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Meditação

O Pastor Wilfrid Buchweitz nos traz
uma interessante meditação sobre
como o Natal nos desafia a per-
ceber o sentido da vinda de Cristo
nos diferentes momentos da vida.
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Entrevista

Entrevistamos nesta edição a nossa
querida Anete Hilgemann falando-
nos sobre um tema que marca a sua
vida e lhe inspirou num lindo livro:

a adoção.
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Reflexão cristã

O Pastor Harald nos apresenta
nesta edição um tema que
sempre desperta curiosidade, o

pecado original.
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No entanto, nos perguntamos
agora, no fim do ano: o que real-
mente nos manteve unidos e
solidários esse tempo todo? Uma
pandemia de gripe destruiria a
nossa comunhão?

Algo que nos identifica como
luteranos é que a fé nos dá clareza
em relação ao que é essencial na
vida cristã. Os ritos, os gestos e a
liturgia são expressões deste con-
teúdo. Neste sentido, a comunhão,
que é um traço fundamental do ser
Igreja, não pode sucumbir a even-
tuais distanciamentos forçados.
Cremos que Deus cria comunhão

entre nós e que Ele mesmo a
manterá viva entre nós, mesmo em
tempos de crise. Encontraremos
expressões novas para estes tempos
difíceis e seremos criativos e
sensíveis na relação com nossos
irmãos. Não estamos contaminados
pela mesquinhez, mas pelo
Evangelho do amor de Deus.

P. Cláudio Kupka

No primeiro semestre deste ano,

um surto de febre amarela nos

impediu de fazermos retiros com os

jovens em lugares próximos a matas

nativas, por causa da contaminação

dos bugios. Na metade do ano, além

do clima nem sempre propício a

sair-se de casa, veio a gripe causada

pelo vírus H1N1. Os órgãos de saúde

recomendaram às pessoas não fre-

quentarem lugares com aglome-

rações de pessoas, especialmente se

fossem espaços fechados. Além

disso, recomendaram evitar contatos

desnecessários entre as pessoas,

porque a gripe poderia ser trans-

mitida assim, por um simples

cumprimento. Em outro estado, um

jogo de futebol aconteceu, pasmem,

com os torcedores usando máscaras

de proteção.

Decidimos então, no auge do

período de contaminação da gripe,

por recomendação dos órgãos de

saúde, suspender o gesto de nos

darmos as mãos, de darmos o

abraço da paz, sugerindo a parti-
cipação na Santa Ceia através da
intinção (quando não se bebe
diretamente do cálice, mas somente
se imerge a hóstia). Disponibili-
zamos álcool gel pelas dependências
da paróquia e, em alguns domingos,
não cumprimentamos os membros
com o tradicional aperto de mão.

Algumas dessas precauções não
foram apreciadas por alguns mem-
bros por acharem-nas exageradas.
Além disso, corríamos o risco de
perdermos uma das qualidades que
mais necessitamos no nosso con-
vívio: o calor humano e a cordia-
lidade. De fato, nós, obreiros e
diretoria, estávamos conscientes dos
riscos. Optamos pela prevenção,
considerando que a prática desta
série de procedimentos seria tem-
porária e que compreenderíamos
os limites impostos pela pandemia
da gripe.

O tempo passou e voltamos aos
poucos à prática normal em nossos
cultos, sem estardalhaços e polê-
micas. Claro que é nítida a prefe-
rência dos membros por um contato
mais afetuoso. O cumprimento e até
um abraço do pastor no final do
culto são quase sagrados. Finalizar
a participação na Santa Ceia de
mãos dadas traz um significado
muito especial àquela comunhão. O
abraço da paz, apesar de cons-
tranger alguns, adiciona um clima
mais fraterno ao culto.

Contaminados pelo Evangelho

O que realmente

nos manteve unidos

e solidários

em 2009?

Uma pandemia de

gripe destruiria a

nossa comunhão?



Estamos no final do
ano, que passou rápido!
Será que a marcação do
tempo acelerou, ou é a
mesma desde a sua criação?
Uma hora continua tendo
60 minutos; o dia, 24 horas;
o mês, 30 dias; o ano, 365
dias... Mas porque dize-
mos que o tempo passou
rapidamente? Para nós, da
Diretoria da Paróquia
Matriz, talvez a resposta
seja: com tanto envol-
vimento e muita coisa para
fazer, não sentimos o tempo
passar. Tínhamos mais
trabalho do que o tempo

ceiras, pelas quais nós
agradecemos de coração, e
temos a certeza de que
nosso Pai celestial está
derramando suas bênçãos
a quem nos tem ofertado.

Natal é muito mais
que enfeites, mais que
doações, mais que dis-
cursos evocando o que as
pessoas possuem de bom,
mais que vestir a velha vida
com roupas novas... Vamos
celebrar o Natal de Jesus.
Mas queremos também
viver com Jesus não só no
Natal, como em todos os
dias de nossa vida, sempre
praticando o bem e o amor
a todas as pessoas.

Um feliz Natal e um
abençoado 2010! E que
Deus nos ilumine e nos
acompanhe em todos os
nossos dias.

Paulo Kother
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Aos caros paroquianos

nos permitiu fazer. Mas
que bom! Sinal de que o
trabalho foi gratificante, e
muito facilitado por todos
os que nos cercam.

A diversidade de ati-
vidades em nossa Paróquia
toma todo o nosso tempo.
Todos os dias, temos
encontros, reuniões, pa-
lestras, almoços, jantares,
etc. E também as tantas
opções que colocamos à dis-
posição de nossos membros,
mas certamente vocês
conhecem essas atividades,
ou já as frequentaram em
algum momento.

Em 2010, no dia 12 de
julho, completaremos qua-
renta anos da inauguração
da nossa igreja. Uma gran-
de reforma no templo já
foi iniciada. Começamos
com os vitrais, os vidros e
as esquadrias metálicas. É
um trabalho meticuloso e

requer muita paciência
por parte de quem o
executa. Vamos melhorar
o sistema de som, adquirir
modernos equipamentos
para reproduzir os sons
de órgão e melhorar a
acústica. Temos uma
equipe estudando alterna-
tivas para a parte elétrica
e de iluminação. Esta mu-
dança dará a nossa igreja
melhor luminosidade,
fator especialmente impor-
tante quando há apresen-
tações de corais, orques-
tras ou outras atividades.
Queremos revitalizar a
pintura interna e externa
da igreja. Vamos também
arrumar a  entrada. A
idéia é fazer um pórtico,
com uma nova identidade
visual, mais de Igreja. E
essas melhorias só serão
possíveis com a colabo-
ração de nossos paro-
quianos. Já temos rece-
bido colaborações finan-
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Socorro!

Socorre, Senhor, Deus
meu! Salva-me segundo a
tua misericórdia. (Salmo
109.26)

Socorro! Estou sendo
atropelado por todo o tipo
de imagens e sons que
querem me convencer a
comprar mil coisas para ter
e proporcionar um Natal
feliz. Essas mensagens são
tão fortes que não consigo
me aprofundar no nasci-
mento de Jesus Cristo,
Filho de Deus, meu Senhor
e Salvador.

Socorro! Época de
Natal para mim é triste.
Tenho dificuldades com
ela. Sentimentos de tris-
teza tomam conta de mim.
Não gosto deste tempo.
Não sei por que a men-
sagem do nascimento de
Jesus não me ajuda a
vencer isso.

Socorro! O dia 25 é
sexta-feira. Minha cabeça
está tomada pela idéia do
feriadão. Reunir a família
na praia. Ter ceia de Natal.
Já não consigo dar peso à
tradição de nos reunirmos
com outras famílias em cul-
to em nossa comunidade,
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meditar junto ao presépio,
celebrar a Santa Ceia.

Socorro! Estou tão
atarefado, tenho tanto tra-
balho! Preciso lutar para
dar condições de vida
digna para minha família.
E no fim do dia e da se-
mana estou exausto. É quase
impossível ter um tempo
e forças para o Natal.

Socorro! A morte de
uma pessoa querida abriu
um buraco em nossa fa-
mília e em nossas vidas. A
comunidade nos abraçou.
Ouvi a mensagem da
ressurreição do menino do
Natal. Mas a dor ainda é
muito grande.

Socorro! Se eu juntar
ao Natal os dias até o Ano
Novo, dá para planejar
uma viagem maior: Rio,
Fortaleza, Buenos Aires...
Mas vai ser muito difícil
incluir um espaço signifi-
cativo para o Jesus da
manjedoura.

Socorro! Meu irmão é
viciado em crack. Não dá
para conversar com ele.

Simplesmente não ouve. É
visível que ele está
destruindo a si mesmo, e
a toda a família. Não con-
sigo juntar isso com o
Natal. Como é que vai ser
Natal para ele e para mim?

Socorre, Senhor, Deus
meu! Salva-me segundo a
tua misericórdia. (Salmo
109.26)

Esta Palavra está
sugerida em nosso livrinho
“Senhas Diárias” para o
dia 25 de dezembro, o dia
de Natal. Em vez de uma
mensagem de Natal, uma
oração de Natal, que talvez
hoje poderia ser contextua-
lizada da seguinte maneira:

 “Deus meu, preciso,
precisamos todos, de tua
ajuda. Nosso mundo se
tornou tão complexo, que
em muitas situações não
conseguimos mais dar
atenção à verdade do
Natal. Estamos presos a
mil outras coisas, e so-
zinhos não conseguimos
nos libertar. Não conse-
guimos ouvir profunda-
mente a Tua Palavra. Não
conseguimos ter tempo e
espaço para ela, de tal
forma que marque nossas
vidas. Perdemos o jeito de
buscar forças nela para
todas as situações que nos
podem ocorrer. Preciso,
precisamos, que me so-
corras, que nos socorras,
Deus meu e Deus nosso.
Peço-Te, pedimos-Te, que
nos salves de tudo o que
nos atrapalha, amarra e
impede que este Natal seja
uma nova oportunidade
que em Tua inesgotável
misericórdia nos dás. Por
causa de Tua misericórdia
queremos, de novo, ce-
lebrar este Natal com
confiança e esperança. Pelo
menino da manjedoura e
da cruz. Amém.”

Wilfrid Buchweitz

wbuchweitz@gmail.com

Estou sendo
atropelado

por todo o tipo
de imagens
e sons que
querem me
convencer a
comprar mil

coisas para ter e
proporcionar um

Natal feliz.



Entrevistamos nes-

ta edição uma esposa,

mãe e profissional

muito radiante, que

participa com sua fa-

mília da vida de nossa

comunidade desde

1996. Anete Hilgemann,

porto alegrense de

nascimento, esposa de

Marcelo Roberto Ribeiro

e mãe de Antonella, é

uma mulher que sem-

pre causa uma ótima

impressão por onde

anda e atua. É graduada

em Direito pela Univer-

sidade Federal de Santa

Maria e funcionária do

Tribunal de Justiça do

Estado do Rio Grande

do Sul. Sua educação e

afetuosidade sempre a

tornaram uma pessoa

querida por todos.

Recentemente impres-

sionou-nos novamente

por seu talento lite-

rário, ao lançar, na

última Feira do Livro de

Porto Alegre, o livro

Adoção: duas mães

para uma vida.
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Anete Hilgemann

JR: Conta um pouco da tua
trajetória de vida.

Anete: Fui adotada recém-
nascida por um casal de
São Pedro do Sul, onde
passei a maior parte de
minha vida. Desde pequena
soube que era filha ado-
tiva, e aprendi a ver essa
condição como um privi-
légio, orgulhando-me mui-
to da história de família
que meus pais construí-
ram comigo e minha irmã,
também adotada.

JR: Como foi a tua inte-
gração na nossa paróquia?

Anete: Resido em Porto
Alegre desde 1993. Desde
aquele ano frequento a
Paróquia Matriz, lugar
onde fiz algumas das
grandes amizades que me
ajudaram a enfrentar a
Capital e todas as vicis-
situdes que significam
para uma moça do interior
a cidade grande. Outro
fator que colaborou para
meu entrosamento na
paróquia foi o fato de eu
cantar. Mal havia chegado,
e já procurei participar ativa-
mente, cantando em cultos,
batizados e casamentos.

JR: Como o tema da ado-
ção conquistou teu interesse?

Anete: O tema da adoção
sempre foi palpitante na
minha vida, mesmo por-
que minha educação
ensinou-me a vê-lo com
muita naturalidade. O
grande mérito deste
amadurecimento emo-
cional eu devo aos meus
pais, que me fizeram
acreditar que minha his-
tória era verdadeiramente
um “Conto de Fadas”.

JR: Por que escreveste o
livro?

Anete: No final de 2004,
instigada por minha mãe
adotiva e meu marido,
iniciei uma investigação
judicial sobre minhas raí-
zes. Aos poucos, permiti-
me admitir o quanto a
curiosidade a respeito do
meu passado era latente
em minha vida.

Assim, dei início a uma
busca que durou sessenta
dias. Durante este período
todo, fui acompanhada
por uma psicóloga do
Poder Judiciário, que
soube guiar-me emocional-
mente no desbravamento
do meu passado.

Desde o princípio, fui in-
citada a escrever. Escrever
tudo o que eu sentia e
estava vivenciando, pela
simples razão de que, em
escrevendo, melhor orde-
naria meus pensamentos
e as experiências viven-
ciadas na busca pela
minha mãe biológica.

Sentei na frente do
computador e comecei a
colocar minha alma no
papel. Fui surpreendida
com o que escrevi, na
medida em que o texto
crescia, as horas pas-
savam, e parecia que havia
muito mais a ser dito
(escrito). No primeiro dia
foram doze horas de pro-
dução. E assim suces-
sivamente, descobrindo a
cada novo dia uma faceta
nova a ser  explorada e
revelada, quiçá até dentro
de mim mesma.

Ao final dessa experiência
reveladora, quando nada
mais havia a ser feito, o
resultado foi o depoi-

mento de uma história de
vida real: protagonizada
por mim, dividida com
muitos, e desconhecida da
maioria. Daí surgiu a idéia
de tornar este pedaço da
minha vida público, com
todas as digressões men-
tais que fiz no período,
todos os questionamentos
existenciais que acom-
panham um filho adotivo,
e todo o aprendizado que
uma vida de muito amor
proporcionou.

JR: Qual é a tua mensagem
aos pais que adotaram
crianças ou pensam em
adotar?

Anete: O livro Adoção:
duas mães para uma vida
nada mais é do que um
estímulo para quem queira
adotar a dar o primeiro
passo, um exemplo de
aceitação para filhos
adotivos, e uma direção
para quem tem filhos
adotivos não temerem a
verdade jamais.

É com esta intenção que
convido a todos para mer-
gulhar nessa história, onde
acontecimentos têm data
e local, e pessoas têm no-
mes, prestam depoimentos
verdadeiros, e onde a
experiência de cada um é
o retrato da realidade.

O livro Adoção: duas mães para
uma vida encontra-se à venda

pela Internet, na Livraria Cultura

e na Paróquia Matriz.



Papai Noel, o bom velhinho seria um vilão?

Num repente, cedo no
começo de novembro,
todo o comércio se veste
de cores e brilhos. E um
mesmo tipo de música
passa a ser ouvido insis-
tentemente. E assim, tudo,
até o final de dezembro,
gira em torno de uma
única idéia. E nós todos,
quase que sem exceções,
ficamos ansiosos e levamos
também para dentro de
nossos lares, essas cores,
essas músicas e, com elas,
os símbolos que as acom-
panham. E nenhuma casa,
nenhuma loja se esquece
de colocar “ele” sempre
em um local de destaque:
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sentear a todos. Papai Noel
é o máximo!

Quem nunca ouviu:
“comporte-se, senão o
Papai Noel não vem”? Mas
meninos e meninas sabem
que ele vem. Comporta-
dos ou não. Papai Noel,
bonzinho para os bons e
para os maus, talvez seja
o único que perdoa de
fato a tudo e a todos. É
verdade que, para vários
meninos e meninas das

periferias, não há bom
comportamento que ajude
o Papai Noel a encontrar o
caminho de suas casas.
Mas, ainda assim, eles
ficam esperando. E, se ele
não vem neste ano, quem
sabe no próximo? Afinal,
Papai Noel tem que aten-
der a tantas crianças, e
estar em tantos lugares, e
ao mesmo tempo!

E assim ficamos
esperando o Natal com o
Papai Noel e os seus pre-

Jesus Cristo
é o único que

está, no Natal,
ou em qualquer

outro dia,
em todos

os lugares.

sentes. Essa é a verdade.
Ou a verdade seria que
Papai Noel é quem está
contribuindo para que se
esqueça do verdadeiro
motivo do Natal? E Natal,
Natal é Cristo! Ou deveria
ser. É verdade que em
algumas casas, em alguns
lares, os enfeites ainda
incluem uma tradição:
lá, em algum lugar, meio
que de lado, há um
presépio. No centro deste,
encontra-se Jesus Cristo
que, por ser um recém-
nascido, é sempre a figura
menor, a mais delicada.
A que corre o risco de ficar
mais escondida.

De fato, não se trata
de colocar o menino Jesus
em todos os enfeites, ou
pendurar sua imagem em
todas as portas, como
decoração. Estaríamos
partindo para a idolatria.
Contudo, a crescente ido-
latria pelo Papai Noel vem
afastando do Natal o ver-
dadeiro motivo, o verda-
deiro espírito do Natal.

Natal é a come-
moração não apenas do
nascimento de um me-
nino, mas de um menino
que se fez homem em uma
cruz. E isso foi um pre-
sente para todos, sem
exceções, meninos e me-
ninas de todos os lugares,
bairros e periferias.

Jesus Cristo é o único
que está, no Natal, ou em
qualquer outro dia, em
todos os lugares. Basta
chamar em oração, basta
acreditar no coração.

Helio Panzenhagen

o Papai Noel. Afinal, o
Natal está chegando.

Mas quem é o Papai
Noel? Um personagem tão
presente em todos os
Natais. Entre lendas e
histórias, a principal de
todas as versões esta-
belece: Papai Noel é aquele
que dá presentes às crian-
ças. Um grande benfeitor
que está nos cartões de
Natal, e, melhor ainda, ao
vivo nos shoppings. Papai
Noel é o Natal. Em suas
roupas fofas, com sua
barba macia, sempre com
um sorriso de avô – afinal,
ele é o “Bom Velhinho” –
e sempre disposto a pre-



GRUPOS

Versos despretensiosos

OASE informa...

O ano de 2009 chega

ao fim. Nossas atividades

foram encerradas com su-

cesso. Muito trabalhamos

e o resultado revertido em

benefício das instituições

mantidas pela Igreja e pela

paróquia. Temos muito a

agradecer por todas as

mãos que produziram os

bonitos trabalhos manuais.

Deus tem sido generoso

com a nossa OASE, instru-

mentando-a e trazendo

novas componentes para a

edificação de seu Reino.

Se por um lado temos
muito a comemorar, por
outro lado, deixaram  nos-
so convívio três amigas,
membros da nossa OASE,
chamadas por Deus.
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Lamentamos a perda de
Maria Angela Hanke, Aida
Ebelt e Jenny Koch. Esta
última, Jenny , que nos
deixou neste mês de de-
zembro depois de uma
longa caminhada na
OASE; era viúva do Pastor

Sofia Renner

Será cafona fazer poesia?

Rimar alegria com dia?

Dizer que os passarinhos cantam

e as rosas em flor nos encantam?

Quem vive em selva de pedra

não ouve o passarinho cantar,

não vê a rosa desabrochar,

só lhe resta ler poesia.

Não sabe do butiazeiro

que mora no meu jardim,

Egon Koch de nossa Paró-

quia. A igreja, construída

em sua época, completará

quarenta anos em 2010.

Esperamos que mais

mulheres sintam-se moti-

vadas a trabalhar conosco

para juntas enfrentarmos
novos desafios.

Convidamos a todas
as mulheres de nossa paró-
quia para estarem co-
nosco, no reinício de nos-
sas atividades, no da 04
de março de 2010. Diga
sim ao nosso convite!

Um feliz e abençoado
Natal e Ano Novo, é o que
deseja a OASE Matriz.

Obeloni Reinke

Presidente

Quem vive em selva de
pedra não ouve o
passarinho cantar, não vê
a rosa desabrochar, só lhe
resta ler poesia.

desconhece a coruja noturna

que assusta meu galo mirim.

Mas o galo mirim não existe,

nem butiá, nem rosa e jardim.

Também moro em selva de pedra,

mas gostaria que fosse assim.

Que o ipê amigo me saudasse,

a minhoca alegre me acenasse,

que a rainha-dos-prados desabrochasse

e a selva de pedra desmoronasse.

Temos muito a
agradecer por todas as
mãos que produziram
os bonitos trabalhos
manuais.
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Inauguração do Berçário

“Sonho que se sonha

só, é só um sonho.

Sonho que se sonha

junto, é o início da realidade!”

Este foi o tema que

embalou o desfecho de

mais um sonho concreti-

zado pela Instituição Lupi-

cínio Rodrigues: a cons-

trução do berçário. Este

sonho começou a se tornar

realidade no final de 2008

e a sua inauguração acon-

teceu no dia 26 de no-

vembro deste ano.

Muitas pessoas se

envolveram neste projeto.

Pessoas que doaram via

Funcriança, amigos da Pa-

róquia Matriz e colabo-

radores. Também tivemos

algumas parcerias como a

com a Fundação Maurício

Sirotsky Sobrinho e com a

Fundação Liselotte e Rosina

Heinrich. Com estes re-

cursos, conseguimos cons-

truir o berçário e também

adaptá-lo conforme as

exigências da Secretaria

Municipal da Educação de

Porto Alegre.

A concretização deste

sonho se deveu também

ao empenho de pessoas

voluntárias, de colabo-

radores e da comunidade

que se dispuseram a en-

frentar este desafio co-

nosco e acreditaram em

um lugar adequado e cada

vez mais qualificado para

A banda da JESP

Foram várias as tenta-

tivas para a formação de

uma banda de jovens com

atuação duradoura. Muitos

músicos colocaram seu ta-

lento e esforço nesta ta-

refa, e o resultado de hoje

é um grupo estável e en-

trosado. Haviam os instru-

mentos, o espaço, o horá-

rio – faltavam os músicos.

A solução que surgiu

nos parecia improvável:

formar a banda a partir de

músicos em fase de apren-

dizado. Com a disposição

do Amir Straub, do Ricardo

König e da Beatriz Pitrofski

em aprender seus instru-

mentos colocando seu apren-

dizado a serviço de nossa

comunidade, meio caminho

havia sido trilhado. Só

faltava o baterista.

Com a chegada do
jovem professor de música
Thiago Berger Moreira à
Lupicínio, a paróquia
decidiu contratá-lo para
coordenar os ensaios. O
elo se fechou. Eu relatei
minhas experiências e
ajudei a banda a se har-
monizar. Hoje ela tem vida
própria, independe da
minha presença.

O entrosamento e a
performance musical do

grupo evoluiu de forma
surpreendente em um
ano. Sua estréia foi no dia
26 de abril. Com as apre-
sentações nos cultos domi-
nicais, veio a responsabi-
lidade, mas também o in-
centivo. A comunidade
acolheu muito bem a ban-
da e valorizou esta expres-
são musical ao lado de
outras tão significativas.

Em 2009 o grupo se
dedicou a aprender a tocar
junto, a dosar o volume, a
ouvir e a ter mais segurança
dentro de um repertório
baseado no Hinos do Povo
de Deus – vol. 2. Em 2010,
a pretensão é a de incre-
mentar os arranjos e
ensaiar músicas próprias,
participando do Festival
Luterano de Música.

P. Cláudio Kupka

o atendimento das crian-

ças da Lupi.

Agradecemos de

coração a todas as pessoas

que conosco sonharam e

sonham com uma nova

realidade para toda a

humanidade!

Abraço fraterno,

Juliana Ruaro Zachow

Muitas colaboradores se
dispuseram a enfrentar
este desafio conosco e
acreditaram num lugar
adequado e cada vez
mais qualificado para o
atendimento das
crianças da Lupi.

Foi surpreendente como
o entrosamento e a
performance musical da
banda da JESP evoluiu
em um ano.



No dia 10 de novem-
bro de 1999 realizava-se a
primeira reunião-almoço
do Grupo de Empreende-
dores Evangélico-Lute-

ranos de Porto Alegre. Esse
evento foi idealizado pelo
pastor Godofredo Guilher-
me Boll, que já vinha parti-
cipando regularmente das
reuniões da ADCE –
Associação dos Dirigentes
Cristãos de Empresas do
RS. O P. Boll convidou o
pastor Kurt Rieck, Rudi
Rubens Essig, Carlos Hen-
rique Schmidt e Eugênio
Dietrich, e juntos cuidaram
da organização, tendo

10 anos do GEELPA

como palestrante o pastor
e ex-presidente da IECLB e
FLM Gottfried Brake-
meier. Esse primeiro en-
contro superou as expec-
tativas mais otimistas,
contando com a presença
de trinta e nove partici-
pantes. Já no início de
2000, ao grupo coorde-
nador, presidido por Rudi
Rubens Essig, juntaram-se
Clóvis Benoni Meurer,
Nestor Arnaldo Mentz,
Paulo Eduardo Kichler, Tito
Lívio Goron, Flávio Möller
e o pastor Ulrico Sperb.

Tito Lívio Goron pas-
sou presidir a partir de
março de 2003 o grupo
coordenador, que é, atual-
mente, composto pelo
pastor Ulrico Sperb, Carlos
Henrique Schmidt, Clovis
Benoni Meurer, Flávio
Möller e Rudi Rubens Essig.

O GEELPA reúne-se
toda quarta quarta-feira
do mês e tem por objetivo:
Cultivar um vínculo fra-
terno entre empreende-
dores evangélico-luteranos
da Grande Porto Alegre,
fortalecendo a sua vida
cristã e seu testemunho
público na sociedade e no
mundo empresarial.

Nos tempos da Re-
forma Protestante houve
a valorização dos leigos,
do cristão e do cidadão.
Outras mudanças ocor-
reram na sociedade em
geral, como as profissões
e os ofícios seculares, que
foram valorizados como
dons de Deus e como
vocação (Beruf/Berufung).
Esta mudança foi a fonte
inspiradora do lema do
GEELPA – Empreender é
um dom de Deus.

A coordenação do
GEELPA igualmente se
preocupou em criar um
documento norteador
contendo um conjunto de
fundamentos éticos e vi-
são norteadora para suas
ações empreendedoras e
profissionais na socie-
dade, em junho de 2007.

Nestes dez anos de
existência do grupo foram
realizadas noventa reu-
niões-almoço com pales-
tras. Oitenta e cinco pes-
soas palestraram, algumas
mais de uma vez, como
o P. Walter Altmann
(quatro), P. Gottfried
Brakemeier (três), P. Harald
Matschisty, Belmiro Meine
e P. Martin Norberto
Dreher (duas vezes cada
um). Cinco reuniões-almoço
foram realizadas em
conjunto com a ADCE. No
total, contabilizamos 3.480
participantes nestes dez
anos de existência do
grupo, sendo 3.253 do
GEELPA e 227 da ADCE.

As palestras abran-
geram onze grandes temas,
assim distribuídos:

O objetivo do
GEELPA é Cultivar

um vínculo
fraterno entre

empreendedores
evangélico-
luteranos

fortalecendo a sua
vida cristã e seu

testemunho
público na

sociedade e no
mundo

empresarial.

Nº de
palestras

Temas abordados Participantes

16

12

9

9

8

8

8

6

5

5

4

Assuntos teológicos

Luteranismo

Educação

Empreendedorismo e fé cristã

Empreendedor - responsabilidade social e

ambiental

História econômica

Fé e saúde

Política

Políticas públicas em Porto Alegre

Gestão empresarial

História

626

394

287

330

298

272

353

333

235

186

166



O pecado original

A doutrina do pecado
original rendeu muitos
descaminhos teológicos,
vários imaginários popu-
lares que nada têm a ver
com a mensagem bíblica
e uma boa dose de sofri-
mento principalmente pa-
ra pais de recém-nascidos.

Em uma leitura equivo-
cada da Bíblia, concentrou-se
a doutrina do pecado ori-
ginal no fato de os seres
humanos serem gerados
em relações sexuais.
Entendeu-se que o sexo
por si só, pelo fato de ser
sexo, é pecado. Se jogou a
culpa maior na mulher,
transformando-a em gran-
de vilã e em criatura de
segunda categoria, subal-
terna, algo do qual até hoje
não nos livramos total-
mente. No imaginário po-
pular se criou a ideia de
que a primeira saída da
mãe, após o parto, deveria
ser para a igreja. Uma visi-
tinha à vizinha já poderia
ser perigosa. Viajar com
uma criança antes de ela
ser batizada, então, nem
pensar. Leituras equivo-
cadas, feitas pela Igreja

através de séculos, criaram
um instrumento de coer-
ção para que os pais bati-
zassem o quanto antes as
crianças. Pior do que isso
era o chamado batismo
intra-uterino, de largo uso
em determinada época.
Assim se procurava as-
segurar que o pecado ori-
ginal fosse perdoado e a
criança se tornasse cristã.
Para responder à pergunta
pelo destino de recém-
nascidos que morriam
sem o batismo, se criou o
limbo, lugar de onde as
almas poderiam ser resga-
tadas para o reino dos
céus. Aliás, o Papa aboliu
o limbo há pouco tempo.

A Bíblia afirma que
tudo é muito mais simples.
Nascemos pecadores por-
que Adão e Eva (por favor,

Adão e Eva, não somente
a Eva!) usaram mal a liber-
dade ganha como presente
de Deus. No fundo, eles
caíram na conversa de po-
derem ser iguais a Deus,
uma estupidez, aliás, que
ainda anda na cabeça de
muita gente. Desde lá (não
por termos sido gerados
através do sexo!) o pecado
faz parte do nosso DNA,
também do DNA do último
ateu. É por isso que agimos
contra Deus, contra a sua
criação, e até contra nós
mesmos. É isso que vamos
encontrar em uma infini-
dade de passagens bíbli-
cas, quase que “cantado em
prosa e verso”. Ser gente é
ser pecador. Na mesma
Bíblia, porém, encontramos
outra mensagem, a saber:
que Deus ama a sua criação
e a sua criatura, apesar do
pecado. Que ele vai além,
perdoando o pecado e
dando uma nova chance ao
ser humano cabeçudo, o
qual teima em pecar.
Martim Lutero encontrou
uma fórmula que nos
ajuda até hoje: o ser hu-
mano é, simultaneamente,
justo e pecador. Justo,
porque Deus justifica,
perdoa e dá nova chance;
pecador, pela teimosia em
insistir no pecado, apesar
e contra o amor de Deus.

Um documento fun-
dante da Igreja Luterana
(Lutero não queria uma
Igreja que se denominasse
por seu nome!), a Confis-
são de Augsburgo, fala do
pecado original logo no seu
segundo artigo. Eis o tre-
cho principal: “ensina-se,
outrossim, entre nós, que
depois da queda de Adão
todos os homens natural-

mente nascidos são con-
cebidos e nascidos em pe-
cado, isto é, desde o ven-
tre materno todos estão
plenos de concupiscência e
inclinação más”. É interes-
sante que o artigo seguinte
da Confissão de Augsburgo
fala do Cristo e de sua ação
por nós, para no quarto
artigo falar da justificação,
tudo muito antes de
qualquer condenação! Ali
se lê: “ensina-se também
que não podemos alcançar
remissão do pecado e
justiça diante de Deus, por
mérito, obra e satisfação
nossos, porém que rece-

bemos remissão do pe-
cado e nos tornamos justos
diante de Deus pela graça,
por causa de Cristo”. E
sabendo disso, é que o
apóstolo Paulo pode con-
fessar publicamente: “...não
faço o que gostaria de
fazer. Pelo contrário, faço
justamente aquilo que
odeio” (Rm 7. 15b).

Pecadores desde a
nossa origem, nós pode-
mos contar com o amor de
Deus, que nos perdoa e
nos toma pela mão para
guiar-nos por caminhos
que levam a uma vida
responsável diante do
próprio Deus, diante da
criação e das criaturas e
diante de nós mesmos.

Harald Malschitzky

O que você lê?
Good (Bem)
ou Evil (Mal)?

Martim Lutero
encontrou uma
fórmula que nos
ajuda até hoje:
o ser humano é,
simultaneamente,
justo e pecador.
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A vida se faz de várias

experiências. Algumas

destas se fazem na relação

com pessoas amigas, na

família, na igreja.  Estas

experiências permanecem

e se armazenam em nossa

memória. Haverá o regis-

tro de momentos agra-

dáveis e marcantes que

são, inclusive, relembrados

no decorrer de novas expe-

riências. Outras situações,

quem sabe, nos deixaram

inquietos.  A questão é: co-

mo vamos proceder diante
de tantas situações que a
vida acabou registrando
no decorrer dos tempos?

Com o decorrer dos
tempos e com o cres-
cimento do “mercado
religioso”, algumas pes-
soas buscam cada vez
mais experiências com o
transcendente. Não resta
dúvida de que esta situa-
ção gera simpatias e tantas
outras antipatias; ela
também desperta frustra-

Igreja acontece no encontro com o outro

ções e aversões às reli-
giões. Assim como cres-
cem e surgem novas igre-
jas, aumentam também
aqueles que se dizem cris-
tãos, mas não estão inte-
grados  a uma comuni-
dade.  Esta situação, dian-
te da qual não se tem uma
resposta pronta, desafia as
igrejas. Mas há perguntas:
podemos ser cristãos des-
vinculados de uma
comunidade cristã?

A Paróquia Matriz
busca ser uma igreja
inserida na tradição da
Reforma, uma igreja que
não está pronta, mas que
acolhe os desafios deste
tempo. A paróquia tem
criado programas que
consideram a solidão da
vida moderna, a neces-
sidade que temos da convi-
vência, o desejo de nos
articularmos e dizer o que
pensamos sobre os assuntos
da fé cristã. A verdade da
fé não é uma doutrina, é
um caminho que nos faz

andar, que nos envolve e
abre novos horizontes.

Na Paróquia Matriz
surgiram vários grupos
que se acrescentaram aos
já existentes, e que
consideram os desafios do
nosso mundo. Os grupos
são, na essência, marcados
pela convivência. Exem-
plos: Grupo Singular, JESP,
ALPHA, Encontros no Ca-
minho, OASE, Grupo de
Casais, Renovamente, etc.
Estes não compartilham
apenas as verdades da fé
cristã, mas promovem re-
lações nas quais a pessoa
é valorizada, sabendo da
sua importância em virtu-
de do amor de Deus que
se sinaliza no acolhimento
através do outro, irmão e
irmã na fé. Os conteúdos
da fé são experimentados
através de atitudes que
procuram expressar o amor
de Deus. Este é o desafio
e prática que procuramos
ensaiar na nossa com-
preensão de Igreja.

Pastoral do Batismo

O encontro de pais e
mães e suas crianças ocor-
reu no último dia 21 de no-
vembro. Neste encontro,
aconteceu a contação de
histórias bíblicas, o canto,
a integração. Estes encon-
tros das crianças com os
pais buscam ser de grande

auxílio para as famílias no
processo de educação cris-
tã, da prória socialização.
A Igreja busca a sua
coerência com o batismo,
ao acompanhar as crianças
batizadas na aprendiza-
gem da fé cristã. Quem ba-
tiza  educa para a fé cristã!

Singulares

O Grupo Singular, que

se reúne nos meses de

março a novembro, no

segundo e quarto sábado

de cada mês, oportuniza

espaço de convivência,

através de temas coorde-

nados por uma psicóloga

e obreiro pastor.  Além

destes encontros, realiza

dois a três passeios pela

região do nosso estado.

No dia 05 de de-

zembro, o grupo esteve

fazendo um passeio pela

região de Veranópolis.
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Encontros no Caminho

Nos meses de março
a novembro, todas as
quintas-feiras, acontecem
encontros que celebram a
convivência através de um
programa evangelístico – o
curso ALPHA. E no se-
gundo semestre acontecem
os chamados “Encontros
no Caminho”, que co-
meçam sempre às 19h,
com uma gostosa janta.
Viver a fé também passa
pela comunhão de mesa,
na aproximação, e de se

deixar surpreender. Após
a janta temos uma pa-
lestra e segue uma ativi-
dade de grupo na qual
podemos dialogar, com-

Novo sistema de dados da CEPA

via Internet para cada

usuário cadastrado e com

acesso autorizado.

Com esta ferramenta,
a condução dos trabalhos
de nossas comunidades
será em muito facilitada.

Igualmente o fluxo de

informação entre membros

e comunidades será muito

mais ágil por causa da

integração dos sistemas.

partilhar as nossas com-
preensões da fé cristã.
Este espaço é importante
pelo compartilhar da
nossa compreensão acerca

de Deus. A verdade está
entre nós, à medida que
nos colocamos na pre-
sença de Deus e buscamos
por sua vontade. Venha e
participe conosco no
próximo ano. Quem sabe
é tempo de fazer algo
diferente, de participar de
uma atividade na qual
Deus possa surpreender
você através deste espaço
que foi pensado para cada
um(a), filho(a) de Deus.
Viva um novo momento na
sua vida em 2010.

Em 2010, a-
contecerá a im-
plantação do novo
sistema integrado
de informações de
toda a CEPA. Este
sistema será a
ferramenta de
administração de
todas as nossas
unidades. Com ele,
as paróquias exercerão a
administração contábil, de
pessoal, financeira, de
orçamento e patrimonial.
Além disso, conterá um
portal de serviços em
conexão com o site insti-
tucional da CEPA e das
paróquias. A novidade é
que este sistema será on
line, ou seja, será instalado
num servidor central que
disponibilizará o acesso
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Ofícios

Membros Novos

Rubens Coutinho Fernandes

e Rejane Maria de Freitas

Fernandes; Elizabete de

Lima; Darcy Machado

Pereira; Andrea Parisi Kern

e Carlos Fernando Silva

Bahima; Dilson de Me-

deiros Alves e sua filha

Mariah Clara Santos de

Medeiros Alves; Carlos

Eduardo Utz, Madeleine

Cavalheiro Möller e seus

filhos Andre Möller Utz e

Alexia Möller Utz; Carina

Sander Costa  e Eduardo

Moura Mendes; Claudio

Luiz Brueckheimer, Juliane

Inge Jung Brueckheimer e

seus filhos Mateus Luiz

Brueckheimer e Julia

Brueckheimer; Cristian

Ricardo Nin Brauer;  Mar-
celo Herberts e Cristiane
Raupp Höller;  Lucy Floripa
Petersen Cogo; Paulo
Sérgio Henicka.

Batismos

13/09/2009 - Caio Strelow
Lima, filho de Paulo Santos
Lima Jr. e Ingrid Corrêa
Strelow Lima.

03/11/2009 - André Müller
Utz, filho de Carlos
Eduardo Utz e Marlene
Cavaleiro Möller.

13/12/209 - Gabryel Arthur
Conrad Acosta, filho de
Rinaldo Silveira Acosta e
Carmen Lucia Conrad dos
Santos.

13/12/2009 - Leonardo
Lagemann Dienstmann,
filho de Paulo Ricardo

Dienstmann e Eliana
Lagemann Dienstmann.

13/12/2009, Sofia Hanni
Ew, filha de Ani Reni Ew.

Casamentos

20/11/2009 - Eduardo
Moura Mendes e Carina
Sander Costa.

04/12/2009 - Carlos
Fernando Silva Bahima e
Andrea Parisi Kern.

Óbitos

23/08/2009, Amalia Au-
gusta Striebel, com 95 anos;

09/09/2009 - Ilse Kaastrup
Bommhardt, com 92 anos;

11/09/2009 - Iria Fetzner,
com 86 anos;

15/09/2009 - Roberto

Borowski, com 40 anos;

29/09/2009 - Rodolpho

Carlos Siegmann, com

78 anos;

11/10/2009 - Elmi Liri Hirtz

Blank, com 76 anos;

14/10/2009 - Rosane Heineck

Schmitt, com 61 anos;

19/10/2009 - Eugen Arnold

Nast, com 99 anos;

01/12/2009, Nelson Gui-

lherme Böck, com 87 anos;

04/12/2009 - Sadi Budke,

com 38 anos;

05/11/2009 - Cesar Au-

gusto Cunha Correa,  com

52 anos;

05/12/2009 - Jenny Iris

Koch, com 79 anos;

08/12/2009 - Anita Sperb

Jung, com 92 anos.

As estrelas brilharam!

No dia 12 de de-
zembro, aconteceu a
oficina de Natal das
crianças do Culto Infantil.

As crianças montaram
um presépio e ensaiaram
o teatro sobre a estrela do
Natal. Todas estavam mui-
to felizes em participar do
evento natalino e isso foi
muito contagiante para
quem tomou parte.

A participação da Eli-
sabeth Hack e do Guido

Reinke na parte musical
ajudou a recriar o clima do
nascimento de Jesus
Cristo, tanto na oficina
como na apresentação na
igreja, no dia seguinte.

Nossa gratidão às orien-
tadoras do Culto Infantil
que incansavelmente têm
acompanhado as crianças
no decorrer de 2009.

Desejamos que esse
clima de alegria nos acom-
panhe em 2010!
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Bienal do Mercosul e essa
é uma competição de
peso, pois disputam públi-
cos semelhantes...

Ao mesmo tempo,
sempre se verifica que a

Feira muda ao sabor dos
tempos. Há alguns anos
tivemos uma “invasão” de
livros de auto-ajuda –
certamente um reflexo dos
tempos “bicudos” que
vivíamos, com inflação
desenfreada e grande
desemprego. Pouco de-
pois, foi a vez dos livros
da coleção Pocket, da
L&PM. De novo, uma re-

lação direta com a situação
nacional: a procura por
livros de baixo custo havia
aumentado muito e uma
boa parte dos livreiros viu
nesse segmento uma opor-
tunidade de negócios.

E, nesse ano, houve a
chegada dos vampiros!
Mas não pensem que foi
nosso velho amigo, o
Conde Drácula, que veio
aterrorizar a praça. Tão
pouco foi o Vampiro
Lestat e sua banda de rock

que veio fazer um show

da sua turnê em algum
evento paralelo. Foi a
turma de Crepúsculo e Lua

Para que ir à Feira do Livro?
Aconteceu de novo...

Os jacarandás floriram, o
tempo se armou para a
chuva e a Feira do Livro
começou mais uma vez.
E, de novo, os leitores se
prepararam para a mara-
tona de ir à praça, remexer
nas caixas e balaios, pro-
curar “aquela” publicação
desejada, buscar o autó-
grafo de seus autores prefe-
ridos... será que foi assim?

Na verdade, o que se
viu na imprensa foi um
pouco diferente. Não que
nós leitores não tenhamos
feito isso, mas aparente-
mente nosso número di-
minuiu. E qual a razão?
Ninguém sabe direito, mas
o que as reportagens con-
tam é que as pessoas vão
à praça, visitam a Feira,
vão às palestras e eventos
paralelos, mas compram
cada vez menos.

Uma coisa que pode
estar acontecendo é a
Feira estar se transforman-
do num acontecimento cul-
tural muito amplo e per-
dendo o foco central: o
livro. São muitos eventos,
palestras e exposições que
podem estar tirando o
tempo que as pessoas
teriam para visitar as
barracas de livros. A cada
dois anos, por exemplo, há
a pesada competição da

Os vampiros invadiram a Feira do
Livro e os mortais foram conferir os

novos passos da história de amor
entre Bella Swan e Edward Cullen

A formação de novos leitores continua e a área infantil tem crescido a

cada ano, com muitas atividades e contato com autores e artistas.

Nova que chegou com
tudo. Claro que com eles,
vieram esses velhos amigos
e mais alguns novos suga-
dores de sangue alheio
atraídos pelo sucesso
mundial de Bella e Edward.
Para quem não sabe, esses
dois formam o par român-
tico do momento e seu
relacionamento explora as
fronteiras entre o mundo
dos mortais e o dos vam-
piros – um detalhe muito
contemporâneo é o fato de
Edward Cullen ser um vam-
piro “vegetariano” (que não
consome sangue humano).

Apesar dessas idas e
vindas de público, de
temas e tendências mo-
mentâneas ainda acho que
a Feira tem atrativos de
sobra para valer a visita.
Até por razões muito
simples: em que outro
lugar se pode visitar todas
as maiores editoras cristãs
na mesma tarde, com a
oportunidade de rever os
amigos, ouvir ótima mú-
sica, ir a palestras sensa-
cionais e, se isso for pouco,
conhecer autores tão
incríveis como Ziraldo e
Ruben Alves?

Anote na sua agenda:
quando os jacarandás
florescerem novamente, vá
à Feira do Livro!

 Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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E o que dizer do Patrono? Que ele é/será inesquecível, claro!
Há muito tempo não se via um patrono tão feliz! A festa que Carlos Urbim fez a cada
dia foi algo inesquecível! Seu bom humor, a felicidade de ter sido escolhido, o carinho
com que se relacionou com o público foi a grande marca da 55a Feira do Livro. Fiquei
muito feliz por sua eleição por várias razões, mas cito duas em especial: primeiro,
por ter tido a grande satisfação de trabalhar em um livro com ele (Nasce um Livro,
2006) e também porque foi maravilhoso ver um autor de literatura (dita) infantil ser
escolhido – até que enfim! Sua escolha foi acertadíssima também por isso: se a Feira
do Livro quer continuar encantando, deixe ir à ela as criancinhas e não as atrapalhe.
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Sou Jonas Zenkner
Beier, estudante do dé-
cimo semestre do Curso
de Teologia, na Faculdade
EST, membro desta Paró-
quia. Venho hoje propor
uma pequena reflexão a
respeito do nosso com-
promisso, enquanto Igreja
de Jesus Cristo, para com
aquelas pessoas que, por
algum motivo, perderam o
seu direito à liberdade, ou
seja, os encarcerados.

Quando refletimos
sobre esta temática, es-
tamos sujeitos às mais
diversas opiniões, porém
não podemos perder de
vista que estamos falando
de seres humanos, iguais
a nós, irmãos e irmãs que,
infelizmente, não tiveram
as mesmas oportunidades
que nós, ou até mesmo

não souberam resistir
frente às tentações.

A prática da visitação
a pessoas encarceradas é
proposta pelo próprio
Jesus Cristo, quando, no
Evangelho de Mateus,
capítulo 25, versículos 34
a 40, ele diz: “Então dirá
o Rei aos que estiverem à

sua direita: ‘Vinde, ben-

ditos de meu Pai. Possuí

por herança o reino que

vos está preparado desde

a fundação do mundo;

porque tive fome, e me

destes de comer; tive sede,

e me destes de beber; era

forasteiro, e me aco-

lhestes; estava nu, e me

vestistes; adoeci, e me

visitastes; estava na prisão

e fostes ver-me’. Então os

justos lhe perguntarão:

‘Senhor, quando te vimos

com fome, e te demos de

comer? Ou com sede, e te

demos de beber? Quando

te vimos forasteiro, e te

acolhemos? Ou nu, e te

vestimos? Quando  te

vimos enfermo, ou na

prisão, e fomos visitar-te?’

E responder-lhes-á o Rei:

‘Em verdade vos digo que,

sempre que o fizestes a um

destes meus irmãos, mes-

mo dos mais pequeninos,

a mim o fizestes”. Bem como

na Carta aos Hebreus,

capítulo 13, versículo 3,

que diz: “Lembrai-vos dos
presos, como se estivésseis

presos com eles, e dos
maltratados, como os
sendo vós mesmos
também no corpo.”

Portanto, a partir
desses fundamentos, nós,
cristãos, devemos incor-
porar essa prática e
encarar essa realidade que
assombra tantas famílias,
independente da classe
social, etnia, religião, etc.
Contudo, para que tais
visitas aconteçam, é neces-
sária uma equipe de
apoio, tanto dentro como
fora dos presídios, para
que esses internos sejam
atendidos como merecem:
filhos e  filhas de Deus.

E nós, evangélicos
luteranos, que pregamos
a simultaneidade de
semos justos e pecadores,
conforme Romanos 1.17,
que diz “o justo viverá por
fé”, associada à idéia de
Martim Lutero, de que
não há diferença entre
“pecadinho” e “pecadão”,
compreendemos que
somos seres humanos

“Quando estive preso e fostes me visitar...”

Uma das fotos mais famosas de Woodstock, mostrando um casal abraçado
depois de passar a noite ao relento.

“necessitados” da reden-
tora e arrebatadora graça
de Deus. E essa é uma
chave que pode nos abrir
inúmeros cadeados para,
de fato, libertar essas
pessoas, e conseguir que
elas se ressocializem de
maneira digna e se
reconciliem com suas
famílias e com a socie-
dade. Por esses motivos,
acredito que essa possa
ser uma preocupação
nossa também, participar
da vida dessas pessoas
para que elas consigam
tornarem-se sujeitos da
sua história, e não objetos.

Após essa grande
oportunidade de com-
partilhar um pouco da
pesquisa com que tenho
me ocupado nos últimos
anos, agradeço à Paróquia
pela oportunidade, e
desejo que essas poucas
palavras sirvam de inspi-
ração para o nosso agir e
pensar diante dessa situa-
ção especial. Que nosso
agir e pensar se baseiem
no mandamento deixado
por Jesus Cristo, no Evan-
gelho de Marcos 12.31,
que diz: “Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento
maior do que esse”. E que
Deus vos abençoe.

Jonas Zenkner Beier

A justificação pela
fé é uma chave que

pode nos abrir
inúmeros cadeados

para, de fato,
libertar essas

pessoas, e
conseguir que elas
se ressocializem de
maneira digna e se

reconciliem com
suas famílias e

com a sociedade.



Os sábios visitam o rei Jesus
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Os sábios que vieram de longe trouxeram presentes lindos e caros para Jesus, o filho de Deus.
Pinte a cena, depois recorte cada presente e coloque na mão de cada sábio.
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Papa facilita conversão de anglicanos

O papa Bento XVI deu
um importante passo para
facilitar a conversão ao
Catolicismo de anglicanos
que consideram que a sua
religião se tornou liberal
demais. O documento
Constituição Apostólica
aprovado pelo Papa, aceita
que anglicanos adiram ao
Catolicismo romano sem
abrir mão de algumas das
suas tradições.

Esta medida institu-
cional, talvez a mais clara
e ousada já tomada pelo
Vaticano, deve-se ao cres-
cente descontentamento
de alguns setores da Igreja
Anglicana, principalmente
em relação à mudanças
como a ordenação de sa-
cerdotisas e a nomeação de
bispos homossexuais.

A nova estrutura per-
mite a nomeação de líde-
res, em geral bispos oriun-
dos das fileiras dos padres
anglicanos solteiros, para
que comandem comuni-
dades de ex-anglicanos
que se convertam ao Cato-
licismo e reconheçam o pa-
pa como seu líder máximo.

A conversão mais
proeminente dos últimos
tempos foi a do ex-
primeiro-ministro britâ-
nico Tony Blair, que se
tornou católico depois de
deixar o cargo, em 2007.

As novas regras, que
entram em vigor breve-
mente, não afetam o
celibato clerical católico, e
mantém a antiga prática
de permitir que um padre
anglicano casado mante-
nha seu matrimônio, caso
se converta.

Por outro lado, Aki-
nola, que representa um

grupo de prelados des-
contentes com o arcebispo
de Canterbury, Roman
Williams, diz que “não é o
momento de abandonar a
Comunhão Anglicana”.
O grupo contesta a linha
liberal do chefe da Igreja
Anglicana e não aceita a or-
denação de homossexuais.

Akinola agradeceu a
oferta do papa Bento XVI,
e animou “aqueles angli-
canos que estão conside-
rando o convite da Igreja
Católica a reconhecer que
as igrejas anglicanas estão
se fortalecendo em todo o
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mundo e oferecendo um
vibrante testemunho do
trabalho transformador
de Cristo”.

No encontro
em Roma do dia
21 de novembro
entre o arcebispo
Roman Williams e
o papa Bento XVI,
apesar das rela-
ções tensas entre
as igrejas, a con-
versa foi consi-
derada “cordial”.
Williams afirmou

que os anglicanos não
conseguem colocar-se de
acordo sobre quais são os
problemas de primeira ou
segunda ordem.

O Vaticano, após o en-
contro, informou que nos
próximos dias se reunirá a
comissão encarregada de
preparar a terceira fase do
diálogo teológico interna-
cional entre ambas as partes.
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Williams, no
encontro com o papa
Bento XVI, afirmou
que os anglicanos
não conseguem
colocar-se de
acordo sobre quais
são os problemas
de primeira ou
segunda ordem.

Arcebispo Roman Williams e o papa Bento XVI




