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Dispõe-te!
Quando se lê sobre o nascimento de Jesus no capítulo dois
do Evangelho de Mateus, uma
coisa que chama muito a atenção: o anjo sempre começa a
falar com José dizendo a mesma
palavra. E essa palavra é “dispõe-te”. Será que isso era mesmo
necessário? Será que José não era
uma pessoa disposta, ativa e que
faria as coisas sem precisar disso?
A melhor coisa para se entender é pensar como foi toda a
circunstância em torno do nascimento de Jesus. Hoje, podemos
pensar que a visita do anjo a Maria, avisando que ela ficaria grávida
antes de casar com José, não tem
muito destaque, afinal são tantas
as mulheres que ficam grávidas
antes do casamento, não é? Hoje
é assim, mas Nazaré era muito
pequena na época (estima-se que
contasse com aproximadamente
100 habitantes) e as pessoas adúlteras eram punidas com a morte
por apedrejamento. Ou seja, tanto
Maria quanto José arriscaram a
vida ao aceitar o encargo divino.
Situação nada fácil a desse jovem
casal, não é?
Sabemos o final da história, mas
é importante pensar que, mesmo
Maria e José tendo resolvido aceitar
a missão dada, nada se resolveu por
mágica. Havia uma série de providências a serem tomadas e essas
dependiam de José. As viagens que

Mas qual a razão de se falar
nisso, se ainda falta bastante tempo para o Natal? É que o exemplo
da disposição de José precisa ser
seguido por todos nós. Ele poderia ter recusado a missão que
Deus colocou a sua frente e não
precisaria ter “se incomodado”
com nada que não fosse da sua
conta. Pois é, a questão é que nós
cristãos somos chamados a nos
incomodar justamente com o que
não é da nossa conta. Jesus nos
tira a possibilidade de omissão
quando diz que quando fizermos
ou deixarmos de fazer o bem a
quem está necessitado é na verdade a ele que fazemos o bem ou o
mal (Mateus 25.35-46). Sabemos
que somos chamados a servir com
nossos dons e talentos. Também
sabemos que corremos o risco de
sermos chamados de servos maus
e negligentes, se não atendermos
ao chamado. A decisão de nos
dispormos é nossa.
fizeram, primeiro até Belém e depois
a fuga para o Egito, significavam mais
de 1.000 km entre a ida e a volta,
para serem feitos a pé ou em lombo
de burro. Ou seja, é preciso muita
disposição para largar toda a sua
vida estabelecida e sair viajando pelo
mundo. Além disso, José era o chefe
da família e era sua responsabilidade
proteger Jesus da fúria de Herodes.

Nessa edição do Jornal da
Reconciliação se falará de muita
coisa assim, de gente que se dispõe a
fazer coisas pelos outros, a sair da sua
zona de conforto e agir pelo próximo.
Nosso desafio como Igreja é termos
a disposição de aceitar o dever de
sermos solidários e amorosos.
Artur Sanfelice Nunes
Designer gráfico

Meditação

Central

Cultura e Fé

O Min. Cand. Aislan Greuel compartilha uma reflexão sobre percepção e solidariedade às pessoas
em situação de vulnerabilidade.

A Banda de Quinta celebra já cinco
anos de existência. Saiba um pouco
de sua história e propósito.

Uma reflexão sobre o atual uso
religioso das mídias sócias e sua
repercussão na realidade.
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“Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar“
(Mateus – 10,8)
busca de alternativas para
arcar com essas despesas
para as obras no prédio,
pois não cabem em nosso orçamento mensal.
Vamos ter de ser muito
criativos!!!

Nossa Paróquia passa
por momentos extremamente difíceis!!!
Em razão de atrasos
na execução de obras do
condomínio que dividimos com IECLB e CEPA, P.
Werner e sua esposa Sandra foram forçados a sair
da residência paroquial e
buscar abrigo em casa de
familiares. A infiltração
existente na residência do
P. Werner atingiu níveis
insalubres, e atingiu com
mais intensidade ainda a
residência ocupada pelo
Min. Candidato Aislan,
sua esposa Gabriele e
filhas. Não demorará a
atingir a residência do P.
Claudio e sua família, bem
como as salas da Presidência da IECLB.
Como se trata de condomínio, teremos participação financeira no
orçamento da obra, mas,
neste momento, nossos
poucos recursos são insuficientes para fazer frente
ao mesmo.
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A Bíblia nos ensina
que devemos amar Deus
acima de todas as coisas
e a nosso próximo como
a nós mesmos.
Ofertar é mandamento bíblico! É demonstração de amor e caridade.
Todos os que ofertam com
amor e alegria fazem com
que Deus se alegre lá nos
céus para nos abençoar aqui na terra. Dar de
graça com seu coração e
você também receberá de
graça!
Nossos pastores são
importantes para nossas
convicções religiosas. Nos
momentos de alegria ou
aflição, estão ao nosso
lado. É dever da comunidade pegar junto, movimentar-se para auxiliar na
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superação da dificuldade
financeira que enfrentamos neste momento. A
manuteção é de responsabilidade de todos nós.
É necessário que toda
(toda mesmo!) a comunidade esteja unida na

Deus tudo vê e tudo
sabe! Ele ama todos os
atos de amor que em
seu nome fazemos! Necessitamos da colaboração de todos!

Charge

Carlos Souto Júnior
Presidente
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Em noite de muito frio em Porto Alegre, Inter e Grêmio se unem
para abrigar moradores de rua
Repercutiu em nível
internacional a parceria que Internacional
e Grêmio tiveram no
mês de julho de 2019.
Arquirrivais em campo,
mas que diante de um
problema real, se unem
para o bem comum.
Internacional abre
o ginásio “Gigantinho”
para os moradores de
rua passarem a noite
gelada de Porto Alegre.
Grêmio auxilia com colchões e mantimentos.
Essa é uma daquelas notícias que me enchem de
esperança. Afinal, mesmo
com sua centenária rivalidade, fazem uma ação
pontual em prol daquelas
pessoas que estão em situação delicada.
Infelizmente, não é
novidade para nós que
haja pessoas em situação
de vulnerabilidade em
nossa cidade. Isto não
deveria ser a realidade,
mas ela é um problema a
ser combatido.
Quando vejo ações
de tamanho impacto, me

Foto: Portal G1 da Globo

pergunto o que nós temos
feito em favor das pessoas
que estão mais necessitadas e que não estão longe
de nossos olhos. Me questiono sobre a efetividade
de distribuir alimentos,
dinheiro e itens em geral
que resolvem o problema
momentaneamente (e
que deve ser feito), mas
que não transforma a vida
desses cidadãos porto-alegrenses.
No livro de Atos, capítulo 3, conta-se de que
Pedro e João estavam indo
em direção do templo.
Em uma das portas havia
um homem aleijado de
nascença, esperando receber algumas moedinhas
para sobreviver mais um

dia. O texto mostra que
os discípulos não dão dinheiro, mas, em nome de
Jesus Cristo, curam aquele
homem. Prontamente ele
salta de alegria e começa
a louvar o Senhor.

“Pedro e João olharam
bem para ele e, então,
Pedro disse: olhe para
nós” (v.4). É de se imaginar que aquele homem de cabeça baixa,
ergue a mão pedindo
os trocados que sempre recebia. Olhar para
baixo é um sinal de
vergonha, humilhação
e medo. Prontamente Pedro trata aquele
homem não como um
pedinte, mas como um
ser humano. “Olhe para
nós”! Você está em uma
situação difícil, mas você
é como nós.

Essas pessoas com
deficiências físicas eram
vistas como amaldiçoadas
por Deus, enfrentando assim um problema religioso, mas também social.
Afinal, não havia políticas
públicas em favor dos
mais necessitados. Esse
problema social perpassa
a humanidade, a Bíblia e
chega até nós em Porto
Alegre.

Quero motivar que
cada um de nós possa sim
encontrar meios práticos
de ajudar as pessoas que
mais necessitam, mas
creio que o nosso primeiro
passo deva ser o “olhar e
o olhe para nós”. Tratar
essas pessoas como seres
humanos, com carinho,
amor e respeito. A mudança não começa com
o dar algo, mas na forma
como olhamos para as
pessoas.

Existe uma frase neste texto que me encanta:

Min Cand. Aislan Greuel.
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O perdão que eu mereço
Quem um dia, após
cometer uma falta com
um próximo, a qual, para
si julgue imperdoável, não
disse: “se nem eu me perdoo, quem dirá se Deus
me perdoará”? Isso pode
acontecer simplesmente
porque nossa consciência
nos acusa e, assim, um
imperativo moral nos faz
culpados, de um modo
irredutível. Parece então,
para nós, que somente a
lei dos homens é válida
e, assim, seria bom, para
mim e para os outros, que
deveríamos justamente
vivenciar uma necessária
punição. Essa exigência
ética nós usualmente a
abrigamos em consciência, ela parece permanentemente nos julgar.
Contudo, os critérios humanos não são
aqueles de Deus. Mesmo
onde a culpa é extrema
e a suposta necessidade de retaliação nos faz
presente ali, mais forte
do que tudo, Deus, que
é Pai, nos acolhe incondicionalmente, e isto se dá
de um modo histórico. Tal
realidade ocupa nossas
vidas a partir de uma perspectiva histórica, a saber,
tal postura do Eterno em
relação a nós, seus filhos,
remete à história de seu
único Filho, Jesus de Nazaré, chamado O Cristo, que
nos justificou unicamente
através da graça, sem
nada podermos nós fazer
para que isto acontecesse.
A exclusiva exigência
proveniente deste Deus
amoroso é que creiamos
nessa justiça divina. Não
apenas crer em Deus, na
sua existência objetiva e

histórica, nem naquela de
seu Filho, mas a necessária crença no seu amor,
extremado e desmedido,
que foi capaz de operar
o milagre da nossa santificação, agora nossa
reunião perante esse Pai
e o restante do mundo
pode ser chamada “a
comunhão dos santos”.
Se, um dia, com a Lei ou
o Decálogo, veio a nós
a realidade do pecado,
através de Jesus Cristo nos
veio a graça e, unicamente por esta, tornamo-nos
definitivamente livres daquele pecado.
Este aspecto redentor
é completamente inusitado na história das

religiões, só subsiste na
Cristandade histórica e
em nenhum outro lugar: a
divindade suprema fez-se
então homem e resgatou
através do seu inocente
martírio a humanidade
penitente. Nenhum outro sacrifício ou ritual de
sangue torna-se agora
exigido, naquela Páscoa

exclusiva e inteiramente
inaudita, o ente a ser
imolado foi esse Deus-Homem, nas palavras
proféticas de João, o Batista: “(...) eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado
do mundo”! Nas palavras
da alvissareira canção
evangélica dos negros
norte-americanos, “Que
dias felizes, quando Jesus
nos lava de todo pecado”!
Não posso fazer nada por
mim, meu merecimento
não é alcançado pelas
minhas próprias forças:
“não me ergo do atoleiro
puxando-me pelos meus
próprios cabelos”, nas palavras do reformador Martin Luther, mas sim pela
ação única e exclusiva da
Graça de Deus através da
Paixão do seu único Filho.
Que Deus nos abençoe,
a todos nós, seus filhos
amados, e assim, por seu
amor, incondicionalmente
resgatados. Amém.
João Arthur Fortunato
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Espaços celebrativos!
As pessoas caminham sempre mais para
o isolamento. A falta de
pertencimento torna-se
uma realidade geradora
de sintomas como o da
depressão, inclusive. O
vazio existencial é fato que
preocupa. Mas existem caminhos nos quais sintomas
como a solidão podem
ser administrados para
que não causem danos à
vida. Pressupõe atitude,
como de pertencimento,
encontrar-se inclusive com
aquelas pessoas que não
conhecemos e que podem
estar experimentando as
mesmas situações. Para

tanto, a igreja é um espaço terapêutico, estar
com a outra pessoa pode
nos proteger de sintomas
como os da depressão.
Neste propósito, o grupo
Singulares promoveu o
seu tradicional Passa Dia
no último dia 29 de junho.
Houve a participação de

45 pessoas, com visitas de
Scharlau (São Leopoldo) e
grupos da capital (Ecumênicos e Trevos de Cristal).
O assunto foi “Depressão”,
com a assessoria da Psicóloga Simone Burmeister.
O encontro proporcionou
uma bela integração, gostosa alimentação e uma re-

flexão sobre a importância
de nos protegermos de doenças através de atitudes
de doação e de confiança
ao estar com o outro.
Neste propósito, o grupo
realiza também dois passeios anualmente. No dia
27 de abril, fomos a Canela
e Gramado. A forte chuva
deste dia não impediu o
passeio na serra gaúcha.
A próxima excursão está
programada para os dias
20-22 de setembro para a
serra catarinense. Venha
fazer parte deste grupo,
que se reúne no segundo
e quarto sábado de cada
mês com início às 14h30.

40 anos de uma história construída por Deus
quia Matriz e de diversos
grupos da comunidade.

Pois o SENHOR é bom
e o seu amor leal é eterno;
a sua fidelidade permanece por todas as gerações”
– Salmo 110.5
Doze de junho de
1979 iniciava o Grupo
Arco-Íris, reunindo a “melhor idade” da Paróquia
Matriz, convidados de
outras comunidades e tradições religiosas. Este grupo sempre foi espaço de
acolhimento, comunhão,
diversão e espiritualidade.
Uma longa história que
contou com a colaboração de inúmeras pessoas

que foram essenciais para
estarmos unidos e unidas
até hoje.
No dia 11 de junho
de 2019 comemoramos
os 40 anos da história do
Grupo. Contamos com
a presença do P. Harald
Malschitzky. que compartilhou inúmeras histórias

do grupo e do mover de
Deus neste período. Tivemos músicas, testemunhos e, como não poderia
faltar, um bom café da
tarde, coroado com um
“Parabéns para você” em
homenagem ao grupo.
Estiveram conosco, além
do sempre fiel grupo, os
representantes da Paró-

Continuamos firmes e
fortes, nos reunindo três
vezes por mês em encontros em língua portuguesa
(Min. Cand. Aislan Greuel)
e em língua alemã (P. Ulrico Sperb), com a direção
das coordenadoras Mônica Schmidt e Márcia Boll, e
o fundamental: a parceria
e envolvimento de todos
e todas que participam
e amam o nosso grupo!
“Nós somos do Arco-Íris,
do clube da união, onde
encontram-se os amigos
e não há mais solidão! ”
– Hino do Arco-Íris.

Nem a chuva tira a alegria deste grupo!
No dia 14 de
maio o grupo de
idosos Arco-Íris da
Paróquia Matriz realizou um passeio
muito bacana. O
tempo chuvoso e

frio não tirou a alegria e
a disposição do grupo!
Conhecemos o Cactário
Horst em Imigrante, Lago
Harmonia em Teutônia, e
o Café e Chocolates Sirlei
em Estrela. Muitas risa-

das, bate-papo e diversão.
Uma alegria indescritível.
Venha, faça parte também do Arco-Íris! Nossos
encontros ocorrem nas
terças-feiras, às 15h, na
Paróquia Matriz.

A Banda de Quinta
Sabe aquele tipo de projeto que se desenvolve
sem muito planejamento ou expectativa e acaba nos
surpreendendo? Pois é, esse é o resumo da história
da Banda de Quinta, que neste ano comemora já 5
anos de existência.
Fazia algum tempo que a Paróquia Matriz não
possuía nenhuma formação instrumental e vocal “tipo
banda”. Coincidentemente, alguns começaram a comentar que topariam formar um grupo. Uns tinham
mais de 40 anos e outros eram bem jovens. Será que
diferentes gerações iriam se relacionar bem? Não daria
muito complicado definir repertório? Por isso, desde
o princípio, nos despimos de qualquer preconceito
de que banda era “coisa de jovem”. Vamos começar
e depois pensar se problemas surgirem. Uns estavam
aprendendo um instrumento e outros gostariam de
voltar a praticar música. Um deles havia contado que
tinha vendido sua guitarra para terminar sua casa,
logo depois do casamento. Ou seja, era hora de voltar
a buscar na música uma satisfação e uma alegria há
tempos deixadas de lado.
Nosso primeiro ensaio foi em meados de setembro
de 2014. Nossa primeira participação foi num culto
de encerramento das atividades no dia 29 de novembro daquele ano. Ah, um detalhe: éramos somente
seis componentes, todos do sexo masculino. Nosso
repertório inicial era também de seis músicas. Foi divulgado no JR da época: O grupo “não tem limite de
participantes, nem restrição de gênero ou idade. São
aceitas todas as pessoas que se dispuserem a aperfeiçoar seu talento.” Sobre o nome do grupo, ainda
o chamávamos de “Banda de Quintas”.
No segundo ano, o grupo aumentou. Tínhamos
um vocal com várias vozes femininas, flautas e fizemos 8 participações em cultos da paróquia. O nome
da banda ficou definido como “Banda de Quinta”
assumindo a ambiguidade com bom humor.

Júlio, Lucas, Gustavo, Filipe, Cláudio e Flávio.

Em 2016, nos sentimos desafiados a participar
do 6º Festival Luterano de Música em São Leopoldo,
que aconteceu em setembro daquele ano. Queríamos
apenas conhecer outras bandas, e ter uma noção de
como seria participar de um evento desse porte. Como
teríamos que inscrever 3 músicas inéditas, o desafioseguinte foi compor, algo inédito. Aos poucos, uma
primeira letra foi tomando forma e se tornou ao final
uma música linda. “Somente Cristo” ficou perfeita
para nós. As outras duas foram de minha autoria.
Nossa surpresa foi, ao anunciarem o 3º lugar
na Categoria Bandas, chamarem a Banda de Quinta,
premiada pela música “A Palavra é semente”. Ao recebermos o primeiro troféu, uma alegria imensa tomou
conta de todos nós. Nem podíamos acreditar.
Mal havíamos sentado, anunciaram, como o 2º
lugar Categoria na categoria Banda, a Banda de Quinta
pela música “Somente Cristo”, que recebeu também o
troféu de Voto Popular. Isso possibilitou que a Banda
participasse da mostra do Festival na tarde do Dia da
Igreja, no dia seguinte.
Em 3 de junho de 2017 Participamos do Encontro
de Bandas do Sínodo no Bairro Primavera em Novo
Hamburgo.
O grupo seguiu aperfeiçoando seu trabalho, integrando novos componentes e participando da vida
da comunidade. É um grupo de convívio alegre e, ao
mesmo tempo, um espaço de missão e envolvimento
com a comunidade. A nossa diversidade também
representa para a comunidade a possibilidade de
pessoas de idades, gêneros e interesses diferentes
trabalharem em conjunto, com respeito e harmonia.
Que a Banda de Quinta continue sendo pelos anos
que seguirem um espaço de acolhimento e serviço de
nossa comunidade.
P. Cláudio Kupka, coordenador

Participação no 6º Festival Luterano de Música.

comemora aniversário
Testemunhos de alguns participantes

Música e Ação de Graças

“Após dois AVC’s, precisei recuperar a agilidade dos
movimentos do braço e da perna esquerdos. Exercitar percussão na banda ajudou na recuperação
e realizei o sonho de fazer parte de uma banda de
louvor e adoração.” (Adilson Stephani)
“O gosto pela música nos faz sentir a plenitude de
ser humano, de ser parte de uma equipe com objetivos semelhantes! Começamos pela educação
musical de nossa filha, mas a vontade de participar
me levou a querer realizar um sonho adormecido de
infância!” (Alexandre Fliegner)

A convite da Paróquia da Paz, a Banda de
Quinta participou do Culto de Ação de Graças

“Inicialmente eu entrei na Banda mais por entretenimento e para levar meus filhos a participarem
mais efetivamente das atividades da igreja. A música acalma a minha alma, melhora a minha atenção
e concentração e me deixa imensamente feliz.”
(Jovênia Adam Jahn)

desta paróquia no último dia 16 de junho, con-

“É uma alegria poder participar da banda. Poder
ser acolhido pelo grupo, tentar cantar um pouco,
conviver, partilhar a fé. Louvando a Deus com nossos dons, alegrar, emocionar nossos participantes e
comunidade.” (Juliete Rode)

várias faixas etárias, que ensaiam às quintas-feiras

“Sempre quis participar de uma banda. Minha filha Beatriz me inspirou a voltar a estudar música e,
assim, começamos a viver mais a rotina da igreja e
também participando da banda. É lindo ver como a
música emociona as pessoas e o quanto ela nos faz
sentir próximos ao divino. A Banda de Quinta não
traz apenas música, ela traz vida à comunidade e
representa quase um movimento de resistência ao
mundo difícil que está aí.” (Marcio Caetano)
“Meu problema era o medo de tocar para um público. Participar da banda foi como “sair da casca”,
para uma expressão de vida plena. É uma luta pela
superação, na qual ainda tenho muito a aprender,
mas no grupo a gente se ajuda e temos crescido
juntos.” (Sonia Eichenberg)

duzido pela Pa Alessandra Altrack e o estagiário
Michael Kuhn Pothin. Para a pregação, foi convidado o Vice P. Sinodal Cláudio Kupka, também
coordenador da banda. A Banda de Quinta é
atualmente formada por 24 componentes de
à noite, via de regra, para participar mensalmente dos cultos da Paróquia Matriz. A banda tem
participado de outras programações, como do
Festival Luterano de Música e de Encontros de
Bandas do Sínodo, “mas participar de um culto
de uma comunidade irmã foi realmente um fato
inédito e gratificante para a banda nestes quase
cinco anos de sua existência. A Paróquia da Paz
sempre foi muito acolhedora e animada. É bom
compartilharmos entre nós o que temos de bom”,
disse o P. Cláudio Kupka. No culto também a
Instituição de Educação Infantil Bom Samaritano
teve espaço. Crianças participaram com um teatro
e, após o culto, a equipe funcional da entidade
preparou um almoço compartilhado com a comunidade. O Memorial Martim Lutero também
divulgou seu trabalho apresentando seu novo
vídeo institucional.

NOTÍCIAS
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Galeto no CEDEL
No dia 30 de março
foi realizado almoço beneficente no CEDEL (Centro
Diaconal Evangélico Luterano), em comemoração
aos 19 anos da entidade.

tos doados.No final, foram
vendidas fatias de uma
deliciosa torta doada pela
OASE (Ordem Auxiliadora
das Senhoras Evangélicas)
da Paróquia Matriz.

Estiveram presentes
representantes dos grupos
da Paróquia Matriz, colaboradores, voluntários,
pais, crianças, adolescentes e a comunidade em
geral. Aproximadamente
130 pessoas.

Fica nossa gratidão
a todos(as) que, de uma
forma ou de outra, colaboraram para que o
evento fosse um sucesso;
e, também, o convite para
o almoço do próximo ano.

A Equipe que participou da elaboração do almoço não mediu esforços
para que tudo saísse de
forma satisfatória. Foram

Culto de Confirmação

“Senhor, para quem
iremos? Tu tens as palavras
de vida eterna. ” João 6.68
Domingo, dia 14 de
abril, experimentamos um
momento muito especial,
o Culto de Confirmação
dos nossos adolescentes. Foi marcado por momentos de muita alegria,
lembranças, expectativas
e compromisso firmado
para a caminhada cristã.
Confirmação não é formatura, é um passo da
nossa caminhada que teve
um início, mas que nos
mostra que é muito mais
significativa quando feita
em conjunto.
Só nos resta o agradecimento ao Senhor por
ter nos conduzido durante
todo este processo, às

famílias por terem confiado e se envolvido, e aos
adolescentes que foram
formidáveis em todo processo. Também agradecemos a todas as pessoas
envolvidas na organização
e que possibilitaram este
momento.
Confirmandos/as:
Alberto Giuseppe Weiss
Pasini, Antônio Porto
Claudino, Arthur Scherer,
Gabriele Taglieber Sperb,
Guilherme Henrique Bonato da Silva, Karina Pedó,
Lívia Mariana Bonato da
Silva, Maria Eduarda Porto Claudino, Matheus de
Amador Tessmann, Murilo
Ebel Serpa, Nathália Diesel
Dewes Machado, Rafaela
Albrecht Dienstmann, Yan
Gustavo Gomes de Souza.

momentos de comunhão,
acompanhados de um lindo dia, com apresentações
musicais e comida saborosa. Houve leilão de produ-

Agly J. Meyer

No período de Páscoa, tudo fica
mais doce!
“Claro, agora a cruz
está VAZIA... a promessa
de Deus se cumpriu: seu
Filho Jesus ressuscitou
e revelou a graça para a
humanidade.” Esta foi a
mensagem da Oficina de
Páscoa do domingo de 14
de abril. Nosso encontro
foi conduzido pela equipe
do Culto Infantil da Matriz
e reuniu quase 15 crianças entre 1 a 10 anos de
idade. A alegria foi contagiante, com música, brincadeiras e reflexão sobre o
sentido da ovelha, da cruz
e da Ressureição de Jesus.
Trabalhando o protagonismo e o envolvimento
dos pequenos, foram pre-

paradas cestas de Páscoa
feitas com filtro de café e
decoradas com símbolos
pascais. As educadoras
colocaram doces para
rechear cada cestinha, e
elas foram entregues num
momento de reflexão aos
pés da cruz na sala do culto infantil. Um momento
emocionante!
Ao final da oficina, a
bênção foi a participação
dos familiares que estavam com as crianças.
Tragam suas crianças!
Nossos encontros ocorrem todos os domingos às
10h na Paróquia Matriz!
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NOTÍCIAS

1ª MAIFEST da Paróquia Matriz

A 1ª MaiFest da Paróquia Matriz aconteceu no
dia 19 de maio após tradicional culto dominical,
e brindou os participantes
com o verdadeiro sabor
da culinária alemã e chopp
especial para este dia.
Contamos também com
a apresentação do Grupo
25 de Julho, com show de
danças típicas alemãs no
pátio da igreja.
No salão paroquial, a
alegria estava estampada
nos rostos dos participantes e na equipe voluntária da organização
e preparação do almoço.

Um momento único de
comunhão e amizade.
Na ocasião, o grupo
da JESP realizou divertida
brincadeira, que consistia
em acertar o número de
bananas em um cacho que
media 1,60m de altura.
Foram inúmeros palpites,
que renderam recursos
para a troca do ar-condicionado da sala do grupo.
Agradecimentos a
todos os que auxiliaram
na organização desta 1ª
MaiFest, e a toda a comunidade que a prestigiou
com sua participação. Esperamos vocês nos nossos
próximos eventos!

Brechó solidário

O 24º Brechó ocorreu
no último dia 2 de junho.
Sua renda líquida foi de
R$7.895,65, destinada
para a atividade diaconal
em nossa Paróquia. Gratidão pelas doações recebidas bem como à nossa
equipe de voluntários, que
se organiza durante toda

a semana que antecede
ao brechó. Convidamos
para o próximo, que será
no dia 10 de novembro do
corrente ano. Aceitamos
doações de roupas, calçados, bijuterias. Através
destas doações, geramos
uma vida melhor para inúmeras crianças e famílias.
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JESP no Acampamento Sinodal

Entre os dias dezessete e dezenove de maio,
mais de cem pessoas vindas das mais diversas
localidades do Sínodo
Rio dos Sinos estiveram
reunidas no Acampamento Sinodal da Juventude
Evangélica, realizado no
Sítio Jacaré do Papo Amarelo, em Lomba Grande.

Participaram jovens, ministros e ministras, acompanhantes de grupos de
JE e pessoas voluntárias.
O Conselho Sinodal da
Juventude Evangélica
(COSIJE) propôs a “Paz”
como tema do encontro.
O retiro foi repleto de
momentos de comunhão,
louvor e espiritualidade.

Encontro com a Palavra

No início, éramos
apenas 3 a 4 pessoas que
se reuniam semanalmente às terças-feiras para a
leitura da Bíblia. Lemos o
Evangelho de Marcos e,
agora, estamos lendo e

estudando o livro de Atos
dos Apóstolos. Agora já
somos em torno de 15
pessoas. A cada encontro,
o grupo vai aumentando.
Espaço muito especial
para quem busca contato
com irmãos e irmãs na
fé, acompanhado com a
Palavra de Deus. Estamos
esperando novas companhias, todas as terças-feiras, às 14h até 15h15.
Aqui você tem lugar!
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CULTURA E FÉ

Setembro de 2019 – Ano 25 nº 92

A realidade dos púlpitos virtuais
Vivemos em uma
época em que as redes
sociais e outros meios eletrônicos são cada vez mais
colocados como pontos
prioritários ou de grande
importância para a vida
das pessoas. Mas, como
quase tudo, essa é uma
realidade que depende do
ponto de vista sob a qual
é analisada.
Parece um pouco óbvio falar nisso, mas se
lembrarmos que mais de
840 milhões de pessoas
sequer têm acesso à energia elétrica esse dado passa a ter outro significado.
Afinal de quem estamos
falando? Quais são as
pessoas para as quais as
redes sociais são assim tão
importantes? Ao contrário
do que nos acostumamos
a ouvir, não são apenas
os jovens que não conseguem ficar separados
dos seus smartphones e
tablets. Isso é só mais uma
fake-news.
Sabendo disso, são
muitos os movimentos
religiosos estão investindo
seus esforços em estarem
presentes nas redes sociais. Elas já são encaradas
como um campo de trabalho real, que demanda
tempo, pesquisa, aprendizado e investimentos.
Um exemplo disso é Frei
Luis Antonio Salazar. Ele
é um frade capuchinho
venezuelano, de 34 anos,
e que tem milhares de seguidores nas redes sociais.
E ele os convida a viver o
Evangelho, cada vez mais
convencido de que as tecnologias de comunicação
são o novo púlpito da
Igreja. Frei Salazar sabe do

que está falando: possui
mais de 53 mil seguidores
no Instagram e 4 mil no
Facebook. Usando vídeos
curtos e linguagem coloquial explica o Evangelho e doutrinas da Igreja
Católica.
Frei Salazar recorda
o início desse trabalho:
“Começamos de maneira
muito rudimentar, com
pouca luz e até mesmo

porque no mundo físico
os dados coletados em
pesquisas demográficas
são usados para a criação
de estratégias e planos
de governo, de forma a
serem mais eficientes e
atendam melhor às necessidades da população. O
mesmo precisa acontecer
com as mídias sociais: Ao
saber quem são os seus
seguidores, fica mais fácil
produzir conteúdos que

É uma simplificação dizer que só os jovens
não conseguem se separar dos seus telefones
celulares e tablets
com um áudio de qualidade não tão boa. No entanto, isso começou a atrair
as pessoas e nos ajudou a
melhorar em cada edição
de ‘Viver o Evangelho’.”
Esse é o nome do seu
programa e foi através
do retorno dado pela sua
audiência que fizeram (e
ainda fazem) os ajustes
que são necessários. Isso
é importante de pensar,

atendam às suas expectativas e necessidades.
Outra mudança que
se pode perceber é a necessidade atual por conteúdos mais pessoais, que
falem de forma menos publicitária e que permitam
a interatividade ou pesquisa mais aprofundada.
Ou seja, passou a época
em que bastava gravar
uma mensagem e ler um

versículo e toda a audiência ficava feliz e satisfeita.
As pessoas, hoje, querem
saber mais, querem entender mais profundamente como a mensagem
do Evangelho se relaciona
com questões práticas
e reais do seu dia-a-dia.
Essa é uma importante
lacuna a ser preenchida
porque muitas vezes as
pessoas ficam frustradas
com “receitas prontas”
e inflexíveis encontradas
nas suas experiências anteriores em comunidades
físicas e podem ser reencontradas através das
tecnologias digitais. E o
Evangelho tem muito a
ver com isso, porque a
Igreja recebeu essa ordem
direta de Jesus: “Ide por
todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura”. Assim, o Evangelho
precisa ser anunciado,
comunicado. O mundo
digital também precisa saber da “boa notícia” e aos
cristãos cabe saber utilizar
as ferramentas adequadas
e lícitas para proclamar o
amor de Deus.
E isso leva à última
questão: coerência. De
que adianta falar uma
coisa e agir de forma diferente? No meio eletrônico
a checagem dessa coerência pode ser instantânea e
seus resultados podem ser
comprometedores. Somos
chamados não só a testemunhar com belos vídeos
e mensagens, eletrônicas
ou presenciais, mas a vi-ver o Evangelho de forma
autêntica e responsável,
em todas as plataformas.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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OFÍCIOS E AGENDA
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Ofícios
MEMBROS NOVOS

ÓBITOS

Thaise Zigano Lampert e
seu esposo Luiz Gustavo
Dias Martins; Miguel Angel
Otiniano Rodriguez; Armando Fries e sua esposa Tarciane
Crestani Mistura e sua filha
Bibiana Mistura Fries.

Jones Alberto Susin, falecido
aos 62 anos, em 05/04/2019.

CASAMENTOS
Florença Sanfelice e Eduardo
Leite Bedin, dia 14 de setembro de 2019.

BODAS DE OURO
Nadir Carnal e Edi Carolina
Radke Carnal, dia 22 de setembro de 2019.

BATISMOS
Laura Kussler Martinho, filha
de Daniel Möller Martinho e
Michele Betina Kussler.
Murilo Ebeling de Loyola,
filho de Érico Teixeira de
Loyola e Ana Paula Ebeling.
Marcela Möller Favretto,
filha de Joaquim Favretto e
Fernanda Görgen Möller.
Valentina Ketzer Amodeo, filha de Regis Amodeo Vicente e Camila Krabbe Ketzer.
Martina Kopp, filha de Núbia
Maria Kopp.

Eunieldes Pires Pereira, falecida em 04 de maio de 2019,
aos 86 anos.
Alba Ilga Kayser Haas, falecida aos 99 anos, em
18/05/2019.
Günter Alfred Willy Krause,
falecido aos 94 anos, em
05/05/2019.
Ilsa Zimmermann, falecida
aos 90 anos, em 04/06/2019.
Cezar Steinke, falecido em
01 de julho de 2019, aos
56 anos.
Arnaldo Broll Woitowitz,
falecido em 11 de julho de
2019, aos 74 anos.
Neide Ebling Enck, falecida
em 17 de julho de 2019, aos
89 anos.
Sergio Luiz Eltz, falecido em
20 de julho de 2019, aos 59
anos.
Ina Ilse de Lara, falecida em
25 de julho de 2019, aos 93
anos.
Lia Wiener Stosch, falecida
aos 94 anos, em 14/08/2019.
Nelvy Helena Ritter, falecida
aos 91 anos, em 22/08/2019.
Guido Armindo Strassburger, falecido aos 88 anos,
em 15/09/2019.

Agenda
Outubro
06/10
13/10
11-13/10
20/10
22/10
24/10
26/10
27/10
31/10

11h30min Encontro da Família
10h
Oficina Dia das Crianças/Culto Infantil
Olimpíada Sinodal JE
12h
Almoço Comunitário
12h
GEELPA
19h
Início Cenários da Vida
19h
Noite do Pastel – Palco aberto (show
de talentos)
10h
Culto Relembrando o Batismo
20h
Culto da REFORMA

Novembro
09/11
10/11
23/11
23,24/11
24/11
22-24/11
24/11
26/11
28/11

19h
Encontro de Casais
11h30min Encontro da Família/Brechó
Concerto Donna Voce
Bazar de Natal OASE
12h
Almoço Comunitário
Retiro da JESP
10h
Domingo de Eternidade/Assembleia
12h
GEELPA
19h
Encerramento Cenários da Vida

Dezembro
01/12

10h

01/12
05/12
07/12

9h
19h

08/12

9h

15/12

1º Domingo de Advento / Culto entrega das ovelhinhas
Café da Solidariedade
Encerramento Quinta à Noite
Oficina Natal/Culto Infantil
Feirinha de Natal/Culto Encerramento
das Atividades/Almoço Comunitário
Concerto de Natal do Cantabile.

MÃO NO ARADO
José Nedel

Sempre investi esforço na conquista
De bem-estar, cultura e eudaimonia.
Toda benesse é paga, eu bem sabia,
Em prestações com juros ou à vista.
Forte lidei sem me afastar da pista
Estreita da justiça e da harmonia.
A sorte, algumas vezes, me sorria,
Embora com azar mesclada ou mista.
Não me curvei em minha austera vida,
A aceno nenhum de terra prometida.
O chão que tenho é todo conquistado.
Nunca esperei colher maná de graça.
Obter farnel requer que se algo faça:
Manter-se em pé e pôr a mão no arado.
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VOCÊ VIU?
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Voluntariado na Matriz
nosso encontro denominado de “Noite
do Voluntariado”, no
último dia 7 de maio.

Ser voluntário
envolve compreensão
de Igreja. Nela, todos
participam, quer seja
no acolhimento, na
música, através das
contribuições, etc.
Há inúmeras
possibilidades de envolvimento. Esta participação traz consigo a compreensão
de que somos um
corpo com diferentes membros, e que cada
um(a) contribui conforme
os seus dons, possibilidades. Esta participação
dá vida à toda a Igreja.
A motivação, para tanto,

é expressão de gratidão,
servir aos outros porque
Deus nos serviu primeiro.
Este será agora um serviço que nos liberta para
estar aí, para os outros.
Serviço que dá satisfação

e dá sentido à minha vida
bem como ao próprio
corpo, Igreja. Encontraremos inúmeras frentes
de voluntariado em nossa
paróquia. Esta constatação se tornou visível no

Cada voluntário
pôde conhecer as diferentes frentes, e
novos participantes
integraram-se nesta
atividade. Percebe-se
alegria e satisfação
destes(as) que servem
com o seu jeito de ser
no Reino de Deus.
Gratidão a esta grande família que abraça com
atitudes a sua comunidade. Quer ser também um
voluntário? Fale conosco!
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