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Cada um no seu quadrado?

fortemente demarcado por fatos 
políticos, religiosos e sociais. Fatos 
contundentes, com grande impac-
to emocional. As pessoas ainda 
oscilam entre a crítica, a defesa de 
posições e a frustração. 

A insegurança causada pela 
crise econômica e pelas mudanças 
no mundo fez com que muitos se 
sentissem ameaçados e se fechas-
sem, apegando-se a posições pro-
tecionistas e conservadoras. Este 
cenário nacional e mundial só nos 
levou a mais intolerância, violência 
e preconceito. 

Jesus insiste em “apagar as 
linhas” que separam posições acir-
radas, frutos do medo e do pre-
conceito. A melhor solução para os 

tempos difíceis, conforme nos 
mostra Jesus, não é isolar-se e 
desconfiar do diferente, mas, 
sim, dialogar. É se aproximar 
desarmado e buscar com-
preender as outras pessoas. 
Sabedores do quanto somos 
suscetíveis ao preconceito, 
deveríamos sempre tomar a 
iniciativa de dialogar, de ouvir 
e de entender a outra pessoa.

Esse é o nosso jeito de ser 
Igreja de Jesus Cristo. Viver 
um jeito de comunidade que 
cria espaços de comunicação 
e de compreensão. Em vez 
de focarmos nas críticas e 
nos julgamentos contra os 

outros, deveríamos baixar nossas 
defesas, controlar nosso espírito 
de julgamento e reconhecer que 
somos todos limitados e parciais. 
Quando as pessoas se reconhecem 
igualmente limitadas, surge o espa-
ço para a construção de alternativas 
ao isolamento e à violência, surge a 
oportunidade de semearmos espe-
rança para este mundo.

O chargista cita paralelamente 
a palavra de Efésios 2.14: “Pois foi 
Cristo quem nos trouxe a paz, tor-
nando os judeus e os não judeus um 
só povo. Por meio do sacrifício do 
seu corpo, ele derrubou o muro de 
inimizade que separava os judeus 
dos não judeus”.

P. Cláudio Kupka

Anos atrás, um sucesso 
popular de qualidade discu-
tível gravou na mentalidade 
do povo brasileiro a expressão 
“cada um no seu quadrado”. 
Quando alguém invade inde-
vidamente o espaço de outra 
pessoa, a parte prejudicada 
reclama: “Cada um no seu 
quadrado!”. 

Em outro canto do mun-
do, um ex-pastor canadense 
chamado David Hayward, 
conhecido pelas suas charges 
provocativas sob o pseudôni-
mo “nakedpastor”, lança uma 
charge que parece se inspirar 
na expressão brasileira. 

Na charge (veja a imagem) 
observam-se várias pessoas, cada 
uma com um grande lápis na mão, 
desenhando linhas que formam 
quadrados lado a lado. Parece que 
as pessoas estão reforçando as 
linhas, pois os quadrados já estão 
todos desenhados. Chama a aten-
ção outra pessoa, que anda entre 
os quadrados usando o outro lado 
do lápis, a borracha. Essa pessoa 
apaga parte da linha que divide os 
quadrados. Pela coroa de espinhos 
e pela túnica, logo se chega à con-
clusão de que se trata de Jesus e, no 
caso, do Jesus crucificado. 

Como ler a mensagem dessa 
imagem dentro deste contexto em 
que vivemos, ao apagar das luzes 
de 2015? O ambiente deste ano foi 
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Inúmeras pesqui-
sas atestam que o 
ato de sorrir forta-
lece o sistema imu-
nológico, combate 
o estresse e elimina 
rugas, além de trazer 
aquela sensação de 
bem-estar que todo 
mundo conhece. Um 
sorriso no rosto pode 
ajudar até a resolver 
um problema, deixar 
alguém mais bonito, 
feliz e tornar o mundo 
menos solitário.

A troca de sor-
risos é uma das pri-
meiras interações entre a 
mãe e o bebê. Cientistas 
concluíram que os bebês 
têm um comportamento 
sofisticado, pois sabem 
exatamente a hora de 
sorrir, tudo para garan-
tir que a mãe vá ficar 
ali, encantada, rindo sem 
parar. Também não há 
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Charge 

segredos nos sorrisos em 
nossa Comunidade Ma-
triz. Os membros sorriem 
na acolhida que recebem 
na entrada do templo. 
A Comunidade sorri nos 
momentos de Graças, de 
Batismo, Confirmação, 
Casamento, e com a pre-
gação dos nossos pastores 
aos domingos.

Nossa Comunidade 
tem muitos motivos para 
sorrir. Estamos às vésperas 
de completar 160 anos, 
no dia 17 de fevereiro 
de 2016. Aliás, grupos 
importantes comemo-
raram aniversário neste 
ano. Levamos sorrisos aos 
desabrigados com a Cam-
panha de Solidariedade, 

e apoio às entidades 
sociais.

A Diretoria, empe-
nhada e participativa, 
trabalhou as dificul-
dades financeiras da 
comunidade. Neste 
sentido, presbitério e 
funcionários agrade-
cem pelo apoio, pela 
confiança e pelos sor-
risos distribuídos por 
todos neste ano.

Não é preciso de 
muita pesquisa para 
reconhecer como nos-
sa Comunidade faz 

bem a quem dela par-
ticipa. Para sorrir todos 
temos motivos, não custa 
nada para quem o faz, e 
vale muito para quem o 
recebe!

Obrigado a todos e 
Boas Festas!

Tiago Strassburger

Simples é sorrir!



Chegamos ao fim 
de mais um ano! Mais 
uma vez é Natal! Ve-
mos enfeites pelas 
ruas, nos shoppings, 
no comércio, na igre-
ja, nas fachadas de 
prédios. Tiramos nos-
sos enfeites das caixas 
e distribuímos pela 
casa. Enfeitamos a 
casa para nos encher 
de alegria, magia, en-
canto e esperança. 

É chegado o tem-
po da magia, do en-
canto. Preparamos 
mesas fartas, com-
pramos presentes, 
trabalhamos enlouqueci-
damente, adotamos carti-
nhas de crianças carentes, 
distribuímos solidarieda-
de, corremos para deixar 
tudo pronto para a ceia. 
É chegada a noite, e na 
maioria das vezes esta-
mos cansados de tanta 
correria. Talvez até tenha-
mos prometido no ano 
passado que nesse Natal 
faríamos diferente. 

Diante de tudo isso, 
esquecemos o mais im-
portante – o persona-
gem principal. Celebrar 
o Natal só faz sentido se 
conseguirmos superar o 
consumismo e a correria e 
percebermos que Jesus é o 
Deus Emanuel. Deus – que 
se faz gente, carne viva – 
vem ao nosso encontro 
na figura de um bebê.                     
E bebês provocam emoção 
e encanto. Quem não se 
emociona?

Jesus quer ser a es-
trela da justiça que brilha 
para a vida de todos os 
povos. Jesus vem humilde 
e nasce à margem, na pe-

riferia, para constranger a 
centralidade do poder. 

A fragilidade e a mei-
guice deste Deus menino 
nos convidam a refletir so-
bre a fragilidade da nossa 
própria vida, sobre tudo o 
que é simples e bonito no 
dia a dia.  A suavidade des-
te Deus menino nos impul-
siona, nos inspira à ação.  
Jesus nasceu para derrubar 
muralhas e construir pon-
tes de solidariedade. 

Seu primeiro berço 
foi uma manjedoura, um 
cocho onde os animais 
fazem a sua refeição. Não 
é por acaso que o primei-
ro berço de Jesus é uma 
vasilha em que se coloca 
a comida, o pão cotidiano 
dos animais. Segundo o 
relato de Lucas 2.1-7, os 
pais de Jesus eram viajan-
tes no lugar e não tinham 
onde pernoitar. É a partir 
dessa realidade extrema 
de marginalidade e de 
fragilidade, de abandono 
e de solidão de uma mãe 
dando à luz a sua primeira 

criança, que vem a força 
do Deus libertador que 
quer incluir todas as pes-
soas de boa vontade em 
seu reinado de justiça e 
de paz. Deus se revela na 
fragilidade e na ternura de 
uma criança. Jesus criança 
é o rosto humano da ter-
nura de Deus e, ao mesmo 
tempo, o rosto divino do 
ser humano.

E ao enfeitarmos nos-
sa casa para o grande 
acontecimento com enfei-

tes coloridos e pequenas 
luzes, também enfeitamos 
nossos corações e nos en-
chemos de expectativas 
e de esperanças para um 
novo tempo. Assim como 
o povo desesperançado 
na época de Jesus, hoje 
nós também necessitamos 
ouvir o anúncio do profeta 

Isaías e aguardar pela 
vinda do Messias, do 
Príncipe da Paz, do 
Deus Emanuel. 

Olhamos a nossa 
volta e percebemos 
que o mundo anda 
muito carente e com 
necessidade de tudo. 
Mas é no Natal que 
o perdão acontece 
com mais facilidade, 
é no Natal que as 
pessoas se aproxi-
mam, os estranhos 
se abraçam, a solida-
riedade acontece, as 
famílias se visitam, 
pais e filhos sentam 

à mesma mesa, e o pão é 
partilhado. 

É no Natal que cora-
ções se transformam. A luz 
que brilhou lá em Belém 
também brilha aqui. No 
entanto, o nascimento 
desse Deus menino só faz 
sentido se toda a magia 
do Natal acontecer todos 
os dias do ano inteiro. Só 
se for Natal todo dia!

Pastora 
Cristiane Echelmeier
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Mais uma vez é Natal!
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A fragilidade e a meiguice deste Deus menino 
nos convidam a refletir sobre a fragilidade da 
nossa própria vida, sobre tudo o que é simples 

e bonito no dia a dia.



4 ENTREVISTA

Entrevista com Dorali Konrad Schuck

JR: Como foi a sua apro-
ximação com a Paróquia 
Matriz?

Dorali: Certa vez partici-
pei de um culto, no qual 
realizou-se a Oração Me-
morial para um cunhado 
meu. Durante aquele cul-
to, encontrei uma amiga 
dos tempos da escola, a 
Cláudia Steffen, e ela me 
convidou para conhecer 
a OASE. Eu fui a uma 
reunião e nunca mais saí 
desse grupo. Na verdade, 
eu tinha uma impressão 
muito negativa da OASE. 
Imaginava que fosse um 
grupo muito formal. Ba-
seava-me nas lembranças 
dos grupos anteriores de 
OASE que conheci no pas-
sado em outros lugares. 
A paróquia aqui era dife-
rente. Achei o pessoal re-
ceptivo, um lugar em que 
as pessoas conversavam. 
Gostei das muitas ativida-
des. Chamou a atenção 
a existência dos muitos 
grupos. Mesmo assim, 
descobri que aqui todas as 
atividades são integradas, 
que há integração entre 
os grupos. As pessoas 
que trabalham aqui são 
referências pra gente con-
versar e buscar ajuda.

JR: O que representou a 
OASE neste momento da 
tua vida?

Dorali:  A OASE entrou na 
minha vida no momento 
certo. Encontrei a pessoa 
certa para me aproximar 
do grupo (referindo-se 
à amiga antiga, Cláudia 
Steffen). Na OASE pude 
fortalecer meu círculo de 
amizades. Confesso que 
cheguei receosa, mas re-
solvi dar uma nova chance 

à OASE, já que a memória 
anterior de outros grupos 
não me inspirava apro-
ximação. Na OASE, além 
das amizades, resgatei 
também vários aspectos 
da minha vida de fé.

JR: O que você fez na 
OASE nestes seis anos?

Dorali:  Logo que che-
guei, fui indicada para 
ser secretária da diretoria. 
Depois fui indicada para 
ser vice-presidente da 
gestão da Carole König. 
Após quatro 4 anos, fui 
desafiada a ser presiden-
te, foi algo a que confesso 
ter resistido muito, antes 
de aceitar. Convencida de 
que este era um desafio 
para mim, e uma opor-
tunidade para dar minha 
colaboração ao grupo 
como presidente, aceitei.

JR: Como Você percebe o 
desafio de ser presidente 
da OASE?

Dorali:  Como disse, já 
havia relutado em acei-
tar a presidência antes. 
Agora era diferente: não 
conseguia dizer não. Não 
havia outra opção. Era 
um desafio de doação, 
uma oportunidade de me 
doar. Entendi também 
esta oportunidade de exer-
cer liderança entre pessoas 
voluntárias, que não são 
“subordinadas”, mas sim 
que estão ali para colabo-
rar e servir. Busco também 
tornar a OASE mais leve e 
menos formal, valorizando 
a participação do grupo e 
da diretoria. 

JR: Como foi coordenar 
a comemoração dos 100 
anos da OASE?

Dorali:  Confesso que, 
para mim, foi estranho 
no começo, pois não fiz 
parte significativa da sua 
história. Perto de outras 
colegas que participam 
há tantos anos no grupo. 
Mas, aos poucos, fui ou-
vindo as histórias delas, 
e fui me familiarizando e 
assumindo esta história 
como minha. Quando vi, já 
era a minha história. Para 
as colegas mais antigas do 
grupo, foi um importante 
resgate. Creio que o mais 
importante foi que elas fo-
ram “as homenageadas”, 
ou seja, a festa foi para 
elas. Várias insistiram em 
querer ajudar e estranha-
ram que tudo havia sido 
preparado para elas. A 
preparação da festa nos 
deu muito trabalho, mas 
nos deu também mui-
ta satisfação. Buscamos, 
como diretoria, organizar 
uma festa bonita, singela e 
emocionante. Até hoje as 
pessoas comentam como 
gostaram da festa, espe-
cialmente da ideia da co-
lherinha como lembrança. 

JR: De quem foi a ideia da 
colher?

Dorali: A Nelsi Heller uma 
noite me telefonou con-
tando a ideia que tivera.
Junto à ideia, veio o texto 
que acabamos usando, 
unido à colher: “Ao come-
çarmos o dia, misturamos 
com nossa colherinha, 
amor, carinho, bondade, 
tolerância, perdão e com-
preensão. Assim vivemos 
nossa missão: testemu-
nho, comunhão e serviço. 
Que a luz de Cristo brilhe 
sobre nós no convívio de 
nossa OASE”.

Nascida em Es-

tância Velha, mãe de 

quatro filhos, Dorali 

Konrad Schuck é hoje 

a presidente da OASE 

Matriz. Teve o privi-

légio de assumir esta 

função, sucedendo a 

presidente Carole Kö-

nig, justamente no 

ano de comemoração 

dos 100 anos desta 

entidade. Já morou 

em Novo Hamburgo, 

em Campo Grande, e 

agora escolheu Porto 

Alegre como sua ci-

dade. Já é membro da 

OASE há seis anos. Ao 

lado da vice-presiden-

te Obeloni Reinke, en-

cerra o primeiro ano 

de gestão com muita 

gratidão a Deus pelo 

trabalho desenvolvi-

do. Queremos conhe-

cer esta líder que se 

integra cada vez mais 

a nossa comunidade. 
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de renda devido direto 
para a entidade. Em si-
mulação, convém que o 
doador aplique percen-
tual de 6% do imposto 
devido no ano passado.

•	DOAÇÕES PESSOA JURÍ-
DICA: As pessoas jurídicas 
tributadas com base no 
lucro real poderão deduzir 
1% do imposto de renda 
devido em cada período 
de apuração (trimestral 
ou anual). O excedente 
do total das contribui-
ções efetuadas poderá ser 
compensado no próximo 
período de apuração. O 
valor desta doação não 
é dedutível do resultado, 
pois é abatido direto do 
imposto a pagar.

apenas R$ 12,3 milhões. 
As doações potenciais e 
reais, em Porto Alegre, no 
mesmo ano, foram de R$ 
124,4 e R$ 4,8 milhões. 
Há dois tipos básicos de 
doação:

•	DOAÇÕES PESSOA FÍ-
SICA: Declarante pelo 
Modelo Completo, até 
dia 30.12.2015 poderá 
doar até 6% do imposto 

5ENFOQUE

FUNCRIANÇA

do imposto que a popu-
lação poderia destinar, 
acaba sendo distribuído 
pelo Estado segundo seus 
interesses. O Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul in-
formou recentemente que 
o potencial de doações 
das pessoas físicas no Rio 
Grande do Sul, em 2013, 
foi de R$ 264,9 milhões, 
mas as doações somaram 

A LUPI e o CEDEL, 
instituições vinculadas à 
Paróquia Matriz, solicitam 
novamente sua valiosa 
contribuição, que garan-
tirá a continuidade do 
nosso trabalho. A doação 
de parte do seu Imposto 
de Renda continuará fa-
zendo diferença. A LUPI e 
o CEDEL continuarão pro-
porcionando atendimento 
socioeducativo qualificado 
para mais de 200 crianças, 
em sua grande maioria em 
situação de risco social.

As doações via FUN-
CRIANÇA representam um 
grande potencial de ajuda 
às entidades filantrópicas 
que não é aproveitado pela 
população. A maior parte 
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Como fazer a sua doação: 
1) Acesse o site: www.portoalegre.rs.gov.br/fundocrianca; clique em FAÇA A SUA DOAÇÃO/DESTINAÇÃO CLICANDO AQUI; 

2) Localize o item EXECUTORA e selecione COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE; 

3) Na lista aparecerá apenas o projeto “Manutenção da Cepa Social”. Clique em DOAR PARA ESTE PROJETO; 

4) Informe seu CPF ou CNPJ, CLIQUE EM CONSULTAR. Preencha seus dados. (Caso já tenha cadastro, seu nome aparecerá automaticamente). 
Digite o valor a doar; 

5) Preencha o item “Autorizo a divulgação de meu nome para a Executora “ 

5) Clique em EMITIR DAD PARA PAGAMENTO e imprima o documento; 

6) Escolha a melhor forma de recolher a doação: Redes Bancárias, Agências Lotéricas ou Home Banking, até o dia 30.12.2015. IMPORTANTE: 
Somente poderemos solicitar os recursos doados se comprovarmos sua doação. Para isso, envie CÓPIA DA DAD COM AUTENTICAÇÃO DO 
BANCO OU COMPROVANTE EMITIDO PELO BANCO VIRTUAL, para e-mail: funcriancalupicedel@paroquiamatriz.org. br ou fone/fax: CEDEL:(51) 
3227.1995, ou LUPI (51) 3211.0416, ou Secretaria da Paróquia Matriz (51) 3224.5011, com João Pedro. Orientações mais detalhadas tratar 
com o Sr. Carlos Souto (51) 3224.3224.



6 HISTÓRIA

pelos integrantes da equi-
pe organizadora de suas 
próprias casas. A massa e 
os demais complementos 
eram feitos na cozinha. 
Os primeiros galetos nem 
sempre foram em quanti-
dade suficiente. Mais de 
uma vez foi preciso que a 
equipe organizadora ir ao 
Haiti (padaria próxima) a 
fim de comprar frango 
para complementar o car-                                             
dápio. Foi um tempo ines-
quecível como relata o Sr. 
Meinhardt. Os almoços 
evoluíram, seguindo-se 
as feijoadas, os mocotós, 
a noitada do “Wurst und 
Kuchen” (linguiça e cuca). 

Mais tarde surgiu a noi-
tada do “Pão, queijo e 
vinho”, jantar de massas, 
cafés coloniais da OASE.

A Comunidade Ma-
triz tem uma história que 
prima pela comunhão de 
mesa. Temos na atualidade 
os almoços comunitários, 
jantares antes dos progra-
mas nas quintas, café da 
manhã no último domin-
go do mês, antes do culto, 
cafés após os programas 
da OASE, almoços após 
os “Encontros da Famí-
lia”, partilha de comes e 
bebes nos encontros dos 
grupos. Pessoas se apro-
ximam, constroem víncu-
los, celebram a partilha, 
a amizade. Nisto somos 
fortalecidos na integrida-
de do nosso ser, na certeza 
de que já agora estamos 
“aperitivando”, prepa-
rando-nos para o grande 
banquete que acontecerá 
na plenitude do Reino de 
Deus. Venha, tudo está 
sendo preparado. A mesa 
já está posta! Os convi-
dados já estão chegando 
e participando. O dese-
jo já é realidade. Somos 
uma grande família, que 
também se encontra e se 
fortalece na comunhão 
de mesa, regada pela boa 
nova do Evangelho.

P. Werner Kiefer

Valor da comunhão de mesa

almente). Para que todos 
esses projetos pudessem 
ser concretizados, come-
çaram a ser promovidos 
almoços, com a finalidade 
de auxiliar financeiramen-
te a paróquia e ainda 
promover a comunhão de 
mesa entre os membros 
da igreja. Decidiu-se desde 
logo que os almoços se-
riam no terceiro domingo 
de cada mês, como ainda 
acontece geralmente nos 
dias de hoje. Para o pri-
meiro almoço, não estava 
pronta a churrasqueira. 
Optou-se, então, por ser-
vir um assado de lombo 
de porco, que foi trazido 

A comunidade Matriz 
tem uma história mui-
to rica no que se refere 
à comunhão de mesa. 
Onde hoje fica o nosso 
salão funcionava o jar-
dim de infância. Diante 
das dificuldades finan-
ceiras, conforme o relato 
do Sr. Paulo Meinhardt, 
a paróquia resolveu fazer 
promoções e almoços co-
munitários, a exemplo das 
demais comunidades de 
Porto Alegre. Porém, por 
incrível que pareça, não 
foram previstos banheiros 
junto à igreja. O próprio 
salão de festas não era 
adequado. A própria co-
zinha era pequena e não 
existia churrasqueira. Foi 
constatada a necessidade 
de reformas e decidiu-se 
remover os banheiros do 
jardim de infância (esta-
vam localizados onde hoje 
é servida a sobremesa nos 
almoços), bem como cons-
truir uma churrasqueira 
(no local onde ela está atu-
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7GRUPOS

“Achei que o “Lar              
Pella Bethânia” é um lu-
gar muito bonito, com 
muita natureza e paz, 
onde podemos exercitar 
as virtudes como o amor 
e a solidariedade ao nosso 
próximo. Porém achei que 
a situação dos idosos ali 
é muito triste, apesar do 
lugar ser tão bonito. Esta 
visita foi marcante para 
mim, gostaria de poder 
ajudar mais.”

Pelos depoimentos 
percebemos o quanto essa 
experiência foi marcante 
e farão parte da memória 
de fé e de vida em comu-
nidade.

P. Gerson Echelmeier

Retiro de jovens e confirmandos
causa da questão do pre-
conceito com as pessoas 
com deficiência. Agora 
vejo que não tem proble-
ma nenhum chegar perto, 
eu até gostei de ajudar!”

“É muito gratificante 
fazer alguém sorrir, com 
uma coisa tão simples, 
como cantar.” 

“Dá para perceber 
que as pessoas são bem 
tratadas, mas também se 
nota que nem todas estão 
felizes. Muitas delas gosta-
riam de estar em casa com 
as suas famílias. Acho que 
as nossas músicas ajuda-
ram e melhoraram o dia 
delas.” 

brincadeiras e 
ap rend i zado . 
Oportunidade 
para os jovens 
entenderem na 
prát ica  como 
podemos viver 
o mandamento 
do amor ao pró-
ximo ensinado 
por Jesus Cristo. 
Veja alguns de-
poimentos:

“Achei o lugar legal. 
E gostei da experiência de 
ver que o que para nós 
é tão pouco, para eles é 
muito.” 

“Eu acho que esse re-
tiro abriu meus olhos, por 

Nos dias 07 e 08 de 
novembro, vinte jovens e 
confirmandos da Comu-
nidade Matriz estiveram 
em retiro no “Lar Pella 
Bethânia”, em Taquari, 
RS. Foi um fim de sema-
na de intenso convívio, 
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Grupo Singulares em Picada Café

Para a despedida, 
aquele café, acompa-
nhado das melhores 
iguarias caseiras.

Este passeio con-
tou com 47 partici-
pantes, que tiveram 
uma belíssima opor-
tunidade de confra-
ternização, botando 
a “conversa em dia”, 
e usufruindo de um 
lindo dia de sol, ao ar 
livre.

O Grupo Singu-
lares reúne-se ao se-
gundo e quarto sába-

dos do mês, às 15 horas, 
nas dependências da Co-
munidade Matriz. É bom 
lembrar que as reuniões 
permanecem acontecendo 
nos meses das férias de 
verão.

Sejam sempre bem 
vindas/os!

Doris Hebmüller

Após o farto almoço, 
todos tiveram a oportu-
nidade de caminhar pelo 
sítio, conhecendo suas 
instalações. Após essas ati-
vidades, tivemos uma en-
volvente meditação, feita 
pelo P. Werner, à sombra 
do arvoredo.

no local, livres de agro-
tóxicos, com um sabor 
incomparável. Cucas, pão 
caseiro, geleias variadas, 
sucos de frutas, e uma 
gostosa galinhada, acom-
panhada de diversas sala-
das, fizeram a alegria dos 
participantes.

Cumprindo o ca-
lendário, no dia 14 de 
novembro o Grupo 
Singulares fez o se-
gundo passeio do ano. 
Desta vez foi para Pica-
da Café, visitando um 
sítio que integra o iti-
nerário dos “Caminhos 
Rurais do Interior”.

Nos mesmos mol-
des do programa que 
existe na Capital – os 
“Caminhos Rurais de 
Porto Alegre” –, pe-
quenos produtores 
rurais integraram-se 
a este programa e abrem 
suas propriedades na re-
gião da serra gaúcha para 
receber grupos de visi-
tantes. Ali, além de um 
belíssimo acolhimento por 
parte dos proprietários, 
são oferecidos lanches e 
almoço preparados com 
ingredientes cultivados 



No dia 03 de outubro de 2015, a OASE MATRIZ de 
POA celebrou seus 100 anos de atividades ininterruptas 
com uma programação intensa e abençoada, que 
contou com a presença maciça das senhoras que 
fazem parte deste grupo e que vivem sua principal 
missão dando testemunho de sua fé cristã, em 
comunhão com Cristo Jesus e com serviço voluntário 
à comunidade a que pertencem. Os preparativos para 
que o evento fosse coroado de pleno êxito foram 
iniciados no começo do ano e a comissão organizadora 
do Centenário não mediu esforços para incluir na 
programação do calendário anual da comunidade 
alguma referência aos 100 anos de OASE. 

O evento teve sucesso absoluto e isto se deve 
ao empenho e determinação das senhoras que, 
incansáveis, arregaçaram as mangas e não mediram 
esforços para concretizar a celebração de um século 
da OASE Matriz, sempre orientadas pelos pastores, 
diretoria e demais pessoas engajadas a este objetivo 
principal.

Foi uma fria tarde de inverno, abençoada e 
aquecida pelo pulsar dos corações das senhoras, 
que vibravam e sorriam de felicidade. Aos poucos, 
convidados, pessoas da comunidade e senhoras da 
OASE foram chegando. O grupo de senhoras da OASE 
MATRIZ foi conduzido para o interior do Templo pelos 
pastores Cláudio, Gerson e pelo Pastor Sinodal.

O Culto comemorativo foi entremeado por 
muita emoção e a participação dos presentes, dada a 
importância que a OASE tem para a IECLB e o Sínodo.

Palavras dirigidas pelo Pastor Sinodal à Comunidade 
presente foram seguidas por inúmeras homenagens. As 
senhoras da OASE apresentaram belíssimo jogral, de 
autoria da Presidente Dorali Konrad Schuck, sintetizando 
a bela trajetória centenária deste grupo coeso e unido 
pelo testemunho na fé, comunhão e trabalho de 

voluntário. Todas as ex-presidentes receberam placas 
em homenagem pelo trabalho desenvolvido durante 
os anos de sua gestão. A presidente atual recebeu 
também bela placa oferecida pela Paróquia à OASE, 
como agradecimento e reconhecimento do trabalho 
das abnegadas senhoras.

Nossa OASE ofereceu ao Pastor Cláudio 
Kupka, nosso orientador espiritual, uma placa de 
agradecimento pela presença às reuniões semanais. 
Em seguida, Dorali agradeceu aos presentes, dirigindo 
belíssimas palavras sobre sua responsabilidade e 
completa satisfação pelo fato de que esta data ficará 
registrada na história de nossa Paróquia Matriz. Após 
a celebração, todos os presentes foram convidados 
a participar do chá dos 100 anos. Desta feita, o 
serviço de chá foi inteiramente servido por empresa 
terceirizada, uma vez que as senhoras da OASE seriam 
homenageadas pela própria OASE.

Foi muito apreciado o buffet de doces e salgados. 
Tivemos também rara oportunidade de participação 
das diversas OASES de Porto Alegre, que prestigiaram 
e se emocionaram com toda a programação festiva. 
Ao final, quando as pessoas já se retiravam do local, 
todos os convidados foram obsequiados com uma 
bela lembrança do evento, na forma de uma linda 
colher de chá, com a gravação “OASE MATRIZ 100 
ANOS”. Este ato foi acompanhado com a leitura da 
linda e sugestiva frase, de autoria da senhora Nelcy 
Heller:

“Ao começarmos o dia, misturamos com nossa 
colherinha, amor, carinho, bondade, tolerância, 
perdão e compreensão. Assim vivemos nossa missão: 
testemunho, comunhão e serviço. Que a luz de Cristo 
brilhe sobre nós, no convívio de nossa OASE”.

Carmen Goldmann Scherer

Preparação para o culto Entrada solene Presidente Tiago entrega homenagem da Paróquia

OASE Matriz com



Pregação do Pastor Cláudio

Saudação do Pastor Sinodal Edson StreckJogral da OASE

Presidentes e pastores da OASE homenageados

Foto do grupo da OASE Hora do Parabéns

pleta 100 anos



10 NOTÍCIAS

percussão de sua esposa 
Ilona e o acompanha-
mento do Pastor Adilson 
Stefanni, ficar sentado foi 
difícil. Até a polonaise foi 
dançada sob a liderança 
do casal Márcia e Paulo.

O domingo amanhe-
ceu com um lindo sol! 
Logo após delicioso e farto 
desjejum, os pastores nos 
receberam em um singelo 
culto, abençoando cada 
casal.

Já estamos agendan-
do para 2016 um novo 
final de semana espe-
cial. Agradecemos a todos 
pelo convívio e pela aten-
ção a nós dispensada. Foi 
maravilhoso!

Vivian e Ricardo Hillmann

de Deus” – foi muito feliz. 
O aprendizado, o reforço 
ao casal foi significativo. 
Além do carinho, o respei-
to e a proteção afloraram 
nos casais presentes.

Constatou-se que al-
guns casais há tempos 
não se dedicavam à dança, 
mas ao som do teclado 
de Paulo Meinhart, com a 

Fim de semana “Especial” para casais

o Pastor Werner Kiefer 
e sua esposa, Sandra, o 
Pastor Claudio Kupka e 
sua esposa, Mônica, mais 
os casais organizadores. 
Com toda a dedicação, 
eles “cuidaram” dos ca-
sais participantes, regan-
do, afofando, adubando 
e semeando o amor de 
Deus. A metáfora utiliza-
da – “Cuidando do jardim 

Nos dias 12 e 13 de 
setembro, dezoito casais, 
de várias faixas etárias, 
encontraram-se às 8h para 
uma “aventura”. Uma saí-
da da rotina do conforto 
da própria casa. Sim, foi 
assim que deixamos Porto 
Alegre, rumo a Caxias do 
Sul e ao Hotel Samuara (o 
nome, na língua indígena, 
significa “amigo”), inau-
gurado em 1961 por Jânio 
Quadros e que agora está 
completamente renovado.

Muitas novas amiza-
des se formaram entre 
os casais. Cada pessoa 
teve a oportunidade de 
expressar suas diferen-
tes experiências de casal. 
Acompanharam o grupo 
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Luteranos de Porto Alegre celebram 498 anos da Reforma
O coordenador da 

Comissão das Comemo-
rações dos 500 anos da 
Reforma, Sr. Zenar Eckert, 
também apresentou à 
comunidade reunida os 
planos até 2017. Destacou 
as datas de 18 e 19 de 
junho de 2016, quando 
pretendemos marcar o iní-
cio da contagem dos 500 
dias para os 500 anos da 
Reforma. “Estamos incen-
tivando a IELB e a IECLB de 
todo o Brasil para que se 
reúnam em suas cidades, 
e promovam um evento 
público para divulgar o 
que é o luteranismo e no 
que nós cremos.”

Após o culto, os pre-
sentes puderam confrater-
nizar no espaço da escola, 
ao lado da igreja.

Cláudio Kupka

do um “selfie” do púlpito 
da comunidade reunida. 
Esse foi o argumento 
para falar do quanto está 
em moda olhar para si 
mesmo, um olhar ideali-
zado, e que não nos leva 
a Deus. O olhar que nos 
resgata da perspectiva 
narcisista é o próprio 
olhar de Deus. Não é o 
nosso olhar que procura 
a Deus nas alturas que 
promove o encontro, mas 
o olhar de Deus para bai-
xo, na direção da nossa 
indignidade e pequenez. 
Este olhar amoroso e 
misericordioso de Deus 
nos liberta e nos permite 
olhar para o próximo sem 
os vícios da nossa pers-
pectiva pessoal. Assim há 
espaço para o amor e a 
solidariedade, tão escas-
sos em nossos tempos.

tas de ambas 
igrejas,  foi 
convidada a 
Camerata de 
Ivoti. Todos 
os presentes 
puderam can-
tar e admirar 
a linda músi-
ca produzida 
por estes jo-
vens, verda-

deiros talentos precoces.

Os celebrantes foram 
os Rev. Eliseu Teichmann 
(IELB), Rev. Edgar Lemque 
(IELB), P. Kurt Rieck (IECLB) 
e, como pregador (sempre 
da igreja visitante), o P. 
Cláudio Kupka.

O tema do culto foi 
“Para onde olhar”, um 
exercício do olhar sob a 
perspectiva da espirituali-
dade cristã. P. Cláudio ini-
ciou a mensagem fazen-

A caminhada conjun-
ta das comunidades lu-
teranas da IECLB e IELB, 
em Porto Alegre, rumo ao 
Jubileu dos 500 anos da 
Reforma, continua. 

A celebração, que reu-
niu cerca de 600 pessoas, 
aconteceu desta vez na 
Comunidade Cristo (IELB), 
no último dia 29 de outu-
bro, sendo a música um 
dos pontos altos. Para 
acompanhar os coralis-



É com alegria que, 
anualmente, recebemos 
da nossa igreja o convite 
para o “Culto de recorda-
ção da graça de Deus no 
Batismo”.

Até então, participá-
vamos desta celebração 
em comunidade com a 
nossa filha Isadora, de 
sete anos, mas o culto da 
manhã de 25 de outubro 
de 2015 foi especial, pois 
comparecemos à Igreja 
da Reconciliação levando 
mais uma filhinha batiza-
da, a Heloisa, com quase 
dois anos.

11ACONTECE

Culto de recordação da graça de Deus no Batismo

Entendemos que é 
função da comunidade, 
do padrinho e da madri-
nha mas, principalmente 
do pai e da mãe, o en-

ao vermos as nossas pe-
quenas sendo acolhidas 
com tanto carinho e já 
participando da nossa co-
munidade.

Vivemos momentos 
muito significativos no 
batismo das nossas filhas, 
é por isso que comemora-
mos, novamente, a cada 
ano, a possibilidade de 
revisitar estas lembranças 
nesta bela oportunidade 
oferecida pela Paróquia 
Matriz à comunidade. 

Letícia Montanet e 
Orlando Frantz

caminhamento dos seus 
filhos e das suas filhas na 
trajetória de fé, guiada 
pela palavra de Deus. Por 
isso ficamos muito felizes 

Café da Solidariedade

Existe melhor maneira de comemorar 30 
e 15 anos, respectivamente da Lupi e do CE-
DEL, que promover uma ação conjunta entre 
as duas unidades? Dessa ideia nasceu o Café 
da Solidariedade, ocorrido a partir das 9h do 
dia 25 de outubro. Somando-se à iniciativa 
paroquial de ter um café da manhã no úl-
timo domingo de cada mês, os dois grupos 
gestores da Lupi e do CEDEL e suas diretoras 
oportunizaram aos presentes conversarem 
sobre o trabalho dessas entidades e acerca da 
importância do apoio financeiro dos membros 
da nossa comunidade. 

Além de distribuírem material sobre o 
FUNCRIANÇA e o novo folder, entregaram 
uma xícara personalizada aos colaboradores. 

Um vídeo institucional também foi 
apresentado, contando a história da Lupi 
e do CEDEL a partir do relato da família da 
Janaína e das diretoras Karina Nunes e Eloí 
Sieger Peter. 

A promoção das xícaras continua. É só 
passar na secretaria e falar com a Traudi.
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Rafael Ryuya Aso, filho de 
Ricardo Hirotoshi Aso e 
Flávia Lumi Miyamoto Aso.

Lucas Timm Souza da Silva, 
filho de Luiz Roberto Sou-
za da Silva Filho e Luciana 
Timm da Silva 

Luiza Lovato Flôres Ret-
zlaff Nunes, filha de Tiago 
Retzlaff Nunes e Fernanda 
Lovato Flores.

Helena Mertins Salazar, 
filha de Fabrício Costa Sa-
lazar e Juliana Elisa Mertins 
Salazar.

Maria Fernanda Sulzbach, 
filha de Juliano André Sul-
zbach e Liliane Rodrigues 
da Silva.

Marina Sudbrack Araujo, fi-
lha de Tomás Alves Araujo e 
Beatriz Sudbrack Lehmen.

Paula Hinnah de Godoy, 
filha de Paulo Roberto 
Ferreira Godoy e Marlene 
Liane Hinnah Godoy

Valentina Hinnah Noguei-
ra, filha de Vitor Hugo 
Nogueira da Silva e Paula 
Hinnah de Godoy.

12 OFÍCIOS E AGENDA

BATISMOS

Bernard Worm Beskow, 
filho de Diego Pereira 
Beskow e Ana Lúcia Worm 
da Rocha.

Betina Giovana dos Santos 
Wagner, filha de Everson 
Rafael Wagner e Katia da 
Silva dos Santos.

Joana Rahel Bento Schna-
bel, filha de Jan Marcus 
Schnabel e Juliana Moreira 
Bento Schnabel.

Valentina Vieira Dal Pai, fi-
lha de Ricardo Valduga Dal 
Pai e Thais Kappel Vieira 
Dal Pai.

Henrique Trennepohl Con-
rad, filho de Leandro Con-
rad e Andréa Trennepohl 
Conrad.

Guilherme Schaak Pasto-
rello, filho de Nedio Pedro 
Pastorello e Joice Schaak.

Clarissa Soares Brauer, fi-
lha de Cristian Ricardo Nin 
Brauer e Priscila Helena 
Miranda Soares.

MEMBROS NOVOS

Jan Marcus Schnabel e seus 
filhos Joana Rahel Bento 
Schnabel e João Pedro 
Bento Paz; Doris Diã Zenatti 
Borchardt e seu esposo 
Cristiano Borchardt e seu 
filho Júlia Borchardt; Dou-
glas Samuel Reinke e sua 
noiva Rafaela Mazzucco 
Silva; Raquel Petry Bühler; 
Vanessa Hellwig Furich e 
seu esposo Marcelo Go-
mes Ayres Rodrigues e seu 
filho Arthur Marcelo Furich 
Ayres; Bryan Garber da Sil-
va e sua mãe Dóris Garber 
e sua irmã Kathleen G. da 
Silva; Waldir João Kleber e 
sua filha Júlia Campos Kle-
ber; Beatriz Sudback Leh-
men e seu marido Tomás 
Alves Araújo e sua filha 
Marina Sudback Araujo; 
Marlova Gonçalves dos 
Santos; Rafaela Pestana 
Leques Tonial; Marlene 
Hinnah; Paula Hinnah de 
Godoy e sua filha Valentina 
Hinnah Nogueira; Wilma 
Helena Bobsin Mittman.

Ofícios
CASAMENTO

Guilherme Metz Costa e 
Luciane Schneider.

ÓBITOS

Arno Mahr, falecido em 
10/08/2015, aos 67 anos.
Carlos Raul Fahrion, faleci-
do em 09/08/2015, aos 86 
anos.
Ricardo dos Santos, faleci-
do em 21/09/2015, aos 38 
anos.
Frederico Geraldo Timmers, 
falecido em 07/10/2015, 
aos 83 anos.
Honório Augustin, falecido 
em 03/10/2015, aos 86 
anos.
Diva Yvonne Krischer Dias, 
falecida em 29/10/2015, 
aos 91 anos.
Dione Bonilha Henke, fa-
lecida em 11/11/2015, aos 
68 anos.
Lucila Dietrich Born, faleci-
da em 28/11/2015, aos 99 
anos.
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Agenda
Culto de Ordenação da IECLB 24/01
Café da Manhã 31/01
Reinício Culto Infantil 14/02
Almoço de aniversário da Paróquia Matriz 21/02
Reinício das atividades/Confraternização 28/02
Café da Manhã 28/02
Reinício Ens. Confirmatório/Curso Encontros 
no Caminho 03/03

Dia Mundial de Oração 04/03
Reinício da JESP e AGIR 05/03
Encontro da Família 06/03 
Participação no culto do Donna Voce 06/03
Participação no culto da Banda de Quinta 13/03
Oficina de Páscoa 19/03
Almoço comunitário (Coord. OASE) 20/03
Participação no culto do Grupo Cantabile 20/03
GEELPA 22/03
Café da Manhã 27/03

Rua Voluntários da Pátria, 120 -Porto Alegre/RS
Fone/fax: (51) 3224.4717 - ferger@terra.com.br
www.ferragemgerhardt.com.br

Desejamos ao nossos clientes 
e amigos um Feliz Natal 
e próspero ano de 2016!
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tod@s para, com atenção 
e carinho, avaliarem e dia-
logarem sobre o acima ex-
posto, encarando as redes 
sociais como espaço para 
comunicação saudável, 
conforme o exposto no 
texto-base do tema e lema 
deste ano, que nos convi-
da e estimula a comunicar-
mos melhor o nosso jeito 
luterano de participar da 
Igreja de Jesus Cristo.

O P. Friedrich refor-
ça que o lema da IECLB 
para 2015 é um convite 
insistente para que se 
criem formas e espaços 
que permitam que nossas 
comunidades e pessoas 
sejam ouvidas. É um lema 
que coloca a importância 
de se escutar a outra pes-
soa, uma declaração de 
que a Igreja – enquanto 
comunidade – caminha 
com as pessoas e quer 
ouvir as suas perguntas. E 
é diante dessas perguntas, 
justamente, que o “Tema 
2015” é categórico: a Igre-
ja da Palavra tem que co-
municar a Palavra de Deus. 
É essa comunicação que 
fará a diferença para uma 
vida digna. Sentir-se parte 
dessa dinâmica é ser partí-
cipe de uma comunicação 
que fortalece a vida, e a 
fortalece em comunidade, 
em comunhão.

Artur Sanfelice Nunes 
designer gráfico

Chamad@s para comunicar – e as redes sociais?

timos” estão dentro da 
regulamentação da lei. 
Precisamos cuidar para 
que a informação e as ima-
gens não exponham a in-
timidade e/ou promovam 
a insegurança de pessoas 
envolvidas.

Ainda lembra o P. Frie-
drich que a rapidez e o 
alcance das redes sociais 
não são garantia de ver-
dade. Antes de postar, 
compartilhar ou curtir 
alguma notícia, caso paire 

alguma dúvida, o correto 
é que se verifique a ve-
racidade de tudo. Tod@s 
somos responsáveis por 
nossas ações “virtuais”. 
Ele termina conclamando 

apostólico que diz: “Todas 
as coisas me são lícitas, 
mas nem todas as coisas 
convêm; todas as coisas 
me são lícitas, mas nem 
todas as coisas edificam” 
(1Co 10.23). Isso aponta 
para o cuidado com aquilo 
que nos foi confiado, onde 
quer que estejamos.

Com relação aos as-
pectos legais da presença 
nas redes, é importan-
te lembrar que, quanto 
maior for a rede social na 

qual estivermos presentes, 
tanto mais devemos zelar 
para que haja garantia 
de que as informações e 
imagens que postamos, 
que acessamos, que “cur-

Muito se tem fala-
do e escrito sobre redes 
sociais, mas, o que nós, 
luteranos, temos a dizer 
a respeito? Seguem al-
guns trechos da orienta-
ção que, à luz do Tema do 
Ano de 2015 – “Igreja da 
Palavra: Chamad@s para 
comunicar”, nosso Pastor 
Presidente compartilhou, 
sobre a presença da IECLB 
nas redes sociais.

Em sua carta pasto- 
ral, o P. Dr. Nestor Paulo 
Friedrich salientou que é 
motivo de alegria cons-
tatar a presença da IELCB 
nas redes sociais, pois se 
percebe muita coisa bonita 
acontecendo no contexto 
de nossa vida pessoal e 
familiar e ainda através da 
nossa atuação nas comuni-
dades. Também as iniciati-
vas que buscam reforçar 
laços e criar novos vínculos 
pessoais e comunitários 
pelos meios virtuais foram 
destacadas, pois auxiliam 
a que pessoas distantes se 
aproximem e partilhem as 
alegrias e tristezas da vida. 
Salientou que, diante do 
alcance da comunicação 
pelas redes sociais, é moti-
vo de gratidão que a IECLB 
passe a utilizar mais esse 
meio para se comunicar 
com seus membros e com 
o público em geral.

Aí surgem uma inda-
gação importante e seu 
desdobramento natural: 
“O que vocês, Ministr@s 
da IELCB, estão conver-
sando nas redes sociais?” 
“O que nós, pertencentes 
à IECLB, conversamos nas 
redes?” A pessoa cristã 
tem sua liberdade pesso-
al moldada, em primei-
ro lugar, pelo conselho 

As redes sociais não precisam ser palco de 
agressões e de conflitos. Diferentes pontos de 
vista podem (e devem) conviver em harmonia. 

Dezembro de 2015 – Ano 21 nº 79



14 VARIEDADES

Grupo Singulares completa 10 anos

E assim transcorreram 
dez anos. Dez anos em 
que o sentimento de gra-
tidão e alegria preenche 
nossos corações pois, com 
certeza, o Grupo Singula-
res exerceu sua função de 
colocar sinais concretos de 
fé, amor e amizade entre 
as pessoas, através do seu 
jeito de ser e de agir.

No dia 19 de dezem-
bro, estaremos comemo-
rando os 10 anos de ati-
vidade do grupo, bem 
como o encerramento do 
ano. Aproveitamos a opor-
tunidade para convidar 
a todas/todos para este 
momento significativo, 
que está sendo preparado 
com muito carinho pela 
coordenação.

Sejam bem vindas/os!

P. Werner Kiefer, Reni, 
Traudi e Dóris.

lis, Gramado com Natal 
Luz, Veranópolis, Estrela, 
Imigrantes, Pelotas, Pas-
seios Rurais de Porto Ale-
gre, Farroupilha, Passeio 
da Maria Fumaça, Rota 
dos Sabores e Saberes 
do Vale do Caí, incluindo 
Bom Princípio, Harmonia 
e Montenegro, entre tan-
tos outros, sempre com a 
presença de cerca de 40 
pessoas.

O passa dia, atividade 
que oferece uma série de 
conhecimentos através 
de palestras e oficinas mi-
nistradas por psicólogos, 
nutricionistas e médicos, 
também é muito atrativo. 
Dentre os temas já trata-
dos, podemos destacar: 
Alimentação natural, Viver 
com alegria, Fitoterápicos 
– aprendendo a fazer e a 
usar corretamente os fito-
terápicos.

Foi cogitado, então, de as 
reuniões serem realizadas 
durante o dia. Deu certo. 
Os encontros passaram a 
acontecer aos sábados, às 
15 horas, duas vezes por 
mês, o que permanece 
até hoje. Daí por diante, 
o Grupo Singulares só fez 
crescer.

Comunhão, confra-
ternização, saudável en-
tretenimento e orienta-

ção espiritual é o que o 
grupo proporciona em 
suas reuniões, além de 
dois passeios anuais e um 
passa dia. Para estes even-
tos, a coordenação atual, 
composta pelo P. Werner 
Kiefer, Traudi, Reni e Dóris, 
faz a pesquisa dos locais, 
condições financeiras, o 
que o local proporciona, 
etc. e também todo o en-
caminhamento para a rea-
lização do passeio/evento.

Ao longo destes dez 
anos, o grupo fez passeios 
para Taquari, Asilo Pella 
Bethânia, Nova Petrópo-

Com alegria e gratidão 
a Deus, o Grupo Singulares 
completa, neste ano, dez 
anos de existência.

Ele nasceu da cons-
tatação de que, na Paró-
quia Matriz, havia diversas 
pessoas que não se en-
contravam nos grupos já 
existentes. Frequentavam 
o culto, os eventos, mas 
não tinham a sensação 
de “pertença” a nenhum 

grupo, por serem pessoas 
sós: solteiras, viúvas, di-
vorciadas.

Assim, na intenção de 
proporcionar a integração 
destas pessoas a um am-
biente próprio, onde en-
contrassem pessoas com 
situações semelhantes às 
suas, criou-se o Grupo 
Singulares, em 2005. 

Primeiramente, as reu-
niões aconteciam à noite.  
No entanto, não houve 
grande adesão devido à 
dificuldade que as pes-
soas têm de sair à noite. 
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Passeio em 2007 Encerramento em 2010

Dez anos de gratidão e alegria pela convicção 
que o Grupo Singulares colocou sinais concre-

tos de fé, amor e amizade entre as pessoas, 
através do seu jeito de ser e de agir.
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Atividade 1:

Os sábios deram presentes para Jesus. Leve cada um dos sábios ao seu presente.
Você sabe quais foram esses presentes? Leia Mateus 2.11 para descobrir.

Atividade 2:

Os sábios foram até Jesus seguindo uma estrela. Procure as estrelas escondidas na cena. 
Quantas você consegue encontrar? Leia mais em Mateus 2. 1-2.

* Atividades extraídas do livro Cadernos Bíblicos - v. 4, da Sociedade Bíblica do Brasil.



16 VOCÊ VIU?

deles, atividades de 
artes que estimulem 
a criatividade e a 
imaginação... 

Como mãe, re-
conheço que é preci-
so ouvir os planos da 
minha filha para o 
tão esperado e ama-
do tempo de férias. 
Vamos aproveitar 
para curtir um pouco 
nossos filhos, quem 
sabe abraçar mais, 
olhar dentro dos 
olhos e sorrir e dizer 
o quanto são impor-
tantes e o quanto os 

amamos. A vida é curta e 
é feita de pequenos mo-
mentos. Vivamos intensa-
mente esses momentos, 
pois eles serão a base para 
um adulto mais feliz. 

“Então entendi que 
nesta vida tudo o que a 
pessoa pode fazer é pro-
curar ser feliz e viver o 
melhor que puder”. Ecle-
siastes 3.12

Pa. Cristiane Echelmeier

Férias – fazer o quê?

silêncio, do inesperado, do 
convívio com o diferente. 
É neste momento de sair 
do cotidiano e da rotina 
que muitas mudanças 
podem acontecer. 

E o tempo ocioso é ex-
tremamente importante. 
É exatamente disso que 
as crianças e adolescentes 
precisam. Tempo livre, sem 
rotinas, sem horários pre-
definidos e agenda livre. 
Quem sabe propor ativida-
des que sejam do interesse 

tion e o espanhol vacación 
provêm de vacationem (la-
zer ou folga de trabalho), 
que por sua vez deriva de 
vacare (vazio, livre).

Tempo de férias é um 
tempo diferente, quando 
não damos muita impor-
tância ao relógio, às roti-
nas, ao planejamento do 
dia. É tempo de fazer o 
que dá vontade! É tempo 
oportuno de convivência, 
de visitas, de conversas, 
de risos, mas também de 

É  chegado o 
tempo das férias, 
para aflição dos pais! 
Os pais não têm um 
segundo momento 
de férias, e isso gera 
uma desordem fa-
miliar. Para os pais, 
é necessário planejar 
bem o que fazer com 
os filhos durante os 
dias desse período, 
além de se preocupa-
rem sobre com quem 
deixá-los. 

Já as crianças e 
adolescentes espe-
ram ansiosos pelas 
férias. Eles têm planos 
para as férias. Muitos pla-
nos! Não ter hora para 
acordar, dormir tarde, 
jogar por várias horas, ir 
ao cinema, ficar jogado 
no sofá, assistir TV até al-
tas horas, não fazer nada. 
Simplesmente nada. 

A palavra “férias” pro-
vém do latim feriae (dias 
em que os romanos não 
trabalhavam por razões 
religiosas). O inglês vaca-
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