
Boletim trimestral da Paróquia Matriz de Porto Alegre - CEPA - Julho de 2007 - Ano 13 nº 53

Entrevista
Entrevistamos pela primeira vez -
imaginem - o nosso coordenador da
música da Paróquia Matriz, Maestro
Delmar Dickel.
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Central
Como é bom recordar os nosso
bons momentos! Nesta edição
relembramos o lindo trabalho da
Escola Dominical coordenado pelo
saudoso Leo Schneider.

Páginas 8 e 9

Você viu?
A Igreja Católica manifestou-se
sobre o seu conceito de igreja. O
assunto é polêmico e ameaça a
prática do ecumenismo. Saiba um
pouco mais do assunto.
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contrário, corremos sério risco de
incorrer em contradição.

• Sempre de novo devemos estar
dispostos a rever nossos posicionamentos
como cristãos e como Igreja, para que
testemunhemos o Evangelho de Jesus Cristo
de modo mais coerente, considerando o
que é central na fé cristã e também o
momento histórico.

• Quando errarmos, em vez de
distorcer algum conteúdo da fé para nos
justificarmos, devemos admitir nosso
fracasso e superá-lo pelo perdão e o
arrependimento.

• É bom ter sempre o cuidado para
não cair na tentação de adotar uma prática
cristã oportunista à procura de resultados
e simpatia popular. A contradição logo será
evidenciada.

• Num contexto de “competição
religiosa”, somos chamados a sermos
serenos e afirmativos. Permanece a
recomendação de Gamaliel: “Se esta obra
vem de homens, perecerá” (At 5.38).

A força e a relevância de nossa
pregação em si vem de Deus.
Todavia cabe também a nós a busca
constante de sintonia com os
propósitos de Deus em nossa vida
pessoal e comunitária, para que Ele
continue se revelando em nossa
realidade imperfeita e contraditória.

P. Cláudio Kupka

Um dia você descobre que a sua
parede começa a mofar. A umidade
vai aumentando, chegando a formar
bolhas. Você já sabe - há uma
infiltração. Começa então a batalha
de investigação das causas, envol-
vendo em geral vizinhos, síndico,
pedreiros, etc.

Digo isto porque é novamente
o caso do edifício da Rua Senhor dos
Passos, um prédio com mais de
trinta e sete anos. A foto acima
mostra uma das “crateras” do
quinto andar que tivemos que abrir
para descobrir a infiltração no
quarto andar. Sem esquecer a
urgência da manutenção do prédio,
penso que este fato é uma metáfora
muito interessante sobre o ser Igreja
e, de um modo geral, sobre a vida.

Nossa sociedade, especialmente
através dos meios de comunicação,

tem preferência por
investigar temas em que
fatos superficiais escondem
verdades e também fatos
obscuros. É o caso dos
hábitos financeiros de alguns
senadores, da educação
dada por pais de filhos
delinqüentes e também é o
caso de certas posturas e
práticas das igrejas.

Neste contexto, nos
deparamos com uma
variedade de críticas, que
incluem até mesmo o Papa
e as denominações neo-

pentecostais. Muitas práticas
religiosas vivem em clima de
suspeita. Há seriedade? O que há
de verdade em sua pregação? Há
idoneidade por parte de seus
líderes? Como em tudo na vida, há
quem seja sério e íntegro e há quem
não merece o mínimo de confiança.
Neste caso, invariavelmente quem
é sério acaba pagando por quem
não é. O que fazer?

Na verdade, não precisamos ser
criticados pelos “de fora”. O próprio
Jesus nos adverte: “Ai de vocês,
mestres da Lei e fariseus, hipócritas!
Pois vocês são como túmulos
pintados de branco, que por fora
parecem bonitos, mas por dentro
estão cheios de ossos de mortos e
de podridão” conforme Mt 23:27.

Penso que alguns pontos
devem estar claros para nós, caso

A aparência e o conteúdo

Os meios de comunicação
tem predileção por

investigar temas em que
fatos superficiais escondem
verdades e fatos obscuros.



O ano de 2007 está se
revelando um ano de
muitas alegrias para todos
nós. Nem o frio, nem as
gripes desanimam nossa
turma. Esta edição do JR
está repleta de informa-
ções que refletem nossa
rica (e às vezes agitada)
vida comunitária. Nosso
calendário do primeiro
semestre ofereceu ativida-
des de todo tipo para
todos os gostos. Festas,
celebrações, grupos ativos,
iniciativas criativas e sem-
pre temos um público in-
teressado, animado e par-
ticipativo. Que bom! Esta
edição do JR reflete muito
do que aconteceu por aqui.

forçam a afirmar nosso
jeito de ser cristãos den-
tro desse novo cenário.

Outro enfoque do
nosso JR é histórico. Não
só nos dedicamos a
conhecer melhor nosso
maestro Delmar (há onze
anos conosco), como
relembrar o que repre-
sentou o lindo trabalho da
Escola Dominical. JR quer
ser também um espaço
para o registro de nossa
história. Obrigado a todos
que se empenharam para
que esta edição fosse
produzida com tanta
qualidade.

P. Cláudio Kupka

2 EDITORIAL Julho de 2007 - Ano 13 nº 53

A alegria vence o frio

Quatrocentas mil pessoas participaram nos dias
6 a 10 de junho desse que é o maior evento luterano
da Alemanha, o Kirchentag,e que neste ano foi
realizado na cidade de Köln.

O Culto de Abertura do 31º Kirchentag contou
com aproximadamente sessenta e cinco mil pessoas.
Pavilhões são ocupados com exposições de trabalhos
realizados pela Igreja da Alemanha, com estandes de
grupos que ajudam pessoas no mundo todo. Além
disso, há diversos palcos com apresentações culturais/
espirituais, bem como com palestras, debates, cultos,
estudos bíblicos e seminários. Todos os dias do
Kirchentag, desde a manhã até a noite havia
apresentação de bandas e grupos de teatro divulgando
a Palavra de Deus.

O tema desta edição do Kirchentag foi baseado
em Hebreus 4.12: “Viva, e eficaz, e mais cortante” e
tem com ilustração um peixe estilizado, símbolo do
cristianismo, com uma barbatana acrescentada a ele.
Ele expressa o desejo por um perfil protestante. O
Kirchentag procura discernir com clareza, lucidez e
coragem a ação da Igreja.

Um dado altamente positivo é o fato de que 40% das
pessoas que participaram tinham até 30 anos de idade.

Extraído do blog da Paróquia do ABCD paroquiabcd.blogspot.com e do
site oficial www.kirchentag.de

Evangelischer Kirchentag

Vivemos tempo de re-
flexão sobre o nosso ser
Igreja. O mundo não dei-
xou de ser religioso (como
muitos negativamente
previam), todavia a religio-
sidade que faz sucesso é

bastante estranha. É tão
imediatista e comprome-
tida! Reflexos de posicio-
namentos exclusivistas
(Igreja Católica) e de
críticas ácidas às denomi-
nações evangélicas nos
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Desafio de uma comunicade em centro urbano
“Igreja que serve, serve!
Igreja que prega e vive,
Não serve a si mesma,
Mas é parceira do Deus
Salvador.”
Cláudio Kupka

Parece-me bastante
oportuna a letra desta
música quando penso na
trajetória de todo trabalho
diaconal da Paróquia
Matriz, junto às crianças
empobrecidas, comunida-
des excluídas e margina-
lizadas socialmente. Uma
comunidade que no con-
texto urbano se sensibi-
lizou com esta causa e a
trouxe para dentro de seus
muros. Justamente as
crianças que são tidas pela
sociedade como “peque-
nas, menores, inferiores”
em seus direitos e prio-
ridades. Se pensarmos no
nosso desafio em ser
Igreja de Jesus Cristo,
então devemos servir, pois
Cristo veio a este mundo
para servir. Servir àqueles
que estavam à margem,
excluídos, sem voz e vez,
conforme Mt 20.28 “não
veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida
em favor de muitos”. Jesus
conversa com todos
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aqueles que o procuram,
auxiliando-os concre-
tamente em suas neces-
sidades, valoriza a mulher
e a coloca em lugar
especial ao lado do

homem. Jesus procura
aliviar as dores dos que o
procuram não somente
com palavras, mas tam-
bém com ações concretas.
Segundo o P. Humberto
Kirchheim, ex-presidente
da IECLB: “Suas
comunidades não existem
em função de si mesmas,
mas em função do serviço
que Cristo quer continuar
prestando ao mundo
por intermédio delas.
O mundo precisa de
Cristo. Nosso povo, de
comunidades diaconais e
acolhedoras”.

Jesus esteve em nosso
meio para nos mostrar de

forma concreta o que
podemos e devemos
fazer. Quando, como
Igreja, servimos, assumi-
mos e vivemos o desafio
de Cristo, manifestamos a
dimensão diaconal do
Evangelho. Ao lermos os

textos bíblicos dos
Evangelhos, percebemos

em seus relatos que Jesus
desenvolveu um rela-
cionamento muito dife-

rente e especial com as
pessoas tidas como pe-
cadoras, ou ainda os que
valiam menos como as mu-
lheres, crianças, doentes e
tantos outros excluídos.

Se pensarmos na
nossa realidade, percebe-
mos que nosso mundo
está totalmente carente
dessas ações, e que temos
a responsabilidade, como
cristãos, de fazermos o
que nos é pedido e
exemplificado por Cristo
dentro e fora das nossas
comunidades. Cuidando,
protegendo, amparando
com ações concretas,
motivadas pela fé e pelo
amor, da mesma maneira

O mundo precisa de
Cristo. Nosso povo,
de comunidades
diaconais e
acolhedoras.

Nossa
comunidade se
sensibiliza com
a causa das
crianças e luta
pelos seus
direitos e sua
dignidade.

como somos amados e
queridos por Deus.

Diácona Leila Schwingel



Ele já está conosco há

onze anos. Está nos
cultos, nos concertos.

Atua em outros grupos

musicais e em depar-
tamentos da IECLB. É

determinado, qualifi-

cado e simpático. Um

músico competente,
que reúne as quali-

dades de líder e arti-

culador - algo raro.

Estamos falando de
nosso maestro e coor-

denador da música da

Paróquia Matriz, maes-

tro Delmar Dickel. Tanto
tempo com a gente e

só agora o entrevis-

tamos! Bom, nunca é

tarde para reparar
nossa omissão.
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Entrevista com Delmar Dickel
JR: Como começou o teu
interesse pela música?

Delmar: Foi no convívio da
Igreja e da família que
despertei para a música.
Meu pai foi acordeonista
e tenor de coral por quase
toda a vida. Também me
espelhei no padrinho Se-
nhor Lindt, que era o re-
gente do coro da comuni-
dade. Quando menino, eu
participava do coral infan-
til, sendo autodidata em
flauta e violão. Aos quinze
anos passei a estudar pi-
ano, teoria e solfejo em
Conservatório.Tudo isto
em Marechal Cândido
Rondon, minha terra natal.
Já nesta época eu acom-
panhava os hinos nos
cultos, o que me propor-
cionou muita familiaridade
com o assunto.

JR: Como foi a tua
formação musical?

Delmar: Após três anos de
estudos em Conservatório
no Paraná, mudei-me para
São Leopoldo, onde passei
a estudar Música Sacra na
Escola Superior de Teologia.
Mais tarde tornei-me
bacharel em Regência
pelo Instituto de Artes da
UFRGS. Muitas foram as
oficinas e cursos paralelos
que freqüentei como
especializações. Destaco um
período de aulas particulares

com o maestro Manfredo
Schmiedt, da OSPA.

JR: Como foi o início do
teu trabalho na Paróquia
Matriz?

Delmar: Ainda na con-
dição de aluno do curso de
música da EST, aos deze-
nove anos, passei a atuar
como monitor, substituin-
do professores em cursos
de extensão oferecidos a
comunidades da IECLB.
Viajei pelos três estados
do sul e conheci muitas
realidades diferentes.
Também nesta época
passei a ser regente de
coros de comunidades co-
mo em Esteio e, um pouco
depois, na Ascensão, em
Novo Hamburgo. Os bons
frutos destes trabalhos
asseguraram a indicação
do meu nome quando a
Paróquia Matriz consultou
a EST para o preenchi-
mento da vaga que se
abria. Assim, em março de
1996, iniciei minha
atividade aqui na Matriz.

JR: Quais foram os mo-
mentos mais altos de teu
trabalho aqui até hoje?

Delmar: Sem dúvida, a
ação mais importante de
todas foi a reforma acústica
do templo. Com esta, não
apenas a música ficou me-
lhor; temos agora uma sen-
sação de “aconchego” sono-

ro, que antes inexistia, por
melhor que fosse a execução
musical. A criação e promo-
ção do Gupo Cantabile; a
produção do CD Celebrai;
a restauração do órgão de
tubos; a aquisição de ins-
trumentos musicais; o envol-
vimento de músicos volun-
tários e convidados espe-
ciais; a realização de inú-
meros recitais e concertos
musicais; o engajamento de
toda a paróquia na promo-
ção de encontros de coros,
enfim... muitas têm sido as
bênçãos e graças recebidas!

JR: Quais são os teus
desafios pessoais como
coordenador da música na
Paróquia Matriz?

Delmar: Quando iniciei
minha atividade aqui na
Paróquia Matriz, a música
ia muito mal. E demorou
um pouco até engrenar.
Hoje, porém, estamos
num outro estágio! É ver-
dade que ainda precisa-
mos alcançar uma parti-
cipação mais fervorosa da
congregação nos cultos:
uma inquietação! Do
ponto de vista organiza-
cional, os esforços estão
voltados para o êxito das
idéias e projetos da
Associação Cultural Canta-
bile, uma ONG recente-
mente criada a partir do
Grupo Cantabile, para pro-
mover a vida cultural no
Templo da Reconciliação.



Nossos velhos mais velhos

Acompanhando as
estatísticas oficiais mais
recentes, fica muito clara
a mudança de compor-
tamento em relação a
nascimento e longevidade.

Teremos, num futuro
bem próximo, a dispa-
ridade entre nascimentos
e mortes e, com isto,
um mundo de pessoas
mais velhas.

Como conseqüência,
esta longevidade envolve
uma gama muito grande
de situações.

Nos países ricos, o
problema é administrado
com certa facilidade, pois
existe o dinheiro para
suprir as necessidades.
Mas, tomando o Brasil
como referência, todo este
cenário muda de figura.

Enfrentamos uma
condição de miserabili-
dade infantil alarmante e,
levando em conta a
possibilidade de uma vida
mais longa, as coisas
pioram ainda mais.

O idoso brasileiro en-
frenta problemas sérios,
pois, com o passar do
tempo, suas necessidades
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básicas serão acrescidas de
despesas que seu orça-
mento não comporta.

Suas despesas aumen-
tam numa proporção
alarmente, pois ele sempre
teve alimentação defici-
tária e cuidados básicos
inexistentes. Certamente
isto terá uma repercussão
na sua velhice.

Olhar nossos velhos e
perceber que serão so-
mente pessoas doentes
por mais tempo é uma
agressão.

O aumento na taxa de
longevidade, na ordem de
oito a dez anos, é um

problema cada dia mais
próximo das nossas casas.
Pais, mães, avós, tios, com
idades cada vez mais
longevas, nos trazem a
condição de uma nova
situação de vida a ser
administrada. Teremos
certamente que enfrentar
a decisão de contratar
cuidadores, ou colocar
estes parentes numa casa
de idosos.

Nas casas cujo or-
çamento comporta a con-
tratação de um cuidador,
os problemas são mais
de ordem administrativa,
pois colocar mais uma
pessoa dentro de casa
não é uma decisão fácil,

Pais, mães,
avós, tios, com

idades cada
vez mais

longevas, nos
trazem a

condição de
uma nova

situação de
vida a ser

administrada.

porém ficar sem ela é
quase impossível.

A família, quando
cuidadora, estará sempre
envolvida emocionalmen-
te, e corre o risco de não
saber lidar com as
necessidades desse idoso.

As famílias, via de
regra, não estão prepa-
radas para esta nova
etapa da vida, e tentam,
de todas as maneiras,
resolver tudo em casa.
Acabam sofrendo um
desgaste muito grande,
pois normalmente a
atribuição de cuidar do
idoso fica com as filhas e
noras, que nunca
pensaram em assumir
nesta posição.

Passar por etapas de
decisões e resolver con-
tratar um cuidador é um
passo difícil e doloroso
para toda a família, cujos
membros passam à con-
dição de fracassados
e culpados.

A cobrança que sofre
a família por deixar pai ou
mãe nas mãos de cuida-
dores é muito grande,
mas é, sem dúvida, uma
solução menos dolorosa
que deixar o ente querido
num lar para idosos.

Marisa Krützmann



GRUPOS

Sobe/desce

OASE noticiando
Nossa OASE continua

em franca atividade,
trabalhando muito para
que nossa exposição de
trabalhos manuais, no
Bazar de Natal, em no-
vembro, possa propiciar
uma venda significativa
em benefício das ati-
vidades assistenciais
que realizamos.

Além disso, nos
engajamos em todas as
promoções da paróquia
e da CEPA, auxiliando
com trabalho ou finan-
ceiramente.
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Os últimos eventos
foram a Festa Junina, o
Chá das Creches -
promovido pelas OASEs
da CEPA - e agora, em 2
de agosto, o tradicional

Café Colonial, para o qual
todos estão convidados.

Neste ano também
estamos nos dedicando à
integração do grupo com

Na fábrica do meu pai
havia, no andar térreo, um
espaço quadrado com
chão de barrotes e com
uma estrutura de ferro nos
quatro cantos que lembra-
va uma enorme caixa sem
paredes. Do lado, havia
uma manivela. Minhas
amigas e eu nos apinháva-
mos sobre o quadrado de
barrotes. O Donato, mula-
to risonho e reforçado,
tocava a manivela e lá
íamos nós subindo, su-
bindo... Que sensação! Foi
meu primeiro contato com Sofia Renner

um elevador. Anos depois
estava com meus filhos
adolescentes na Alema-
nha, onde encontrei coisa
parecida, chamada Pater-
noster. Subia e descia sem
jamais parar, exigindo
certa destreza para pular
para dentro e para fora.
Meus filhos adoraram.

Mais uns anos adian-
te, morando num aparta-
mento, fiquei presa no
elevador. Ainda bem que
estava sozinha, sem correr
risco de ser assediada.

Mas a escuridão me
deixou em pânico. Pus-me
aos berros, alarmando os
moradores que se reu-
niram no corredor dando
palpites bem inten-
cionados, mas desneces-
sários ao zelador que
procedia ao meu resgate.
Tornei-me o comentário do
dia: “A D. Sofia ficou presa
no elevador”. Outra vez,
novamente em viagem,
veio descendo comigo,
desde o trigésimo andar,
um grupo de pessoas
cegas. Muito antes de
chegarmos ao térreo,
davam risadinhas ner-
vosas, alertados pelos
seus sentidos aguçados
do sustinho que a “ater-
rissagem” causava no
estômago.

Até parece que
historinhas de elevador
acontecem só no exterior,
mas não vou deixar de
contar esta que se passou
em Nova York. Lá, minha

amiga entrou num ele-
vador, onde havia só mais
um casal, o qual pôs-se a
comentar em alta voz e
bom português  a desele-
gância da moça,  a roupa
sem gosto, os sapatos
grosseiros. “Só americana
mesmo...” Minha amiga
teve que descer antes do
casal,  e disse, em alta voz
e bom português: “Com
licença, foi um prazer
conhecê-los”. Para finalizar,
vai aí um fato prova-
velmente pouco conhecido:
O elevador já era usado
pelos egípcios para elevar
as águas do rio Nilo. Mas
o moderno dos dias de
hoje foi lançado em 1853,
por uma americana,
chamada Elis Graves Otis.
Por mais que procurasse,
não consegui dados
pessoais sobre Elis Graves
Otis, mas vai aqui minha
homenagem à sua vital
contribuição à nossa
civilização.

outras OASEs, receben-
do ou fazendo visitas.
Já visitamos a OASE da
Paróquia Martin Luther
e a de Guaíba, que co-
memorou seus 25 anos
de existência. Dia 12 de
julho recebemos a
visita da OASE de Gra-
vataí, e, para agosto,
está prevista a visita da

OASE de Brusque – SC.

Nossa OASE continua
alerta para que outras
mulheres se agreguem ao
nosso grupo. Todas são
bem vindas!

O elevador já era
usado pelos egípcios,
mas a versão moderna
foi lançada em 1853,
por uma americana,
chamada Elis
Graves Otis.

No dia da
comemoração dos
aniversariantes do
primeiro semestre a
OASE homenageou o
P. Marcos de Oliveira
que está de partida
para Joinville.
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Grupo Singulares realiza um passeio Singular

No dia 07 de julho,
apesar da chuva, trinta e
nove pessoas realizaram
um passeio pela cidade
de Pelotas.

Este grupo, o Grupo
Singulares, tem como
objetivo a comunhão com
a Palavra, e também a
amizade de uns com os
outros. Organizamos dois
passeios anuais, priorizan-
do a cultura das cidades
gaúchas. Assim foi desta
vez também em Pelotas,
onde a nossa guia Iramaia
nos deu uma aula sobre o
tempo da escravidão, ao
conhecermos Charqueada
São João, na qual foi
gravado o seriado “Sete

Mulheres”, pela TV Globo.
Realizamos um “tour” pela
cidade e, é claro, não po-
díamos deixar de visitar a
FENADOCE, para saborear
os doces daquela cidade.
Todo o passeio se deu em

meio a muita descon-
tração, pudemos realizar o
nosso propósito de cul-
tivar a amizade no grupo,
e de perceber que juntos
podemos fazer muito mais
do que isolados, na

A Festa Junina da JESP

Uma das maneiras de
a JESP dar a sua cola-
boração na vida da nossa
paróquia é organizando a
Festa Junina. Trata-se de
um dia em que viramos
crianças e deixamos de
lado um pouco o regime.

Com o apoio da
OASE, que nos auxiliou
com a comida, e da equipe

do Culto Infantil, que or-
ganizou uma barraca de
jogos para os pequenos,
mais a quadrilha do Uli e
da Rosângela, o grupo se
empenhou em proporcio-
nar a melhor festa pos-
sível. Os jogos, a prisão,
as comidas e bebidas,
além da noite dos talen-
tos, fizeram pais e filhos,

idosos e jovens brincarem
juntos nesta tarde de
integração.

Claro que nem tudo
foi perfeito, mas nos es-
forçamos bastante. Há
sempre algo a aprender
quando nos articulamos
em grupo, em função de
objetivos. Muitas vezes o
maior ganho de um tra-

solidão. Relembramos que
o Grupo Singulares da
Paróquia Matriz se encon-
tra no último sábado de
cada mês, às 15h. Parti-
cipe! Este é um espaço de
viver a vida percebendo
que temos algo em comum
uns com os outros.

P. Werner e Sandra

O passeio a Pelotas
foi uma ótima
oportunidade de
cultivar novas
amizades.

Os jogos, a prisão, as
comidas e bebidas e a
noite dos talentos fez
pais e filhos, idosos e
jovens brincarem
juntos nesta tarde de
integração.

balho em equipe é o pro-
cesso de crescimento no
qual se aprende inclusive
com os erros.

Neste sentido, a JESP
está aberta a participar
sempre de novo em opor-
tunidades como esta, em
que a comunidade, com
todos os seus departa-
mentos e grupos, vive sua
unidade. Desde já desafia-
mos a todos os membros
da nossa comunidade a se
engajarem na festa do ano
que vem.

Anúncio



Recordar significa re-
conhecer que o caminho
percorrido foi vivido de
maneira significativa. No
caso de uma comunidade
cristã, ela traz em sua lem-
brança momentos inesque-
cíveis de fé e comunhão.
Considerando o lema bí-
blico da Igreja para o pre-
sente ano - “Não podemos
deixar de falar das coisas
que vimos e ouvimos” -
relembramos nesta edição
do JR um dos períodos da
história da Paróquia Ma-
triz, que foi marcado pe-
los encontros da Escola
Dominical, conduzidos de
forma tão brilhante pelo
maestro Leo Schneider e
por sua esposa, conhecida
carinhosamente como
dona Mariazinha. Certa-
mente, para muitos lei-
tores(as), este período
evoca sentimentos singula-
res da sua fé. O convívio,
o jeito e a liderança do
maestro Leo Schneider
deixaram saudades. Há
quem diga que maestro
Leo foi um evangelizador
na Comunidade Evangélica
de Porto Alegre. O jeito de
o maestro Leo evangelizar
através da música, e o seu
carisma pessoal o qual
cativava os participantes,
sempre serão marcas que
a história irá registrar na
Comunidade Evangélica de
Porto Alegre.

Como se deu o início
desta caminhada? Creio
que aqui reside algo im-
portante que podemos
enfatizar na caminhada
presente. Os encontros
começaram com ênfase na
comunhão, no afeto, aco-
lhendo carinhosamente as
crianças. Um gostoso café
era servido para as crian-
ças, aos domingos de

O Tempo da Escola Dominical na Paróquia Matriz

manhã, antes do encami-
nhamento destas para o
culto infantil. A exemplo
desse jeito de acolher
crianças, também os adul-
tos envolveram-se, com a
mesma estrutura de aco-
lhimento. Foi quando nas-
ceu a escola Dominical, no
período das 9h às 10h,
todos os domingos. Pelo
testemunho da Anne, filha
do maestro Leo Schneider
e da Mariazinha, e tam-
bém da Senhora Ilse
Albrecht, participantes da
ED, personagens ilustres
eclesiásticos eram convida-
dos a participar na Escola
Dominical, como do Arce-
bispo da Igreja Católica. E
neste espaço foram
vocacionados obreiros da
nossa Igreja, que estão no
pastorado, como o P.
Ricardo Nör, Walter Ludwig
e outras lideranças impor-
tantes. O P. Ricardo assim
descreve esta sua expe-

riência com a Escola
Dominical para a sua vida
e a comunidade Evangélica
de Porto Alegre:

“A primeira lembran-
ça que tenho é que comecei
a participar da Escola Do-
minical quando tinha sete,
oito anos. Isto significa
que foi por volta do ano
de 1956. Inicialmente, os
encontros eram realizados
numa sala atrás da Secre-
taria da Paróquia, ao lado
da igreja antiga. Começava
com um momento de
breve liturgia, com a
presença de todos os par-
ticipantes. A seguir, eram
formados os grupos, dis-
tribuídos por faixa etária,
os quais se reuniam em
diferentes salas. A Escola
Dominical, diferente do
Culto Infantil, consistia
basicamente de “aulas”:
lições dadas a partir de
textos/ histórias bíblicas. O
Maestro Leo Schneider e a

sua esposa “Mariazinha”,
proferiam as aulas para o
grupo adulto. Por um
tempo, os encontros co-
meçaram com um café,
preparado por um grupo

responsável,
nos fundos
da igreja. Isto
significa que
chegávamos
às 7 horas e
voltávamos
para casa per-
to do meio-
dia. Com a
construção

do novo prédio, a ED pas-
sou a reunir-se no primeiro
andar, onde hoje é a sala
da OASE. Participei da ED
durante a infância e ado-
lescência, o que me mar-
cou muito. Com o Maes-
tro, preparamos também
o Oratório São João Batis-
ta, juntamente com a Or-
questra Haydn, da SOGIPA.
Estas experiências, que
fizeram parte da primeira
etapa da minha vida, são
motivo de alegria e gra-
tidão a Deus.”

Além do P. Ricardo,
temos uma liderança ativa
na Paróquia Matriz, que
está exercendo a Vice-
presidência da nossa
Paróquia, o Presbítero Sr.
João Pedro Böhme, que
nos fez o relato sobre a
Escola Dominical. Veja o
box ao lado.

O relato acima não
quer meramente recons-
truir o passado. O passado
é passado. Mas o presente
incentiva-nos a valorizar o
passado quando este
marcou a vida de tantas
pessoas, proporcionando
a evangelização de forma
tão marcante. Por isso,
a maneira como hoje

O jeito do
maestro Leo
evangelizar
através da
música, e o seu
carisma pessoal,
cativavam os
participantes.
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“A Escola Dominical não co-
meçou como uma escola propria-
mente dita, mas sim com uma
idéia de D. Mariazinha, de um café
da manhã para jovens. Não sei
precisar a data em que começou
esse café, mas, seguramente, a
igreja antiga ainda estava de pé.
O local utilizado para o evento era
um salão nos fundos da igreja.
Como os recursos eram poucos, o
café era quase que inteiramente
financiado pela Sra. Alice
Etzberger. Essa senhora, na época,
já com certa idade, vendo que a
idéia de Dona Mariazinha era boa,
se propôs a cobrir os custos de
tal iniciativa. Aos poucos, a coisa
foi tomando corpo e o Maestro
Leo começou com as palestras
sobre temas bíblicos, com espaço
para debates e discussões. Os
adultos começaram a chegar aos
poucos e, com o tempo, a
“escola”, naturalmente, foi
crescendo e foram se formando

evangelizamos não dei-
xa de seguir as lições
aprendidas.

Hoje, o espírito da ED
se faz presente nos vários
grupos da Paróquia Ma-
triz, onde aproximada-
mente 120 pessoas estão

integradas em grupos nos
quais se valoriza a co-
munhão e o estudo da Pa-
lavra. A Paróquia Matriz,
com este jeito de con-
gregar membros em
grupos de partilha e
convivência, tem este di-
ferencial. E, certamente,

um encontro no qual todos
os grupos pudessem estar
juntos, culminando com a
celebração dominical, não
deixa de ser um sonho, um
desafio, que pode ser
tentado, buscado de novo.
O caminho para tanto é o
acolhimento, o partilhar da

palavra de forma par-
ticipativa com o envol-
vimento dos membros da
paróquia, visando o ama-
durecimento da fé cristã.
Em meio a uma sociedade
tão individualista e de
pessoas solitárias, a Igreja
pode se consagrar como
espaço profundo de co-
munhão, de partilha, uma
marca registrada de ser
Igreja, Igreja da Recon-
ciliação. Participe su-
gerindo idéias para in-
vestirmos cada vez mais no
aprofundamento de nossa
vida de fé. Queremos
acolhê-las com alegria. A
Igreja é formada de
membros e são estes na
verdade os protagonistas
desta caminhada com a
graça de Deus.

P. Werner Kiefer

turmas separadas, principalmente
por idade. Outras “professoras”
foram chegando, para atendi-
mento às crianças. Acredito que

o carisma do Maestro Schneider
(sobejamente conhecido por todos
pela música que praticava), um
cristão convicto como sempre
demonstrou ser, levou ao
crescimento de Escola Dominical,
pois chegou a levar mais de 300

(sim, trezentas!!) pessoas, aos do-
mingos pela manhã, aos salões e
salas existentes nos prédios con-
tíguos à velha igreja. As palestras,
evidentemente, não tinham qual-
quer intuito de rivalizar com os
cultos. O Maestro sempre dizia
que o culto era a Igreja em ado-
ração e a Escola Dominical era a
Igreja em reflexão. Tanto é que a
ED deveria sempre terminar pelo
menos cinco minutos antes dos
cultos, para dar tempo aos que
haviam assistido à Escola Domini-
cal para que pudessem ir ao culto,
se assim o desejassem. Muitos
guias leigos acabaram por surgir
nessa época, dos debates, citan-
do-se entre eles Ciro Jost, Walter
Ludwig e Ricardo Nör. Eu mesmo
fui ficando sempre ligado à Paró-
quia Matriz a partir desse convívio
com a ED e também à Juventude
Evangélica (tempo do P. Boll).”

João Pedro Böhme

O espírito da
ED se faz
presente hoje
nos vários
grupos onde
aproximadamente
120 pessoas
estão
integradas na
comunhão e o
estudo da
Palavra.
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Resposta a um desafio

Um grande brechó
realizou-se nos dias 05 e
06 de maio de 2007, no
Salão de Festas da Paró-
quia Matriz. Foi o primeiro
deste estilo.

O evento contou com
a ajuda de vários membros
da comunidade, bem como
do CEDEL, do Centro In-
fantil Lupicínio Rodrigues,
etc - participações respon-
sáveis pelo sucesso da ati-

vidade, tanto na
organização, co-
mo na monta-
gem, nas ven-
das, no serviço
de caixa, sem
deixar de men-
cionar a parte
do lanche, que
alguns membros
se prontificaram

a providenciar.

Surpreendeu a todos
o número de peças doa-
das, o número de visitan-
tes e o lucro obtido, o qual
foi destinado ao trabalho
Social da Paróquia.

Aguardem maio de
2008. Obrigada a todos/as.

Iolâni Padoin Nenê
Coordenadora do

Conselho de Diaconia

Conselho de Diaconia informa
“Por isso, enquanto

tivermos oportunidades,
façamos o bem
a todos, mas
principalmente
aos da família
da fé”. Gálatas
6.10. Motiva-
do por esta
palavra bíbli-
ca, o Conselho
da Diaconia
está sendo
estruturado. A
efetivação do mesmo
depende de que as
necessidades presentes
em nosso meio possam
ser encaminhadas e
compartilhadas. São elas:
alimentos, emprego,
visitação, assistência psico-
lógica e jurídica. Diante
disto, é necessário que
doações possam ser enca-

minhadas, tais como: ali-
mentos, informações de

membros que necessitam
de uma visita, necessidade
de informar uma eventual
contratação de funcionário,
etc. Ajudar se faz informan-
do, compartilhando e
efetuando doações. Juntos,
podemos exercitar solida-
riedade em meio à grande
família de Deus, a Igreja de
Jesus Cristo.

Um balanço de sessenta dias na Igreja da Reconciliação
“Tenho absoluta certe-

za de que a vida não é um
mar de rosas e de que tam-
pouco é um oceano de lágri-
mas. “Jesus veio para que
tenhamos vida e vida em
abundância” (João 10-10).

Mas, inevitavelmente,
há fases na nossa vida em
que, por motivos varia-
dos, nos afastamos do
nosso Criador. Ledo en-
gano. Não conheci nin-
guém, até hoje, que tenha
sido abençoado afastan-
do-se de Deus.

Há sessenta dias,
procurei essa Igreja para
voltar a congregar e me
reconciliar com Deus. Nada
mais significativo do que
fazer isso numa Igreja
chamada Igreja da Recon-
ciliação! O que encontrei?
Um Deus querido e amo-
roso! Deixe-me explicar:

Quando somos crian-
ças, ou já adultos - não im-
porta - Deus nos é apre-
sentado de alguma forma.
Sempre conheci um Deus
que tão somente apontava

meus erros. Um Deus que
estava tão longe, com
quem me era impossível
até mesmo falar de certos
assuntos. Tenho conhecido
nessa Igreja um Deus
diferente, através de vo-
cês, de outros irmãos e
irmãs, através de grupos
de atividades que tenho
freqüentado. Tenho liber-
dade de perguntar e de
discordar, sem ser julgada
por ninguém. Tenho paz.

Nunca vi um pastor
criticando outras deno-

minações, ou até mesmo
algum colega. Vejo famí-
lias. Vejo crianças. Vejo ido-
sos. Vejo união. Vejo orga-
nização. Vejo paz e res-
peito entre as pessoas e
com o Senhor Deus. Enfim,
vejo um Deus que não só
me escuta, mas que
também fala comigo. Um
Deus que me ama! Obri-
gado pelo abraço, pelo
carinho, pelo amor de Deus
em vocês!”
Carta remetida a Paróquia pela
Sra.Terezinha de Fátima Castro da
Silva no dia 26/05/07.

Reflexões
O espaço REFLEXÕES

com o Pastor Adilson
Stephani, da CEPA, mudou
de Canal e horário. Agora
está no Canal 10 - BAND,
todos os sábados às
10h30min, dentro do
Programa Silvio Lopes.

RECANTO NEUBERT

O sítio Recanto Neubert, em Alvorada,
está a venda.

Completa infra-estrutura, quiosque
com churrasqueira, banheiros, 3 canchas para

práticas esportivas,18.500 m2 de área.

Informações pelo telefone (51) 3224.5011.
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CEDEL Amplia seu Espaço de
Atendimento

No final do ano de
2004, o CEDEL - Centro
Diaconal Evangélico Lute-
rano - recebeu, da prefei-
tura de Porto Alegre, um
terreno de 815m2 para
ampliar as suas instalações
e melhor receber as
crianças e adolescentes
que a entidade atende.

Em 2005, a SMOV –
Secretaria Municipal de
Obras e Viação - e a
SMAM – Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente -
aprovaram o projeto de
ampliação para aquele
espaço. O projeto arquitetô-
nico prevê a construção de
uma cancha coberta e de
um prédio de dois pisos,
que abrigará quatro salas.

Com esta nova edifi-
cação, o objetivo é aumen-
tar o atendimento de
crianças, adolescentes e
famílias em 50%. O Tele-
centro contará com mais
computadores, será desti-
nado um espaço multiuso
para seminários, cursos,
eventos, entre outros, e ha-
verá, também, espaço para
o atendimento do progra-
ma Família e Comunidade.

O financiamento des-
ta obra será feito com

recursos do Governo Japo-
nês, para o qual o projeto
será enviado em setembro
deste ano, sendo que as
tratativas com o Consula-
do do Japão já estão em
andamento. Haverá ainda
uma complementação de
recursos provenientes da
JELA – Japan Evangelical
Lutheran Association - a qual,
através de sua secretária
Fumie Furukawa, interme-
diou a parceria do CEDEL
com o consulado em Porto
Alegre. Ainda será
necessário conseguir o res-
tante do valor do projeto,
cerca de R$ 40.000,00,
que serão captados com
o respaldo da CEPA.

Ao longo de 2006, o
CEDEL construiu, com o
apoio de muitos, a cancha
coberta, a qual teve sua
pintura finalizada no início
de julho último. Haverá
um jogo inaugural no dia
21 de julho de 2007
(sábado), às 14 horas, com
o time da JESP e o time
dos Jovens do CEDEL. Na
seqüência, haverá uma
partida de vôlei e outra de
futsal infanto-juvenil.

O CEDEL convida a
todos para conhecer,
torcer e participar.

Felipe  Duarte Leques
ADVOGADO

 

2ª feira - Paróquia Matriz - Sala 100
Escritório: R. Gal. Vitorino 330  Cj. 104

Fone: 3227.6934 com hora marcada

Ciclo de Palestras Evangelísticas
Encerrou-se no último

dia 8 de julho a série de
três domingos subseqüen-
tes que chamamos de
Ciclo de Palestras
Evangelísticas. Neste ano,
contamos para as três
noites com o P. Dr. Ingo
Wulfhorst, pastor da
IECLB e especialista em
Ciências da Religião e
Pluralismo religioso. Os
três temas - Islã,
Espiritismo e Neopente-
costalismo - foram aborda-
dos na perspectiva do
tema: “Vivendo fé cristã
luterana no contexto de
novos desafios religiosos”.
O interesse dos partici-
pantes nos anima a con-

tinuar a programação em
2008, desta vez num pe-

ríodo do ano com tempe-
raturas mais amenas.

Em breve: Campanha das cadeiras
Em nossa Igreja da

Reconciliação usam-se as
mesmas cadeiras há trinta
e sete anos. Uns reclamam
do desconforto, outros do
despojamento, e outros
até já caíram delas e se
feriram. Certo é que se faz
urgente a troca dessas
cadeiras por outras mais
confortáveis. O Conselho
Paroquial designou o

Senhor Alberto Christensen
para coordenar uma co-
missão para tratar do as-
sunto. Em breve podere-
mos escolher entre alguns
modelos pré-selecionados.
A etapa seguinte é a da
campanha de arrecadação.
O desafio é que cada
membro doe pelo menos
uma cadeira. Colabore
apoiando esta iniciativa.
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Ofícios
Membros Novos

Terezinha de Fátima
Castro da Silva e seus
filhos Cibele da S. Ribeiro
e Rea da S. Ribeiro;
Ruthild Rick; Ruth Harbs;
Joni Edson da Rocha, sua
esposa Guacira Daudt dos
Santos Rocha e seus filhos
Glauco e Júlia; Iracema
Leonora Gampert Miranda
e sua filha Luciana;
Dilvenia Diesel; Katia
Helena Lipp João e seus
filhos Carlo, Leonardo e
Daniela; Gustavo Bragatto
Abadie e sua filha Chloe
Hochmüller Abadie; Karina
Becker e seu filho Lucas
Becker Fonte;  Augusta
Rosa Kwast;  Susana Metz;
Sadi Budke e seus filhos
Doglas e Adriana Budke;
Marilene de Mello Che-
male; José Carlos de
Oliveira Souza e sua
esposa Venice Souza;
Ingrid Oppermann.

Batismos

22/04/2007, Arthur Müller
Furtado, filho de Fúlvio
Fernandes Furtado e
Juliane Müller Furtado;

22/04/2007, Joana Cassel
Fernandes, filha de Ed
Jorge Duarte Fernandes e
Tatiana Piageti Cassel;

24/04/2007, Leonardo
Mikael Lipp Nissinen, filho
de Vesa Juhani Nissinen e
Katia Helena Lipp Nissinen;

13/05/2007, Érika
Machado Tatsch, filha de
Márcio Eder Portella Tatsch
e Priscilla Fernandes
Machado;

13/05/2007, Alexsander
Borges da Silva, filho de
Claudiomar Borges da Silva
e Andrieli de Almeida;

10/06/2007, Luiza Brum
Gonçalves, filha de Cesar
Diniz Almeida Gonçalves e
Iara Brum Teske.

Profissão de Fé

17/06/2007 - Marilene de
Mello Chemale; José
Carlos de Oliveira Sousa e
sua esposa Venice Souza;
Ingrid Oppermann.

Confirmação

27/05/2007 - Alessandra
Scholl Sternberg; Alice Al-
varenga Lindorfer; Caroline
Borowski Buss; Débora de
Oliveira; Fernando Au-
gusto Furtado Cordeiro;
Gabriela Witz Musskopf;
Helena Götz Hoffmann;
Janaine Herter; Juliana Am-
bros Cammerer; Karin
Machado Prochnau; Laura
Fabiana Burkhard; Luísa
Schnarndorf Barbosa;
Luiza Cammerer Gehrke;
Mateus Gonçalves Musskopf;
Mayara Casarotto Lindor-
fer; Nathalia Krützmann
Alonso; Suélen Felske;
Thomas Kirschke Paiva
Pereira; Wagner Frömming
de Oliveira.

Casamento

16/12/2006, às 20 horas,
Sandro Zettermann da
Fontoura e Juliane Kern
Domingues;

17/02/2006, às 11h30min,
Antônio Rogério Cardozo
e Ana Paula Kurz de Boer;

19/05/2007, às 19h30min,
Paulo Ricardo Dienstmann
e Eliana Lagemann;

09/06/2007, às 11 horas,
Flavio Nunes Campos e
Susana Metz.

Bodas de Diamante

24/05/1947, Osvaldo
Leopoldo Griesang e
Assella Griesang.

Óbitos

19/03/2007, com 76 anos,
Carlos Maxiiliano Fayet;
01/04/2007, com 94 anos,
Rosina Sybilla Hetzel
Christmann;
08/05/2007, com 51 anos,
Niels Gerd Krapf Schultz;
12/05/2007, com 78 anos,
Henrique Santos Schiehl Trein;
17/05/2007, com 77 anos,
Orlando Heemann;
28/05/2007, com 42 anos,
Angela Sander;
29/05/2007, com 80 anos,
Carlos Henrique Heller;
30/05/2007, com 87 anos,
Carlos Bruno Schwambach;
01/06/2007, com 74 anos,
Adalberto Camerino Aragão;
09/06/2007, com 71 anos,
João Carlos Thofern;
09/02/2007, com 84 anos,
Lieselotte Berthold Güttler.

Agosto
02
19

26

Setembro
01
16

28-30

Outubro
21
30

31

Agenda

Café Colonial da OASE
Encontro de Corais da CEPA (P. São
Mateus)
Almoço mensal
Culto de Rememoração do Batismo

Jantar de Casais Jovens
Culto de Ação de Graças
Almoço mensal
Olimpíada da JE Sinodal

Almoço mensal
Concerto da OSPA
Palestra sobre a Reforma

15h
9h-16h

12h
10h

20h
10h
12h

12h
20h
20h

Data Horário Atividade
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Jogo eletrônico não é só diversão
Há muitos anos que os

jogos eletrônicos fazem
parte da nossa vida - os
primeiros jogos foram lan-
çados no Brasil já na déca-
da de 1970 - e foram consi-
derados apenas como mais
uma forma de diversão, nem
sempre das mais saudáveis.

Atualmente existem
jogos de todos os tipos,
com altíssima qualidade
de imagem e som, que
simulam a realidade, ou
que criam novos mundos
de forma incrível.

Nesse sentido, todos
sabemos que existem jo-
gos não muito bem reco-
mendados, ou que preci-
sariam ter seu uso refletido
de forma mais criteriosa
pela sociedade, pois não
se pode esquecer que, nos
Estados Unidos, alguns
jovens, assassinos de seus
colegas de aula, se inspi-
raram em jogos eletrônicos
para cometer seus crimes.

Há alguns dias, li uma
nota no jornal Nuevo Siglo,
do Conselho Latino-Ameri-
cano de Igrejas, que falava
de um jogo para telefones
celulares. Até aí, nada de
novo, não fosse o fato de
que esse jogo foi desen-
volvido para uma ONG, a
Oxfam, e visa conseguir
fundos para suas obras
humanitárias. O jogo em
questão se chama “Refu-
gee” e é um jogo simples
(estilo “arcade”), que
mostra as dificuldades que
uma refugiada tem para
conseguir sobreviver com
seus filhos, fugindo de
uma das muitas desgraças
que se abatem sobre a
África. Isso me chamou
muito a atenção, e fui pes-
quisar um pouco mais.
Acabei descobrindo que
existem vários jogos que

Parece real, mas é um cenário de um jogo eletrônico, o BorderGame

têm esse mesmo objetivo:
ajudar outras pessoas.

Isso não é incrível?
A gente se acostuma tanto
a ver as coisas apenas de

um jeito e então se des-
cobre uma outra faceta de
realidade, que nem se des-
confiava que existisse - e
olhe que eu gosto de  jogos
eletrônicos...

Há vários jogos com
esse objetivo, muitos deles

disponíveis na internet.
Muitos se dedicam a
mudar o posicionamento
pessoal de quem o joga,
outros se dedicam a contar
“outros lados” do que
acontece no mundo.

Como tudo no mun-
do, os jogos eletrônicos
“engajados” também têm
mais de uma visão ou
perspectiva. De um lado,
temos jogos dedicados a
auxiliar pessoas e, ao
mesmo tempo, se des-
cobre que há outros que
tentam “vender seu peixe”
de forma nem um pouco
sutil, como o “Full Spec-
trum Warrior” criado,
produzido e distribuído

Alguns jogos que fazem a diferença

Refugees
Mostra um pouco do que
acontece com as refugiadas
da África Subsahariana,
através da vida de Aissa e seus
filhos, que fogem de sol-
dados, minas terrestres e
outras ameaças.
www.intermonoxfam.org

Escape from Woomera
O jogo denunciou o que
poucos australianos sabiam:
Lá os refugiados são presos
em campos de concentração -
esse é o 1º jogo criado com
fins políticos e a missão do
jogador é fugir da prisão.
www.escapefromwoomera.org

BorderGames/Lavapies
Um jogo criado por jovens
imigrantes do bairro madri-
lenho de Lavapies, onde
compartilham suas aventuras
diárias para conseguir traba-
lho, comida e casa.
http://sindominio.net/fiambrera/
bordergames/index.php

pelo exército americano,
no qual suas tropas inva-
dem uma cidade “muito
parecida” com Bagdá e en-
frentam guerrilheiros faná-
ticos. Ali, claro, não há mu-
lheres, crianças e nem civis
mortos “por engano”.

Sua contrapartida é o
jogo “UnderAsh”, de cria-
ção árabe, que mostra um
jovem combatente pales-
tino enfrentando as tropas
israelenses com apenas
uma pedra na mão.
Claro, à medida que mata
mais soldados inimigos,
ele consegue mais e
melhores armas...

Abrindo um pouco
mais os olhos, veremos
que esse universo virtual
está cada vez mais pare-
cido com o universo real,
onde sempre valerão as
palavras do apóstolo Pau-
lo: “Tudo me é lícito, mas
nem tudo me convém”.
Espero que também sai-
bamos apertar correta-
mente a tecla “iniciar jogo”
de nossos aparelhos.

Muitos jogos só
têm um objetivo:

Ajudar outras
pessoas!

 Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico



VARIEDADES14 Julho de 2007 - Ano 13 nº 53

Muitos temem que
haja uma lista de sete
pecados que Deus, su-
postamente, não per-
doará. Esta lista é co-
nhecida como os “sete
pecados capitais”. É
bíblica esta idéia de “sete
pecados capitais”? Sim e
não. Provérbios 6:16-19
declara: “Estas seis coisas
o Senhor odeia, e a sétima
a sua alma abomina: (1)
Olhos altivos, (2) língua
mentirosa, (3) mãos que
derramam sangue ino-
cente, (4) O coração que
maquina pensamentos
perversos, (5) pés que se
apressam a correr para o
mal, (6) A testemunha
falsa que profere men-
tiras, e (7) o que semeia

contendas entre irmãos.”
Contudo, esta lista não é
o que a maioria das
pessoas entende como os
“sete pecados capitais”.

A maioria das pessoas
entende que a lista dos
“sete pecados capitais”

seja: orgulho, inveja, glu-
tonaria, luxúria, ira, ganân-
cia e preguiça. Apesar de
cada um destes ser, ine-
gavelmente, um pecado, a
Bíblia nunca os descreve
como “sete pecados capi-
tais”. A lista tradicional dos
“sete pecados capitais”

pode funcionar como uma
boa maneira de categorizar
os diferentes tipos de pe-
cados que existem. Quase
todo o tipo de pecado
pode ser listado sob uma
das sete categorias. Mas o
mais importante, contudo,
é que saibamos que estes
sete pecados não são mais
“mortais” ou “capitais” do
que qualquer outro peca-
do. Todo o pecado resulta
em morte (Romanos 6:23).
Graças sejam dadas a
Deus, pois através de Jesus
Cristo, todos os nossos
pecados, incluindo os
“sete pecados capitais”,
podem ser perdoados
(Mateus 26:28; Atos
10:43; Efésios 1:7).

Fonte: www.gotquestions.org/Portugues

Quais são os sete pecados capitais?

O Nobel da paz e os princípios
cristãos

A revista evangélica
Christianity Today fez uma
relação de 25 ganhadores
do Nobel da Paz que fo-
ram explicitamente influen-
ciados por princípios cris-
tãos. Alguns são protes-
tantes: Jean Henri Dunant,
Thomas Woodrow Wilson,
Lars Olof Nathan, Arthur
Henderson, Lord Robert
Cecil, John R. Mott, Albert
Schweitzer, Philip Noel-
Baker, Dag Hamarskjöld,

Martin Luther King, Betty
Williams, Desmond Tutu e
Nelson Mandela. Outros
são católicos: Ernesto
Moneta, George Henry
Pire, Mairead Corrigan,
Madre Teresa, Adolfo
Perez Esquivel, Lech
Walesa, Carlos Belo, José
Ramos-Horta e Kim Dal-
Jung. Pelo menos um é
cristão ortodoxo: Mikhail
Gorbachev.

Revista Ultimato nº 270/2001

Sua sugestão é bem-vinda
Uma iniciativa singela, mas
significativa, está em prática
na Paróquia Matriz: uma
caixa de sugestões. Sabemos
que nenhuma instituição
sobrevive sem que haja
canais abertos de comuni-
cação em todas as direções.
A idéia, neste caso, é que
tenhamos a oportunidade

de manifestar anonima-
mente sugestões no sentido
de melhorar nosso atendi-
mento, espaço físico e
qualquer outro aspecto de
nossa comunidade. As
sugestões serão encaminha-
das ao respectivo departa-
mento para análise e even-
tual implementação.



Férias
Chegaram as férias de julho. Como você pode se divertir um dia inteiro? Que tal um passeio no zoológico?

Leve alguns amigos junto com você. Sempre tem novidades no zoológico. Algum filhote que nasceu, algum que
ficou doente, uns que melhoraram de saúde, outros que nem estão mais lá.

Isso não nos faz lembrar dos animais que Noé colocou na arca antes do dilúvio? Alguns desses animais
mudaram as vidas de algumas pessoas da Bíblia e, até hoje, existem animais que fazem a diferença na nossa vida.

Procure conhecer histórias bíblicas em que animais desempenharam papéis importantes. Faça uma lista.
Assim, quando você vir algum deles no zoológico, poderá contar para seus amigos qual a participação deste
animal dentro das histórias da Bíblia.

No caça-palavras abaixo, tente adivinhar qual é o nome do animal olhando o desenho. E, pelo número,
adivinhe qual você pode levar para o zoológico.

Magda Rockstroh
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Seguindo a ordem:
HORIZONTAIS – Companhia; Laranja; Celular; Dinheiro

VERTICAIS – Cuidado; Alegria; Chocolate
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Ecumenismo
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O Documento da Con-
gregação para a Doutrina
da Fé, do Vaticano, inti-
tulado “Respostas a ques-
tões relativas a alguns
aspectos da doutrina
sobre a Igreja” trouxe sé-
rias preocupações ao
movimento Ecumênico
mundial. Nele, o Vaticano
publicou texto que procura
esclarecer o que considera
como “interpretações des-
viantes e em descontinui-
dade com a doutrina ca-
tólica tradicional sobre a
natureza da Igreja”.

Diz o documento:
“Cristo constituiu sobre a
terra uma única Igreja e

instituiu-a como grupo
visível e comunidade espi-
ritual, que desde a sua ori-
gem e no curso da história

Altmann emitiu nota
oficial em nome da
Igreja expressando

desânimo em relação
ao documento e

preocupação com o
futuro do diálogo

ecumênico.

sempre existe e existirá.
(...) Esta Igreja, como
sociedade constituída e
organizada neste mundo,
subsiste na Igreja Católica,
governada pelo sucessor
de Pedro e pelos bispos em
comunhão com ele”.

O vaticanista Andrea
Tornielli afirmou que o
objetivo da nova decla-
ração é combater o que o
papa Bento XVI considera
como ‘relativismo eclesio-
lógico’, segundo o qual
todas as igrejas que dizem
fazer parte do cristianismo

têm o mesmo nível de
verdade, ou que cada uma
delas não tem mais que
uma parte desta verdade.

Segundo o historiador
da Igreja Giuseppe Albe-
rigo, o que está ocorrendo
é “uma nítida retomada de
‘posicionamento’ que o
Vaticano tinha desauto-
rizado ou superado e que
estava circunscrito a
núcleos nostálgicos”.

O Pastor Presidente
da IECLB, Dr. Walter
Altmann, emitiu, no

mesmo dia, nota oficial em
nome da Igreja expres-
sando desânimo em rela-
ção ao documento e preo-
cupação com o futuro do
diálogo ecumênico, mas
afirmou a postura clara da
IECLB em relação à dis-
cussão da natureza da
Igreja: “não nega a clas-
sificação de igreja a
nenhuma das igrejas cen-
tradas na fé em Cristo, e
tampouco passará a fazê-
lo em relação àquelas
igrejas que, em sua auto-
definição, não a reconhe-
cem como Igreja em
sentido pleno.”

O teólogo católico
José Comblin afirmou: “O
documento certamente
desagrada a todos os
protestantes. Não sabe-
mos se esta era a intenção,
mas este será o resultado.
Talvez, mais tarde, o
Vaticano venha a explicar
o que procurou alcançar
com o documento”.

Fonte:Site da IECLB:
www.luteranos.com.br

Agencia Latino-Americana e
Caribenha de Comunicação:
www.alcnoticias.org
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