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Balanço de uma gestão

Paulo Kother encerra um período de
quatro anos como presidente da
Paróquia Matriz. É hora de avaliar
e agradecer.
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Entrevista

Entrevistamos nessa edição a
diretora da Lupicínio, Karina Nunes.
Ela completa um ano de atuação à
frente de nossa entidade que acolhe
crianças empobrecidas.
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Enfoque

A psicóloga Marli Nedel nos brinda
com um texto sobre a dimensão
pedagógica de Leon Tolstoy. Conheça
mais sobre esse homem, um verda-
deiro visionário na área da educação.
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Nasci num lugar muito distante
dos avanços tecnológicos oferecidos
pela cidade. Naquela localidade
interiorana não tinha rede de
energia elétrica. Usávamos a
lamparina movida a querosene e as
velas em ocasiões especiais. Ao
dormirmos, as lamparinas eram
todas apagadas. A escuridão e o
silêncio da noite eram intensos.
Mesmo assim, surgiram alguns
avanços neste interior. Apareceu a
energia gerada a gás, com um
combustível menos poluente. Neste
ambiente vivi a minha infância
e parte da minha adolescência.
Quando já estava fora deste con-
texto, realizando meus estudos do
ensino médio, recebi a notícia dos
meus pais de que a rede de energia
elétrica estava sendo instalada. A luz
elétrica tinha chegado lá no interior,
em local que antes era dominado
pela escuridão. Quando retornei à

casa dos meus pais, por ocasião das
férias, fui logo acender a luz para
saber se de fato tal sonho se
realizara naquela localidade. Sim, a
luz havia chegado. Novo semblante
se fazia presente na vida da minha
família e da comunidade, que agora
se sentia tão esquecida e que antes
fora menosprezada. A rede de luz
proporcionou tranquilidade e segu-
rança àquela gente.

“Vai alta a noite e vem che-
gando o dia... revistamo-nos das
armas da luz” Rm 13.12 Esta
palavra bíblica fez lembrar a minha
história passada. A luz proporciona
uma nova situação. A noite e a
escuridão são vencidas pela luz.
A luz revela um antes e um depois.
Há situações em que a luz rom-
pe de forma impactante uma si-
tuação. A escuridão atrapalha. Luz
traz ânimo.

Luz vence a escuridão
Jesus Cristo é a luz que se

aconchega a nossa vida. A rede
desta luz está se aproximando com
o Natal. Natal é a certeza de que a
luz de Cristo rompe as trevas.
Haverá um antes e um depois desta
luz que é Jesus Cristo. Imagine-se
na situação narrada, se ao chegar à
casa dos seus pais ignorasse a luz
instalada e continuasse a viver na
escuridão. É tolice continuar a viver
na ausência da luz. Pois ela está ali
onde estamos e vivemos a vida.

O Natal é a certeza de que Deus
vem instalar a sua rede de contato
na nossa vida. Onde a luz de Cristo
brilha haverá discernimento. Uma

nova realidade será visível onde
antes somente a escuridão domi-
nava. O nosso desafio é estar conec-
tado com a rede, que é Jesus Cristo,
com a qual Deus se liga com nossas
vidas. Nada pode nos separar do
amor de Deus. Jesus Cristo é a
lâmpada que brilha em todos os
recantos deste mundo. Vivamos o
novo tempo na luz de Cristo.

P. Werner Kiefer

A luz proporciona

uma nova

situação. A noite e

a escuridão são

vencidas pela luz.



No dia 26 de outubro,
o Conselho Paroquial
escolheu o P. Gerson
Echelmeier como novo
pastor da Paróquia Matriz.

O P. Gerson não
ocupará exatamente as
tarefas exercidas pelo P.
Uli, que se aposentou em
agosto último. As tarefas,
tanto do P. Cláudio como
do P. Werner, foram
redistribuídas, sendo que
o P. Gerson exercerá prio-
ritariamente atividades na
área de ensino com crian-
ças e jovens dividindo
igualmente os cultos,
plantões e ofícios.

O P. Gerson iniciará
sua atuação no início de
fevereiro de 2011.

O P. Gerson é marido
da Pa. Cristiane e pai da
Laura. Ele completa agora
em dezembro 40 anos.
É natural de Cunha Porã/
SC. Se formou em 2000
pelas Faculdades EST,
período no qual também
participou de intercâmbio
de estudos na Alemanha
por um ano. Seu Período
Prático de Habilitação ao
Ministério aconteceu em
Ibirama/SC (PPHM). Foi
pastor em Guarani/RS até
2005 e atualmente em
Monte Alverne/RS.

A Pa. Cristiane, forma-
da nas Faculdades EST em
2004, atuará entre nós so-
mente como voluntária. Seu
projeto futuro é cursar mes-
trado nas Faculdades EST.
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Escolha do novo pastor

Lembramos que, en-
tre os pastores da Paróquia
Matriz, não há a figura do
pároco, ou líder da equipe
de pastores. Os três exer-

cem a liderança paroquial
de forma igualitária,
dividindo tarefas e respon-
sabilidade em diálogo e
colaboração mútua.
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Uma palavra de gratidão

Estamos terminando
nosso mandato. Foi com
muito prazer que traba-
lhamos nesses últimos
quatro anos. Foram anos
dedicados à nossa pa-
róquia. Tínhamos no início
alguns objetivos a serem
alcançados, mas no de-
correr do tempo apare-
ceram outras prioridades,
nas quais focamos nosso
trabalho. Buscamos, du-
rante esse período, um
diálogo aberto com todos
os paroquianos para sentir
o que desejavam que nós
fizéssemos. Muitas suges-
tões foram aproveitadas,
pois vimos que trariam
benefícios a nossa comu-
nidade. Nunca deixamos
de examinar alguma
sugestão. Algumas não
conseguimos implantar
por várias razões. No ba-
lanço geral, podemos
dizer que muitos dos
objetivos que tínhamos
em mente foram alcan-
çados, isso nos deixa satis-
feitos. Sabemos que muita
coisa ficou para trás, mas
temos a convicção de que
cumprimos nosso papel.

Nos últimos dois anos,
foi possível relatar nosso
trabalho, que começou
timidamente com uma
proposta de troca de nossas
cadeiras. Quem, naquela
ocasião, poderia imaginar
que faríamos uma bela
reforma em nossa Igreja?
O entusiasmo de alguns
membros se tornou um
grande aliado, qual seja:
reformar a Igreja. Tivemos
o apoio de vários grupos
e dos nossos membros.
Diga-se de passagem, que
foram superadas todas as
nossas expectativas. A
troca das cadeiras foi o
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pontapé inicial. Logo veio
a revitalização de todo o
assoalho da igreja. O
entusiasmo aumentava e
começou o desafio de
reformar os vitrais e
vidros, logo após a ilu-
minação e o nosso sistema
de som. Quanto trabalho.
Não paramos por aí.
Mudamos o portão de
entrada. Foi confeccio-
nado um portão com
símbolos religiosos para
dar mais visibilidade de
igreja na fachada principal.

Quando em julho
deste ano comemoramos
os 40 anos da inauguração
do novo templo, lançamos
um desafio aos nossos
membros. Vamos pintar
nossa Igreja por dentro e
por fora? De imediato ti-
vemos uma resposta po-
sitiva. Vários colabora-
dores fizeram aportes
financeiros. Embora o valor
até o momento arreca-
dado não cubra total-
mente o montante do
orçamento, mesmo assim
iniciamos as obras e já
acabamos de pintar toda

a parte interna da nossa
Igreja. A campanha con-
tinua, pois necessitamos
de certos valores para
cobrir as despesas da pin-
tura interna e queremos
dar início logo na pintura
externa. Conclamamos
mais uma vez aos nossos
membros para colaborar,
para que possamos, o mais
rápido, iniciar os trabalhos
da pintura externa. Está
também em andamento o
projeto da confecção do
símbolo da IECLB a ser
colocado na fachada ao
lado esquerdo da cruz
para quem olha a Igreja
da rua. A colocação do
símbolo e a inscrição
IECLB, com certeza darão
maior visibilidade à nossa
Igreja. Fica portanto, um
trabalho para a nova
diretoria dar seguimento.

Queremos também
nesta oportunidade, agra-
decer a todas as pessoas
que de uma ou outra
forma colaboraram para a
aquisição das cadeiras,
pintura ou melhorias em
nossa paróquia. Fica nosso

agradecimento a todos os
grupos que colaboraram
das mais diversas formas.
A participação de vocês
foi fundamental para rea-
lizarmos todos estes
investimentos.

Quero aqui fazer um
agradecimento muito es-
pecial a todos os inte-
grantes do conselho paro-
quial e da diretoria que
labutaram conosco du-
rante esses quatro anos.
Vocês foram fundamentais
para a realização deste
trabalho. Sem o apoio de
vocês nada disso teria
acontecido. Agradeço ao
grupo de funcionários da
secretaria, dos serviços
gerais e da portaria. Que
bom tê-los como colabo-
radores na nossa paróquia.
Não poderia deixar de
agradecer aos nossos
obreiros que tão bem
conduzem seu trabalho
religioso em nosso meio.
O trabalho de vocês foi
muito importante na con-
dução dos grupos e da
palavra do Evangelho e no
nosso dia a dia. Nosso
sincero muito obrigado.
Todos aqui mencionados
formaram um grande gru-
po e foram fundamentais
para as nossas conquistas.
Compartilho com todos
vocês este trabalho. Meu
muito obrigado.

A todos os nossos
membros queremos de-
sejar um Feliz Natal com
muita Paz, Saúde, Felici-
dades e que 2011 seja um
ano de muitas realizações
e que cada um de vocês
tenha muita harmonia e
que seus sonhos se trans-
formem em realidade.

Paulo Kother
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Entrevista com Karina Nunes

JR: Como foi aceitar o
desafio de trabalhar na
Lupicínio?

Karina: Em um primeiro
momento foi uma sur-
presa ser a selecionada
para este desafio, mas o
aceitei de pronto. É uma
responsabilidade estar a
frente deste trabalho que
há 25 anos vem sendo
desenvolvido junto das
comunidades atendidas.

JR: Como caracterizas teu
olhar como diretora da
instituição?

Karina: Pensando no atual
contexto social, as comu-
nidades em vulnerabi-
lidade social vêm trans-
formando-se ao longo das
décadas. Hoje possui
demandas e necessidades
diferenciadas. Nesta pers-
pectiva, o público atendido
pela LUPI também se
transformou. O foco está
no desenvolvimento cogni-
tivo, social e físico, pro-
porcionando atividades
lúdico-pedagógicas que
estimulam e resgatam
autoestima, autoconfiança
e autonomia das crianças.

JR: Como concilias a tarefa
de ser mãe e profissional
ao mesmo tempo?

Karina: Bem, tenho ten-
tado adaptar-me, sendo

eu, como muita das mu-
lheres, que estão à frente
de suas famílias, busco
corresponder às de-
mandas profissionais, não
deixando meus filhos
sentirem minha falta.

JR: Tens um filho, o João
Vitor, com deficiência
auditiva. Como lidas com
esta circunstância?

Karina: Com naturalidade.
Quando amamos, não
existe diferença. Busquei
conhecimento, estudei
LIBRAS (Língua Brasileira
de Sinais), para poder ter
uma comunicação total
com meu filho.

JR: O que dirias a nossa
paróquia no sentido de
lidar com pessoas com
deficiência?

Karina: Acolham sem
medo, informando-se e
preparando-se para
recebê-los. Pessoas com
deficiência não são inca-
pazes, somente neces-
sitam de adaptações para
desfrutar o mesmo que
todos nós. Entendo que
nossa, ou melhor, todas as
nossas paróquias precisam
acolher de forma ade-
quada, o que quer dizer
saber das necessidades de
cada deficiência. Preci-
samos aprender o neces-
sário para oferecer aos

membros a possibilidade
de acessibilidade em
qualquer atividade que
acontece na paróquia. Por
exemplo: quando temos
um surdo como meu filho
para uma atividade de
culto infantil, é necessário
adaptar estórias e brinca-
deiras infantis. Tudo deve
ser visual, para que possa
fazer sentido, que não
sejam usadas muitas
atividades cantadas, pois
a música não tem signi-
ficado a alguém que não
ouve. Que se contrate um
profissional intérprete,
pois causar constran-
gimento ao deficiente ou
à família talvez o afaste
para não retornar mais a
sua paróquia.

JR: Como defines a
contribuição da Lupi para
a Paróquia Matriz?

Karina: Contribuímos
como um dos objetivos da
Paróquia, que é fazer
missão. Nossa missão é
proporcionar a inclusão
social através da educação
das crianças atendidas. Na
sua maioria vindas das
comunidades em situação
de vulnerabilidade da área
central de Porto Alegre.
Não esquecendo que a
Paróquia contribui muito
para que possamos seguir
fazendo este trabalho.

Mesmo que já

esteja atuando entre

nós há um ano, ainda é

tempo de conhecermos

a nova diretora da

Instituição de Educação

Infantil Lupicínio Ro-

drigues, a nossa co-

nhecida Lupi, insti-

tuição que atende

crianças empobrecidas

na região do bairro

Menino Deus.

Nascida em São

Leopoldo, mãe do João

Vítor e da Luísa, Karina

Nunes participa da

Paróquia Matriz desde

2003.

A sua sensibilidade

ao tema da deficiência

também pode muito

nos ajudar a sermos

uma comunidade mais

inclusiva com respeito

a esta parcela da

população.

Tem sido um prazer

compartilhar com ela

o nosso dia a dia e

vê-la realizando seu

trabalho com liderança

e competência.



Tolstoy, educador

Em 20 de novembro
p.p. transcorreu o cente-
nário da morte do grande
escritor russo, Leon Nico-
laievitch Tolstoy. O gênio
literário que nos deu
obras-primas como Guerra

e Paz, Ana Karenina e
Ressurreição certamente
merecia ter sido mais lem-
brado. Aqui vou destacar
outro aspecto de sua obra:
seu trabalho em Educação,
e – pasmem – em Edu-
cação Popular.

Leon Tolstoy nasceu
numa pequena cidade
chamada Yásnaya Polyána,
ao sul de Moscou, em 28
de agosto de 1828, na
propriedade rural de seus
pais, Conde Nícolas Tosltoy
e a Princesa Marie Volkonsky.
Foi, portanto, “bem nas-
cido”, numa sociedade de
aristocracia rural, em que
ainda havia servidão, só
extinta na Rússia por volta
de 1861. Em 1843, ingres-
sou na Universidade de
Kazan, mas não concluiu os
estudos por discordar dos
rígidos métodos empre-
gados. Observava as dife-
renças sociais entre a classe
nobre, à qual pertencia,
seus hábitos fúteis, e a
dura vida dos camponeses
(na verdade, servos), que
produziam a riqueza e
sustentavam a indolência
de seus senhores. Isso o
incomodava profunda-
mente. Pensou então em
ensinar as crianças cam-
ponesas a ler, já que não
tinham acesso à escola.
Aos 21 anos, em 1849,
iniciou sua primeira expe-
riência nesse sentido, mas
não se considerou apto
para à tarefa e desistiu. No
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inverno de 1859-1860,
fundou uma escola para
crianças camponesas, e ele
mesmo as ensinava. Em
1860, voltou à Europa Oci-
dental, em razão da doença
de seu irmão Nícolas.
Encontrou-se também com
educadores e intelectuais,
em diversos países. Visitou
escolas e não gostou,
considerando seu regime
muito “militar”, excessiva-
mente teórico e estéril.
Queria uma educação que
se relacionasse com a vida.
Em 1862, fundou o jornal
Yásnaya Polyána, no qual
começou a publicar suas
ideias educacionais e as
experiências pedagógicas
ocorridas em sua escola.
Numa ocasião, a polícia
invadiu a escola à procura
de “material subversivo”,
pois Tolstoy criticava o
sistema educacional da
Rússia e outros aspectos
da vida nacional. Em
protesto, fechou a escola.
Decidiu, então, casar-se e
formar família. Com a
criação dos filhos, voltou
a pensar em Educação. Em
1872, publicou um livro de
leitura para iniciantes. No

mesmo ano, reabriu a es-
cola. Mais maduro peda-
gógica e espiritualmente,
continuou a desenvolver
seus conceitos e métodos.
As classes não estavam
enfileiradas, as crianças
sentavam em qualquer
lugar. Os conceitos não
eram apenas memori-
zados, mas discutidos e
construídos, no estilo que,
no século 20, Freinet,
Montessori e Piaget viriam
a consagrar. Havia disci-
plina e ele ensinava com
devoção. Instava as autori-
dades para que realizas-
sem reformas, especialmen-
te no ensino fundamental.

Tolstoy empenhou-se
em aplicar na educação dos
filhos e na das crianças
camponesas as ideias de

liberdade para aprender hau-
ridas de Rousseau, Froebel
e outros educadores.

Suas ideias libertárias
o colocavam em choque
constante não só com a
autoridade pública, mas
também com a Igreja Orto-
doxa, pois defendia um
cristianismo mais autên-
tico e menos formal. Aca-
bou excomungado, em
1908. À medida que se
aprfundava em espiritua-
lidade, seu casamento se
desintegrava: a esposa não
conseguia acompanhá-lo
nessa caminhada. Para
evitar maiores conflitos
com ela, empreendeu uma
viagem, durante a qual
veio a falecer. O desenlace
ocorreu em 20 de no-
vembro de 1910, junto à
estação ferroviária de
Astapovo, na Ural-Ryazan
Railway. Foi sepultado em
Yásnaya Polyána, no local
onde seu irmão Nícolas,
quando criança, dizia estar
enterrada “uma varinha
mágica que fazia as pes-
soas felizes”... Seus ideais
de liberdade, fraternida-
de, respeito mútuo e não
violência, bem como suas
avançadas ideias educa-
cionais, certamente conti-
nuam valendo ainda hoje.

Marli Möller Nedel



GRUPOS

Cantando e dançando

Retiro das Singulares
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Sofia Renner

Verde, verde e mais
verde. Nem parece estar-
mos a cinco minutos do
centro de Porto Alegre e
na entrada dum hospital.
À esquerda uma alameda
de árvores, à direita um
barranco coberto de verdes
folhagens. Ao chegar ao
hall do hospital Moinhos
de Vento, resisto à von-
tade de enveredar pelo
corredor ao lado que é
todo meu encanto com as
paredes inteiramente envi-
draçadas que permitem a
gente olhar para dentro da
ramagem das frondosas
árvores que vem lá de
baixo até aqui, no sétimo
andar. Vim com o Coral
Arco Íris para cantar para
os pacientes do hospital.
Nosso anjo da guarda, a
Schwester Ires nos leva
pelos longos corredores
dos quatro andares, canta-
mos em português e ale-

mão canções folclóricas,
cânones, hinos. As portas
dos quartos se abrem,
doentes e seus familiares
aparecem, uma criancinha
de colo abre os bracinhos
para nós, um idoso agra-
dece emocionado. Foi
nossa primeira experiência
nesse tipo de ação, inspi-
rada pelo coral da Paró-
quia Salvador que canta,
regularmente, no hospital
Conceição. Voltaremos em
dezembro com um reper-
tório de Advento.

Quinze dias depois, o
Coral Arco Íris, acrescido
pelo Grupo de Ginástica,
foi para mais longe. Passou
pelo Pampa Safari, pelo
Itacolomi, por Morungava
com destino à Taquara
para proporcionar mo-
mentos de lazer aos habi-
tantes da casa geriátrica Lar
OASE, onde se encontra
nossa ex-presidente Ilga
Knor que foi muito abra-
çada e homenageada na
ocasião. O ponto alto do
programa seria a Valsa das

Sombrinhas. Tudo e todas
estavam a postos, o CD no
som portátil, as bailarinas
de rosa choque com fitas
coloridas nos pulsos, o
recém adquirido micro-
fone ligado, os primeiros
acordes da valsa a soar e...
as sombrinhas? Onde esta-
vam? Elas, o requisito mais
importante, indispensável
ao sucesso do espetáculo?
Jaziam tranquilas, esquecidas
na portaria da Paróquia
Matriz em Porto Alegre. O
que fazer? Sofia, a Coorde-
nadora respirou fundo,
assumiu sorriso suposta-
mente despreocupado.
Fomos enfrente empunhan-
do sombrinhas fantasmas.
O sucesso foi total. Tive-
mos que reprisar. O moral
da história? Conservar a
cabeça fria e não fazer de
uma pulga um elefante.

Os dias 20 e 21 de
novembro foram signifi-
cativos para o grupo
Singulares da Paróquia
Matriz e para o grupo
Apóstolos de Joinville
(SC). Juntos, organizaram
um retiro.

Os grupo ficaram
hospedados na Casa da
Juventude de Gramado.
Por meio da assessoria do
P. Werner Kiefer e da sua
esposa, a psicóloga Sandra
de Oliveira Kiefer, tiveram
momentos de celebração,
integração, comunhão e
lazer. Cinquenta e sete pes-
soas compartilharam o seu
ser igreja e usufruíram as
belezas da serra gaúcha.

Uma das grandes alegrias
compartilhadas de forma
especial foi a grande apre-
sentação da “Nativitaten”,
show que reúne belas
melodias natalinas em um
espetáculo de som, luz,
água, fogo, cores...

No domingo foi cele-
brado culto com a Santa
Ceia, no qual a Palavra de
Deus esteve presente de
forma visível e invisível.
Após o meio-dia o Grupo
de Joinville seguiu para São
Leopoldo na casa Moriá

para conhecer o Morro do
Espelho e celebrar os 10
anos de existência da
fundação do grupo. O
grupo da Paróquia Matriz
seguiu até Nova Petrópolis
onde se deliciou com um
gostoso café colonial.

Neste evento foi sen-
tida novamente a alegria
da comunhão e que todos
são mais quando se dis-
põem a conviver. A vida,
então, assume um sabor
que afasta as pessoas do
amargor da solidão. O
grupo Singulares se reúne
no segundo e no quarto sá-
bado de cada mês. Reinicia
suas atividades em março
de 2011.
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Culto de encerramento

No último dia 5 de
dezembro, aconteceu o
Culto de Encerramento
das atividades dos grupos
das paróquias.

O ponto alto foi a
apresentação da história
de Natal pelas crianças do
Culto Infantil e por uma
peça natalina apresentada
pelos jovens da Juventude

Mudanças e reformas na
Paróquia Matriz

A partir de janeiro de
2011, a secretaria da
Paróquia Matriz irá ocu-
par o espaço onde antes
era a secretaria da CEPA
no primeiro andar. A CEPA
já ocupa um espaço todo
remodelado no terceiro
andar onde antes era a
biblioteca e a sala de
costuras.

A reforma de nossa
nova secretaria foi plane-
jada pelas arquitetas
Renata Dietrich e Mariane
Hickmann Schwartz e visa
facilitar o acesso e o aten-
dimento aos membros.
Terá uma pequena sala de
atendimento e uma sala

• No dia 17/10 a Pa-

róquia de Esteio retribuiu

a visita a nossa paróquia

participando do culto. O

coral desta comunidade

participou do culto com

cantos litúrgicos e hinos.

Após o culto, o grupo de

danças folclóricas alemãs

apresentou-se no pátio.

• Lupi e CEDEL estão

mobilizados divulgando

entre os membros a cam-

panha do FUNCRIANÇA.

Parte do imposto de renda

devido pode ser destinado

ao trabalho social/diaconal

realizado pelas nossas

entidades. Informações pe-

los telefones (51) 3211.0416

ou (51) 3227.1995.

• No dia 12 de de-

zembro aconteceu em nos-

sa Igreja da Reconciliação

a instalação dos novos

pastores sinodais, P. Edson

Streck e P. Carlos Bock e o

novo Conselho Sinodal,

gestão 2011-2014.

• No dia 19 de de-

zembro foi instalado a

nova presidência da IECLB

também em nosso templo.

Foi eleito o P. Nestor

Friedrich, como presi-

dente, o P. Carlos Moeller,

como 1º vice-presidente e

a Pa. Silvia Genz, como 2ª

vice-presidente

Notícias curtas

• Grupo Cantabile

faz pedido de adesão aos

carnês de doação, com

vistas a auxiliar na remu-

neração de músicos e

solistas convidados para

suas apresentações. Além

da presença significativa

em celebrações da Pa-

róquia Matriz, de partici-

pações como Coro convi-

dado em eventos de or-

questras como OSPA e

FUNDARTE, o Grupo apre-

senta recitais e concertos

próprios, nos quais atuam

muitos músicos jovens,

emergentes solistas e

alguns experientes. Bus-

cando viabilizar a remu-

neração destes, e para

intensificar e qualificar

ainda mais o trabalho, é

lançada a campanha de

colaboração via carnê.

Maiores informações com

o maestro Delmar Dickel,

pelo fone 9361.7730,

ou pelo email do grupo:

grupocantabile@paroquiamatriz.org.br

Evangélica. Ambas apre-
sentações foram coorde-
nadas pelo estudante de
teologia Sergio Sarter.
Após o culto, os partici-
pantes tiveram uma confra-
ternização no salão paro-
quial. Durante este mo-
mento, foi sorteada a rifa
da JESP. O ganhador do
netbook foi o jovem
Ricardo Konig.

para doações de roupas
(Brechó).

A ideia é todos traba-
lharem num espaço
comum, separado apenas
por divisórias. Parte da
área, com acesso inde-
pendente, foi destinada
ao escritório do P. Cláudio
para atendimento privado
dos membros, tal como
dos outros pastores. A an-
tiga secretaria também
será remodelada para dar
lugar a uma ampla sala
para o Culto Infantil e uma
sala de reuniões com pos-
sibilidade de integração
das mesmas através de
uma parede sanfonada.
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Ofícios

Membros Novos

Misael Guttmann Fülber

Maia de Abreu; Gabriel

Filber Ribas; Rosemarie

Lopes Gomes e Ary de

Souza Bueno; Rodolfo

Fuchs dos Santos; Mylene

Geiger, Jones Alberto

Susin e seu filho Bicolas

Geiger Susin; Luiz Henrique

Selbach Nozari, Karla

Valkimil Nozari e sua filha

Luiza Valkimil Nozari;

Honório Augustin e Silma

Kirst Augustin; Luciana

Rosa Sant’Anna e Paulo

André Gouvea Calheiros;

Marlise Matte Geiger e

Delton Ney Geiger;

Andressa Rieger Fagundes,

Diego Cardona de Oliveira

e seu filho Lucas Fagundes

de Oliveira; Renata Kohmann

Dietrich e Juan Sebastian

Chacón Acosta; Karina

Martin Schneider e sua

filha Martina Schneider

Trelles; Cintia Helena

Wacholz, Marcos Aurelio

Sander e sua filha Luiza

Wacholz; Ellen Appel e seu

filho Matheus Appel.

Batismos

14/11/2010, Marina Car-

doso de Souza Rathunde,

filha de Leonardo Walter

Rathunde Jr e Melissa

Cardoso de Souza;

14/11/2010, Brenda Thönnigs

Schünemann, filha de

Carlos Alberto Schünemann

e Aneliese Thönnigs

Schünemann;

14/11/2010, Nathaly de

Lima Maschmann, filha

de Geison de Oliveira

Maschmann e Rosane

Machado de Lima

Maschmann;

28/11/2010, Sara Brizeis

Cabral Griotti, filha de

Felipe Heinsch Griotti e
Lílian Souza Cabral Griotti;

28/11/2010, Nicolas Geiger
Susin, filho de Jones
Alberto Susin e Mylene
Geiger;

12/12/2010, Luiza Valkimil
Nozari, filha de Luiz
Henrique Selbach Nozari e
Karla Valkimil Nozari;

12/12/2010, Martina
Schneider Trelles, filha de
Marcelo da Rocha Trelles
e Karina Martin Schneider.

Casamentos

09/10/2010, Marcelo
Herberts e Cristiane Raupp
Höller;

15/10/2010, Juan Sebastian
Chacón Acosta e Renata
Kohmann Dietrich;

06/11/2010, Rafael Eckhardt
Montiel e Carla Tadewald;

06/11/2010, Paulo André
Gouvea Calheiros e Luciana
Rosa Sant’Anna;

Bodas de Prata

13/11/2010, Cláudio Kupka
e Mônica Steinke Kupka.

Óbitos

11/09/2010, Siegfried
Alexander Ellwanger,
faleceu com 82 anos;

09/10/2010, Gerta Helena
Mundstock, faleceu com
91 anos;

16/11/2010, Ernesto Rauzer
Gomes Filho, faleceu com
22 anos;

23/11/2010, Sergio Tadeu
Vargas Côrtes, faleceu com
55 anos;

08/12/2010, Ildomar Roni
Klein, faleceu com 71 anos.

Retiro do Conselho Paroquial

Agenda 2011

26 e 27

10h

14h

16h

10h

12h

19h30min

19h

Fevereiro

Início OASE

Início do Ensino Confirmatório

2010/2011

Início JESP

Culto de Abertura

Instalação nova diretoria

Início Encontro de Casais

Início Grupo de Casais

Início novo grupo de Ensino

Confirmatório

Início Curso ALPHA

3

12

13

16

17

Março

Culto de Instalação P. Gerson

Almoço mensal

Conselho Paroquial

GEELPA (Novo Presidente da

IECLB)

10h

12h

19h

12h

20

22

23

Abril

Retiro Confirmandos JESP

Almoço mensal

Culto de Confirmação

Início Grupo ALPHA à tarde

12h

9h

14h

1-3

10

17

26

Maio

Chá do Dia das Mães

Almoço mensal

15h

12h

5

15
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que está escrito,
ainda dá tempo
de aproveitar o
seu tempo de
férias e ler todos
os livros da série,
ok? O que mu-
dou, nesse livro, é
que Harry não só
entendeu que
precisa muito de
seus amigos como
também assumiu
como exclusiva-
mente sua a ta-
refa de confrontar
Você-Sabe-Quem –
finalmente, não é
mesmo? Mas esse
é o grande triunfo
e diferencial da
série de livros: Harry não
é o estudante mais apli-
cado, nem o mais popular
e nem o mais inteligente
da Escola de Hogwarts –

aliás, ele demora a se dar
conta de coisas que os
outros à sua volta já
perceberam, ele hesita
e muitas vezes se equi-
voca completamente –

exatamente como nós,
seus leitores.

A revista Época (edi-
ção nº 652) atribui a essa
identificação o sucesso
mundial da série e lista
sete lições a serem apren-
didas nos livros: Agir com
ética, adquirir conheci-
mento, lidar com a diver-
sidade, usar a tecnologia,
reconstruir (ou valorizar) a
família, administrar a glo-
balização e desenvolver a
paciência. Nem todos esses
valores são novos, ou ex-
clusivos da série de Harry
Potter, mas a Revista afir-
ma que os personagens
expressam um idealismo
necessário, mas falando
uma linguagem que tocou

a sensibilidade e o coração
da juventude de hoje.
Outra coisa muito interes-
sante foi ler depoimentos
de jovens que usaram em
suas vidas os valores
expressos nos livros, seja
para conservar suas ami-
zades, entender e valorizar
seus familiares ou vencer
seus temores. Como diz o
diretor de redação, Helio
Gurovitz, vivemos uma
era em que a morte do
livro já foi anunciada de
todas as formas mas,
ainda assim, o maior fenô-
meno da cultura contem-
porânea é resultado de
uma série de sete livros de
ficção, que usam a velha
tec-nologia da tinta preta
sobre o papel branco.

Harry Potter e as Relíquias da Morte

Pois é, e Harry Potter
está de volta às telas de
todo o mundo... E o nome
dessa vez (serão dois
filmes baseados no último
livro da série) é tão assus-
tador quanto intrigante,
não acham? Realmente, os
livros foram crescendo em
complexidade à medida
que seus leitores também
cresciam em entendimento
e, junto com isso, também
foi aumentando a dose
temas mais densos. Dessa
vez, pessoas morrem,
ficam feridas e são vítimas
do regime de terror do
Lorde das Trevas.

Mais uma vez, o
mundo bruxo e o mundo
“trouxa” (como são cha-
mados os não-bruxos,
lembra?) dependem de

Harry Potter... mas as
coisas andaram mudando
por aqui, porque o próprio
Harry nunca dependeu
tanto da amizade e das
habilidades de Rony e
Hermione. Na verdade,
desde o primeiro livro é
assim – o próprio diretor
da Escola de Magia,
professor Dumbledore,
valorizou as ações dos
amigos de Harry (Rony,
Hermione e Neville) e isso
permitiu que Grifinória
vencesse o campeonato
das Casas – e se você não
está entendendo nada do

Além disso, nesse li-
vro a autora coloca algu-
mas pinceladas vindas
diretamente da paleta
cristã. E isso fica espe-
cialmente nítido quando
Harry fica meditando

sobre a citação “Ora, o
último inimigo a ser
aniquilado é a morte” ou
se depara com a seguinte
frase: “Onde estiver vosso
tesouro, aí também estará
vosso coração”– não se
preocupe, não vou dizer
onde elas aparecem, pode
ser que você queira ler os
livros e isso tiraria um
pouco da graça. Pode-
ríamos lamentar que J. K.
Rowling não colocou as
devidas referências (1Co
15.26 e Mateus 6:21,
respectivamente), mas ela
manteve o ponto focal das
duas passagens bíblicas,
inserindo-as com muito
talento na história. Talvez
essa seja mais uma lição a
ser aprendida com Harry
Potter: manter o ponto
focal e ajudar os outros no
decorrer de nossa história,
assumindo nosso papel de
protagonismo cristão.

Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico

Harry Potter voltou e
ainda teremos que
esperar mais um ano
pela continuação...

A série de maior
sucesso do cinema e
o maior best-seller
infantojuvenil de
todos os tempos

ajudam a moldar os
valores e as atitudes
dos jovens de hoje.
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Na verdade, nunca
digo que sou evangélica,
pois tenho infinita ver-
gonha desse termo. Digo
sempre que sou luterana.
Soa mais confiável, mais
histórico, mais sério.
Adoro ser luterana.

Me encontro comigo
mesma e com o Deus novo
que conheci, a cada dia
que passa, sempre que
participo de reuniões, de
cultos e também sim-
plesmente ao rever meus
amigos "irmãos" (também
não gosto desse termo,
deve ser trauma).

Gosto dos pastores
vestidos assim com aquela
roupa preta, como é mes-
mo o nome? Ainda não
aprendi tudo. Mas enfim,
sou amiga de meus pas-

tores que jamais me co-
braram nenhuma atitude,
nenhum pensamento, nada.

Ao contrário, me in-
centivam a buscar e buscar
cada vez mais um Deus
que me foi apresentado
quando criança pelos meus
pais e em tantas outras
religiões que estive, mas
que nunca se fez presente,
que nunca se fez amigo,
que nunca se fez "visível"
como têm sido na igreja
luterana que frequento há
três maravilhosos anos.

Deus me foi apre-
sentado de forma diferente
na IECLB, e é através dessa
liberdade que tenho nesse
meio, que posso dizer de
peito aberto: "Sou lute-
rana" e me sinto total-
mente SEGURA de que não

serei mais iludida com um
Deus que não existe.

Esse Deus querido,
misericordioso, piedoso, e
não trapaceiro que vocês
me apresentaram tem
segurado a minha mão
sempre. Mesmo nas mais
profundas tristezas e nos
meus mais profundos
questionamentos a res-
peito Dele mesmo. Ele me
compreende. Vocês me
compreendem. Sou e
serei eternamente grata
por isso.

Não devo seguir uma
religião, sei disso. Mas,
diga-se de passagem,
preciso dela para estar
mais próxima de pessoas
que amam ao nosso Deus
da mesma maneira, com
a mesma intensidade, da

Por que sou luterana

mesma forma, ou seja:
sem cobranças e sem
promessas mirabolantes
de que Ele pode "isso ou
aquilo". E que para que Ele
faça cumprir algo eu devo
fazer "isso ou aquilo" ...

Obrigada, pastores
queridos, pela liberdade,
pelo amor, pela "pa-
ciência", (essa em dose du-
pla) e pela dedicação por
essa ovelhinha rebelde que
agora, recém agora, está
podendo sentir, ver e
aceitar o verdadeiro Deus
de amor que nos dá tudo
sem exigir nada em troca.
Graças dou pela minha
Paróquia Matriz da IECLB!
Graças dou por estar junto
com vocês toda semana!

Terezinha Fátima

Castro da Silva

Encontros no caminho

Encontrar-se é possível
quando nos colocamos a
caminho. “Caminho se faz
caminhando”.

É o movimento de ir
e vir que oportuniza o
encontro com o conhecido
e o diferente e promove
descobertas. Assim, a
Paróquia Matriz oferece

todas as quintas encontros
de reflexão. Nele, temos
espaço para ler a Bíblia,
dialogar, debater, orar.

Nesta comunhão que
construímos, aceitamos
cada um com o seu jeito
de ser. As nossas dúvidas,
inquietações, no que
cremos tem ali o seu espaço

para serem articulados.
Juntos vamos tecendo
a vida com as nossas im-
pressões sob a coorde-
nação pastoral através de
facilitadores do diálogo
(líderes) e Ministro
(Pastor).

No dia 10 de março
de 2011 reiniciaremos os
nossos encontros de
quintas feiras com o curso
ALPHA, sempre às 19h,
com uma gostosa janta.

No dia 26 de abril,
reiniciaremos, às 14h, os
encontros do período da
tarde.

Faça uma experiência
nova! Entre nessa cami-
nhada, participe dos en-
contros que a Igreja
oportuniza para você.



Siga o caminho e descubra em que tipo de berço nasceu Jesus.

11



VOCÊ VIU?12 Dezembro de 2010 - Ano 16 nº 63

Barrada campanha de ateus

Uma campanha publi-
citária de combate ao pre-
conceito contra os ateus,
prevista para começar na
segunda-feira, pode ficar
engavetada e gerar uma
polêmica jurídica no país
nos próximos dias.

A Associação Brasileira
de Ateus e Agnósticos
(Atea) contratou a exibição
de painéis na parte traseira
de ônibus urbanos de
Porto Alegre e Salvador,
mas foi informada, no final
da tarde de ontem, que a
veiculação havia sido
recusada.

Na capital gaúcha, a
Associação dos Transpor-
tadores de Passageiros
(ATP) alegou que a legis-
lação municipal veda a
divulgação de peças de
conteúdo religioso, porno-
gráfico ou de incentivo ao
uso de bebidas alcoólicas.
Na capital baiana, segundo
a Atea, a empresa con-
tratada teria desistido da

veiculação por temer ação
do Estado e das trans-
portadoras de passageiros.

Em São Paulo, o pre-
sidente da Atea, enge-
nheiro Daniel Sottomaior,
disse que a entidade vai
estudar a possibilidade de
encaminhar ações à Justiça
com base no princípio de
que a recusa à prestação
de um serviço (no caso, de
publicidade) é caso clássico
de preconceito em todo
o mundo.

A exemplo de inicia-
tivas anteriores, tomadas
por ateus da Espanha e da
Grã-Bretanha, a associação
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brasileira programou a
exibição de seus cartazes
para ônibus urbanos. E
escolheu Salvador pelo
nome da cidade e Porto
Alegre pela percepção de
que a Justiça gaúcha tem
sido pioneira na análise de
temas polêmicos.

Segundo cálculos da
Atea, os ateus declarados
são 2% da população
brasileira. Para Sottomaior,
cerca de 4 milhões de
pessoas são vítimas de
preconceitos, caracteri-
zados sobretudo pela
associação inadequada
a pessoas más, feita
por parte dos crentes.

“Queremos ser reco-
nhecidos como pessoas
dignas, que participam
legitimamente da socie-
dade num país que é
laico”, afirma o presidente
da entidade.

Para o presidente da
Sociedade Israelita Bra-
sileira de Cultura e Bene-
ficência e responsável pelo
Blog das Religiões em
zerohora.com, Guershon
Kwasniewski, a mani-
festação é válida, desde
que não haja ofensas: –
Vivemos em uma socie-
dade com liberdade de
expressão. Todo aquele
que quer se manifestar,
crente ou não em Deus,
tem o direito desde que
não ofenda aquele que
não pense do mesmo jeito.
As tragédias na história da
humanidade aconteceram
não pela falta de Deus, mas
sim pela falta do homem.

*Matéria publicada em Zero Hora

no dia 11 de setembro.


