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Advento é tempo de renovação
Acredito que seja bem
conhecido o hino que diz
“Advento é tempo de preparação”. Ele nos coloca diante
das transformações e mudanças que essa época nos
apresenta.

Advento é tempo de renovação, de revirar a vida
deixando de lado o que não
nos serve, para que nos alimentemos unicamente da
esperança de Cristo. Nada
é mais importante do que
viver de nossa conexão com
Cristo. É dele que vem nosso
alimento e também nosso
propósito. Também é importante que não deixemos a
Boa Nova presa em nós, pois
é nosso dever espalhar o bom
perfume de Cristo. Assim,
precisamos estar dispostos
a ajudar irmãos e irmãs a
encherem-se de esperança.
Não podemos deixar que a
Graça de Deus, revelada na
vinda de Jesus Cristo, fique
presa nas paredes de nossos
templos.

O Natal, o final do ano, o
novo ano, tudo nos leva por
esse caminho, e precisamos
prestar atenção às razões
das coisas que nosso espírito
percebe nessa época.
Nós somos como um
jardim que, para permanecer
bonito e saudável, precisa ser
cuidado. De tempos em tempos, plantas que morreram
precisam ser trocadas, galhos
e folhas secas precisam ser
retirados. A terra precisa ser
revirada e adubada. Ervas
daninhas e parasitas precisam
ser eliminados. Depois dessa
intervenção, há condições para que
tudo volte a ficar bonito e, o mais
importante, saudável.
Voltando ao hino, nele vemos
que o “Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar
estradas” e esse é mais um ponto
importante: a avaliação. Exames
precisam anteceder trabalhos de
qualquer tipo ou corremos o risco
de realizar trabalhos mal orientados

e/ou danosos. Precisamos aproveitar as pausas que tivermos nessa
época para examinar nossas vidas,
(re)pensarmos nossos jardins à luz
do Evangelho. E, depois, deixar
o jardineiro trabalhar, o que nem
sempre é fácil.
Nossas vidas precisam dessas
intervenções. De tempos em tempos, folha secas e ervas daninhas
sufocam nossas vidas. É como se
perdêssemos o viço e o propósito.

Justamente no fim de
ano, quando tantas preocupações e preparativos nos atormentam e tentam nos retirar um precioso tempo, vivemos o Advento. Este
é o momento de receber a Cristo e
deixá-lo agir em nossa vida; podar
nossas folhagens, adubar a terra de
nossa vida e, novamente saudáveis
e com forças renovadas, planejar e
viver um Novo Ano de fé, esperança
e realizações. Que venha 2020!
P. Cláudio Kupka

Enfoque
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Cultura e Fé

O Min. Cand. Aislan Greuel dá seu
depoimento sobre o seu Período
Prático de Habilitação ao Ministério Pastoral na Paróquia Matriz.

Eventos do ano de 2019 ilustrado
em fotos.

Uma reflexão muito oportuna sobre
o filme Coringa apresentada por
Vânia Möller.
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Espírito Natalino
Em tempos de Advento, entendemos melhor o
verdadeiro significado do
Natal. Entendemos que
o Natal não é composto
apenas por árvores, enfeites, presentes e luzes
coloridas por todos os
cantos. Natal é momento
propício para renovar o interior de cada um de nós.
Quem sabe algo muito
importante deixou de ser
feito? Talvez um pequeno
gesto de acolhimento, um
abraço de consolo, uma
palavra de perdão...
Se não perdoarmos e
sobretudo não nos doarmos por inteiro pela causa
do nosso irmão, não encontraremos a verdadeira
felicidade. Relembramos
o nascimento de Cristo
recordando com carinho
a mensagem que Ele nos
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pre levar o amor de Jesus
para as outras pessoas.

transmite desde sempre.
Com Jesus no coração e
a palavra do Senhor no
pensamento, vivamos o
Natal com intensidade e
muita alegria.
Todo mundo deveria
amar, não só nesta época
tão luminosa, mas sempre! Não devemos ter
medo de fazer o bem, mas
sim de não o fazermos.

Abrace muito forte as pessoas que ama e espalhe o
espírito natalino. Se todos
amarmos tudo e todos,
celebraremos o Natal do
jeito que Deus sempre
quis: sem inveja ou prepotência, sem maldade
ou resistência. Simplesmente ame de qualquer
jeito. Vamos fazer o bem
e espalhar a palavra divina
para que possamos sem-

Charge

É tempo de sair às
ruas e colocar um sorriso
no rosto. É tempo de amar
e deixar-se amar. É tempo
de cuidar e celebrar este
milagre do Natal junto das
pessoas, dos amigos e da
família. Natal é amor, é esperança, é paz e é perdão.
Esses são os sentimentos
com que devemos viver a
celebração do nascimento
do nosso Salvador. E que
Jesus renasça no coração
de todos nós, fortificando
nossa fé!
Desejo um abençoado Natal e que a paz de
Jesus ilumine a casa e os
corações de todos nós!!!
Carlos Souto Júnior
Presidente
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Natal, superação da intolerância
Natal! Desejamos muito tê-lo
em nosso lar junto com presentes,
ceia, abraços e
família reunida.
Esta data faz sonhar e inclusive
relembrar nossa
infância. Natal
emociona. Como
celebrá-lo, agora, se este fato
tão emocionante
tem a ver comigo
e, também, com
aquele outro que
foi entrementes
deletado de nosso relacionamento? E agora, o
Natal chegou. E este outro, que foi descartado do
nosso convívio, também
celebra esta data, vai desejar Feliz Natal, cantar
hinos emocionantes que
fala do amor de Jesus
Cristo. Nós e os outros
estamos irmanados num
mesmo sentimento, mas
divididos, marcados pela
intolerância. Mesmo assim, continuamos a pensar: ora, como este meu
“amigo” pode pensar assim, defender este e não
aquele. Que absurdo! Ele
precisa ser “dos nossos”.
Logo, a intolerância fará
parte de um cardápio
muito indigesto da ceia
natalina.
Diz o anjo: Não tenham medo. Trago boa
notícia para vocês, e ela
será de grande alegria
também para todo o
povo. Jesus, o salvador de
vocês todos(as) nasceu!
(Lucas 2.10) Deus vem superar uma distância muito
grande, entre o céu e a

ponte de superação e do encontro que nos faz
celebrar a vida. A
intolerância perdeu para o Natal.
Prevaleceu o encontro de Deus
conosco. Esta superação do distanciamento e do
medo fortalece
a fé que se revela em atitudes:
construir pontes
em meio as nossas divisões.
terra. Por isso, a essência
do Natal é aproximação,
diálogo. A intolerância e o
nosso medo são vencidos,
porque há aproximação.
Logo, o que vai mudar
em nossas relações, não
está em nosso poder, mas
está no fato de acolher,
crer que Deus vem se encontrar conosco. Deus faz
de Jesus uma ponte, que
supera distanciamentos
criados em nosso meio.
A intolerância, que gera
divisões, é vencida, não
porque desejo mudar o
outro, nem este a mim
mesmo. A superação deste distanciamento está em
olhar para Jesus, para sua
manjedoura, e ver que

Deus se faz gente, se fez
ponte para se encontrar
comigo e com o outro.
Mesmo que a nossa razão
teime em dizer: que loucura este Deus. Tudo por
nós, tudo pelo outro, tudo
para a nossa salvação.
Através deste amor, posso
agora construir uma ponte que me leva também
para o outro, abraçá-lo e
convidá-lo: “Venha sentar
à mesa conosco neste
Natal, porque Jesus já
está aguardando a nossa
presença”. A manjedoura
será agora o nosso lar porque nela Jesus também
nasceu por meio da nossa
aproximação uns com os
outros. Natal de Jesus é

Jesus Cristo
veio para os judeus e não
judeus, Zelotes e Saduceus, homens e mulheres,
crianças e idosos, para
todos os partidos e religiões que criamos. Nós
e os outros somos alvos
do amor de Deus. Todos
estão na agenda de Deus,
são convidados para a
grande ceia do Natal de
Jesus. Ninguém ficará de
fora, nem Judas e nem Pedro. Nem eu, nem o outro.
O Natal chegou, façamos pontes que possam
nos aproximar para celebrar a presença do Reino
de Deus, já, agora!
P. Werner Kiefer
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Entrar no carro, colocar no GPS: “Rua Senhor
dos Passos, 202 – Porto
Alegre”, foi mais do que
um passeio, mas a ida
para um local que nós
iríamos chamar de casa,
mesmo que nunca tivéssemos passado perto de lá.
Gabriele, Letícia, Luiza
(na barriga da mãe) e eu
embarcamos para uma
nova fase da nossa vida: o
Período Prático de Habilitação ao Ministério – PPHM.
Muitos sonhos, expectativas e inseguranças estavam presentes, mas era a
hora de erguer a cabeça e
ir em direção ao que Deus
preparava para nós.
Chegando no famoso
“Centro Histórico”, confesso que minha impressão não foi a melhor do
mundo. Errei 3x as ruas
e um trajeto de 400m se
tornou de 25 minutos,
meu pensamento foi:
“aonde me enfiaram?!”.
Depois de erros e buzinadas, chegamos ao nosso
destino. Lembro de estacionarmos o carro e o P.
Cláudio prontamente vir
nos recepcionar e mostrar
a paróquia. O P. Werner
veio logo depois e me veio
à mente: “Está aí meu
mentor, não posso dar
‘bola fora’”.
Quero destacar que a
Matriz, mesmo sofrendo
em um contexto de insegurança e vulnerabilidade
no centro da cidade, tem
sido um espaço de acolhimento e pertencimento
em meio ao caos – parece
surgir um oásis para as
pessoas não somente se
sentirem seguras, mas
amadas e respeitadas.

Enfoque
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Depoimento

para nos reinventarmos e
prosseguirmos a cada dia.
Aliás, agradeço imensamente ao P. Werner, meu
mentor, pelos inúmeros
conselhos e ensinamentos;
pelas risadas e exortações;
pelo mentor que se tornou
um grande amigo. Obrigado por me fazer chegar
aonde estou hoje.

O medo e a insegurança devagarzinho se
tornaram admiração,
respeito e carinho. Um
processo institucional da
IECLB que se tornou em
um dos mais marcantes períodos que experimentamos como família.
Criamos gradativamente
um grande amor por este
lugar e pelas pessoas com
as quais convivemos. Essa
Matriz conquistou um lugar em nossos corações!
Agradecemos por
toda a confiança das famílias que nos confiam
seus filhos e filhas nos
trabalhos com crianças,
jovens e adolescentes; às
pessoas da terceira idade pelas boas risadas; à
diretoria e ao presbitério
pelos conselhos e direção;
a LUPI e CEDEL que me

ensinaram a olhar a diaconia com “outros olhos”;
aos funcionários pelas
ajudas intermináveis na
caminhada.
Agradeço ao P. Cláudio e P. Werner que me
ensinaram que o trabalho
em conjunto é possível e
nos faz crescer; de que
discordar não é se tornar
inimigo de ninguém; de
que o amor pelas pessoas
nos faz ter ânimo e alegria

Estamos nos programando para uma nova
etapa da caminhada
ministerial. Iremos com
“mala e cuia” para Curitiba em 2020. Cheio de
sonhos e expectativas,
mas agora com uma bagagem a mais: a Matriz,
que sempre levaremos em
nosso coração.
Só nos resta dizer:
Muito obrigado Paróquia
Matriz! “Sim, coisas grandiosas fez o SENHOR por
nós, por isso estamos alegres” – Salmo 126.3
Min. Cand. Aislan Greuel
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O culto da ponte
Quem chegava ao Culto na Paróquia Matriz no
dia 27/10/2019 logo via
algo curioso em frente
ao altar. Uma ponte! Na
nossa comunidade, todo
ano realiza-se um culto
especial para recordarmos
o batismo. O culto de Rememoração da Graça de
Deus ofertada no Batismo,
com participação conjunta
de adultos e crianças, é
organizado pelo grupo da
Pastoral do Batismo. Para
este dia, todas as crianças
batizadas na paróquia
receberam um convite
especial enviado pelo correio, juntamente com um
livrinho de orações.
Os cantos no dia, bem
como a mensagem linda-

diversas vezes!! E tinha até
água embaixo da ponte!!
As crianças foram
também chamadas em
volta da pia batismal, e
ali foram relembradas de
como foi o momento do
seu batismo e qual seu
significado. Foi um bonito
momento!
mente proferida, tinham
linguagem simples e compreensível às crianças. A
partir da mensagem do
culto com lema da IECLB:
“Deixo com vocês a paz, a
minha paz lhes dou” (João
14.27), surgiu a ideia de
fazermos uma lembrancinha distribuída para as
crianças que participaram:

uma pontezinha em madeira (que simboliza a reconciliação, ir ao encontro
do outro.) E isso também
justifica o cenário montado na igreja!
Ponto alto no culto
foi o momento em que
as crianças puderam caminhar sobre a ponte!
Muitas queriam passar

A pastoral objetiva
incentivar pais, mães e
avós a trazerem ao culto
suas crianças. Assim, estarão aproveitando rica
oportunidade de cumprir
com a vontade de Deus,
ensinando aos pequenos o
convívio com a família cristã e o crescimento na fé.
Marianne Kasinger
de Oliveira

CEDEL em transição
cargo no final do
ano, tendo atuado na função
desde a inauguração da entidade
(16/3/2000).

O ano de 2019 foi de
mudanças para o Centro
Diaconal Evangélico Luterano (CEDEL).
Na primeira reunião
do Grupo Gestor, a Coordenadora Eloí S. Peter
comunicou que iria se
aposentar e deixaria o

Foi um ano de
transição para a
instituição, tendo
sido elaborado o
perfil para a ocupação do cargo,
distribuição do
edital da vaga,
seleção de currículos e entrevistas
com candidatos(as), para
a realização do processo
seletivo. Foram recebidos 140 currículos de
interessados(as) em ocupar a vaga.
Para suprir a vaga
de Coordenadora Geral
do CEDEL, foi escolhida

a candidata Kelly Cristine
Knevitz Leite. Formada
em Administração, com
diversas experiências em
gestão, é membro da
Paróquia Matriz, onde
participa ativamente.
A despedida da Eloí
foi realizada no culto do
dia 1º de dezembro de
2019, na Paróquia Matriz.
Na ocasião, a Sra. Regina
Dietrich (ex-presidente
do CEDEL), ressaltou o
eficiente trabalho realizado na coordenação da
unidade social.
Expressamos nossa
gratidão a Eloí pelos quase 20 anos de dedicação
e por atuar, incansavelmente, de maneira tão
competente à frente do
CEDEL, procurando sempre maneiras de propor-

cionar melhores condições de vida às crianças e
aos adolescentes que se
encontram em situação
de vulnerabilidade social.
Na mesma ocasião,
demos as boas-vindas à
nova coordenadora, Kelly,
desejando que tenha uma
ótima gestão.
Agly J. Meyer
Grupo Gestor do CEDEL

Principais even
Noite do Voluntariado

120 anos da OASE Nacional em Blumenau

Passeio Arco Íris

Encontro de Casais com Rogério Zimpel

Festa Junina da JESP
Galeto no CEDEL

Culto de Confirmação

Café Colonial da OASE

Retiro – JESP / Confirmandos

Domingo Cantate

Oficina do Dia dos Pais
Apresentação da Diretoria da JESP e da OASE

Retiro Confirmandos da União de Comunidades

Festa de Ação de Graças

GEELPA com a Pa. Silvia Genz

Jantar de Massas

Banda de Quinta na paróquia da Paz 2

Café da Solidariedade

tos de 2019
Passa dia – jovens e pais

Noite do Pastel
Culto da Reforma
Passa dia – jovens e familiares

Bazar de Natal da OASE

Passeio OASE

Culto de Batismo

Campanha de Natal Lupi e CEDEL

CEDEL muda sua Coordenação
JESP nas Olimpíadas Sinodais

Grupo Cantabile

Despedida Aislan
Reformas no Prédio
Pais e confirmandos

Oktoberfest

Nova pintura do muro da Lupicínio

Oficina de Natal

NOTÍCIAS
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Noite do Pastel

No dia 26 de outubro
a JESP promoveu a já tradicional Noite do Pastel.
Nessa noite, todos os presentes puderam confraternizar e se deliciar com
os pastéis feitos na hora,
além de se divertirem com

o palco aberto para todos que quisessem mostrar seus talentos! Foi um
evento organizado com
muito carinho pelos jovens
e suas famílias, e o lucro
adquirido foi empregado
em melhorias para a sala
da juventude. Deixamos
o nosso muito obrigado
para aqueles que foram
prestigiar e esperamos que
tenham curtido! E para
quem não foi (e adora
pastel), teremos novamente, no próximo ano, outra
edição. Então, não deixem
de aproveitar e venham
curtir com a gente!

Só felicidade!!!!
Preparando nosso Natal!!!!

No dia 1° de dezembro aconteceu nossa Oficina de Natal. As crianças
estavam ansiosas desde a
semana anterior, porque
sabiam que faríamos panetone. Crianças de todas
as idades, adolescentes,
pais e mães, crianças batizadas em 2019, enfim,
todos estavam curiosos
com este momento. E
foi a primeira atividade
da manhã. Utilizamos a
cozinha da Paróquia e
preparamos essas gostosuras com as mãos, literalmente, na massa.

Enquanto o panetone estava no forno, tivemos o louvor
com canções natalinas que, já nem lembrávamos ou nem
todos conheciam.
Momento de emoção linda. A história
do “Velho Sapateiro”
nos lembrou que dar
atenção a quem necessita
é nos colocar em contato
com a própria presença de
Jesus em nossas vidas.Com
esta história nos nossos
corações, preparamos a
coroa de Advento para
ficar na sala do CI.
E, para completar
nossa Oficina, chegou o
momento da distribuição
dos panetones quentinhos. E... não deu para
esperar esfriar... crianças
e adultos correram para
comer aquelas delícias de
fabricação própria.

Dezembro de 2019 – Ano 25 nº 93

Olimpíada Sinodal
das Juventudes

No dia 12 de outubro
de 2019 ocorreu mais
uma edição da Olimpíada
Sinodal das Juventudes,
momento que, além de esportes e competitividade,
foi também de encontros
e reencontros, de risadas e
convivência. Que o esporte tem o dom de unir as
pessoas nós já sabíamos,
e esta última edição das
Olimpíadas comprovou
isso. As diversas juventudes reunidas fizeram
amizades e contatos, e
isso, no futuro, pode ser
útil e agradável. Este ano o
calendário das Olimpíadas
sofreu algumas modificações. De três dias de atividades – sexta à noite até
domingo à tarde –, nesta
edição foi de somente um
dia, o sábado inteiro. Mas
isso não alterou a diversão
geral. E a Paróquia Matriz
foi bem representada. A
JESP, como sempre, saiu
vitoriosa das Olimpíadas,
sem perder o espírito
competitivo. O pessoal da

coordenação garante que
os jovens em geral conseguiram se divertir e aproveitar bem o tempo deles.
A JESP já está de olho
na próxima edição das
Olimpíadas, que ocorrerá
no ano de 2021, já que
o próximo ano é de Congrenaje. E nós sabemos
que preparação é fundamental, e é com bastante
organização que iremos
nos preparar, assim como
todas as outras juventudes
se preparam para este lindo evento.
E em questão de estrutura, o Colégio Sinodal,
lugar que sediou as olimpíadas, está de parabéns.
Ótimas quadras e lugar
amplo nas faculdades EST
para a realização de todas
as atividades. E tudo feito
com a supervisão de juízes
preparados e bons. O Cosije está de parabéns por
mais uma olimpíada de
sucesso, e que a próxima
seja tão boa quanto esta.
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OFÍCIOS E AGENDA

Ofícios
MEMBROS NOVOS

BATISMOS

Adilson dos Santos Miranda
e sua esposa Ana Cristina
Brenner; Tárcio Augusto
Leotéria e esposa Isabela
Scholten Fruet.

Maria Florença Lunke Berres, filha de Simone Patrícia Lunke e Charles André
Berres.

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

Bibiana Mistura Fries, filha
de Armando Fries e Tarciane
Crestani Mistura.

ÓBITOS
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Agenda
Janeiro
27/01 a
02/02

Estação Jovem (liderança da JESP)

Fevereiro
16 e 17/02 Aniversário da PM – 164 anos

Março
01/03

Culto de Ordenação/Equipe Presbitério

03/03

Reinício Estudo Bíblico (tarde)

03/03

Reinício Cantabile

03/03

Reinício Família Confirmados

04/03

Reinício Estudo Bíblico (noite)

04/03

Ens. Confirmatório 2º ano

05/3

Início do Ensino Confirmatório (1º ano), Banda
de Quinta e Formação de Adultos, início das
atividades OASE

06/03

Culto do Dia Mundial da Oração - 16h

07/03

Reinício da JESP

BODAS DE PRATA

Tania Teresinha Kirst, falecida
aos 74 anos, em 12/10/2019.

Artur Eduardo Sanfelice Nunes e Magda Lange Nunes,
dia 20 de outubro de 2019.

Martha Adolph Gallicchio,
falecida aos 94 anos, em
26/10/2019.

BENÇÃO AO CASAL

Alzira Scherer, falecida aos
99 anos, em 29/10/2019.

08/03

Culto Reinício das Atividades

08/03

Encontro da Família

Ana Cristina Brenner e Adilson dos Santos Miranda.

Iris Elisabeth Krolow, falecida
aos 68 anos, em 21/11/2019.

11/03

Ens. Confirmatório 2º ano

15/03

Almoço Comunitário (OASE) + Bazar Páscoa OASE

18/03

Ens. Confirmatório 2º ano

21-22/03 Retiro JESP e Confirmandos
25/03

Ens. Confirmatório 2º ano

28/03

Seminário de Presbíteros e Presbíteras

28/03

Encontro de Casais

30/03

Seminário de Presbíteros UC - M. Luther

MÃO NO ARADO
José Nedel

Sempre investi esforço na conquista
De bem-estar, cultura e eudemonia.
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 algum 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.

10

CULTURA E FÉ
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Coringa
Coringa (Joker) não é
um dos super-heróis que
costumamos aplaudir em
produções cinematográficas, muito pelo contrário. Isso porque ele é um
anti-herói, ou, melhor, um
vilão. E é esse o protagonista do filme Coringa
(2019), o qual desperta
inúmeras sensações em
quem o assiste.
Desconforto é a palavra que poderia ser definida como o principal
sentimento gerado, pois
o personagem Arthur
Flecker (Coringa) demonstra, durante toda a película, desajustes sociais
e psicológicos e atos de
absurda violência. Contudo, em muitas cenas
ele também é empático,
e isso faz com que as
pessoas absorvam certa
dose de seus traumas,
medos e inseguranças e
até consigam ter alguma
compreensão dos motivos
que o levam a ficar tão
intenso em suas reações.
Como a maioria das
pessoas sabe que é necessário respeitar limites,
e que agir mal é extremamente prejudicial a si
e aos outros, ao final da
sessão é bem provável
que a conclusão geral seja
idêntica: o que o Coringa
faz é intolerável. E certamente é, mas o objetivo,
aqui, é falar sobre o que
ele sente, como assimila
o que ocorre à sua volta e
suas reações diante disso.
E seu sentimento é o de
não pertencimento, isso
porque é regularmente
obrigado a sair de empregos, a não ter acesso

às coisas e a viver uma
existência repleta de carências. E suas reações, no
decorrer da história, vão
se ampliando até atitudes
impensáveis, como matar.
Infelizmente, nós
também estamos inseridos em um mundo em
que a crueldade se estampa todos os dias sob
nossos olhares, e isso
fica comprovado pelas
intensas e repetidas notícias de atos desumanos
que povoam os meios
de comunicação. Cada
ação dessas provoca nos
envolvidos sentimentos
de desamparo, de terror,
de tristeza profunda e os
danos que causam muitas
vezes são irreparáveis.
Isso também ocorre
em relação às notícias
falsas e às mentiras que
são contadas em mídias
sociais, não só no nosso país, mas no mundo
afora. E isso, hoje, por
infelicidade, é prática comum. Elas afetam sobremaneira as pessoas que
são alvo dessas práticas.
Famílias são desmoralizadas, inseguranças são
geradas e já se viu muitos
sujeitos agirem de forma
insensível e impiedosa ao
estarem frente a frente

com quem repudia esses atos de mentir e de
espalhar comunicações
que não condizem com
a realidade.
Contudo, a sociedade
não pode e não deve esmorecer como o personagem Coringa. As pessoas
não podem perder a capacidade de empatia, de
compaixão e de respeito
ao próximo, mesmo se estiverem “por um fio”. Banir comportamentos nocivos pode ser tarefa difícil,
mas rebater com violência
ou com incompreensões
não gera nada de positivo,
e essas alternativas devem
ser descartadas.
Mas aí, muitos perguntam: Como não esmorecer? Como viver esse
mundo de mentiras e de
provocações constantes?
Como entender que as
pessoas se acomodem nas
mentiras e não queiram

o real conhecimento? E
a resposta é simples: devemos viver a verdade. A
verdade do amor, a verdade da transparência, a
verdade da solidariedade,
a verdade da persistência
no que sabemos ser o certo. Devemos nos unir aos
que têm pouco, aos que
sofrem, aos que necessitam mais coragem para
enfrentar seus destinos. A
divisão do que sabemos,
do que acreditamos, do
que temos firme e forte
em nós, que é o amor em
Cristo, pode salvar vidas.
E pode, quiçá, não despertar demônios em quem
está “por um fio”.
O que não podemos
fazer é olhar os acontecimentos diários nas telinhas que temos acesso e
julgar que isso seja “natural”. Não é possível nos
acostumarmos a tomar
conhecimento das atrocidades cometidas pelos
homens e nada sentirmos
em relação a isso. O Coringa, ao final, deve nos
instigar a continuarmos
a ser os bons sujeitos. A
termos muita força, fé e
um desejo incontestável
de fazer as coisas de forma correta.
Vânia Möller
Licenciada em Filosofia
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Celebrando 502 anos da Reforma em Culto Festivo
Reuniram-se em
Porto Alegre, na noite
de 31 de outubro, em
torno de 400 pessoas
na Igreja da Reconciliação (Paróquia Matriz)
para celebrar os 502
anos da Reforma sob
o mote: “Brilha, Jesus, através de nós!”.
Desde o entardecer foi
possível visitar a Feira de Possibilidades,
conhecendo melhor
o trabalho diaconal
desenvolvido pela Comunidade Evangélica
de Porto Alegre – CEPA,
oriundo das comunidades e apoiado por elas, o
trabalho das escolas sinodais em nosso âmbito, do
Memorial Martim Lutero e
da Fundação Luterana de
Diaconia.
Tecidos nas cores
quentes foram movimentados alegremente por
um grupo de crianças,
adolescentes e mulheres,

nicaram o Evangelho
por meio da música.

no início do culto, em
uma dança litúrgica, simbolizando o acolhimento
à luz de Jesus. Membros
das nove comunidades
que integram a União das
Comunidades em Porto
Alegre, Alvorada e Viamão, pessoas vinculadas
às escolas da Rede Sinodal de Educação e às
unidades assistenciais da

Encontro da Família

O Encontro da família
terminou o ano com uma
linda palestra proferida
pelo casal P. Ivo e a Psicóloga Henriete Lichtenfels, no último dia 10 de
novembro. O tema deste
encontro foi a Finitude e o
Sentido da Vida. O P. Ivo,
pela sua larga experiência
junto ao Hospital Moinhos
de Vento, compartilhou
situações de finitude e a
melhor forma de admi-

nistrá-la, pensando
também no aspecto
da espiritualidade. A
Psicóloga Henriete
falou sobre o Sentido da Vida, baseando-se no fundador
da logoterapia Viktor Emil
Frankl. Diante da falta
de espaço neste dia e da
importância deste tema,
daremos continuidade no
próximo ano. Em 2020
teremos novos desafios,
especialmente em virtude
do tema da nossa Igreja:
Viver o Batismo. Temas
como da nossa relação
com a Igreja, pais e filhos,
espiritualidade farão parte
deste ciclo de palestras.

CEPA, visitantes, ministras
e ministros refletiram, a
partir da pregação do P.
Dr. Martin Dreher, sobre
o convite de Jesus para
superar o medo diante
do que assusta e aflige, e
viver na esperança ativa
da plenitude do Reino de
Deus (Mateus 10.26b-33).
Cerca de 140 coralistas e
diversos musicistas comu-

Ao final do culto,
a luminosidade que
provinha das luminárias
com a imagem da rosa
de Lutero, distribuídas
a todos, se refletia em
cada rosto e antecipava
a dimensão da luz de
Jesus que pode, sim,
brilhar através de nós
por meio de muitas
ações cotidianas, pessoais, comunitárias e
institucionais! Jesus é a
luz que ilumina a vida
de cada pessoa batizada e ele quer ser luz para o
mundo; por isso, pedimos
que ele brilhe, também,
por meio de nós.
Uma agradável confraternização proporcionou, ainda, um momento
especial de convívio entre
os participantes.
(Fonte: www.luteranos.com.br)

Passa dia

Um dia pra viver a
importância da família e
da fé, compartilhar sentimentos e emoções, brincar
e se divertir. Assim foi o
nosso primeiro passa dia
no dia 30/11, encerrando
a caminhada de um ano
de reflexão em Cristo para
nossa família e nosso filho
confirmando. O passa dia

iniciou com muita alegria, abraços de boas
vindas, confraternização entre amigos. Enquanto um grupo participava de um momento
de reflexão e fé, o outro
elaborava um delicioso
almoço. Com isso, cada
um com sua entrega
viveu intensamente este
encontro. Após o almoço,
chegou o mais esperado
momento: brinquedos e
brincadeiras fizeram todos sorrir como crianças.
Nossos filhos se sentiram
abençoados. O futebol de
sabão foi show. Recomendamos a participação nos
próximos encontros.
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Como é o teu presépio de Natal?
O primeiro presépio
(do latim praesaepe, que
significa estrebaria) foi
criado por São Francisco
de Assis, em 1223. Ele
queria relembrar ao povo
a natividade de Jesus
Cristo, facilitando a compreensão do nascimento
de Jesus.
De lá para cá muita
coisa mudou, mas a cristandade segue usando
esse grande símbolo natalino. Existem inúmeras
versões da cena do nascimento de Jesus, que
vão de sua adaptação às
etnias e costumes locais
(presépios com orientais,
com indígenas, com gaúchos, com povos andinos,
etc.) à atualização das
situações vividas pela sagrada família em suas viagens (representada como
migrante, pobre, etc.).
Mas por que atualizar,
rever e contextualizar o
presépio? Não basta tê-lo
como esse memorial da
vinda de Jesus Cristo, do
amor infinito de Deus por

toda a humanidade? Qual
a razão de mudar roupas,
rostos e até as circunstâncias onde estão as figuras?

Presépio
consumista,
com selfies e
presentes da
Amazon

Presépio indígena,
com redes e
presentes da
natureza

Presépio africano, com sua
diversidade representada

Presépio urbano, em que a
família de Jesus pede auxílio
aos passantes

Aqui temos alguns presépios, mostrando um pouco da diversidade e da dimensão alcançada por essa singela representação do nascimento de Jesus Cristo.

As razões podem ser
tão infindáveis quanto
as suas variações, mas o
importante é pensar em
como elas podem nos
ajudar a entender o cerne
do Advento: Deus se fez
humano, frágil como um
bebê, para nos tornar
a todos e todas iguais,
com a mesma dignidade
e os mesmos direitos. Aí
podemos refletir sobre a
extensão do amor divino,
que nos acolhe e desafia a
também acolhermos nossos irmãos e irmãs, sempre.
Temos uma infinidade de presépios, dos que
apenas representam o
nascimento àqueles que
nos confrontam com realidades duras. Aí ficam
essas perguntas: Como é o
teu presépio? Como Deus
quer falar ao teu coração
através dessa tradição?
Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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