do ponto de vista ético,
tal postura dos professo-

Ainda com relação à
infância, acredito que seja
importante termos como
premissa a fé, a esperança
e o amor.
FÉ ao educar as nossas
crianças com coragem,
com o discernimento e a
proteção que Jesus nos
ensina ao lidar com “os
pequenos”.
res e autoridades escolares seria digna de punição
por parte da mantenedora desta escola.
Precisamos
de ESPERANÇA
ao vislumbrar
o futuro como
abençoado
por Deus, futuro
este que ajudamos
a traçar, mesmo
não sendo
adultos perfeitos.
Por outro lado, ou,
em outro extremo, temos
a “Criança Índigo”, que é
considerada por alguns
adultos uma “orientadora
espiritual”, portadora de
uma aura especial (de cor

azul-índigo), “pequena sábia” ou mesmo “semideusa”. Tal concepção também cria problemas para
a infância, pois, ao tratar
a criança com tal superioridade, como “pequenos
anjos reencarnados”, os
adultos se colocam em
uma posição muito cômoda: ao invés de orientá-las na vida, passam a ser
guiados pelas crianças,
isentando-se do papel de
educadores. E as crianças
“não índigo”? São relegadas a patamares menos
importantes dentro desta
concepção?
Vejo a infância como
um período especial, no
qual o porvir promete
muitas surpresas e no qual
o presente é constituinte
de suas características de

ESPERANÇA ao vislumbrar o futuro como
abençoado por Deus,
futuro este que ajudamos
a traçar, mesmo não sendo
adultos perfeitos. Creio
que a nossa imperfeição
para Deus possa ser
matéria prima para o
crescimento de toda a
família, filhos, alunos...
E, finalmente, AMOR
a o c u i d a r, a l i m e n t a r,
suportar, sustentar em
acolhimento e também
em limites ao seu
comportamento, quando
se mostrar inadequado.
Amor ao deixar as crianças
serem autores de suas
vidas, autorizando-as
a viver cada etapa com
intensidade, adequação e
bom senso.
Morgana M.
Grudzinski Iriart
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De tesoura no pescoço
Conheço uma poesia
de autor desconhecido.
Deve ter sido escrita por
uma senhora de idade
avançada, de espírito crítico e boa dose de humor.
Observa ela que as queixas
comuns de pessoas idosas
são inerentes à idade.
Por exemplo: não é o
espelho que ficou turvo
da noite para o dia, não
é a estante de livros ou os
guarda-louças da cozinha
que, maldosamente cresceram para o alto, deixando nosso livro predileto ou
a xícara de estimação fora
do nosso alcance. Nem
é culpa da televisão se o
volume ficou baixo; nem o
passeio ao supermercado,
logo ali, que se transformou num trajeto longo,
insuportavelmente quente

zer compras na farmácia.
Incluí uma tesourinha, fácil de guardar na bolsa ou,
quem sabe, de pendurar
no pescoço.

no verão e insuportavel- um pacote de biscoitos,
mente frio no inverno.
um vidro de geleia, uma
cartela de Tylenol? Eu não
Somos nós, os vovôs consigo.
e as vovós que não nos
E vem daí meu ardenadaptamos às lentas mudanças, aos inevitáveis te desejo de ter sempre
limites que se impõem ao uma tesoura à mão. E para
nosso corpo.
ter a tesoura sempre ao
meu alcance, a melhor
Agora ninguém vai solução seria pendurá-la
me dizer que as embala- no pescoço, junto com os
gens das mercadorias, tan- óculos.
to do supermercado como
da farmácia, não mudaAconteceu nestes
ram: Quem consegue abrir dias, quando tive que fa-

Como eu estava no
início de uma viagem de
carro, quis aproveitar o
tempo. Enquanto o motorista ia ganhando a estrada, comecei a abrir as
embalagens. Como era de
se esperar, não consegui.
Pensei triunfante: ”Desta
vez vocês não me pegam.
Tenho uma tesoura comigo”. A tesourinha, nova
em folha, reluzente, parecia sorrir para mim... Mas
houve um empecilho. Ela
também estava numa embalagem hermeticamente
fechada, hostil aos meus
dedos nonagenários.
Sofia Renner

OASE noticiando
Com o esforço de todas as mulheres do grupo
de OASE (realizando almoços, rifas, chá beneficente,
etc...) conseguimos reformar o banheiro feminino
e fazer o banheiro PNE
(portadores de necessidades especiais), além
de auxiliar em parte na
reforma do banheiro masculino do primeiro andar
da paróquia.
O primeiro almoço
comunitário da paróquia
foi realizado pelo grupo
de OASE, com cardápio
variado e a presença de
174 pessoas.

onde fomos recepcionadas
pela OASE local. Foi nos
proporcionado um tour
para conhecermos a cidade, sob a orientação
Fo i r e a l i z a d o u m da presidente do grupo
passeio com o barco de OASE de Guaíba, Sra.
Catamarã até Guaíba, Marlene. Após o passeio,

O nosso próximo evento será no dia 10/05/2012,
o famoso chá “Dia das
Mães”, com a arrecadação
destinada a uma eventual reforma da cozinha e
banheiros do salão paroquial. Convidamos a todas
e todos a participarem
deste evento. Aguardamos
a sua presença.

foi servido um almoço de
confraternização e à tarde
tivemos um momento
de integração com os
dois grupos de OASE, e a
participação dos ministros
P. Cláudio Kupka e P. Haidi
Leschewitz Madeira.

Deixo aqui um convite especial a todas as
mulheres (de qualquer
idade) para vir participar
dos nossos encontros,
que acontecem todas as
quintas-feiras, a partir das
14 horas.
Carole König
Presidente do grupo de
OASE Matriz
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Encontros e Passeios Grupo Singulares
No dia 10 de março, o
Grupo Singulares realizou
o primeiro “passa dia” do
ano. O encontro contou
com a presença da Pa.
Maike Käegel, de Joinville/
SC, que desenvolveu o
tema VIVER COM ALEGRIA,
que foi dividido em duas
etapas, sendo a primeira
na parte da manhã e a segunda na parte da tarde.
Ainda no final da manhã
tivemos a participação do
Grupo de Danças Folclóricas do Centro Cultural
Vinte e Cinco de Julho, que
envolveu as/os participantes do encontro com uma
demonstração de música
italiana, muito apreciada

atividade do Grupo Singulares envolveu 39 participantes. Todos tiveram a
oportunidade de compartilhar aprendizado, amizade e alegria. No dia 28 de
abril, o grupo realizou um
passeio à serra gaúcha,
conhecendo vinícolas e
também as comunidades
da nossa Igreja naquela
região com a colaboração
da Pa. Mara Parlow.

por todos. Para o almoço, da temática pela Pa. Maike.
um galeto preparado no O encerramento do “passa
capricho.
dia” deu-se com um gostoNa parte da tarde ti- so café comunitário. Neste
vemos, então, a conclusão dia, mais uma vez, esta

Os encontros do Grupo Singulares acontecem
no segundo e quarto sábado do mês, às 15 horas, nas
dependências da Paróquia
Matriz. Seja bem-vindo/a.
Dóris Hebmüller

Verão CEDEL
as diferenças individuais ram técnicas de costura e
das crianças e adolescentes. aviamento, confeccionando peças como bolsas e
Na parte final do pro- artesanato.
jeto, as crianças e adolescentes, juntamente com as
educadoras, fizeram uma
confraternização indo à
sorveteria.
Neste período também foi realizado um curso
de corte e costura básico,
no qual as mulheres das
comunidades atendidas
pelo CEDEL desenvolveDurante os meses de
janeiro e fevereiro foram
realizadas diversas atividades recreativas, envolvendo as crianças e adolescentes do CEDEL.
As atividades realizadas foram: de oficinas de
música, teatro, pintura
livre, tênis, tele centro,

piscinas, recreação e lazer,
ida ao cinema, passeio
ao Lami, brincadeiras na
praça e jogos na quadra
do CEDEL.
O objetivo do projeto
verão foi proporcionar
momentos de socialização, lazer, aprendizagem e
divertimento, respeitando

Ano Ecle
É o começo de um novo tempo, de um novo ano
O Ano Eclesiástico ou Ano da Igreja inicia com o
primeiro domingo de Advento.
na vida da Igreja Cristã.
A terminologia “Ano da Igreja” aponta
para a diferença entre ano civil e ano religioso. Portanto, Ano Eclesiástico, Ano da
Igreja e Ano ou Tempo Litúrgico são termos
que expressam o tempo da Igreja no mundo, marcado pelas festas que celebram a
história de Deus com o seu povo.
Sua estrutura foi desenvolvida ao longo
de quase 2000 anos, até as datas serem
marcadas como as que conhecemos hoje,
com seus símbolos, cores litúrgicas, festas e
costumes.
Ao observar o calendário litúrgico ao
longo do ano eclesiástico, a Igreja mantém
viva a memória dos grandes atos de Deus.
A liturgia, com seus ritos e símbolos,
possibilita às comunidades cristãs um
retorno periódico às mesmas situações
primordiais.

Significado das cores litúrgicas
Cor
Violeta
Branco

Verde

Cinza
Vermelho
Amarelo

Azul

Significado
É a cor da espera, da vigília. Sinaliza que algo está
para vir.
É a soma de todas as cores. O brilho da luz lembra a
glória de Deus. É a cor da alegria, da pureza, da plenitude e da paz.
É a cor da vida, da natureza, da criação de Deus. Indica que Deus é o criador e tudo vem dele: a nossa vida,
o nosso sustento.

Época em que é usada
Advento e Quaresma.

Natal, quinta/sexta-feira Santa,
Ascensão, Ano Novo, Epifania,
Trindade.
Ação de graças pela colheita e
durante a maior parte do ano,
lembrando o crescimento da
Igreja.
É a cor do que é passageiro e transitório.
Conforme o período atual.
É a cor que simboliza a ação da força divina em nós, o Dia da Reforma, Pentecostes.
início de algo novo. É a cor da criatividade e da ação.
É a cor divina (Coroa de Cristo) Simboliza a luz. MuiEpifania.
tas vezes ligada ao símbolo da estrela, significando
revelação.
É a cor do céu ou da água. Simboliza a renovação e a Cristo Rei.
pureza.

siástico

As principais festas do ano litúrgico
Domingo - Festa do Senhor ressurreto: O domingo,
como Dia do Senhor, foi o dia mais importante na vida
das primeiras comunidades cristãs. Era entendido como
o aniversário semanal da ressurreição de Jesus.
Advento: Início do Ano da Igreja ou Ano Eclesiástico.
Significa chegada, vinda. É o tempo de preparo para o
Natal, para a chegada de Nosso Senhor (compreende o
período de quatro domingos antes do Natal).

Semana Santa
Quinta-feira Santa: lembramos o dia em que Jesus
celebrou a Ceia com seus discípulos.
Sexta-feira Santa: é o dia da morte de Jesus na cruz,
pelos nossos pecados.
Páscoa: comemora a ressurreição de Cristo, ponto de
partida para entendermos o nascimento, atuação e
morte de Jesus.

Natal: A data foi fixada e passou a ser comemorada
somente no século IV. Atualmente, o Natal é considerado a festa máxima dos cristãos, cheia de cores, luz e
símbolos.

Ascensão: é o dia de relembrarmos a subida de Jesus
ao céu (celebrada 40 dias após a Páscoa).

Epifania: Aparição ou Dia de Reis. Comemora a manifestação de Jesus aos Magos, os quais, guiados pela estrela, foram visitá-lo. À festa da Epifania, fixada em 6 de
janeiro, seguem-se quatro a seis domingos.

Pentecostes: No Novo Testamento, representa a vinda do Espírito Santo, marco inicial da Igreja Cristã.
Também chamado de Aniversário da Igreja.

Tempo da Trindade ou Tempo Comum: Período de 22 a
26 domingos após Pentecostes. É o período mais longo
do ano eclesiástico. Vai de Pentecostes até o início do
Advento. Inicia com o Domingo da Trindade, no primeiro
domingo após Pentecostes, e termina com o último
domingo após Pentecostes, chamado de Domingo da
Eternidade. A Trindade é a festa em que a Igreja celebra
o mistério de Deus, aquele que se manifesta ao mundo
através do Deus Criador, do Filho Redentor e do Espírito
Santo Consolador.
O tempo comum lembra a atuação da Igreja no mundo, ou o seu peregrinar diário, movida pela ação do
Espírito Santo: Dentro desse período, as diversas igrejas também comemoram suas festas específicas. Como,
por exemplo, nas igrejas luteranas, o Dia da Reforma,
em 31 de outubro. Nesse tempo também se incluem as
festas de Ação de Graças ou da colheita, entre outras.
Quaresma/Paixão: Começa na Quarta-feira de Cinzas e
compreende os 40 dias anteriores à Páscoa. Tempo de
relembrarmos a obra e os sofrimentos de Jesus (46 dias,
menos os domingos).

Domingo da Trindade: primeiro domingo após Pentecostes. Trindade significa três e, neste dia, lembramos a obra de Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo.
Ação de Graças: É um domingo celebrado nas
Comunidades nos meses da colheita, geralmente em
junho, sendo conhecido como Dia da Colheita.
Dia da Reforma: 31 de outubro de 1517 é o dia em
que Martinho Lutero afixou suas 95 teses, dando início ao movimento protestante.
Domingo da Eternidade: O dia dedicado à memória
dos mortos é celebrado em nossas comunidades
no último domingo antes do Advento, chamado
de Domingo da Eternidade. Como último do Ano
Eclesiástico, o Domingo da Eternidade nos mostra o
fim de tudo, e que devemos viver na esperança de
que, assim como Cristo vive, nós poderemos viver
com ele.
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A nossa prosa continua!
Janeiro de 2009, Ric
Elias estava sentado no
primeiro assento do voo
1549, que partia de Nova
York. A aeronave teve uma
pane. Este cidadão, em
cinco minutos, pensou no
seguinte:
• Lamentou ter desperdiçado tempo fazendo
coisas erradas com as pessoas certas da vida dele.
• Lamentou também
ter adiado projetos simples – como tomar um
bom vinho, que colecionava, com a esposa.

• Sentiria muita falta que podemos perder a
de ver os filhos crescerem. vida, as perdas que mais
temos a lamentar referemNeste voo, todos so- -se à relação com o nosso
breviveram. Mas é incrí- cônjuge, filhos, amigos.
vel: em momentos como Enfim, é o amor que fica.
este, quando sentimos A atividade com casais

Agitadas quintas da paróquia

Surge um novo grupo na
Paróquia Matriz
Muitos jovens, ao encerrarem sua participação
na Juventude Evangélica,
acabam se afastando da
Igreja, por não encontrarem um espaço próprio,
onde possam refletir de
forma mais madura.

Os programas são diversos e destinam-se a
todos (as) na paróquia. Às
quintas-feiras acontecem a
Oração do Meio Dia; a reunião das senhoras; às 19h
com uma janta, iniciam o
Ensino Confirmatório e o
Curso ALPHA para toda a
comunidade; e ainda há
os encontros de música e
as aulas de flauta para as
crianças. As brincadeiras
dos adolescentes e das
crianças, a conversa dos
adultos, bem como a batida das panelas na cozinha
e dos pratos no salão no
início dos programas, nos
dão a dimensão da vida
que se faz presente na
igreja. Nos encontros do

ALPHA, temas diversos da
fé cristã são abordados por
diversos ministros (as). E,
enquanto os pais/mães
estão reunidos, as crianças
estão cantando, ouvindo
uma história bíblica, fazendo amigos. Quando chegamos já perto das 21h,
vamos para casa, conversando sobre a nova música
que aprendemos, sobre o
tema do ALPHA que nos fez
enxergar um jeito diferente
a questão da fé, sobre o
ensino confirmatório, que
nos fez lembrar que Jesus
Cristo é um grande amigo.
Saciados do amor de Deus,
de tantas formas, podemos
agora dormir e esperar a
próxima quinta-feira.

na nossa Paróquia quer
fortalecer esta relação de
proximidade, vivendo comunidade de Jesus Cristo.
Os temas abordados são
diversos. No dia 03 de
junho teremos a presença
do Dr. Newton Luiz Terra,
da PUC, que abordará o
tema: “Envelhecendo com
dignidade”. Nos dias 25
e 26 de agosto acontecerá um retiro para casais.
Encontramo-nos no primeiro domingo de cada
mês, após os cultos, das
11h30 às 13h.

trazer mudanças para a
comunidade, buscando
um convívio melhor para
todos e também com o
meio em que habitam.
Já tivemos três encontros, o próximo será no dia
19/05, às 14h.

Com o intuito de inSe você é um/a jovem
serir esses jovens adultos
na vivência comunitária, que entende que pode
criou-se o grupo AGIR, na fazer a diferença, venha
se juntar a esta caminhada
Paróquia Matriz.
de reflexão e ação.
O grupo tem como
Informações com o pasobjetivo primordial não
d e i x a r s e u s i d e a i s e tor Gerson Echelmeier. Fone:
ideias apenas na sala de 93399340, email: gerson@
reuniões. A intenção é paroquiamatriz.org.br
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Curso – Confessionalidade Luterana
No dia 13 de março
iniciou uma nova atividade na nossa paróquia: o
Curso “Confessionalidade Luterana”. Queremos
entender o nosso jeito de
ser Igreja a partir da redescoberta do Evangelho
por Martin Lutero. Para
tanto, é preciso conhecer
o contexto da Reforma
e, assim, traduzir para os
nossos dias a mensagem
do evangelho de um jeito
luterano. No ano de 2017 mar Witt da nossa Escola
celebraremos os 500 anos Superior de Teologia nas
da Reforma.
segundas terça-feiras de
O curso está sendo cada mês, das 19h às 21h,
ministrado pelo P. Dr. Os- e se extenderá até julho.

“A Igreja Luterana valoriza a vida em comunhão.
Ela não se satisfaz com a
presença de clientes, fregueses ou sócios da co-

munidade. Ela quer membros do corpo de Cristo.
Comunhão é necessidade
humana. As pessoas não
precisam somente de experiências religiosas vibrantes.
Elas precisam de orientação
fundamentada no Evangelho para suas buscas pelo
sentido da vida. Elas necessitam do convívio... Conta-se com a maturidade da
fé de cada membro, para
que faça do livre exame das
Escrituras seu modo próprio de prestar contas das
razões da esperança que há
nele (1 Pe 3. 15).”
Prof. Dr. Osmar Witt

Encontros e passeios Singulares Sociedade Bíblica: tema do GEELPA

No dia 10 de março
aconteceu o primeiro
“passa dia” do ano, com
o Grupo Singulares. O
encontro contou com a
presença da Pa. Maike
Käegel, de Joinville/SC, que
desenvolveu o tema VIVER
COM ALEGRIA, dividido
em duas etapas, sendo
a primeira na parte da
manhã e a segunda, na
parte da tarde. Ainda no
final da manhã tivemos a
participação do Grupo de
Danças Folclóricas do Centro
Cultural Vinte e Cinco de
Julho, que envolveu as/os
participantes do encontro
com uma demonstração
de música italiana. À tarde,
tivemos a conclusão da

temática pela Pa. Maike.
O encerramento do passa
dia deu-se com um gostoso
café comunitário. O Grupo
Singulares envolveu 39
participantes neste dia, que
tiveram a oportunidade de
compartilhar aprendizado,
amizade e alegria. E, no
dia 27 de abril, o grupo
realizou um passeio na
serra gaúcha, conhecendo
vinícolas da região, bem
como as comunidades da
nossa Igreja nesta região.
Os encontros do Grupo
Singulares acontecem
no segundo e no quarto
sábado do mês, às 15
horas. Seja bem-vindo/a.
Dóris Hebmühler

No dia 25 de abril, o
GEELPA teve o privilégio de
receber como palestrante
o Rev. Dr. Rudi Zimmer,
Diretor Executivo da Sociedade Bíblica do Brasil e
Presidente do Conselho das
Sociedades Bíblicas Unidas.
A importância deste pastor,
professor e empreendedor
se deve à liderança que a
SBB representa no mundo
das Sociedades Bíblicas
em âmbito mundial. Em
2011, a SBB vendeu:
6.783.255 Bíblias, 757.256
N o v o s Te s t a m e n t o s ,
2.912.055 Porções Bíblicas

e 231.436.400 folhetos
com seleções bíblicas. É a
Sociedade Bíblica campeã
no mundo. Seu parque
gráfico, localizado em
Barueri/SP, é especializado
em impressão de Bíblias,
livros que usam papel
especial, bem fino. Ela
exportou, além disso,
1.192.229 Bíblias impressas
para Sociedades Bíblicas do
exterior. O setor de literatura
da nossa paróquia possui
boa parte do catálogo da
SBB, inclusive literatura
infantil. Os preços desses
produtos são muito bons.
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Ofícios
MEMBROS NOVOS

Lautert, sua esposa Ingrid
Schäffer Lautert e seus fiCátia Rosane Rutz Peter e lhos Laura Cristina Lautert,
seu filho Augustus Peter Elisa Lautert e Gustavo
dos Passos Borges; Claudio Lautert.
Luis Corrêa dos Santos,
sua esposa Cristiane De- BATISMOS
nise Barth e seus filhos
Nathalia Barth dos Santos 04/12/2011 – Gabriele
e Vander A. Barth Gomes; Rennhack Silveira, filha
Elisa Lautert; Fabiana dos d e C l á u d i o S i l v a d a
Santos e sua filha Julia Silveira e Simone Carneiro
Lambrecht; Haraldo Al- Rennhack;
berto Max Erbert, sua 0 4 / 1 2 / 2 0 1 1 – M a r i a
esposa Nely Erbert e seus Antônia Härter Fleck,
filhos Ione Erbert, Luciano filha de Ilson Fleck e Vera
Haraldo Erbert e Adria- Härter;
no Erbert; Ilone Zenaide 04/12/2011 – Vinícius
Becker de Oliveira, seu Grudzinski Iriart, filho
marido Rodrigo Ferreira de Eduardo Bernstein
de Oliveira e seus filhos Iriart e Morgana Martins
Clara Sales de Oliveira e Grudzinski Iriart;
Matheus Sales de Oliveira; 08/01/2012 – Julia Vebber
Ingrid Schneider e sua filha Scheurer, filha de Renato
Lauren Schneider dos San- S c h e u r e r e Fe r n a n d a
tos; Maria Shirley Eifler; Cañete Vebber;
Mirian Drawanz, seu mari- 22/01/2012 – Isabella
do Daniel da Silveira e seu Heitor Kath, filha de Éder
filho Miguel Drawanz da Pedra Kath e Kelly Beatriz
Silveira; Rebeca Liesenberg Heitor Velho;
Feltrin; Rosangela Stange; 1 2 / 0 2 / 2 0 1 2 – P e d r o
Samuel Lengler Abentroth; Padilha Franchi, filho de
Simone Patrícia Lunke e Edison Moro Franchi e
seu marido Charles Berres; Eliane Padilha Franchi;
Sonia Eichenberg Cam- 1 1 / 0 3 / 2 0 1 2 – M i g u e l
pello; Tiago Hamp Neske Drawanz da Silveira, filho
e sua esposa Silvane Cielo de Daniel da Silveira e
Guerra; Wilson Vergílio Mírian Drawanz;

11/03/2012 – Mayane Fagundes Schwalm, filha de
Eliseu Schultz Schwalm e
Gilcelene Fagundes Janke;
08/04/2012 – João
Henrique Selbach Nosari
Coutinho, filho de Adriano
Martins Coutinho e Ana
Cristina Selbach Nosari
Coutinho;
08/04/2012 – Antonella
Stefanello Rangel, filha
de Rodnei Mauricio
Rangel e Raquel Melchior
Stefanello.
CASAMENTOS
17/12/2011 – Germano
Preichardt e Claudia
Adriana Vacca;
09/03/2012 – Daniel
Campedelli Bueno e
Adriana Zenker Schrank.
ÓBITOS
30/11/2011 – Anneliese
Schnier Lazarowitsc, faleceu com 81 anos;
11/12/2011 – Gerda
Mohrdieck, faleceu com
95 anos;
17/12/2011 – Alice Elma
Tanscheit, faleceu com 83
anos;
19/12/2011 – Erna Regius

Péterffy Von Jágocs, faleceu com 82 anos;
26/12/2011 – Sueli Straub,
faleceu com 47 anos
28/12/2011 – Lore Fruhauf
Malheiros, faleceu com 55
anos;
27/01/2012 – Ivone Ehrenbrink, faleceu com 72 anos;
01/02/2012 – Hilka Meine
Sander, faleceu com 87
anos;
06/02/2012 – Lori Schiffner, faleceu com 80 anos;
07/02/2012 – Maria Helena Bos Mikich, faleceu
com 74 anos;
18/02/2012 - Augusto
Traugott Alfredo Silva
Dierks, faleceu com 48
anos;
22/02/2012 - Janina Stefania Steinke, faleceu com
80 anos;
24/02/2012 – Irma Wallauer,
faleceu com 86 anos;
25/02/2012 – Leo Lengler,
faleceu com 90 anos;
29/02/2012 – Wally Irmgard Mundstock, faleceu
com 92 anos;
15/03/2012 – Elsa Dürks,
faleceu com 93 anos;
16/03/2012 – Edelgard
Elisa Ahlf Moog, faleceu
com 71 anos.

Agenda
20/05/2012
23/05/2012
12/06/2012
17/06/2012
24/06/2012
27/06/2012
30/06/2012
07/07/2012
10/07/2012
15/07/2012
26/07/2012
29/07/2012

20h
12h
19h
12h
20h
12h
15h
20h
19h
19h
12h
20h

Grupo Renovamente
GEELPA
Curso Confessionalidade Luterana
Almoço Mensal
Grupo Renovamente
GEELPA
Festa Junina
Jantar de Massas
Curso Confessionalidade Luterana
Concerto da orquestra Fundarte e Grupo Cantabile
GEELPA + ADCE
Grupo Renovamente
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O mundo acaba em 2012... Será?

Todos nós fomos avisados: o mundo termina
em 2012 e pronto. Simples
assim. Ora, o Calendário
Maia diz isso com toda a
precisão, e então chegou
a hora de encerrar esta era
planetária... Não foi o que
todo mundo já viu e ouviu?
Ao longo da
história, cada cultura
criou profecias
nefastas sobre o fim
do mundo.
Para entendermos um
pouco mais sobre isso, o
Calendário Maia de que se
fala é o de “conta longa”,
e é um entre os vários que
os maias usavam. Assim
como os nossos meses,
anos e séculos, ele se estrutura em unidades de
tempo cada vez maiores,
e abrange cerca de 5.200

anos, encerrando-se numa
data que pode corresponder ao nosso 21/12/2012.
Mas não quer dizer que
eles esperassem pelo fim
do mundo naquele dia.
A maioria dos estudiosos
acredita que, após chegar
à data final, o calendário
se reiniciaria, assim como,
para nós, o 31 de dezembro é sucedido pelo 1º de
janeiro.
É claro que isso não
rende roteiros de filmes e
nem a venda de livros espetaculares sobre o final dos
tempos, por isso uma visão
mais sensacionalista tomou conta da mídia. Mas
é apenas mais um mito.
Além disso, por que uma
cultura que fazia sacrifícios
rituais humanos deveria ter
qualquer credibilidade ao
afirmar o que aconteceria
com o planeta?

Ao longo da história
sempre aparecem profecias nefastas (e sangrentas) que contam o fim do
mundo. Além dos casos
de culturas antigas, astrólogos, teólogos e pessoas
das mais diversas profissões e credos já chegaram
até a marcar a data exata
– e todos erraram. Quer alguns exemplos? Na véspera do ano 1000, disseram
que o Juízo Final ocorreria
1000 após o nascimento
de Cristo; quando nada
aconteceu, explicaram que
a data certa era 1000 anos
depois da morte de Cristo
(em 1033). Outro exemplo
(e cristão) previu que o
apocalipse começaria em
1982, com o alinhamento
dos planetas – e de fato
houve um alinhamento dos
planetas (assim como em
2000, 2002), mas o anjo
não soou a trombeta. Um
dos personagens mais utilizados por quem se dedica
ao trabalho de prever o futuro é Nostradamus. Como
os seus escritos primavam
por ser obscuros e por ter
mais de uma interpretação, são um prato cheio
para isso. E o lucro é total:
se a previsão der certo, o
mérito não é só de Nostradamus - fica dividido com
quem o interpretou.
E, se a previsão der errado, foi Nostradamus
quem errou...
O que não é nem
roteiro de Hollywood
e nem previsão alarmista é o que está
acontecendo com o
nosso planeta: tempestades solares, clima extremamente rigoroso e devastação
da natureza. Não é

necessário ser profeta para
saber que tudo isso terá
consequências a curto,
médio ou longo prazo. Mas
nesse caso é diferente, pois
podemos contribuir para
evitar a catástrofe final. O
que podemos fazer? Todos
nós temos responsabilidades para com o nosso mundo – não há espaço aqui
para falar sobre isso, mas
vai muito além de separar
o lixo reciclável. Informe-se
a respeito.
Com relação ao fim
dos tempos, temos uma
orientação bem precisa,
deixada por Jesus:
“Quanto, porém, ao dia
e à hora, ninguém sabe,
nem os anjos no céu nem
o Filho, senão o Pai. Olhai!
Vigiai! Porque não sabeis
quando chegará o tempo.”
(Mc 13, 32 e 33). Além
dessa, temos uma palavra
de extremo bom senso,
dita por Lutero: “Se eu
soubesse que o mundo
terminaria amanhã, hoje
eu plantaria uma árvore.”
Tendo isso em mente
sempre saberemos o que
pensar e fazer quando os
alarmistas falarem.
Artur Sanfelice Nunes
Designer Gráfico
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Faleceu nossa querida Hilda Zimmermann
dela com os movimentos
ecológico e indígena, e
com crianças de rua” – antecipa Lívia.

Hilda Zimmermann,
conhecida ambientalista
gaúcha, faleceu no último dia 3 de maio, aos 88
anos, em Porto Alegre.
Ela se recuperava de uma
pneumonia.
Hilda era membro de
nossa paróquia, tendo
participado ainda de nosso último almoço comunitário no dia 15 de abril.
Hilda foi entrevistada na
edição do JR de Nº 42. Natural de Santa Rosa, Hilda
foi uma das pioneiras do
movimento ambientalista
no Estado, e fundadora da
Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural
(Agapan). No movimento
ecológico, trabalhou ao
lado de José Lutzenberger.
“A Hilda era muito engajada. Precocemente se
sensibilizou e se aliou ao
meu pai. Foi uma grande
parceira de luta. Com a
morte dela, hoje só restam
a Magda Renner e o Augusto Carneiro, do grupo
que deu origem ao movimento ambientalista do

Em julho de 2004,
durante a 20ª Semana do
Meio Ambiente de Porto
Alegre, Hilda recebeu das
mãos da Ministra do Meio
Ambiente na época, Marina Silva, o troféu “Pioneiros da Ecologia”.

Estado” – comenta a filha
Autora de “Ações que
de Lutzenberger, Lara.
mudaram a história – A
saga de Hilda E. Wrasse
O gosto pela ecolo- Zimmermann e sua agengia ela havia herdado do da socioambiental”, Lívia
pai, Gustavo Wrasse, um Zimmermann, filha da
defensor dos índios. Os ambientalista, conta que
indígenas acabaram se a mãe estava entusiasmatornando objeto de qua- da com o lançamento do
renta anos de trabalho livro, que ocorrerá no dia
de Hilda. Ela fundou e foi 5 de junho, no Rio de Japresidente da Associação neiro, em evento paralelo
Nacional do Índio (Anaí), ao Rio+20.
cuja luta principal foi a de“Mostrava a ela, pelo
volução e demarcação das
terras indígenas. Por isso, computador, como ia fios xavantes a chamavam car. É a história de todo o
trabalho e envolvimento
de Mãe Xavante.

De acordo com Lívia,
Hilda, que ainda gostava de frequentar a Feira
Ecológica da Redenção,
demonstrava insatisfação
com o atual engajamento
da população em causas
ambientais.
“Ela dizia que hoje
ninguém mais se mobiliza
e que são poucos os que
estão agindo, diferente de
como era na década de
70, 80. Minha mãe serviu
de exemplo para muita
gente”.
Fonte: Zero Hora, 04/05/2012
e divulgação interna.

JESP
A JESP está a pleno
vapor em 2012. Além do
primeiro retiro com os
confirmandos (01-03/04),
tivemos a eleição da nova
diretoria. Alegramo-nos
com o despertar de novas
lideranças, gente iniciando
uma caminhada cheia de
sonhos e projetos para o
trabalho com jovens na
Paróquia Matriz.
No dia 14 de maio,
O grupo está se
renovando com a nova aconteceu o primeiro “passa
galera dos confirmandos noite”, com a participação
de 18 jovens. Ele culminou
que se integraram à JESP.

O foco agora está
voltado para as olimpíadas
sinodais, previstas para o
segundo semestre. Vamos
em busca do título TRI de
melhor torcida e de uma
participação digna nas
modalidades esportivas.
Venha para a JESP,
entre na roda com a gente,
você é muito importante,
vem!
com um almoço no dia
A JESP se reúne todos
seguinte, preparado por
os sábados, às 16 horas.
eles, com a colaboração dos
P. Gerson Echelmeier
alguns pais.
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Aqui estão seis cenas da história do jovem que saiu da casa. As cenas estão misturadas. Numere-as na
ordem correta. Leia toda história em Lucas 15.11-27.

Extraído do livro “Cadernos Bíblicos - Volume 4” da Sociedade Bíblica do Brasil.
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Joachim Gauck – de Pastor a Presidente
O antigo defensor dos
direitos humanos na extinta República Democrática
Alemã (RDA) é, para muitos alemães, sinônimo de
honestidade e integridade.

a liberdade o grande tema
da sua vida.

Seu lema é: “Liberdade significa responsabilidade”.
O pastor luterano e
ativista dos direitos
humanos, Joachim
Gauck, foi indicado
pelo governo e pela
oposição para suceder
a Christian Wulff,
como Presidente da
Alemanha.
Joachim Gauck nasceu em 1940 em Rostock,
onde estudou Teologia. De
1965 até 1990 serviu como
pastor na Igreja Evangélica
Luterana de Mecklenburg.
Sua juventude já foi marcada pela oposição à ditadura na RDA. A partir de
1989/90, pouco antes da

queda do muro de Berlim,
inicia e coordena os movimentos de protesto da
Igreja em Mecklenburg,
tornando-se porta-voz do
“Novo Fórum”, a primeira
iniciativa legal de oposição
e resistência ao regime na
RDA. Lidera as famosas
reuniões semanais de oração, de onde se originariam
as grandes demonstrações
públicas.
Durante muitos anos,
seu nome esteve ligado
ao rescaldo da ditadura
comunista, por ter assumido, em 03 de outubro de

Se a escolha do Chefe
de Estado não coubesse apenas à Assembleia
Federal, colégio eleitoral
formado pelos deputados no parlamento e por
igual número de cidadãos
nomeados pelos parlamentos regionais, e se o
povo tivesse podido votar,
o antigo pastor luterano
já era o preferido dos
alemães, mesmo depois
de ter perdido, em 2010,
1990, dia da reunificação a eleição indireta para o
da Alemanha, o cargo de democrata-cristão Wulff.
diretor dos arquivos da
Conhecido por sua
polícia política da Alemaintegridade e indepennha do Leste, a STASI.
dência de pensamento,
Até 2000, ano em que
deixou estas funções, Gauck tornou-se o rosto mais
conhecido do movimento
democrático no leste da
Alemanha, mas sempre
recusou convites para ocupar cargos políticos. Depois das suas experiências
pessoais com a ditadura
comunista do leste-alemão
e também com o regime,
Gauck, 72 anos, considera

é um excelente orador e
considera-se um conservador liberal. A maioria dos
comentaristas políticos
não tem dúvidas de que
contribuirá com algo novo
para o cargo de Presidente
da Alemanha, que será
ocupado pela primeira vez
por um alemão do leste.
Herta Elbern
Fonte: www.tagesschau.de e
www.spiegel.de
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