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Pessoas para servir a Deus!
Há pouco tempo, me dispus
a ajudar um grupo de pessoas a
montar um evento. E, quando
estava lá carregando cadeiras e
mesas, ouvi de um dos organizadores que eu era a primeira
pessoa a dizer que quer ajudar
e que apareceu! Parece estranho
comentar isso, porque enquanto
vemos os noticiários vomitando
denúncias e notícias terríveis sobre nosso país, é impossível não
pensar que muito do que funciona (e bem) no Brasil se deve ao
trabalho voluntário. Então por
qual razão há vezes em que não
aparecem pessoas para ajudar?
Somos um povo solidário e
que se dispõe a contribuir e ajudar naquilo que nos comove ou
inquieta. Há um número incrível
de ações solidárias acontecendo
à nossa volta, que vão de ações
pequenas como a que falei antes
à distribuição de comida a moradores de rua, passando por cuidar
de praças e arrecadar ração para
animais abandonados. Literalmente, há todo tipo de ação voluntária
acontecendo à nossa volta.
A outra face da moeda é que
há um grande número de pessoas
que fala sobre solidariedade e participação voluntária, mas não se
levanta para fazer algo. É a situação
do início desse texto. Infelizmente

isso é bastante comum em nossas
paróquias e comunidades, onde há
pessoas que consideram ter sido
chamadas apenas para dar palpites
ou tecer críticas. “Feito é melhor
que perfeito” dizia um cartaz que
vi há algum tempo e isso pode
ser um aviso, para quem só está
à disposição para falar e não para
servir – somos vocacionados para
ajudar, para colocar a mão na massa. É como diz o hino: “Igreja que
serve, serve” (HPD 417).
É importante pensar que o
voluntariado precisa ser um serviço
prestado de coração aberto, de

forma espontânea. Sendo assim,
torna-se um serviço prestado a
Deus – Jesus deixa isso bem claro
quando diz que cada ação feita em
benefício de pessoas necessitadas
é, na verdade, uma ação feita a Ele
próprio (Mateus 25.34-40). Ainda
dentro dessa visão, precisamos
valorizar todas as ações feitas de
bom coração, e não apenas aquelas que coincidem com o nosso
pensamento – o amor de Deus
opera de maneiras infinitas e tudo
está sob a sua guarda. Toda pessoa
é solidária e um voluntário em potencial, mas essa vocação precisa
ser estimulada e precisa ter espaço
de atuação. Deus é quem vocaciona e confia encargos a seus filhos
e filhas; quando aceitamos esses
encargos, damos glória a Deus e
nos tornamos seus instrumentos
de justiça e paz.
Outra coisa vital é incentivar
que outras pessoas desenvolvam
seus dons a serviço do Reino. Aqui
o exemplo é fundamental, pois somente quem se dispõe a “sujar as
mãos” pode falar apropriadamente
sobre isso e despertar entusiasmo
em outrem. Torna-se urgente perguntar como tem sido o trabalho de
despertar novas vocações entre nós
e como nós próprios respondemos
a esse encargo divino.
Artur Sanfelice Nunes

Meditação

Cultura e fé

Você viu?

O P. Wuchweitz reflete sobre a
difícil e importante tarefa de escolher bem nossos representantes na
próxima eleição.

Um relato sobre um lindo e profundo filme que fala sobre a vida
e a relação de Maria Madalena
com Jesus.

Thomas Kang compartilha sua rica
vivência junto ao Conselho Mundial
de Igrejas que recebeu o Papa Francisco em sua sede recentemente.
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Serendipidade
cipes de Serendip”.
Nessa história,
três príncipes do
Sri Lanka, durante
suas aventuras, faziam descobertas
inesperadas, cujos
resultados não estavam procurando
realmente.

Criada pelo escritor
britânico Horace Walpole,
a palavra Serendipidade
surge a partir do conto
persa infantil “Os três prín-
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Semelhantemente, cito Alexander Fleming
que após esquecer
uma bandeja com
estafilococos próximos a um experimento com fungos
do tipo Penicillium
descobriu a penicilina,
primeira droga capaz de
curar inúmeras infecções
bacterianas.

Percebemos então que
serendipidade nada mais é
do que a faculdade de descobrir algo agradável por
acaso. Louis Pasteur disse
que “o acaso só favorece
a mente preparada”.
Na ciência, medicina,
psiquiatria ou direito,
encontramos casos de serendipidade. No entanto,
ela surge por indivíduos
capazes de ver solução
onde outros viam problemas, de ligar eventos de
modo criativo com base
na percepção de um vínculo significativo.
Para viver essa experiência não precisa ambiente ou dom especial.
Basta estar disposto e se

Charge

aventurar, manter a mente aberta para as múltiplas
possibilidades.
A Paróquia Matriz
convida a todos a se integrar e participar da vida
comunitária. Reserve um
tempo, seja um voluntário
em atividades específicas,
ou participando dos diversos grupos presentes
para você, sua família e
amigos. Oportunidades
assim nos colocam de
frente com o acaso.
Convidamos à experiência de viver sua igreja
e sua fé e encontrar descobertas afortunadas, aparentemente, por acaso.
Tiago Strassburger
Presidente
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Eleição: algumas considerações
Vivemos dias conturbados. Um país lindo,
grande, rico se atrapalhou
e está causando enorme
frustração e sofrimento
para a maior parte da
população. Incompetência e interesses egoístas
de pessoas e de agrupamentos dos mais diversos
tipos levaram a um desregramento generalizado
na sociedade e na vida.
Pessoas vão morar em
outros lugares do mundo,
às vezes famílias inteiras,
mas especialmente muitos
jovens. Algumas palavras
entram quase sozinhas
em nossas cabeças e bocas, como “corrupção”
e “violência”. Meio que
viraram moda. Dominam
pensamentos, palavras e
vidas de pessoas.
Isso tem consequências. A insegurança é uma
delas. O medo é outra. A
raiva também. O ódio é
uma consequência forte.
Há muito ódio em pessoas
e na volta delas. E ódio
destrói sempre. Destrói
a pessoa que tem ódio e
destrói a pessoa de quem
ela tem ódio.
O que fazer? Dá para
fazer algo ou estamos
fatalmente engessados?
1 – Em termos de eleições precisamos examinar muito bem em quem
votar. O candidato em
quem votei na eleição passada foi responsável? Ou
foi omisso? Ou corrompeu? Oi foi corrompido?
Ou tenho que escolher
novo nome? Em que novo
nome posso confiar?
2 – Nem todas as
pessoas, grupos, se ren-

E, se em nossas comunidades abríssemos as
portas para meditação
e oração para derrubar
muros de “corrupção”, de
“violência” e outros?
Tenho que parar. Mesmo que meu texto fique
meio truncado. Meu espaço acabou. Meu rascunho
é muito maior. Mas vocês,
leitoras e leitoras, continuem com bons pensamentos e boas iniciativas.
deram ao mal. Há muitas
pessoas, grupos os mais
diversos, que são responsáveis e que se engajam
para o bem em suas mais
diversas expressões, em
sua vida profissional e
social. Há, entre nós e
ao nosso redor, muito
voluntariado, de parte de
jovens, de mulheres e de
homens. Poderia eu, poderíamos nós, participar
em algum lugar?
3 – Ocorre-me o Muro
de Berlim. Em 1961 o governo da Alemanha Oriental construiu um muro entre, naquele tempo e em
consequência de guerra,
as duas “Alemanhas”, a
Oriental e a Ocidental. Um
muro alto, forte. Em cima
dele havia guaritas com
guardas armados e ao
lado dele havia uma faixa
com minas terrestres. Para
ninguém poder fugir por
ali. Parecia que aquele
“murão” iria durar para
sempre. Mas em 1989
ele foi derrubado. Muitos
fatores contribuíram para
isso. Aqui menciono um
deles: Em algum momento nos quase 30 anos do
muro igrejas começaram
a abrir suas portas e con-

vidar para encontros de
oração pela paz. Aquilo
se tornou um fenômeno.
Um número crescente de
pessoas foi para as igrejas, em várias partes do
país, para meditar e orar
pela paz. E o governo,
mesmo como ditadura,
não teve coragem de impedir. Dizia-se na época
que aquele movimento de
meditação e oração pela
paz foi uma contribuição
importante no processo
de derrubada do muro.

Nossa fé cristã não se
satisfaz e não se acomoda
em ficar só com queixumes e desesperança.
Pastor Wilfrid Buchweitz
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O GEELPA e o tema do ano da igreja
Neste ano o GEELPA – Grupo de Empreendedores Evangélico-luteranos de
Porto Alegre resolveu
contribuir com as
discussões sobre o
tema do ano da IECLB, isso por entender que pode colaborar positivamente
para que, no âmbito
da Igreja, haja maior
reflexão sobre ideias
e subtemas que são do
interesse dos empreendedores, empresários e
dirigentes cristãos.
Achamos que há aspectos importantes dentro do tema IGREJA, ECONOMIA E POLÍTICA, que
precisam ser analisados,
especialmente nos dois
últimos campos. E que,
se refletirmos com propriedade sobre eles, quem
sabe possamos assumir
depois um protagonismo
maior no seu debate nos
segmentos sociais mais
próximos, e quiçá alcançar
toda sociedade gaúcha.
Para isso elencamos
um conjunto de subtemas que nos parecem
importantes para serem
discutidos no nosso meio,
visando maior contribuição da igreja para a transformação da sociedade
brasileira para melhor.
Na nossa primeira
reunião-almoço do ano
(abril), propusemos para
discussão o tema “Economia social de mercado”,
que se constitui numa
real terceira via de política econômica, de grande
sucesso atualmente na
Alemanha e na Áustria; na

segunda reunião-almoço
(junho), a proposta foi o
estudo do tema “O papel
do dirigente cristão na
sociedade atual”, objetivando chamar a atenção
de todos para o papel que
nos cabe, como agentes
de desenvolvimento, na
solução da crise conjuntural atual.
Na reunião conjunta com a ADCEPOA e
DICIELB que será realizada
em 26 de julho próximo,
estamos levando, para
reflexão de todo este grupo de entidades gaúchas
de dirigentes cristãos, o
tema “ Reforma política e
eleições”, que nos parece
essencial ser debatido
neste importante momento pré-eleitoral.
Nas reuniões-almoço subsequentes iremos
propor outros assuntos
que entendemos de alta
importância abordar no

meio cristão, como contribuição para que ecoem
positivamente, primeiro
entre nós, e depois, se
possível, na sociedade.
Estamos convidando
todos os membros das
comunidades da IECLB, e
também das denominações cristãs coirmãs, para
participarem de nossas

próximas reuniões,
refletirem sobre o
que temos a dizer,
e depois levarem
às suas comunidades, os assuntos e as
ideias nelas levantadas, para que ocorra
uma avaliação mais
ampla sobre elas no
seio da igreja e, quem
sabe, um eco maior
delas na sociedade.
Esta nos parece uma
forma de contribuição social positiva dos dirigentes
cristãos, tão necessária na
situação de dissenso social, político e econômico
em que nos encontramos
hoje em nosso país.
Tito Livio Goron
Presidente do GEELPA
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Trilha8 - Um curso de fé
As palestras, ministradas pelos pastores da
paróquia e de cidades vizinhas, nos fizeram refletir,
aprender, partilhar conhecimentos e crescer como
indivíduos no desenvolvimento da fé cristã.

Embarcamos em uma
viagem mágica na busca do fortalecimento de
nossa fé em Cristo. Os
participantes foram pais
e mães de confirmados/as
e pessoas da comunidade
da Paróquia Matriz engajados em aprender, renovar e trocar experiências
sobre a educação cristã.
Foram oito encontros que tiveram como
temas principais: Deus,
que imagem tenho dele;
sentido, como descobrilo; fé, como encontrá-la?;
pecado – o que tem a

ver comigo; Jesus – onde
céu e terra se tocam;
Tornar-se cristão – como
começa a história de Deus
comigo? Permanecer em

Cristo – como o Espírito
de Deus nos guia? Finalizamos com celebração de
renovação da nossa fé em
Jesus Cristo.

Finalizamos esta jornada mais fortes em Cristo e no que devemos seguir realizando para que
os aprendizados colhidos
sejam propagados em
nossas rodas de amigos,
familiares e comunidade.
Angela Albrecht

OASE - Chá de Maio e Bazar

No dia 17 de maio
de 2018 ocorreu o Chá e
Bazar da OASE no salão da
Comunidade Matriz, com
inicio às 14 horas. O Bazar
contou com trabalhos de
bordados, tricô, crochê e

costura confeccionados
pelas senhoras da OASE,
trabalhos manuais criados
com muito amor e carinho, onde destacam-se
pano de pratos, trilhos de
mesas, toalhas de mesa,

aventais, almofadas, pulôver infantil, meias de lã
para bebês, entre
outros. A partir
das 15 horas a
equipe organizadora recepcionou
os visitantes com
um canto, sendo
servido logo a seguir um saboroso
chá com prato
de salgados e de
doces para cada participante. Foi uma tarde de
convívio alegre, cativante
e descontraído. As integrantes da OASE convidaram amigas e familiares

para confraternizar com o
Grupo. Na ocasião ocorreu a comemoração de
aniversários, com o “Parabéns a você” entoado por
todos os participantes.
Durante a degustação o
grupo de idosos da “Associação Cultural Amigos
para sempre” apresentou
um repertório de danças portuguesas, e tem
entre seus integrantes a
Sra. Marlise Gaiger, Presidente da OASE Matriz.
O Grupo de Senhoras da
Comunidade Matriz está
agradecida com a presença das 230 pessoas que
prestigiaram este evento.

Grupo Doraci de apoio a pessoas enlutadas
O objetivo do Grupo
Doraci de Apoio a Pessoas
Enlutadas é oferecer a pessoas que sofreram perdas
de familiares e/ou amigos
momentos de acolhimento, escuta e reflexões sobre a dor experienciada.

Também, momentos de
falar sobre sua dor. Muitas pessoas atenderam
ao chamado e se beneficiaram com este trabalho
nesses quinze anos. Ao
longo desse tempo, a equipe também foi mudando:

tanto os pastores quanto
membros da equipe. Há
até participantes que, depois de superarem o luto,
permaneceram nele, por
gostarem do grupo, das
dinâmicas e do carinho
com que são acolhidos.

O que o Grupo aprendeu nesses anos todos?
Muitas coisas, entre
elas que vale a pena se
dedicar ao próximo, principalmente para aliviar a
dor alheia.

Grupos e Atividades

da Paróquia Matriz
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Grupo Arco-Íris
O Grupo “ARCO IRIS”
é um grupo para a 3ª
idade passar tardes agradáveis e prazerosas. Normalmente nos encontros
há uma curta meditação
guiada por um orientador espiritual, todos cantam, fazem brincadeiras
diversas como adivinhações, e os participantes
até contam anedotas
divertidas. As reuniões
ocorrem três vezes por
mês, sendo que na 1ª

terça-feira do mês em
idioma alemão, e, na 2ª e
4ª terça-feira do mês, em
português. Após nossas
atividades sempre há um
chá com cuca, e assim
é o acolhimento das(os)
queridas(o) amigas(os) do
ARCO ÍRIS.
Venha você também
fazer parte deste alegre e
descontraído grupo, traga
amigos, todos são muito
bem-vindos.

Passeio do Grupo Singulares
No dia 28 de abril,
o Grupo Singulares realizou um maravilhoso
e descontraído passeio
para a cidade de Morro
Reutter na companhia
de 44 pessoas. Depois
de visitar uma malharia,
tivemos a programação e
o almoço no Restaurante
El Paradiso.
Também tivemos o
Passa dia do grupo no dia
23 de junho, nas dependências da Comunidade,
com a assessoria da psicó-

da Sociedade 25 de Julho
descontraiu a todos com
danças típicas. O gostoso
almoço feito e servido
pelo cozinheiro Wagner.
A tarde encerramos
com uma meditação realizada pelo P. Werner Kiefer.

loga Simone B. Burmeister,
com o tema Conviver é um
desafio. Venha se desafiar,

com a participação de 26
pessoas. Após a palestra, o
Denis, do grupo de danças

Venha participar do
Grupo Singulares. As reuniões ocorrem sempre
no segundo e quarto sábado, às 14h30min, nas
dependências da Comunidade Matriz.

Brechó
O frio e a
chuva não colaboraram, mas a
última edição do
nosso Brechó foi
novamente um
sucesso! Foram
meses de desapego dos doadores, de arrecadação e organização dos mais
variados itens, de
roupas e calçados a brinquedos

e objetos de decoração,
entre outros.
O Brechó é uma ação
diaconal e o resultado é
dividido entre a Instituição de Educação Infantil
Lupicínio Rodrigues e o
Centro Diaconal Evangélico Luterano. Foram centenas de itens vendidos,
resultado tanto do esforço da equipe quanto da
presença de compradores,
mesmo nessa época fria.

Ações como essa, em
que pessoas se desapegam de bens e outras
pessoas os compram, vão
na contramão do consumismo excessivo que nos
é imposto.
É n e ce s s ár i o qu e
ações deste tipo sejam
sempre apoiadas, pois
necessitamos tanto dos
recursos obtidos quanto
do desprendimento de
doadores e voluntários.

OFÍCIOS E AGENDA
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Ofícios
MEMBROS NOVOS
Ana Maria Ribeiro Althoff;
Marilez Magali Cardoso e
seu filho Augusto Cardoso
de A. Vargas; Ana Karina
Roloff; Nathalia Krutzmann Alonso e seu filho
Enzo Krutzmann Teles;
Amélia Batista Silveira seu
esposo André Pulz.

Teles, filho de Geferson
Cerqueira Teles e Nathalia Krutzmann Alonso;
Henrique Webster Couto,
filho de José Maria Couto
da Silva Junior e Lauren
Maia Webster; Augusto
Cardoso de Abreu Vargas,
filho de Edimar de Abreu
Vargas e Marilei Magali
Cardoso.
ÓBITOS

CASAMENTOS
Patrícia Schneider Sechi e
Fábio Luis Sechi, dia 12 de
maio de 2018.
BATISMOS

Celina Martins Falke, filha
de Roguer Vilnei Falke e
Rita de Cássia Conceição
Martins; Enzo Krutzmann

José Antônio Mengue,
falecido em 29 de abril de
2018, aos 100 anos.
Horst Wegermann, falecido em 29 de abril de
2018, aos 71 anos.
Silma Kirst Augustin, falecida em 11 de maio de
2018, aos 87 anos.
Vera Maria Lutz Uber, falecida em 1° de julho de
2018, aos 76 anos.

Agenda
Julho
26/7 Quinta

29/7 Domingo

12h

9h

Reunião Conjunta GEELPA/
ADCE/DICIELB. Tema: Reforma
política e eleições, com o Prof.
Dr. Carlos Reverbel

5/8 Domingo

Café Colonial da OASE

16/9 Domingo

10h

Culto de Ação de Graças

12h

Almoço Comunitário e Leilão

23/9 Domingo
30/9 Domingo

18h

Encontro de Casais – Psic. Julio
Walz, sobre o tema: Vida é
des-envolvimento

11h Encontro da Família - P. Ingo
30min Wulfhorst, sobre o tema: Fé
cura?

18/8 Sábado

Assembleia Sinodal
(*participação restrita a
delegados oficiais)l

19/8 Domingo

10h

Encontro de Coros

26/08 Domingo

9h

Café da Manhã na Matriz

12h

Almoço Mensal

Setembro

15h18h

Café da Manhã na Matriz

Agosto
4/8 Sábado

1/9 Domingo

11h
Encontro da Família
30min
9h

Café da Solidariedade

10h

Culto Relembrando o Batismo
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Maria Madalena – o filme
Maria Madalena perguntou a Jesus: “Como irá ser
o Reino?” E ele disse: “– É como uma
semente, um único
grão de mostarda
que uma mulher
pegou e semeou
em seu jardim. E
ele cresceu, e cresceu. E as aves do ar
fizeram ninhos em
seus galhos.”
Assim começa
um dos mais comoventes e inquietantes filmes com
fundo bíblico do cenário
cinematográfico atual. Filmes desta categoria sempre são em parte controversos, pois sempre há
objeções, de parte a parte,
se estas obras devem servir

na Galileia e a sua
preocupação com
o significado do
Reino que pregava.
A ida a Jerusalém
intensifica o clima
dessa expectativa,
ora eufórica ora
cercada de interesses. Maria está
preocupada com as
angústias de Jesus
em relação a este
suposto clímax de
sua missão.

demônios (Lucas 8.2). No
filme ela é representada
como uma pessoa perturbada e inquieta sobre o
sentido de sua vida e sua
missão no mundo. Uma
pessoa que tem contato
com seu vazio interior e

O diálogo inicial do filme revela sua
proposta: reler a atuação de Jesus pelos
olhos de uma personagem mulher.
a interesses religiosos convencionais ou vão permitir
uma leitura mais inquietante (ou crítica) da tradição
bíblica. O diálogo inicial
revela sua proposta: reler
a atuação de Jesus pelos
olhos de uma personagem
mulher com poucas referências bíblicas, mas que
representa muito dentro
de uma releitura atual do
protagonismo das mulheres na tradição cristã.
Maria Magdala, cujo
sobrenome que remonta
o nome sua cidade natal
situada na costa sudoeste
do Mar da Galileia, era
uma mulher sobre a qual
se dizia que possuía 7

não se conformava em
viver das opções que sua
religião e sua cultura ofereciam. Seguir Jesus foi
“a” alternativa libertadora
de sua dor e angústia.
Presença incomum no
grupo dos discípulos, Maria Madalena é colocada
como alguém que muito
cedo demonstrava ter
uma sensibilidade especial
em relação a Jesus, a seus
sofrimentos, aos dilemas
e a sua intimidade com
o Pai. Ela se aproximava
piedosamente do Mestre
e correspondentemente
era valorizada pela sua
mediação sensível com o
mundo feminino. Quan-

do Jesus orava eram as
suas mãos que tocavam
abençoando as mulheres.
O filme enfatiza que Jesus
batizava seus seguidores, prática essa que era
“terceirizado” pelos seus
discípulos (João 3.22).
Por consequência, era
Maria Madalena quem
batizava as mulheres segundo o filme.
É de se esperar que
um filme como esses siga
com bastante liberdade
a narrativa bíblica. No
entanto é bastante fiel ao
sentido da proposta de Jesus. Enfatiza a sua atuação

O filme não romantiza a relação
de Maria Madalena
com Jesus. Ela percebe
que nenhuma relação
prosperará pela perspectiva da iminente perda. Maria está preocupada com
o seguimento ao Mestre,
com a libertação que ele
promove. Há quem questione a ousadia do filme,
mas, ao ser escolhida para
ser a primeira testemunha
da ressurreição, nos vem a
pergunta: Quem melhor
para compreender a notícia se não aquela que viu
sua vida ressurgir a partir
do encontro com o Cristo?
P. Cláudio Kupka
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A casa do Único
unidade conviva com a
pluralidade. Não é o mesmo que ecumenismo ou
sincretismo. O teólogo
Hans Küng diz: “Não haverá paz entre as nações
(...) sem diálogo entre as
religiões.”

Em Berlim foi lançada recentemente a pedra
fundamental de um templo que será a casa das
três grandes religiões monoteístas: Cristianismo,
Judaísmo e Islamismo. O
mesmo teto abrigará uma
sinagoga, uma mesquita
e uma igreja. Cristãos, judeus e islâmicos projetam
juntos este local destinado à preces e discussões.
Segundo os idealizadores, não se trata de
simplesmente construir
uma nova igreja, mas sim
de erigir um edifício sacro
inter-religioso. As cidades,
não só a de Berlim, se
transformaram e gente
de todas as confissões
vive nelas e quer um lugar
onde possa se congregar
nesse espírito fraterno.
Esta iniciativa reacende uma questão bastante
atual acerca do sentido do
termo “ecumenismo”. O
ecumenismo se constitui
em um processo de diálogo e cooperação voltado a
promover a unidade entre
os cristãos, de todas as
confissões e religiões.
As diversas formas
de diálogo poderiam ser
descritas da seguinte forma: temos o “diálogo de
vida”. A vida moderna
põe as várias religiões
em contato constante.
Por exemplo, hoje com o
fenômeno das migrações,
facilmente todos podemos vir a ter de tratar,
trabalhar e conviver com
pessoas de outras culturas
e confissões religiosas.
Depois, temos o “diálogo de obras”: por esta
expressão entendemos o

diálogo que se estabelece
quando pessoas de diferentes tradições religiosas
se unem para colaborar
em iniciativas sociais e
humanitárias. É preciso
então se relacionar com
as outras religiões para
responder e agir em prol
daqueles objetivos compartilhados de justiça, paz
e convivência que podem
criar um mundo acolhedor para todos e todas.
O futuro das igrejas
deve ser, portanto, um
futuro ecumênico em que
não sejam ignoradas as

diferenças doutrinárias
ou próprias da tradição,
mas no qual será dado
um peso cada vez maior
à capacidade de colaborar
na diversidade.
O diálogo interreligioso se expressa pela interação positiva, cooperativa
e construtiva entre pessoas de diferentes tradições
ou crenças religiosas ou
espirituais, tanto a nível
individual como institucional. Um dado essencial
no diálogo é a aceitação
respeitosa da diferença,
que não impede que a

Em Porto Alegre já
há um Grupo de Diálogo
Inter-Religioso, integrado
por lideranças das religiões católica, anglicana,
luterana, judaica, espírita
kardecista, budista zen,
budista tibetana, islâmica, fé-bahái, umbanda
e cultos afro-brasileiros.
A iniciativa - inédita no
Brasil - existe há 14 anos
e hoje faz parte do patrimônio espiritual de Porto
Alegre, reconhecida por
Lei Municipal. O objetivo
é a busca do entendimento mútuo, servindo como
exemplo para os povos
das diferentes etnias e
credos de que é possível
encontrar a paz através
do respeito, acolhimento
das diferenças e do diálogo amoroso. O grupo
se reúne mensalmente na
ACM, entidade apoiadora
da iniciativa.
Herta Elbern
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A visita do Papa, o Nobel da Paz e a saúde global:
alguns fatos marcantes no aniversário de 70 anos do
Conselho Mundial de Igrejas
A última reunião do
Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas
(CMI) culminou com a
visita do Papa Francisco
a Genebra (Suíça) no
dia 21 de junho. Essa
visita ocorreu por conta do aniversário de 70
anos do CMI. Além da
aclamada presença do
líder católico, houve diversos fatos marcantes
nesta reunião de um dos
principais organismos
decisórios do CMI.
Fundada logo após a
II Guerra em 1948, o CMI
é uma organização que
abriga igrejas cristãs de diversas confissões. A Igreja
Católica não é membro,
mas trabalha em conjunto
com o CMI em diversos
temas. A Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB) é membro
do CMI.
Nesta reunião, a IECLB
esteve representada por
três pessoas além de mim:

P. Dr. Rudolf von Sinner
(moderador da Comissão
de Educação e Formação
Ecumênica do CMI), P. Dr.
Walter Altmann (ex-moderador do Comitê Central) e do jovem que auxiliou na organização do
evento Renato Valenga.
Eu participei da reunião
na condição de membro
do Comitê Central.
Ao longo da reunião,
houve diversos momentos especiais. No sábado
(16/06), o Diretor-Geral

da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Dr. Tedros Ghebreyesus,
ressaltou o trabalho conjunto do CMI e da OMS
nos últimos 70 anos. Em
celebração na catedral
de Genebra no domingo
(17), a pregação ficou a
cargo do líder ortodoxo
Bartolomeu I, Patriarca
Ecumênico de Constantinopla. Outro fato marcante foi a presença de
representantes de igrejas
norte-coreanas.

Na quarta-feira (20),
Beatrice Fihn, diretora
da Campanha Internacional pela Abolição das
Armas Nucleares (ICAN),
agraciada com o Prêmio
Nobel da Paz em 2017,
enfatizou o papel das
igrejas na campanha. Por
conta de compromissos
familiares, deixei o evento antes da chegada do
Papa (21), o qual afirmou
que nossas diferenças
não devem servir como
desculpas para não orarmos e servirmos juntos:
uma mensagem importante diante da crescente
intolerância no mundo.
Que esta celebração
de 70 anos do CMI sirva
como um impulso para
que as igrejas cresçam
no diálogo e no serviço
conjunto. A IECLB, como
igreja-membro e com importantes contribuições
à vida do CMI, é também
parte desta história.
Thomas Kang
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