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Vidas em quadrinhos
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e em quadrinhos!
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2017 - ano de retomar os trabalhos
Esse é um ano de grandes 

comemorações e de entusias-
mo por conquistas significati-
vas: por um lado, há o jubileu 
de 500 anos da Reforma Lute-
rana e, por outro, movimentos 
de aproximação e celebrações 
conjuntas. Muito se avançou 
nesses cinco séculos, tanto no 
campo da liberdade religiosa 
quanto no da experiência pes-
soal cristã.

A animação é grande em 
todo o mundo e grandes fes-
tividades e comemorações, 
lançamentos de livros, hiná-
rios, CDs e outros produtos 
alusivos à Reforma acontecem 
praticamente todos os dias. 
Também nossa Paróquia Matriz está 
envolvida nesse momento histórico, 
participando ativamente de muitas 
programações e preparando-se 
para outras novidades que virão. 

Tudo isso é muito bom, ajuda a 
alegrar e fortalecer os corações, es-
pecialmente em épocas tão compli-
cadas como essa. Parece que tudo 
ao nosso redor está tomado por 
problemas que vão do desemprego 
a uma grande e generalizada crise 
de valores e olhar para esse longo e 
exitoso trajeto já percorrido desde 
que o monge Martinho Lutero pu-
blicou suas 95 teses é um conforto 
e motivo de grande satisfação. 

Será que esse é o maior sig-
nificado desse ano? Celebrar um 
passado exitoso e sentir grande 
alegria por participar de tão rica 
herança, sentir o coração cheio 
de satisfação por ser parte da lu-
teranidade presente em todos os 
continentes e que congrega milhões 
de pessoas? A resposta não é fácil 
e nem simples. 

O próprio Lutero era herdeiro 
de séculos de tradição, monge, 
pregador e professor de grande ta-
lento. Isso não cegou seus olhos aos 
erros e mazelas de sua igreja, não o 
deixou conformado e nem iludido. 
Reunindo suas convicções a uma 
grande coragem, tornou-se a gota 

d’água que fez transbordar 
uma transformação gigantes-
ca cujos efeitos chegam vivos 
aos dias de hoje: a Reforma 
Luterana. Hoje o chamado é 
o mesmo que Lutero recebeu, 
independentemente das ca-
racterísticas e condicionantes 
de cada época, e só há duas 
respostas possíveis: atender ou 
não. É como se Deus estivesse 
chamando no telefone celular 
– Seu nome aparece no visor e 
se pode ignorar a chamada ou 
se pode atender. Não há meio 
termo. 

Jesus Cristo ordenou que 
sua igreja seja sal da terra e 
luz do mundo e também aler-

tou que “o empregado não é mais 
importante do que o patrão” - João 
15.20. As grandes comemorações 
do aniversário de 500 anos da Re-
forma Luterana devem servir como 
estímulo, como combustível para 
prosseguir na caminhada de fé, re-
alizando o que o próprio Deus nos 
chama a fazer. Que nesse ano de 
Jubileu toda a luteranidade tenha 
a coragem e a disposição de pegar 
novamente as suas ferramentas e 
trabalhar de forma conjunta nas 
reformas que Deus ainda quer               
nesse mundo. 

Artur Sanfelice Nunes
Ilustrador e Designer gráfico
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Charge 

Quem já não es-
cutou a frase: "o ano 
começa somente no 
mês de março"? Isso 
ocorre, provavelmente, 
pelo calor dos meses 
de verão e pelo feriado 
de Carnaval. Este pe-
ríodo é bem propício 
para o descanso e a 
meditação. Voltando à 
rotina se estabelece no-
vamente um recomeço 
de atividades, traba-
lhos, projetos, estudos, 
enfim, a vida volta a ser 
plena de momentos.

Nossa comunidade 
Matriz também tem um 
momento de reflexão. 
Este acontece no final de 
ano, oportunidade para 
pensar e organizar nossas 
ações na comunidade. 
Presbitério e Pastores reu-

nidos avaliam e planejam 
as atividades da igreja 
para o ano que chega.

Para este ano, os de-
safios identificados em 
nossa Comunidade pas-
sam pela contínua ma-
nutenção do patrimônio, 
ações para a sustentabi-
lidade financeira e inves-
timentos em atividades 

na formação cristã e de 
diaconia.

Nenhum desses de-
safios é desconhecido, 
pelo contrário, são carac-
terísticos da maioria das 
comunidades. E a solução 
passa pela participação 
dos membros. Aqui não 
poderia ser diferente. Para 
continuarmos a crescer, 

Os desafios de um ano que se inicia
todos precisam parti-
cipar e contribuir. Na 
prática, o objetivo se 
traduz nos esforços 
em proporcionar um 
ambiente de acolhida 
para todos, de forma a 
vivenciarmos nossa fé 
e desfrutarmos de uma 
vida comunitária plena 
e abundante.

Pois bem, tudo tem 
o seu tempo, tempo 
de plantar e tempo de 
colher. Ao final, os de-

safios são a oportunidade 
de se descobrir e sentir-se 
vivo e integrado com o 
todo. Fica então o convite, 
sinta-se à vontade para 
juntos crescermos como 
comunidade.

Abraço a todos.

Tiago Strassburger/Presidente
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Vivamos a Páscoa!
Onde está a tua es-

perança, motivação para 
os teus dias? Convido 
para que não ignoremos 
os nossos dias amargos. 
Assim como também não 
dá para celebrar a Páscoa 
sem olhar para sexta-feira 
Santa. Olhemos um pouco 
mais adiante e vejamos o 
que aconteceu e algumas 
mulheres testemunharam 
no dia da Páscoa. Existe 
esperança minha gente! 
Por causa dela escrevo 
esta meditação, procuro 
ser cristão! A mensagem 
da Páscoa é de impacto à 
medida que considera o 
sofrimento, a cruz como 
sendo uma realidade, mas 
ao mesmo tempo sendo 
superada. Sim, sendo su-
perada quando consegui-
mos vincular a mensagem 
da ressurreição com o 
cotidiano de nossas vidas. 

Nos diz o Evangelho 
de João 20: Maria e a ou-
tra, Maria Madalena, am-
bas chegam ao túmulo de 
Jesus quando o dia ainda 
estava amanhecendo. Ali 
encontram o anjo sentado 
sobre a pedra que cobria 
a sepultura. Isto causou 
espanto, medo. Senti-
mento momentâneo, pois 
logo compreenderão o 
acontecido. A noite ficará 
para trás e um novo dia 
estará chegando. O novo 
dia surge com as palavras 
do anjo. Aquele que vocês 
procuram, vive! Ele estava 
aqui! 

As duas mulheres sa-
íram correndo cheias de 
alegria para dizer aos 
discípulos. A confiança no 
Cristo ressurreto impulsio-
na, faz caminhar mesmo 

não conhecendo o cami-
nho, nem como será o 
dia de amanhã. Pois neste 
caminhar nos encontra-
mos com o Ressurreto. 
Quem não caminha perde 
a alegria de se encontrar 
com a vida. Logo adiante, 
as Marias se encontram 
com Jesus e que diz: Paz 
esteja com vocês. Quanta 
emoção, alegria, determi-
nantes para o bem viver. 

A cada celebração 
confessamos: Creio na 
ressurreição do corpo. 
Conseguimos vivenciar e 

testemunhar o conteúdo 
destas afirmações que 
proferimos? Será que o 
conteúdo central, a pro-
clamação não esteja sen-
do diluído pelas tradições, 
pelas próprias dúvidas em 
relação à vida e à morte 
e pela distância do povo 
diante da alegria e da 
vitória de Deus sobre a 
morte?

A ressurreição é um 
fato que a fé acolhe, cau-
sando grande impacto em 
nossas vidas assim como 
causou nas Marias. Elas 

só entenderam realmen-
te a Páscoa quando elas 
confiam no anjo, que diz 
a elas: Vão e comparti-
lhem o que vocês viram 
e ouviram nesta manhã. 
Neste ir, elas se encontram 
com Jesus pelo caminho. 
Ficar parado, querer que 
a razão compreenda, faz 
perder o trem da vida! 
Pior, faz embarcar em ou-
tras teorias que nos levam 
a desconfiança em relação 
ao poder transformador 
de nosso Deus. 

Onde está a nossa 
esperança? A nossa espe-
rança se alimenta naquilo 
que é central para fé cris-
tã: Ressurreição de Jesus. 
Que tal, vincular, relacio-
nar a ressurreição de Jesus 
e a fé na sua ressurreição 
e na ressurreição do outro 
com a prática de fé que 
inclui a vida concreta nes-
te mundo. Viver a partir 
da Páscoa proporciona 
alegria, faz caminhar na 
Missão de Deus. Neste 
caminhar está Jesus dizen-
do: Não tenham medo! 
Sofrimentos deste mundo 
não são determinantes. 
Assim como a sepultura 
não é o fim. Pascoa é 
passagem, caminho para 
a vida transformada. 

P. Werner Kiefer.
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Alteridade: o reconhecimento do outro

O conceito “al-
teridade” significa 
natureza ou condição 
do que é outro ou 
distinto, e é usado 
para definir o reco-
nhecimento das dife-
renças. 

C o m o  s o m o s 
constituídos por dife-
renças, é notável que 
a humanidade ainda 
não compreendeu o 
real papel de cada 
um: ser solidário com 
as pessoas em geral, 
sem realçar distinções 
nesta postura. Como isso 
não ocorre, existem “os 
outros”, que estão em 
posição submissa aos que 
têm condição favorável 
nas sociedades. Os outros 
são os que ficam à mar-
gem pela falta de olhares 
justos e acolhedores, e pa-
rece não haver movimen-
tos maciços que os levem 
para um estado em que 
todos são reconhecidos 
como iguais. 

Os “outros”, os dife-
rentes, não se parecem 
com o sistema social ins-
tituído, são carregados 
de significados preconcei-        
tuosos que os segregam, 
os desqualificam e os 
fazem ficar restritos a um 
espaço menor. 

As situações em que 
há um “outro” são as que 
a maioria julga que suas 
escolhas são as melhores, 
ou o modo como com-
preendem o mundo e o 
jeito de se relacionar com 
as coisas e as pessoas são 
os únicos corretos. Mas 
tais escolhas ou tipos de 
relações estão pautados, 
usualmente, em fatores 
pertinentes a constitui-
ções culturais, familiares 
ou religiosas definidas, 
que, por si só, também os 
diferencia dos demais gru-
pos existentes no mundo. 

Grupos com cultura 
particular, que instituem 
que há somente um jeito 
de viver e encarar as coi-
sas, quase sempre desca-
racterizam quem age ou 

pensa diferente, “colocan-
do-os de lado”. Esses não 
pensam de forma crítica, 
estão confortáveis dentro 
de um status quo e com 
isso as pessoas que nele 
se reconhecem e vivem 
estabelecem uma forma 
única de viver, egoísta, 
com um olhar só para si, 
não enxergam outra es-
trutura que alargue seus 
ditames, que as faça ob-
servar as diferenças e que 
estabeleça com elas um 
contato direto, profundo, 
que seja extensão das suas 
próprias diferenças frente 
a tantas coisas e pessoas. 

Essas formas de re-
presentar “o outro”, por 
não serem neutras, ge-
ram profundo mal-estar, 
descontentamento, sen-

timentos de revolta, 
sensação de inade-
quação, como se es-
ses banidos, os não 
considerados, não 
fossem, também, ha-
bitantes do mundo, 
com volições, dese-
jos, necessidades ab-
solutamente iguais as 
de qualquer um. 

Mesmo que se-
jamos “o outro” em 
tantas situações que 
nos sentimos inade-
quados, o mais vital 
é ter a exata noção 

de que existe uma grande 
parcela da população que 
“são os outros” em tempo 
integral, que sofrem pela 
exclusão, pela falta de 
voz. É preciso pensar em 
fórmulas para amenizar 
esse quadro geral, e to-
dos nós temos um papel 
essencial no processo. 

Todos têm direito à 
vida, e a uma vida digna. 
O direito à inclusão é de 
todos, pois somos seres 
políticos e que se mantêm 
mediante relações, tanto 
pessoais quanto sociais. 
Logo, sermos reconheci-
dos como iguais é parte 
constituinte das necessi-
dades básicas de qualquer 
ser humano. 

Vânia Möller
Licenciada em Filosofia
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Mulheres Luteranas celebrando 
os 500 anos da Reforma

Nos dias 17 a 19 de 
março de 2017, reuniram- 
se em Foz do Iguaçu/PR, 
mais de 2 mil mulheres 
vindas de todas as regiões 
do Brasil, para o Encontro 
Nacional de Mulheres da 
IECLB sob o tema "Mulhe-
res Luteranas celebrando 
os 500 anos da Reforma". 

O encontro foi orga-
nizado em parceria por: 
Fórum de Reflexão da 
Mulher Luterana, Juven-
tude Evangélica, ministras 
da IECLB e Secretaria Ge-
ral da IECLB/Coordena-
ção de Gênero, Gerações                           
e Etnias. 

Os objetivos princi-
pais do encontro eram 

celebrar o jubileu da Re-
forma e a participação de 
mulheres no movimento 
da Reforma até os dias 
de hoje, refletir sobre a 
presença, as oportuni-
dades e os desafios en-
frentados pelas mulheres 
em cargos de liderança 
na igreja e sociedade, 
e empoderar mulheres 
para assumirem cargos 
de liderança.

Houve palestras, cele-
brações e a exposição de 
Trabalhos de mulheres, com 
mulheres, para mulheres. O 
grupo da OASE matriz se 
fez representar no encontro 
com 13 participantes.

Foi celebrado o Culto 
de Ordenação ao Ministé-
rio Eclesiástico, na manhã 
do dia 12 de fevereiro de 
2017, na Comunidade 
Evangélica Matriz de Porto 
Alegre/RS. Representaram 
a Paróquia Matriz o P. Clau-
dio Kupka e o Presidente 
da Comunidade Matriz de 
Porto Alegre, Tiago Wodzik 
Strassburger, expressando 
a alegria por acolher um 

ato de tanto significado 
para a IECLB. 

Os Ordinandos e das 
Ordinandas desta cele-
bração foram Ariádner 
Jastrow Potratz Berger, 
Fernando José Matias, 
Gilvania Knob de Oliveira, 
Lorraine de Araujo, Mauro 
Campagnoni Alves, Pau-
la Cristina Welzel Trein, 
Raquel Kralike Lopes e 
Soliana Schneider.

Culto de Ordenação ao Ministério Eclesiástico

Curso Trilha 8

O Curso Trilha8 é con-
cebido como uma “via-
gem à terra da fé”, na 
qual os/as participantes 
poderão fazer descober-
tas capazes de transfor-
mar suas vidas. As oito 
estações desta viagem 
correspondem a conteú-
dos centrais da fé cristã.

O Trilha 8 foi a grande 
novidade na Paróquia Ma-
triz em 2017. Oferecemos 
o curso em duas opções: 
Todas as quartas-feiras, 
19 horas às 21 horas, ini-
ciando dia 1º de março e 
todas as quintas-feiras, 
19 horas às 21 horas, ini-
ciando dia 2 de março. O 
programa sempre inicia 
com uma refeição que é 
subsidiado pelos partici-
pantes. Há uma taxa de 
R$20,00 para aquisição 

do material fornecido 
para o curso.

Estes são os temas das 
oito estações do curso:

1. Deus – que imagem tenho 
dele?
2. Sentido – como descobri-lo?
3. Fé – como encontrá-la ape-
sar das dificuldades?
4. Pecado – o que ele tem a 
ver comigo?
5. Jesus – onde céu e terra se 
encontram!
6. Tornar-se cristão – como 
começa a história de Deus 
comigo?
7. Permanecer em Cristo – 
como o Espírito de Deus nos 
guia?
8. Culto - Celebramos o amor 
de Deus!

Em breve a Paróquia 
Matriz oferecerá novas 
edições do curso às pes-
soas interessadas.
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Maio Horário Local
06/05 18h Concerto Bach Natürlich
07/05 9-15h Brechó
07/05 11h30min Encontro da Família 
11/05 14h Chá de Maio
13/05 19h Noite do Pastel
21/05 12h Almoço Comunitário

27/05
Passeio Singulares

18h Concerto Coro da OSPA
27-28/05 Passa-Noite/Confirmandos 2º ano

Junho Horário Local
03/06 9-17h Feirão CEPA/Viamão

04/06
10h Culto de Confirmação
12h Almoço Comunitário

11/06 11h30min Encontro da Família
24/06 Passa-dia Singulares

Julho Horário Local
01/07 11h30min Almoço CEDEL
08/07 20h Jantar de Massas
15/07 15h Festa Julina
27/07 Reunião conjunta GEELPA/ADCE/DICIELB

6 GRUPOS

Ofícios
MEMBROS NOVOS

 
Gustavo Escher Kother 
e sua esposa Evelise Ro-
drigues Assumpção; Ale-
xandre Oscar Fliegner e 
sua esposa Alessandra 
Flores dos Santos e sua 
filha Bárbara Fliegner; 
Eduardo Bündchen e seu 
filho Pedro Albuquerque 
de Almeida Bündchen. 
Sandra Barwinkel; Ra-
quel Schneider; Guilherme 
Steinke Kupka; Gabriel Be-
cker Rösner e sua esposa 
Thanie Kerber Gonçalves 
e seu filho Théo Kerber 
Rösner; Alice Prade Car-
valho Chiarel e seu esposo 
Cléber Fernandes Chiarel e 
sua filha Eduarda Chiarel; 
ateus Wolfart Bechert; 
Carla Krey; Silvia Pulz Kör-

bes; Raoní Scheibler Ram-
bo; Jaime Diego da Rosa 
e sua esposa Emanuelle 
Graziottin Colosse e sua fi-
lho Bento Colossi da Rosa. 

BATISMOS

 
Artur Wuaden dos Santos 
e Gustavo Wuaden dos 
Santos filhos de Fabio 
dos Santos e Solange 
Wuaden.

Martina Heller Brum Sil-
veira, filha de Marcelo 
Brum Silveira e Evely Cris-
tiane Heller.

Eduardo Müller Slodkowski 
e Luiza Müller Slodkowski 
filhos de Fábio de Oliveira 
Slodkowski e Jaqueline 
Müller Slodkowski.

Isabella Casaccia Schreiner 
filha de Lucas Schreiner e 
Leticia Fuke Casaccia.

Thomas Pacheco Schäffer, 
filho de Cesar Salomão de 
Oliveira Schäffer e Thais 
Menezes Pacheco.

Bento Colossi da Rosa, 
filho de Jaime Diego da 
Rosa e Emanuelle Grazio-
ttin Colossi.

Miguel Dietrich Basso, 
filho de Marcio Basso e 
Elisa Kohmann Dietrich. 

CASAMENTOS

 
Aline Côrrea Restano e 
Bruno Fagundes Sperb, 
dia 11 de março de 2017. 
Em Rio Pardo/RS.

ÓBITOS

 
Germano Burger falecido 
em 02/12/2016 com 84 
anos.

Erna Marczenco falecida 
em 10/01/2017 com 94 
anos.

Egon Ervino Franke fale-
cido em 15/01/2017 com 
99 anos.

Egon Theóphilo Heinsch 
falecido em 17/02/2017 
com 87 anos.

João Carlos Tadewald fale-
cido em 07/04/2017 com 
65 anos.

Li l ly Zel l  falecida em 
09 /04 /2017  com 93 
anos.

Agenda
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Há algum tempo, as 
histórias em quadrinhos 
eram tratadas como coi-
sas extremamente perigo-
sas, prejudiciais à juven-
tude e, por conta disso, 
houve até quem as quei-
masse em praça pública. 
Depois dessa época tão 
prejudicial, as histórias 
em quadrinhos foram 
“promovidas” à catego-
ria de arte (são a 9ª Arte 
e também chamadas de 
Arte Sequencial) e come-
çaram a não ser delegadas 
apenas às prateleiras do 
fundo das livrarias, tendo 
grandes e luxuosas edi-
ções a cada ano. 

Aproveitando o Ju-
bileu da Reforma, duas 
importantes publicações 
foram lançadas no Brasil: 
as biografias de Catarina 
von Bora e de Martinho 
Lutero, ambas em quadri-
nhos. Porque são publica-
ções importantes? Porque 
as duas biografias abor-
dam as pessoas-chave da 
Reforma Luterana, cujo 
trabalho e amor ajudaram 
a forjar grande parte do 
que vieram a ser as igrejas 
luteranas de hoje. 

A revista Catarina 
von Bora – a Reforma em 
Quadrinhos foi lançada 
durante o Encontro Nacio-
nal “Mulheres Luteranas 
Celebrando os 500 anos 
da Reforma”, ocorrido 
em Foz do Iguaçú/PR de 
17 a 19 de março último. 
É uma revista de 16 pá-
ginas que faz um breve 
relato da vida de Catarina, 
passando pelos seus prin-
cipais pontos (exceto sua 
morte, pois ela é a narra-
dora da história). A publi-

cação é uma iniciativa da 
Associação Nacional dos 
Grupos de OASE (Ordem 
Auxiliadora de Senhoras 

Evangélicas) e seu lan-
çamento num encontro 
desse porte e natureza foi 
de grande impacto, por 
colocar a todas as presen-
tes a importância da vida 
e trabalho de Catarina  
von Bora.

A publicação Mar-
tinho Lutero – Ecos do 
Martelo segue o forma-
to “graphic novel” (uma 

espécie de livro, normal-
mente contando uma 
longa história através de 
arte sequencial), e conta a 

biografia de Lutero, com 
informações sobre a sua 
época e seus trabalhos 
em 148 páginas. Trata de 
suas grandes dúvidas, da 
redescoberta que fez do 
Evangelho e dos desdo-
bramentos políticos e reli-
giosos que se sucederam. 
É uma publicação da Edi-
tora Concórdia e objetiva 
trazer uma visão ampla da 

vida e obra de Martinho 
Lutero numa linguagem 
viva e de grande pene-
tração junto ao público                     
mais jovem. 

Cada vez é mais ne-
cessário adaptar a men-
sagem do Evangelho às 
novas linguagens e tecno-
logias, de forma que ela se 
torne mais compreensível 
e ecoe cada vez mais for-
te. Lutero foi um grande 
usuário das tecnologias 
de sua época, especial-
mente daquela invenção 
que sacudiria os séculos 
seguintes: a impressora 
de tipos móveis. Como 
a igreja dos dias de hoje 
está lidando com as tec-
nologias? Estamos usan-
do seu potencial para a 
proclamação do amor de 
Deus ou estamos permi-
tindo que ele se trans-
forme num anacronismo 
dedicado aos domingos 
de manhã? Publicações 
como essas têm a força 
de nos mostrar conteúdos 
conhecidos de formas 
novas e surpreendentes 
– que esse ano de come-
morações ainda nos traga 
muitas surpresas assim. 

Artur Sanfelice Nunes 
Ilustrador e designer gráfico

Vida em quadrinhos

Casamento de Catarina e Lutero, em “Ecos do Martelo”

Lutero e Catarina para leitores 
e leitoras de hoje
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8 VOCÊ VIU?

Celebrações dos 500 anos da Reforma

O ano de 2017 nasce 
sob o signo das celebra-
ções pelos 500 anos da 
Reforma. Na Alemanha, 
berço das transforma-
ções que se inseriram 
profundamente na his-
tória mundial, as 95 te-
ses afixadas por Lutero 
na porta da igreja de                                        
Wittenberg, não visavam 
somente uma reforma 
eclesial, nem a criação de 
uma nova igreja, mas os 
debates e acontecimentos 
daí resultantes originaram 
o que conhecemos hoje 
como Reforma Luterana. 

A Reforma Pro-
testante foi funda-
mental para a reno-
vação da Igreja Cris-
tã. Resgatou princí-
pios da fé que são 
fundamentais, como 
por exemplo, a gra-
tuidade da salvação, 
isto é, de que a salva-
ção “não está à ven-
da”. Esta é obra de 
Deus, que, em Jesus 
Cristo, resgata o ser 
humano do pecado 
e da morte e o tor-
na livre para amar e 
cuidar, responsavel-

mente, de toda a criação. 
A Reforma foi importante 
também para a sociedade 
como um todo. Teve forte 
impacto na educação, na 
economia, na política, na 
compreensão do papel da 
mulher na sociedade e na 
igreja. Por isso comemorar 
os 500 anos do movimen-
to protestante é estar em 
constante movimento de 
crítica e autocrítica. 

À frente da orga-
nização deste ano festivo 
está a Comissão do Jubileu 

dos 500 anos da Reforma 
que abrange tanto a IECLB 
quanto a IELB. Sob esta 
coordenação, cremos que 
o jubileu da Reforma será 
uma das mais amplas fes-
tas rememorativas. 

Da agenda de eventos 
distribuídos pelos pró-
ximos meses constam 
concertos musicais (entre 
os quais o já ocorrido na 
Paróquia Matriz, em 8 de 
abril, com o duo de jazzis-
tas alemães)

No dia 19 de abril 
ocorreu o show do grupo 
vocal alemão, à capela, 
Viva Voce, cuja abertura 
ficou a cargo do grupo 
portoalegrense Vocal5. 
Na mesma data ocorreu 
o lançamento oficial do 
selo postal dos 500 anos 
– simultâneo no Brasil e 
na Alemanha, promovido 
pelos Correios. 

Em junho/julho (30/06 
a 01/07/17) terá lugar o VII 
Congresso das Instituições 
de Ensino Superior da 
Rede Sinodal, abordando 

o tema “Impactos da Re-
forma Luterana na educa-
ção e na sociedade”.

Cabe destacar a parti-
cipação da Igreja Católica 
nesta comemoração na 
Missa Ecumênica marcada 
para o dia 28 de setem-
bro, às 19h30min, na 
Catedral Metropolitana.

Na noite do dia 28 
de outubro, acontecerá a 
grande Celebração da Re-
forma no auditório Araújo 
Viana, onde com muita 
música, arte e união, da-
remos testemunho con-
junto de nossa caminhada  
da Reforma.

Em 31/10/2017, acon-
tece o encerramento so-
lene das celebrações com 
o “Concerto da Reforma” 
pela Orquestra Sinfônica 
de Porto Alegre – OSPA, 
com obras alusivas à Re-
forma – Mendelssohn e 
Bach, no Salão de Atos da 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - Porto 
Alegre, às 20h30min.
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