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A Igreja é um organismo vivo!!!
A Igreja é comparada
ao corpo humano e, assim
como ele, precisa estar
em constante crescimento e/ou desenvolvimento.
Como Igreja que somos, unidos pela Palavra e pela Fé em Cristo,
entendemos que somos
chamados para participarmos de alguma forma
para mantê- la viva.
Crescer é uma meta
de todos nós, e o que é
melhor: Deus quer isto
para nós.
Muitas são as pessoas que não
compreendem isto, deixam de buscar ao Senhor e buscam primeiro
as coisas deste mundo. Igrejas que
pregam apenas milagres físicos
e financeiros estão cada dia mais
cheias. Infelizmente muitos dos que
estão ali recebendo os milagres não
têm nenhum compromisso com
Deus e com sua obra. Não têm um
relacionamento diário com o Pai
(Mt 6:33). Querem o pão da terra,
e estão deixando de lado o Pão Vivo
que desceu do céu, Jesus. O Senhor
é o caminho para tudo o que precisamos, Ele é o caminho para tudo
o que queremos, e tudo vem d’Ele.
Se O tivermos, com certeza teremos
todas as outras coisas.

Acredito que precisamos melhorar
muito quanto a isso. O Senhor
sempre se preocupou com o relacionamento do seu povo. Desde
o deserto, quando Ele entregou a
Lei mosaica, Ele direcionou o povo
para que cuidassem uns dos outros.
Até o que plantava e colhia devia
deixar algumas espigas para aquele
que não tinha nada. A comunhão
intensa entre os cristãos é um dos
segredos do crescimento da Igreja
de Atos. Precisamos nos abraçar
mais, estar mais juntos. Precisamos
fazer mais confraternização entre
os irmãos da nossa igreja. E é claro que também precisamos ajudar
mais aquele necessitado que muitas
vezes se assenta bem do nosso lado
nas reuniões da igreja.

O amor precisa ser ‘intenso’
entre os irmãos. (I Pd 4.8, 1.22).

Uma Igreja forte, que se movimenta, é uma Igreja cujos mem-

bros se desenvolvem no
trabalho ministerial. A
função de cada membro
foi estabelecida com um
propósito no corpo humano, da mesma forma
isto também aconteceu
no corpo Espiritual de
Cristo, a Igreja (Ef 4:1112). Cada membro é importante para o crescimento da Igreja. Todos
precisamos nos envolver
de verdade com a obra da
Igreja. Os sonhos só serão
alcançados com todos
trabalhando e remando
juntos em direção aos
propósitos estabelecidos por Deus
para o Corpo. Jesus exigiu muito
daqueles que queriam segui-lo. Da
mesma forma isso acontece hoje.
Precisamos estar unidos em torno
de nossos ideais cristãos, pois assim somos mais fortes. Paulo diz “
assim como cada um de nós tem
um corpo com muitos membros, e
esses membros não exercem todos
a mesma função, assim também
em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros “
(Romanos 12,4-5). Este é o nosso
desafio. Precisamos estar unidos
em torno de nossos ideais cristãos,
pois assim somos mais fortes. Você
está convidado para estar conosco
nesta jornada. Aceita?
Carlos Souto Junior

Meditação

Central

Você viu?

O P. Cláudio compartilha uma importante reflexão sobre o conhecido relato do Lavapés.

Um exercício de resumo da história
da nossa paróquia por ocasião da
comemoração dos seus 163 anos.
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A liderança jovem de nosso Sínodo
vivenciou um importante programa
de fortalecimento e preparação dos
jovens que conduzem os grupos de
JE nas comunidades.
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Todos têm lugar na casa de Deus
cujos frutos estão sendo
colhidos com o tempo.

Em Assembleia Geral
realizada em novembro
de2018, foi eleita a Diretoria para a gestão nos
anos de 2019-2020. Nessa
composição, principalmente devido aos bons
desempenhos na gestão
anterior, alguns membros
permaneceram, entre eles
Tiago Strassburger, que
agora ocupa o primordial
cargo de Tesoureiro, e
Ilma May, colaborando
conosco como Secretária.
Agregamos alguns
nomes novos ‒ Gilberto
Bahmann, Ingomar Golz
e Mauricio Streit ‒, pois
é indispensável a renovação para sermos efetivamente uma Igreja em
movimento.
Vivemos, especialmente em nosso país,
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Precisamos estar
atentos a todos os que
se aproximam de nós
em todas as oportunidades. Existem ocasiões,
especialmente batizados
e casamentos, em que
recebemos novas pessoas
em nosso convívio. Não
devemos perder a oportunidade de sermos Igreja.

um período de profundas transformações, o
que exige de todos nós
mudanças de paradigmas para trilharmos esses
tempos modernos, mas
sem esquecer jamais que
somos todos unidos pela
fé cristã que nos envolve
e nos conforta em todos
os momentos.

Para que possamos
continuar nossa missão,
precisamos de todos. Nossos grupos, OASE, JESP,
Singulares, Culto Infantil,
Cantabile, Donna Voce,
Banda de Quinta, GEELPA,
Grupo de Acolhida e outros, têm espaço e oportunidades de desenvolvimento de suas atividades,

Charge

Paulo leciona: “ Não
deixem de ser hospitaleiros; pois alguns, sendo
hospitaleiros, sem saberem, receberam anjos“
(Hebreus, 13, 2).
A igreja é a Casa de
Deus!!! Ali todos têm
lugar!!!
Carlos Souto Junior
Presidente da Paróquia

Abril de 2019 – Ano 25 nº 91

MEDITAÇÃO

3

Lava-pés
Ao iniciar a última
ceia, Jesus estava profundamente consciente do
momento em que vivia. A
clareza sobre sua posição,
seu poder e sua missão
preenchiam seu coração
de um sentimento de
urgência e de profundo
amor. Seu desejo era amar
os discípulos “até o fim”.
Neste ponto caberia
uma pergunta. O que faria Jesus num momento
como este, que pudesse assinalar sua atitude?
Uma palestra, uma fala
ou um milagre? Não, em
vez disso ele tirou a capa,
tomou a toalha e a bacia, e foi lavar os pés dos
discípulos. Normalmente
havia um servo em cada
residência para fazer este
serviço. Como a ceia fora
organizada num espaço
emprestado, ninguém
havia assumido a tarefa,
certamente por vergonha
de assumir uma tarefa
tão humilde.
Humilhados, os discípulos se deram conta
de sua omissão. Quando
chegou a vez de Pedro,
este não permitiu que Jesus lavasse seus pés. Jesus
insistiu dizendo que, se
ele não o permitisse, não
seria mais seu discípulo; e
que era essencial que ele
recebesse esse gesto, mesmo que ele não o entendesse naquele momento.
A palavra que define a reação de Pedro é
constrangimento. Pedro
foi constrangido basicamente por dois motivos.
Pedro foi exposto em sua
falha, em sua omissão e

desafiou a passar a cuidar
de suas ovelhas.

orgulho. O gesto de Jesus
evidenciou isso de maneira clara, o que deixou
Pedro confuso em seus
pensamentos e emoções.
O segundo constrangimento aconteceu quando Pedro se deu conta de
que Jesus o amava, apesar
de seus erros e omissões.
Uma imagem ilustra bem
essa compreensão. É a
pintura “Lava-pés”, de
Sieger Koder. Nela somente vemos o rosto de
Cristo refletido na água
suja de seus pés. Pedro

precisou aprender que Jesus não só o percebia em
suas contradições, como
continuava a amá-lo intensamente, apesar disso.
Aqui, creio, está o centro
do texto e a centralidade
desta Palavra.
Dias depois, quando
o Cristo ressuscitado reencontrou Pedro, o tom
de seu diálogo não foi de
recriminação. Cristo perguntou três vezes a Pedro
se ele o amava. Diante da
resposta afirmativa de
seu amor a Jesus, este o

Creio que este gesto
tem muita relação com
o episódio do Lava-pés.
Somente quando Pedro
entendeu o sentido mais
profundo do amor de
Jesus por ele, ele pôde
entender como dirigir seu
amor, e ser pastor das pessoas a ele confiadas. Amar
a Deus e ser amado por
ele está intrinsecamente
ligado ao nosso amor ao
próximo. Na verdade são
inseparáveis. O mesmo
olhar de Cristo que nos
vê através da água suja de
nossos pés, possibilita que
amemos nosso próximo
através do reconhecimento de nossa indignidade
comum. Somos lembrados que Cristo lava os pés
de todos nós.
Redescobri no Lava-pés um significado fundamental para nossa compreensão sobre quem
somos e sobre como Deus
nos ama. Esse Cristo que
lavou os pés dos discípulos é o mesmo Cristo
que amou a todos quando mais era desprezado.
Cristo quer que repitamos
esse gesto cada dia, a partir do seu exemplo.
P. Cláudio Kupka
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O cuidado de Deus conosco!
mo nos ajuda. Este Sacramento nos faz lembrar do
cuidado contínuo de Deus
conosco e da necessidade
de espaços para elaborar
temas do cotidiano da
nossa existência.

O Batismo é a certeza
de que Deus se revela a
nós antes mesmo de nós o
conhecermos. A partir desta compreensão, a comunidade se reúne em grupos, testemunha o amor
de Deus, celebra o culto.
Espaços são formados
para as crianças, jovens e
famílias. Nesses espaços
fortalecemos a nossa espiritualidade a partir da comunhão de Deus conosco.
O Sacramento do Batismo
é a iniciação na fé cristã, e
isso se reflete na existência
de vários grupos em nossa
comunidade.
A partir da compreensão de que somos vocacionados para o exercício
da fé cristã, compartilhamos uma experiência de
continuidade da nossa
espiritualidade. No ano de
2017, tivemos sete adolescentes que celebraram a
confirmação com as suas
famílias. Esta caminhada
não terminou no dia da
celebração, pelo contrário, foi motivo para ser
continuada através de encontros mensais. Nestes,
os temas são escolhidos
pelo grupo: autoestima,
sexualidade, Bíblia, entre
outros. Os pais se reúnem
em um grupo e os jovens
se encontram noutro, sendo que o tema é o mesmo.
Assessores (as) profissionais, inclusive, são convidados a nos auxiliarem
nestas reflexões. Juntos,
vivemos e experienciamos
comunidade através dos
encontros e, ao mesmo
tempo, criamos uma rede
para nos dar apoio, através das informações e de
experiências compartilha-

das, relacionadas à vida.
Estes encontros impulsionam para uma continuidade, despertam para a vontade de viver comunidade
nas várias faixas etárias
e momentos diversos da
nossa existência. A vida de
Igreja se fortalece a partir
de temas compartilhados
que fazem parte do nosso
cotidiano.
O encontro de outubro teve como tema:
“Afinal, no que cremos?
” Diante de uma realidade de relativização de
valores, onde cada um
apresenta a sua verdade,
onde jovens são desafiados a experienciarem tudo
e o máximo que possível
para a sua “felicidade”,
muitos pais e mães ficam
inseguros na caminhada
junto aos seus adolescentes. E agora, afinal, no
que eu creio? Certamente
não abriremos mão de
valores que nortearam
a nossa existência e nos

ajudaram a crescer, dar
sentido à vida. É preciso
contextualizar. Não podemos negligenciar tarefas
que nos são confiadas, e
nem mesmo terceirizá-las.
A própria omissão certamente será a dor que não
desejamos carregar. Por
isso, a lembrança do Batis-

Novas famílias já se
integraram a este grupo,
aquelas que celebraram
a confirmação neste ano.
Aguardamos as famílias de confirmandos de
2019! Juntos, podemos
elaborar e compartilhar as
nossas perguntas e buscar
as melhores respostas na
perspectiva dos valores da
fé cristã. Para tanto, este
desafio nos acompanha
como Igreja: perseverar
numa continuidade da
vivência da fé. A conclusão é que os frutos desta
perseverança comunitária
são saborosos e sustentam nossa caminhada
familiar tão complexa em
meio ao mundo.
P. Werner Kiefer
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Quintas-feiras à noite
Chegou nossa vez.
Minha filha mais velha
ingressou no Ensino Confirmatório. E nossa família
passou a ter um novo
compromisso nas quintas-feiras à noite. Enquanto
os jovens se deslocam para
o Ensino Confirmatório, a
Igreja se preocupou com
os pais, para evitar que em
uma cidade do tamanho
de Porto Alegre, tivéssemos de levá-los até lá às 19
horas, e buscá-los duas horas depois. Realmente, isso
ficaria bem complicado.
Eu sabia que nas
quintas-feiras havia atividade na Igreja Matriz

ouvimos sobre os mais variados aspectos do assunto: desde sua formação e
interpretações bíblicas, até
o trabalho realizado pela
Igreja em nossa comunidade. É um prazer participar
desses encontros. O tempo
passa voando.
aberta para a comunidade, e como tudo na igreja,
esses encontros iniciam
com uma recepção calorosa. E uma janta. Sim,
uma janta.

mandos, os integrantes
da banda, e os familiares
dos confirmandos (ou
quem quiser participar)
assistem às palestras que
vão até as 21 horas.

Depois de todos saciados, os grupos (são
vários), se separam para
seus destinos: os confir-

Essas noites têm sido
muito reveladoras no que
diz respeito à história da
IECLB. Sentados em círculo,

Minha filha sai sempre empolgada com o ensino confirmatório, e nós
saímos enriquecidos com
o conhecimento adquirido
nas palestras, e motivados
por esse convívio que tanto enriquece a Igreja, e faz
de nós propagadores dos
valores cristãos.
Anete Hilgemann

Retiro JESP e Confirmandos/as
“Um por todos, todos por um” – “Ninguém
tem maior amor do que
aquele que dá a sua vida
por seus amigos” João
15.13
Entre os dias 29 a
31 de março último, a
JESP e Confirmandos/as
da Paróquia Matriz estiveram reunidos no Sítio
Merode, em Gravataí/
RS, para um retiro muito
especial! Tivemos momentos de reflexão, louvor, brincadeiras e, como
não poderia faltar - boa
comida. Percebemos uma
diferença notável entre a
entrada e a saída do retiro: ao início, todos pareciam muito receosos e
desconfiados, mas depois
saíram se abraçando e
dando boas gargalhadas.
Nossa reflexão foi
diante do tema: “Um por
todos, todos por um” –

Ficam nossos agradecimentos à equipe de
cozinha - Juliete, Elizete
e Reginaldo -, coordenação da JESP, Paróquia
Matriz, todos os que nos
apoiaram financeiramente e em oração, famílias
que deram este voto de
confiança e, principalmente ao Senhor, que
nos proporcionou um
momento tão incrível!
Um por todos mostrando
nossa unidade e caminhada conjunta, indo na
contramão da filosofia
do “cada um por si, Deus
por todos”. Somos um só
grupo, numa só caminhada, uma grande família. E
essa família está unida no
“todos por UM” – nosso
Senhor e Salvador, Jesus
Cristo. Ele é quem nos
une e faz com que nossa
vida faça sentido, seja
como grupo, seja como
estudantes, filhos/as e

amigos! Ele é quem nos
une, Ele é a nossa base
forte de vida!
Um por todos – Todos
por UM!

Quer fazer parte da
JESP? Nos encontramos
todos os sábados das 16h
às 19h – Venha, faça parte
desta família!

História resumida
Uma história bastante improvável ‒ uma comunidade de luteranos nascer bem no centro urbano de
uma cidade portuária.
Quarenta e nove famílias de origem alemã fundaram, no dia 17 de fevereiro de 1856, uma comunidade
luterana em Porto Alegre.

frentava seus desafios. Eram tempos de intenso debate
político. O positivismo defendia o fim da monarquia
e uma visão mais racional da fé, e os pastores sofriam
restrições para conduzir seu trabalho.
Com a proclamação da República em 1889, surgiu
a possibilidade de ter-se uma maior visibilidade. Em
1902 era inaugurada a linda torre construída na frente
da nave antiga. Ao redor, havia casa
pastoral, secretaria e salas para a
creche e grupos da igreja. A comunidade crescia bastante. Em 1912
eram 600 famílias. Novas paróquias
inclusive foram sendo fundadas nos
bairros, fruto da mobilização desse
grupo de luteranos.
Durante as duas grandes guerras
mundiais, uma grande estagnação
das atividades sobreveio à comunidade germânica em Porto Alegre.
Durante a Segunda Grande Guerra
inclusive o idioma alemão foi proibido nos cultos. Houve prisões de
pastores e líderes da Igreja.

Depois que a quadra deu lugar a uma praça, a visibilidade da igreja
aumentou consideravelmente

De uma sala alugada, passaram a planejar a construção de um templo próprio. Cinco anos depois, surgia
a Igreja de Cristo na Rua Senhor dos Passos. Era uma
igreja simples, sem torre, pois isto era proibido durante
a monarquia. Ali a pequena e jovem comunidade já en-

Após a guerra, não havia outro caminho senão tornar-se uma
Igreja mais brasileira. Assim, nossa comunidade experimentou um novo período de
crescimento. Sob a liderança de pastores formados
agora no Brasil, a comunidade se expandiu e iniciou
vários trabalhos diaconais atendendo especialmente
crianças empobrecidas.
O antigo templo havia se tornado acanhado para tanta participação. Após muitas discussões, foi
decidido construir um novo prédio
e novo templo para abrigar não só
a paróquia, mas também a sede da
nova IECLB. Mesmo que a demolição
da Igreja de Cristo tenha desagradado a muitos, o templo atual, de
inspiração arquitetônica modernista,
foi inaugurado em julho de 1970. A
mobilização de membros e o apoio
de instituições viabilizou este grande
empreendimento.

Poucas fotos captaram o espaço do pátio da igreja antiga

Era para acontecer nele a primeira Assembleia da Federação Mundial
no Hemisfério Sul. Este sonho foi
frustrado, quando delegados europeus se negaram a vir para o Brasil
em protesto contra a ditadura. Com

da Paróquia Matriz
Comemorar mais um ano de aniversário é celebrar
uma história de luta, de fé e de missão sob a inspiração
do Evangelho de Jesus Cristo. Continuamos a olhar
para a nossa cidade nos perguntando qual é nossa
missão nestes tempos, dando passos firmes neste caminho que nossos antepassados iniciaram.
P. Cláudio Kupka

Outros projetos arquitetônicos foram apresentados mas não
venceram o concurso para o novo templo

o propósito de superar esse trauma, surgiu a ideia
de batizar o novo templo com o nome de Igreja da
Reconciliação.

No dia 15 de novembro de 1959 foi lançada a pedra
fundamental do novo Centro Evangélico

A Paróquia Matriz continuou expandindo seus
grupos e atividades. Uma longa história de apoio à
formação cristã, inspirada no pioneiro Maestro Leo
Schneider, ocupou um importante espaço na ação pastoral. O investimento no trabalho do Culto Infantil, no
Ensino Confirmatório e na Juventude Evangélica abriu
caminho para o envolvimento de famílias e o surgimento de nova liderança. O trabalho da OASE, já há
mais de 100 anos deixando suas marcas, viu florescer
ao seu lado o trabalho com idosos, empreendedores,
casais e singulares.
Nossas duas instituições diaconais, Lupi e CEDEL,
ligadas institucionalmente à Comunidade Evangélica
de Porto Alegre, cresceram e ocuparam um importante espaço em nossa cidade, como expressão de nossa
vocação diaconal.

No lugar da Assembleia da FLM, aconteceu em nossa nova igreja
uma semana de evangelização ‒ No foto o Bispo Helbich que
sugeriu o nome do nosso templo

NOTÍCIAS
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Construir pontes ou erguer cercas?
No dia 23 de março de 2019, a União
das Comunidades em
Porto Alegre, Alvorada e Viamão promoveu um PASSA DIA
para confirmandos na
Quinta da Estância,
em Viamão/RS. Estivemos reunidos, num
total de 79 pessoas,
entre adolescentes
e responsáveis pelos
grupos. Foi um tempo
incrível de comunhão,
integração, reflexão, música, teatro, comida saborosa e muita, muita diversão!
Nossa reflexão girou
em torno do Lema Bíblico que acompanha o
Tema do Ano da IECLB em

para construirmos
pontes. Chega de
cercas!

2019: “Deixo com vocês a
minha PAZ, a minha paz
lhes dou.” (João 14.27).
Em meio às dificuldades e
desafios do dia-a-dia, temos duas opções: erguer
cercas (negar-se ao diálogo e ao perdão; portar-se

JESP – um lugar para você
chamar de casa!

Incrível ouvir quantas
pessoas já fizeram parte
desta casa. O grupo tem
se reunido semanalmente
para a comunhão com
Deus, discussões de assuntos da atualidade e, é
claro, integração do grupo, pois é no trato com o
outro que vivenciamos o
Evangelho.
Em 2019 estamos experimentando um novo
tempo: uma nova coordenação assumiu a liderança
do nosso grupo! O ano
está apenas começando

e diversas atividades e
eventos estão programados no calendário
da JESP, entre eles, o esperado retiro com confirmandos, atividades
esportivas, acampamentos, intercâmbios e muitas atividades incríveis!
Nossos encontros
acontecem nos sábados
das 16h às 19h.
Venha, faça parte da
família JESP!

como dono da verdade)
ou construir pontes (promover a reconciliação,
buscar consensos). Cada
pessoa tem um grande potencial para transformar
a realidade na qual está
inserida. Jesus nos convida

Ao final do encontro, ficaram estampadas, em cada
rosto, a alegria e a
satisfação por tudo
o que experimentamos em conjunto. Sem dúvida, o
PASSA DIA foi um
momento memorável para cada participante e para a
nossa unidade em torno
do mesmo propósito: um
dia para guardar na memória e no coração, e para
motivar atitudes diferenciadas, condizentes com
o Evangelho!

Reformas na sala Ofélia Fischer

Uma das salas com
uso mais intenso na nossa
comunidade é a sala Ofélia Fischer, no primeiro andar. Dentro do espírito de
cuidar bem do nosso patrimônio, a OASE tomou

a iniciativa de reformar
esta sala, visando tornála mais confortável e segura. Foram feitas reformas na iluminação (instalando luminárias mais
econômicas, de LED), no
sistema de ventilação e
no ar condicionado. O
piso recebeu novo tratamento em sinteko, e as
paredes foram pintadas.
Ainda pretendemos fazer
investimentos do sistema
multimídia da sala com os
recursos da rifa.

OFÍCIOS E AGENDA
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Ofícios
MEMBROS NOVOS

BODAS DE PRATA

CONFIRMADOS

Ligia Marilene Centeno;
Zaida Maria Nascimento dos
Santos; Sandra Leonides da
Rocha Gomes e seu filho Yan
Gustavo Gomes de Souza;
Aline Figueiredo dos Santos
e Mirella Figueiredo dos
Santos; William Nascimento
dos Santos e seu Filho
Vicente Ughini dos Santos;
Claudia Virginia Weinitshke
e seu esposo Adriano Lopes
Remião e sua filha Rafaela
Weinitshke Remião.

Elizete Rodrigues Loeffler e
Reginaldo Loeffler, dia 02 de
fevereiro de 2019.

Alberto Giuseppe Weiss Pasini; Antônio Porto Claudino;
Arthur Scherer; Guilherme
Henrique Bonato da Silva;
Karina Pedó; Lívia Mariana
Bonato da Silva; Maria
Eduarda Porto Claudino;
Matheus de Amador
Te s s m a n n ; M u r i l o E b e l
Serpa; Nathália Diesel Dewes
Machado; Rafaela Albrecht
Dienstmann; Yan Gustavo
Gomes de Souza; Gabriela
Taglieber Sperb.

CASAMENTOS

Luigi Gabriel Bonato de Souza, filho de Iracet Daniel de
Souza e Graziela Fernanda
Bonato.

Joana Genz Gaulke e Thomas Hyeono Kang, dia 16 de
fevereiro de 2019.
Bianca Seminotti e Guilhian
Leipnitz, dia 30 de março
de 2019.

BATISMOS
Laura Zanetti Gonçalves, filha de Felipe Enck Gonçalves
e Bárbara Trindade Zanetti
Gonçalves.
Helena Heidemann Marchetti, filha de Rafael Braga
Marchetti e Luciana Alonzo
Heidemann.

Maitê Chitolina Streck Silveira, filha de Douglas Streck
Silveira e Katiana da Silva
Chitolina Silveira.

Agenda

ÓBITOS
Alberto Volkmar Christensen, falecido em 9/1/2019,
aos 87 anos.
Ingrid Luckow Meyer, falecida em 10/1/2019, aos 86
anos.

Adriano Uber, falecido em
16/1/2019, aos 88 anos.
Ionilda Bernsmüller, falecida
em 16/1/2019, aos 75 anos.
Susie Sueli Wiederspahn,
falecida em 21/1/2019, aos
80 anos.
Henrique Frederico Schmidt,
falecido aos 94 anos, em
7/2/2019.
Hugo Ernani Kuwer, falecido
aos 91 anos, em 9/2/2019.
Hilda Lemmertz Maurer,
falecida aos 87 anos, em
13/2/2019.
Edith Neuly Otto Misságia,
faleida aos 96 anos, em
15/3/2019.
Iris Theresinha Franke, falecida aos 87 anos, em
10/3/2019.

Ação de Natal 2018

Abril
21/4

9h

27/4

Café da Manhã Pascal
Passeio Singulares

Maio
4/5
9/5
16/5

19h

Jantar Temático de Casais/União
de Comunidades (palestra/
jantar)

14h e 15h Bazar e Chá de Maio – OASE
19h

Início Trilha 8

18 e
19/5

Acampadentro JESP

26/5

Almoço Comunitário

Junho
8/6

19h

Encontro de Casais

9/6

9h

Brechó

9/6
16/6
29/6

Encontro da Família –
11h30min Promovendo paz, com o
Psicólogo Júlio Walz
12h

Almoço Comunitário
Passa dia Grupo Singulares

O Grupo Gestor da Lupi ( Instituição de Educação Infantil
Lupicinio Rodrigues) e do CEDEL (Centro Diaconal Evangélico
Luterano), juntamente com todas as pessoas envolvidas neste
trabalho de Diaconia, agradecem sensibilizados pela resposta
da comunidade na Ação de Natal de 2018.
Os presentes recebidos trouxeram muita alegria às crianças
e adolescentes das duas instituições. A todos (as) que colaboraram para que esta campanha fosse um sucesso, o nosso
agradecimento.
Agly Meier
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Vergonha alheia
Esse título reflete o
que nós, cristãos e cristãs, sentimos ao tomar
conhecimento de ações
deploráveis feitas alegadamente sob o nome de
Jesus e obedecendo aos
Seus ensinamentos.
Nos últimos anos
assistimos consternadamente às mais estapafúrdias coisas, que acabam
nos deixando cheios de
vergonha pela nossa fé
e nossa confessionalidade. Não há como, à luz
do Evangelho, defender
o que vemos acontecer
quase que diariamente:
pessoas ditas cristãs apedrejando pessoas de outros credos, invadindo e
quebrando seus locais de
culto, chutando suas imagens sagradas, ofendendo
sacerdotes e praticantes,
promovendo linchamentos morais em redes sociais, incentivando discriminações e preconceitos,
entre outras barbaridades.
E não podemos achar
que a sociedade não está
vendo esse imenso abismo que existe entre as
palavras e ações de Jesus,
que veio buscar e salvar
as pessoas perdidas, e as
palavras e ações daquelas pessoas que dizem
servir ao Senhor da Paz.
As pessoas notam, sim, e
estão cobrando coerência.
Cobram coerência das
pessoas e das instituições
cristãs, cobram coerência
das lideranças e da membresia. Mesmo que muitas
vezes não se saiba muito
bem especificar o que está
errado, é notório e de co-

ordem. Riso porque muitas vezes a colocação é
feita de forma inusitada,
brilhante e de forma muito hilariante mesmo, mas
a vergonha chega quando
a gente se dá conta do
grande desserviço que
temos feito ao Evangelho,
com um comportamento tão pobre em amor
e compaixão.

nhecimento público que,
se dizes seguir Àquele que
ordenou que ames os teus
inimigos, que ofereças a
outra face a quem te agredir, e que faças aos outros
o que queres que façam
a ti, não podes te comportar como quem nada
conhece do Evangelho.
E isso vale para as ações
praticadas no mundo real
e para as ações do mundo
virtual, nas redes sociais e
nas trocas de mensagens.

de sua postagem inicial,
pode sofrer todo tipo de
modificações. A sua característica principal é justamente a possibilidade de
ser recriado por qualquer
um e a qualquer momento. Existem memes de
todo tipo: brincalhões,
sarcásticos, amargos e
francamente agressivos.
Tudo depende do quão
chamativo e/ou incisivo
ele pretende ser, tratando
de qualquer assunto.

E como essa falta de
coerência tem sido cobrada? Muitas vezes em
textos críticos e difíceis
de engolir, mas em sua
maioria na forma de memes de Internet. O meme
pode ser uma frase, link,
vídeo, ou imagem, que
se espalham por e-mails,
publicações eletrônicas e
redes sociais. O período
de vida de um meme é
variável: pode ser infinito
ou efêmero, dependendo
do número de compartilhamentos. O seu conteúdo pode evoluir ao longo
do tempo, porque depois

Os Memes
cobram coerência
da cristandade
Um dos assuntos que
os memes abordam com
muita frequência é a fé.
E os memes não estão
sendo clementes com a
cristandade, pois nem
sempre ela tem sido a luz
do mundo. Ao contrário,
vemos muitos líderes religiosos empenhados em
cruzadas repressoras e
condenatórias. E então:
tome memes! A reação
que temos vai do riso à
vergonha, em geral nessa

Existem memes que
cobram o amor ao próximo de forma indistinta
(como o exemplo aqui da
página) e alguns outros
que pegam “mais pesado”, como um que mostra Jesus indo ao cartório
mudar de nome, pois não
aguenta mais tanta injustiça e violência praticada
“em seu nome”. Um de
meus preferidos mostra
Jesus com um computador, pensando se aperta
ou não o botão de Reset,
para encerrar a vida na
Terra e começar tudo
de novo.
O que é importante
nisso tudo é pensar que
vivemos numa sociedade
onde tudo está interligado
de forma quase instantânea, e onde deslizes e contradições são percebidos
e questionados de forma
rápida e com abrangência
internacional. E então:
tome memes! Precisamos
pensar no que realmente
expressamos em nossos
atos e publicações online, de forma que nosso
“modo de agir seja exemplar em tudo”, como está
escrito na carta a Tito.
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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Longe da superficialidade
Um filme
recente, nem
tão premiado,
acabou agradando muito
à crítica e ao
público. Essa
refilmagem do
clássico Nasce uma estrela
chamou a atenção tanto pela
sensibilidade
na direção e na
interpretação
dos atores, como pelo tratamento delicado da trilha
sonora. Tendo Bradley
Cooper e a cantora Lady
Gaga como atores principais, o filme abordou de
maneira bem contemporânea o ocaso e o sonho
do estrelato. Bradley Cooper se destaca ao conduzir a performance dos
atores impregnando suas
interpretações com uma
sensibilidade e interação
invejáveis. Sem contar que
era a estreia de Lady Gaga
no cinema.
Cooper estava à procura de um roteiro de
um filme romântico que
expressasse verdade e
contemporaneidade. Encontrou em Lady Gaga
não só uma excepcional
artista como uma peça
chave para a qualidade e
sensibilidade da música
no filme. O tratamento
dado à trilha original garantiu autenticidade às
interpretações dos personagens em shows ao vivo.
O próprio Bradley Cooper
revelou-se um bom cantor, interpretando e compondo várias canções do
filme. A interação musical
dele com Gaga foi tão

convincente e qualificada
que a música quase roubou o foco da atenção
ao filme. Na verdade, a
música esteve tão integrada à trama do filme que
contribuiu decisivamente
para a fluidez da narrativa
da história.

seus shows, interpretando
o repertório seu e o dela.
Por sinal, Ally era ótima
compositora. As interpretações tocantes e entrosadas dos dois contagiaram
o público que, por um
tempo se acostumou a
vê-los como dupla.

A história conta a
crise pessoal do cantor e
guitarrista Jackson Maine,
na sua busca para superar
os fantasmas do seu passado, durante um período
de relativo sucesso. O
álcool corroía sua lucidez
e comprometia perigosamente sua imagem junto
aos fãs. Tudo ia de mal a
pior até o dia em que ele
encontrou a garçonete
e cantora Ally, cantando
numa pequena boate. A
paixão e a identificação
com a música de Ally levou Jackson a incluí-la em

O tema principal do
filme é destacado pela
canção Shallow (Superfície) que, aliás, vendeu
muito bem, além de receber o Oscar de Canção Original. A canção retrata as
semelhanças e diferenças
dos dramas vividos pelos
protagonistas. Jackson
encontrava no álcool uma
fuga para seus profundos
problemas de rejeição pessoal. A música e o amor
eram canais positivos para
elaborar essa crise. Por
isso, Ally se tornou um
caminho especial na su-

peração de seu
vazio. Ally, por
sua vez era uma
cantora frustrada por sua desvalorização. Desanimada por
suas escassas
oportunidades,
encontrou em
Jackson alguém
que a compreendeu e lhe
deu confiança
na carreira. A
crise entre os dois surge
quando a carreira individual dela decola (em outro estilo musical), e a de
Jackson se aprofunda por
causa de por causa do seu
alcoolismo.
O termo Shallow/Superfície significa a constante tentação que os
acompanha, de não perseguirem a superação de
suas diferenças e desencontros. De preferirem a
fuga, o conflito e o preconceito, em vez da busca pela
compreensão de seu valor
íntimo, de sua realização
pessoal nos relacionamentos. O amor e a arte são
vistos como caminhos de
restauração. Janelas que
se abrem para reencontrarmos nossa esperança
e nossa humanidade.
P. Cláudio Kupka
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Estação Jovem ‒ Escola de Líderes
De 28 de janeiro a 1º de
fevereiro último aconteceu a
terceira edição do Estação Jovem. Participaram 27 jovens,
alguns marcando presença pela
primeira vez, outros pela segunda vez, e outros já fazendo
parte do grupo de monitoria,
por estarem pela terceira vez
no evento.
O Estação Jovem contou
com o apoio do Sínodo Rio dos
Sinos, do Conselho Sinodal de
Juventudes Evangélicas (COSIJE), da Ordem Auxiliadora de
Senhoras Evangélicas (OASE –
Sinodal) e da Legião Evangélica
Luterana (LELUT).
A partir das aulas, das palestras ministradas por professores e teólogos que abordaram
diversos temas com fundamentação teológica, dos momentos
de reflexão e das celebrações, o
Estação Jovem possibilitou que
as pessoas participantes se sentissem mais próximas de Deus e
da Palavra. Os jovens puderam,
também, aprender sobre a importância da colaboração e do
espírito de comunidade.
Além das palestras e meditações, os jovens foram con-

vidados a se familiarizar com
o grupo e com o espaço: em
um passeio guiado, puderam
conhecer ou relembrar as dependências da Faculdades EST, a
Editora Sinodal e a Casa Matriz
de Diaconisas. Na Casa Matriz,
tomaram café da tarde com os
idosos e, em seguida, promoveram uma atividade lúdica.
No último dia, os familiares dos
jovens participaram do Culto
de Encerramento e Formatura
da turma que veio ao Estação
Jovem pelo 2º ano consecutivo.
Da nossa comunidade foram o Teodoro, o Guilherme,
a Carol, a Mabelle e o Aislan.
Para os participantes, essa foi
uma oportunidade para pensar
sobre o papel do jovem cristão
no mundo e na IECLB. Também
foi um espaço para compartilhar sentimentos, sanar dúvidas,
aprender de forma dinâmica
no convívio com outros jovens,
e fortificar a fé. Cada jovem, à
sua maneira, desenvolveu competências de liderança ao longo
dessa semana. Certamente, o
grupo que vivenciou grandes
aprendizados retornou às comunidades com novo fôlego!
Fonte: Jornal Sinos da Comunhão
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