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500 dias para os quinhentos anos
Por que conta-

mos o tempo que 
falta para alguma 
data especial? O 
que parece falta de 
paciência, na ver-
dade é um recurso 
para elaborarmos 
positivamente a ex-
pectativa e a cami-
nhada que temos 
pela frente. 

A campanha 
“500 dias para os 
quinhentos anos” 
foi desenvolvida neste mesmo espí-
rito. Em outubro de 2017 certamen-
te haverá muita celebração pelos 
500 anos da Reforma Luterana. 
Mas é preciso antecipar pelo menos 
três aspectos dessa comemoração: 
refletir muito sobre o significado 
daquela data, reconhecer quem 
participa conosco dessa festa, e 
também valorizar nosso legado e 
a importância de testemunharmos 
essa teologia nos tempos atuais.

A Reforma trouxe muitas mu-
danças, tanto para o mundo da 
Igreja como para a sociedade em si. 
A centralidade da Palavra e de Jesus 
Cristo para a teologia, a organiza-
ção da Igreja e a prática da fé. O sa-
cerdócio geral dos crentes provocou 
rupturas significativas, dando aos 
leigos a condução da liderança das 
comunidades e a valorização da vida 

cotidiana para a fé. Desvios arraiga-
dos na Igreja foram expostos, dando 
lugar ao senso crítico e autônomo 
de cada crente. A educação para 
todos como um dever do Estado 
representou uma mudança de pa-
radigma na sociedade da época, só 
para citar um aspecto.

A caminhada de comemora-
ção dos 500 anos não aproximou 
somente luteranos da IECLB e da 
IELB. Outras igrejas protestantes 
querem participar conosco. Mesmo 
que se identifiquem com outros 
reformadores, sentem-se gratos ao 
movimento iniciado por Lutero. Sem 
ele, é possível que o futuro tivesse 
sido bem diferente. Mesmo a Igreja 
Católica é grata a Lutero e comemo-
ra conosco. Após anos de diálogo 
católico-luterano, chegamos a im-

portantes consen-
sos a respeito do 
que nos dividiu na 
Reforma. É possível 
dizer que a Igreja 
Católica se desen-
volveu por causa da 
Reforma. Inclusive 
o Papa Francisco já 
anunciou que vai 
celebrar a festa dos 
500 anos com os 
luteranos na Suécia.

Nelson Rodri-
gues dizia que o 

povo brasileiro possui um “com-
plexo de vira-lata”, quando se acha 
inferior a outros povos. Acho que 
nós, luteranos, considerando nos-
sas desventuras históricas e a nossa 
pequenez no cenário religioso, nos 
colocamos também como inferio-
res. Não deveríamos. Somos her-
deiros de ênfases teológicas muito 
importantes em tempos em que 
aspectos fundamentais da fé estão 
sendo torcidos e traídos. 

Há uma frase que indica a im-
portância de pequenos passos para 
se alcançar grandes objetivos. Creio 
que é isso. 500 dias para darmos pe-
quenos passos. 500 dias para cele-
brar, refletir e dar testemunho. Deus 
permita que estes gestos sejam 
verdadeiramente transformadores!

P. Cláudio Kupka

Testemunho
O Pastor Wilfred Buchweitz com-
partilha como compreende a 
comemoração de seus 60 anos de 
ordenação como pastor da IECLB.
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Central
O Grupo Cantabile comemora 
20 anos em 2016. Veja fotos e 
conheça um pouco dessa história 
marcante para nossa comunidade.

Páginas 8 e 9

Você viu?
Saiba um pouco de como o 
Papa Francisco participará da 
comemoração dos 500 anos da 
Reforma.

Página 16



Questões políticas e 
econômicas se misturam a 
assuntos esportivos e dis-
putam nossa atenção nos 
noticiários e, de alguma 
forma, afetam o cotidiano 
de todos. Neste cenário, 
encontrar momentos para 
se recompor e prosseguir 
se mostra um bem essen-
cial à vida.

Vagando por um de-
serto, o calor e o descon-
forto são suas companhias 
mais presentes. Ao longe, 
você avista uma paisagem 
diferente, de onde sente 
vir uma brisa refrescante, 
a qual reanima e ajuda 
a prosseguir na jornada. 
Esta paisagem é identifi-
cada na geografia como 
sendo um oásis. 

Um oásis é uma área 
isolada, localizada em 

meio ao deserto, com 
solo fértil e coberto por 
vegetação. O que possi-
bilita o desenvolvimento 
de vegetação é a fonte 
ou nascente de água que 
fica dentro ou próximo a 
ele. Serve de parada estra-
tégica para aqueles que 
cruzam os desertos.  

Nos desertos do dia 
a dia é importante estar 

atento para não se iludir 
com miragens paradi-
síacas. Estas alucinações 
do deserto também são 
geradas, atualmente, pelo 
excesso de expectativas, 
cansaço em ignorar o 
próximo, e pela ausência 
de elementos que nos 
orientem.

A todo instante somos 
convidados a aproveitar as 

oportunidades que a vida 
oferece para encontrar 
oásis em nossos desertos 
cotidianos. No entanto, 
para desfrutar esses oá-
sis, devemos atravessar o 
deserto.

Nossa Comunidade 
Matriz pode ser conside-
rada como um oásis para 
os seus membros. 

Os momentos de con-
fraternização, as ativida-
des e os grupos propor-
cionam oportunidades 
capazes de fazer com que 
nos sintamos plenos, aco-
lhidos e revigorados. 

Não é miragem, acre-
dite, esta é a sua comuni-
dade.

Tiago Strassburger 
Presidente
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Estávamos feridos, 
maltrapilhos e em total 
descrédito na estrada da 
vida, o Senhor nos reco-
lheu em seus braços. To-
dos nós, cada qual a sua 
maneira, fomos acolhidos 
pelo Senhor, a sua casa. 
Ele, em sua infinita mi-
sericórdia e amor, está à 
procura incansável de res-
significação do relaciona-
mento entre a sua criação.

O mundo está ca-
rente de amor, é como 
um deserto sem água. As 
pessoas não se amam, 
não se perdoam nem 
se reconci l iam. Falta 
honestidade nas relações 
e inter-relações. Por isso, 
precisamos nos lembrar 
sempre de que o Senhor 
nos resgatou, mesmo com 
nossas fragilidades e limi-
tações. Nós, que fomos 

alcançados pela graça de 
Deus, precisamos também 
buscar nossos irmãos e ir-
mãs, mesmo com suas fra-
gilidades. Se perdoados, 
somos desafiados e desa-
fiadas a estender perdão e 
amor – Reconciliação – aos 
que nos cercam. 

Deus quer nos pre-
parar para o amor! E nós 
temos todas as condições 
para amar, porque o Espí-
rito Santo está em nós. Por 
isso é preciso amar sem 
cobrar a perfeição. Amor é 
arte, e dom divino precisa 
ser construído e descober-
to dia a dia; observado nas 
sua diversidade e múltipla 
expressão. 

O nosso amor precisa 
ser maior que qualquer 
briga, desentendimento, 
rotina ou diferenças de 
opinião. Não podemos 

perder ninguém. Afinal, 
somos todos aprendi-
zes do amor. Como bons 
aprendizes, sabemos que 
não é uma caminhada 
sistêmica que nos formará 
para a perfeição no amor, 
antes, aprendemos ao 
longo da nossa dinâmica 
de vida, entre erros e acer-
tos. Dia após dia. O amor 
é arte construída pelo 
caminho e, neste ousado 
caminhar aprendemos e 
reaprendemos a amar e a 
compreender o amor.

Quando o irmão ou 
irmã erra conosco, a pa-
lavra de orientação é: “Vá 
ter com este. Se este te 

ouvir, terás ganho um ir-
mão, uma irmã”. – Mateus 
18.15.

Gente precisa de gen-
te, para se tornar gente! 
– Relacionamentos são 
ressignificados pelo amor; 
este é o desafio signifi-
cativo que precisamos 
encarar em nossa contem-
poraneidade – Aprender/
reaprender a amar. Se não 
iniciarmos por nós mes-
mos, dificilmente a arte de 
amar iniciará pelo outro. 
Que possamos nos ousar 
neste caminho formativo 
do amor.  

Prof. Edir Spredemann

3MEDITAÇÃO

O ato de amar precisa ser maior que tudo!
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4 TESTEMUNHO

Ordenação ‒ 60 Anos

“zu einem Zeugen Sei-
nes lebendigen Wortes”.

Assim consta na mi-
nha Certidão de Orde-
nação. Significa que fui 
ordenado para “ser tes-
temunha de Sua Palavra 
viva”. Eu deveria e queria 
ser Testemunha da Palavra 
viva de Deus.

A Igreja entende a 
Bíblia no sentido de que 
todas as pessoas são cha-
madas para ouvir, viver 
e testemunhar a Palavra 
de Deus, além de terem 
condições de experimen-
tar uma vida de paz e 
amor em nível individual 
e comunitário. Entende 
ainda que, em meio a 
estas “todas as pessoas”,                        
algumas são chamadas 
por Deus para assumirem 
de maneira especial a tare-
fa de pregar o Evangelho 
e administrar os Sacra-
mentos do Batismo e da 
Santa Ceia.

Dentro deste chama-
do especial de Deus, a 
Igreja assume a tarefa de 
preparar estas pessoas 
para a sua missão. Elas 
precisam estudar a fundo 
a Bíblia, precisam estudar 
também a Igreja com sua 
história e teologia, o ser 
humano e sua realidade, 
e ganhar e criar condições 
de atuar e trabalhar neste 
mundo. 

No fim do processo 
de preparação, a Igreja, a 
direção da Igreja, convoca 
para um culto com Orde-
nação. No meu caso e de 
mais alguns colegas, isso 
ocorreu na igreja da Co-
munidade em São Leopol-
do, em 29 de julho de 

1956. Em dado momento 
da liturgia, fomos pergun-
tados, eu fui perguntado, 
se queríamos, se eu que-
ria, assumir o serviço de 
ser “testemunha de Sua 
Palavra viva”. Respondi, 
todos respondemos, que 
sim. “Sim, queremos, eu 

quero, assumir o ministé-
rio de ser testemunha de 
Sua Palavra viva”. E, ajoe-
lhados, com imposição de 
mãos, recebemos, recebi, 
a bênção do Senhor da 
Igreja para ser “testemu-
nha de Sua Palavra viva”.

Exerci o pastorado em 
Santa Cruz do Sul, Venân-
cio Aires, Novo Hambur-
go, Faculdade de Teologia, 
Puerto Montt (Chile) e em 
São Leopoldo.

Em todos estes luga-
res e por 60 anos pude 

experimentar e testemu-
nhar “Sua Palavra viva”. 
O que significa isso? Aqui 
só posso dizê-lo de forma 
muito resumida e simpli-
ficada. Significa comuni-
car de muitas maneiras 
e em muitas situações, a 
milhares de pessoas, em

centenas de comunida-
des, que Deus nos ama 
incondicionalmente. “A 

Palavra de Deus quer des-
pertar em ti, em vocês, 
fé, esperança e amor”. “A 
Palavra de Deus quer for-
talecer tua vida”. “Podes, 
deves, amar a ti mesmo; 
podes, deves, amar a teu 
próximo; podes, deves, 
amar a Deus”. A Palavra 
do amor de Deus pode, 
precisa, ser desdobrada 
com inteligência, de mil 
maneiras. Ela também 
inclui a denúncia do pe-
cado. “Cuidado para não 
te perderes”. “Este teu 
caminho te leva para um 
abismo”. “Assim tu vais te 
machucar e vais machucar 
outros”. “Tu podes vol-
tar”. “Podes pedir perdão, 
podes perdoar. Deus te 
mostra um novo caminho 
e te ajuda a trilhá-lo”. 
Há mil desdobramentos 
possíveis.

É um rico privilégio 
participar deste verdadeiro 
e imenso “labo-ratório de 
vida”. E, dentro dele, a Pa-
lavra de Deus” se oferece 
para ser “Palavra viva” nas 
muitas alegrias e também 
nos grandes sofrimentos, 
o tempo todo.

Pastor Wilfrid                
Buchweitz
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Mesmo que todas as pessoas sejam chamadas 
para ouvir, viver e testemunhar a Palavra 
de Deus, algumas são chamadas por Deus 

para assumirem de maneira especial a tarefa 
de pregar o Evangelho e administrar os 

Sacramentos do Batismo e da Santa Ceia.



5ENFOQUE

Sustentabilidade das igrejas

O termo susten-
tabilidade, num con-
texto mais amplo, 
tem suas raízes na 
discussão ético-so-
cial do movimento 
ecumênico, a partir 
do papel da Igreja na 
sociedade, visando 
o esboço e o com-
promisso em prol 
de uma “socieda-
de responsável” e as 
funções da Igreja daí 
decorrentes.

Desde os anos 
1960, vários congres-
sos do Conselho Mundial 
das Igrejas, se ocuparam 
com a formulação de pro-
postas para um desen-
volvimento econômico, 
social e ecológico mais 
sustentável. Em 1980 o 
termo “desenvolvimento 
sustentável” surgiu pela 
primeira vez em um docu-
mento das Nações Unidas. 

Em 1991, um con-
gresso em Berlim, antes 
da “Rio 1992”, publicou 
um relatório ecumênico 
que frisava o princípio 
bíblico da justiça, onde 
a compreensão de um 
crescimento centrado na 
vida não pode ser baseada 
na simples acumulação 
de riqueza. Ao contrá-
rio, significa o aumento 
da participação social e 
da responsabilidade pelo 
meio ambiente.

Ao restringirmos es-
te contexto ao âmbito 
da Paróquia Matriz, por 
exemplo, a sustentabili-
dade como Igreja passa 
pela capacidade de seus 
membros em desenvolver 

condições favoráveis para 
a sua sobrevivência ins-
titucional e organizativa. 
Portanto, seus membros 
são participantes ativos e, 

em sua articulação, garan-
tidores da vida da Igreja.

Em abril deste ano, a 
Conferência de Bispos e 
Pastores Presidentes (COP) 
das igrejas da América La-
tina afiliadas à Federação 
Luterana Mundial (FLM), 
reunida em Santiago, Chi-
le, preocupou-se com a 
sustentabilidade das de-
nominações luteranas na 
região.

Tratou-se de construir 
um programa estratégico 
para uma Igreja com dife-
rentes modelos pastorais, 
com mais qualidade de 
vida comunitária, com for-

te identidade confessio-
nal, com uma cultura de 
planejamento e prevenção 
que inclui a formação de 
líderes, a mordomia cristã 

e o compartilhamento 
ecumênico de recursos.

Tal quadro também 
foi apresentado pelo ex
-pastor presidente da IE-
CLB e moderador do Con-
selho Mundial de Igrejas 
(CMI), Walter Altmann, 

durante o último En-
contro com a Família 
em nossa Paróquia.

Como já publi-
cado no Portal Lute-
ranos, os principais 
pilares que garantem 
a sustentabilidade 
da Igreja seriam, em 
resumo: 

1) a força participati-
va de seus membros, 
atuando e contri-
buindo de forma vo-
luntária para a ma-
nutenção dos traba-

lhos comunitários;

2) a contribuição em forma 
de doações que garantem 
os recursos financeiros 
para a concretização de 
projetos comuns de abran-
gência regional e nacional, 
bem como a prestação de 
serviços à sociedade e o 
exercício da solidariedade;

3)o trabalho de estímulo 
à reflexão, estudos e pro-
dução de conhecimento 
que reverterão, de forma 
direta ou indireta, para o 
enriquecimento da ação 
teológico-pastoral, dia-
conal, educacional, social               
e cultural.

A sustentabilidade como Igreja passa pela 

capacidade de seus membros em desen-

volver condições favoráveis para a sua 

sobrevivência institucional e organizativa.
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Em nosso Culto Jo-
vem, no dia 26/06, na 
Paróquia Matriz Porto 
Alegre, com a presença 
e representação de parte 
da coordenação, pastoral 
e jovens, o presbitério e 
a comunidade tiveram a 
oportunidade de vivenciar 
o lançamento da ação co-
munitário JESP 2016.

No planejamento das 
ações da coordenação 
JESP e pastoral, ousamos 
sonhar uma ação de leva-
ria para a nossa paróquia 
uma pequena lembrança 
que fosse significativa 
para a vida em comuni-
dade. Pensando assim, 
lançamos o chaveiro da 

JESP. O nosso sonho, ago-
ra se torna realidade. Em 
formato de cruz, marca-
da com o nosso nome, o 
chaveiro estará circulando, 
nos próximos dias, pelos 
corredores da nossa paró-
quia e nas casas de nossas 
famílias e dos amigos da 

JESP. Uma pequena forma 
de recordar a mensagem 
central do evangelho, da 
nossa teologia cristã-lute-
rana, e a forma jovem de 
vivê-la.

O chaveiro da campa-
nha não está à venda. É 
uma oferta de amor. As fa-

mílias realizam uma oferta 
simbólica ao nosso grupo, 
investindo e incentivando 
o trabalho dos nossos 
jovens na paróquia e, em 
sinal de gratidão, a JESP as 
presenteia com um chavei-
ro da ação comunitária.

Você encontra o cha-
veiro à disposição na Se-
cretaria da paróquia, nos 
encontros de quinta-feira 
à noite, com os jovens da 
JESP, e em nossos encon-
tros regulares aos sába-
dos, na Paróquia Matriz 
(iniciam às 16 horas). Vem, 
jovem, você é nosso con-
vidado!

Edir Spredemann

6 HISTÓRIA

Encontro das “quintas”!
Recebemos um 

convite especial do 
Pastor Werner para 
falarmos dos “Encon-
tros das Quintas”, 
que ocorrem na Pa-
róquia Matriz. No 
princípio pensamos 
em solicitar que ele 
fizesse este convite 
para outro casal, mas 
mudamos de ideia, 
porque, afinal, falar 
sobre as quintas, se-
ria algo muito fácil e 
prazeroso...

Nós nos tornamos 
Membros da Paróquia Ma-
triz em janeiro de 2015. 
Até então, pertencíamos à 
Paróquia Rincão do Pinhal, 
no interior do município 
de Agudo. Começamos a 
participar dos “Encontros 
das Quintas” em março 
de 2015, quando a nossa 
filha iniciou o Ensino Con-
firmatório. 

Quando os jovens, 
com a média de seus doze 
a treze anos, iniciam seus 
encontros no Ensino Con-
firmatório, semanalmente, 
nas quintas, são recepcio-
nados às 19 horas com um 
jantar simples, mas muito 
saboroso (um carreteiro, 
uma sopa de capeletti, 
uma macarronada, etc.), 
sempre acompanhado de 
um gostoso suco elabora-
do pelo Gilberto. 

Após a janta, estes 
jovens se retiram para o 
recinto onde farão o seu 
Ensino Confirmatório, até 
às 21 horas. Enquanto 
isto, os pais destes jovens 
e/ou outros, se reúnem 
para assistir a uma pales-
tra previamente agendada 
com os mais diversos pa-
lestrantes, sobre os mais 
diversos temas.

Estas quintas passam 
a se tornar rotina, de tal 

maneira que fazem 
falta durante o perí-
odo de férias.

Nossa filha foi 
confirmada em maio 
deste ano, e agora 
tornou-se uma “Jes-
piana” (membro da 
Juventude Evangélica 
Senhor dos Passos) 
passando a participar 
dos encontros aos 
sábados, às 16 horas. 

E os encontros 
das quintas? Conti-

nuam acontecendo. Agora 
com os pais dos novos 
confirmandos, e a partici-
pação de vários pais de ex-
-confirmandos, ou outros 
integrantes voluntários.

Venha você também 
fazer parte deste grupo! 
Será muito bem-vindo, 
independente da sua reli-
gião, idade ou raça.

Ilma, Luiz e Mayanne

Ação Comunitária JESP 2016
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O Conselho de Música 
do Sínodo Rio dos Sinos 
está promovendo a sexta 
edição do Festival Lute-
rano de Música, uma ini-
ciativa que visa prestigiar 
pessoas e grupos que se 
dedicam à composição de 
novas canções.

O Festival Luterano 
de Música acontecerá no 
dia 24 de setembro, no 
Auditório do Colégio Si-
nodal em São Leopoldo no 
Morro do Espelho.

As composições con-
correrão em três catego-
rias: Banda, Grupo vocal/
coro/solo e Grupo infantil 

Mediante a avaliação 
de uma comissão julga-

dora, haverá premiação 
do 1º ao 3º lugar em cada 
uma destas categorias. 

Além destes, recebe-
rão premiação especial: 

•	Prêmio Júri Popular (elei-
ta por voto popular); 

•	A melhor música sobre 
o tema do Dia da Igreja 
“Reforma: Vida na Graça 
de Deus”.

O Festival é aberto a 
grupos luteranos de todos 
os Sínodos da IECLB.

Um espetáculo da 
Banda Tanlan acontecerá 
às 20h, precedendo o 
anúncio das composições 
classificadas.

7GRUPOS

Dia da Igreja e Festival Luterano de Música

O Dia da Igreja e o 
Festival Luterano de Mú-
sica do Sínodo Rio dos 
Sinos da IECLB são uma 
atividade bianual, que 
acontece desde 2004. 
O Sínodo Rio dos Sinos 
congrega membros de 71 
paróquias, comunidades 
e áreas missionárias que 
abrangem 30 municípios 
da Região Metropolitana, 
do Vale dos Sinos e do 
Litoral Norte Gaúcho.

Durante o Dia da Igre-
ja, membros das comu-
nidades luteranas têm a 
oportunidade de confra-
ternizar, reencontrar-se 
e celebrar. Visitantes são 
bem vindos a participar 
deste convívio.

O Dia da Igreja inicia 
com um culto no Ginásio 
de Esportes do Colégio 
Sinodal. Nele é tematizada 
neste ano a celebração 
dos 500 anos da Reforma. 
A pregação, as músicas e 
toda a liturgia nos condu-
zem nesta reflexão. Um 
grande coral acompanha-
do de banda conduz a 
música de maneira espe-
cial e envolvente. Há um 

mutirão de corais, músicos 
e maestros para coordenar 
este evento. 

As comunidades são 
envolvidas de maneira 
direta, especialmente na 
capacidade de mobiliza-
ção de seus membros para 
se deslocarem ao Morro 
do Espelho. Neste ano são 
desafiadas a confecciona-
rem uma Rosa de Lutero 
para ser exposta em local 
apropriado e ilustrar o 
tema do culto. Estas obras 
serão trocadas entre as 
comunidades que as con-
feccionaram.

O Morro do Espelho 
– “Spiegelberg”, como 
ainda é conhecido pelos 
descendentes dos pri-
meiros alemães luteranos 
chegados ao sul do Brasil 
– é um ponto de atração 
turística do município de 
São Leopoldo e tem sido, 
desde 2004, o local para 
a realização do Dia Sino-
dal da Igreja e do Festival 
Luterano de Música do 
Sínodo Rio dos Sinos.

Entre fatores deter-
minantes para a escolha 
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do local, está o caráter 
histórico e turístico. Além 
disso, o Morro do Espelho 
possui boa acessibilida-
de (próximo da estação 
de metrô de superfície, 
de ônibus e de vias ex-
pressas), apresenta boa 
infraestrutura de serviços 
(estacionamentos, bar, 
restaurantes, sanitários), 
oferece comodidade, com 

ótimas instalações e a be-
leza natural de um espaço 
verde dentro de um centro 
urbano. Abriga a sede do 
Sínodo Rio dos Sinos, a 
Faculdades EST, o Colégio 
Sinodal, a Editora Sinodal, 
a Obra Gustavo Adolfo 
(OGA) e a Casa Matriz de 
Diaconisas, instituições 
educacionais e sociais, 
históricas da IECLB.

O Festival



Em 12 de junho de 1996, reuniam-se pela primei-
ra vez as sopranos Ione Götz e Ethienne Nachtigall, a 
contralto Elisa Rieck, os tenores Remi Klein e Marcos 
Nunes, e o baixo Luiz Carlos Sadowski, para constituir 
o que na época se batizou de Grupo Vocal da Matriz. 
Concebido para ser, de fato, uma formação reduzida 
e que primasse por qualidade musical, o grupo passa 
imediatamente a participar com regularidade nos cul-
tos da Matriz, e logo recebe a simpatia e admiração 
da comunidade. 

Nos dois anos seguintes, segue desenvolvendo 
repertório eclético, ainda não exclusivamente sacro, 
e paulatinamente continua crescendo em número de 
participantes. A questão do nome do grupo continua 
gerando sugestões e discussões até que, no segundo 
semestre de 1998, é escolhida a proposta da soprano 

e preparadora vocal Ione Götz: Cantabile! Em dezem-
bro do mesmo ano, o agora Grupo Cantabile, já com 
a preparação vocal de Anabel Alzaibar, e composto 
por 16 vozes, se apresenta no Recital de formatura do 
maestro Delmar Dickel, criador do grupo. 

Já em 15 julho de 2000, uma nova fase é inaugura-
da: o primeiro concerto de câmara! O Cantabile consti-
tui orquestra com músicos convidados para a execução 
do “Gloria” de Vivaldi, dentro das comemorações dos 
30 anos do templo da Reconciliação. A partir de então, 
o grupo adquire cada vez mais, características de Coro 
de Câmara, proposto a desenvolver repertório sacro, 
como Missas e Cantatas. 

A partir de então, diversos concertos são realizados 
com a participação de instrumentistas convidados. 
Compositores como Bach, Händel, Vivaldi e Mozart 
passam a estar na ordem do dia. Em 2003 e 2004, o 
Cantabile é convidado a participar de concertos oficiais 
da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do 
Sul, sob regência do maestro Manfredo Schmiedt. 
Iniciam-se as parcerias, que se estendem à Ospa, Or-
questra Fundarte, Orquestra do Theatro São Pedro, 
entre outras. 

Em 31 de agosto de 2006, aos dez anos, o coro 
constitui Associação Cultural e passa a propor projetos 
culturais, visando o incremento das ações artísticas na 

Grupo Canta

1996 ‒ Primeira participação em culto

2000 ‒ Primeiro concerto 2007 ‒ Concerto da OSPA ‒ Dia da Reforma 100



bile ‒ 20 anos
Paróquia Matriz, que se intensificam entre 2011-2015 
com “Donna Voce”, “Vésperas” e “Grupo Cantabile 
canta pelo Rio Grande”.

Muitas pessoas e de muitas formas têm ajudado o 
coro nestes anos todos. Algumas emprestam sua apti-
dão musical. Sendo impossível citar todas, lembramos 
ainda as professoras de canto Regina Schaumlöffel 
(2000-2007), Rosana Lofrano (2008-2015) e Raquel 
Fortes, a partir de março passado; e os pianistas 
acompanhadores Flávio Ost, Richard Lipke, Rodolfo 
Wulfhorst, Christoph Küstner e Luciana Malacarne. 

Os projetos próprios e as parcerias com orques-
tras colocam o Cantabile como agente missionário da 

Paróquia Matriz, em diálogo com a cidade, o estado e 
o mundo ecumênico. Seja participando mensalmente 
em cultos da Matriz, propondo e realizando concertos 
na Reconciliação, cantando em eventos da Reforma e 
igrejas da ecumene, visitando igrejas pelo interior do 
estado, ou cantando ao lado de destacadas orques-
tras, as mais de 30 vozes do Cantabile se unem em 
torno da música dos grandes gênios, para o louvor e 
glória a Deus. A alegria e a gratidão pelos 20 anos de 
existência do coro foram celebradas com um concer-
to comemorativo na chuvosa noite do último 20 de 
agosto em nossa Igreja da Reconciliação.

2012 ‒ Concerto Sesi Catedrais com Orquestra Fundarte

2014 ‒ Concerto do Projeto Vésperas

2016 ‒ Concerto de 20 anos do Cantabile



A comunidade ale-
gra-se quando um novo 
membro é apresentado 
e recebe o Sacramento 
do Santo Batismo. É um 
irmão, ou uma irmã que 
doravante faz parte da 
nossa família. Deus se 
alegra e age nesta família, 
expressando o seu sim, 
e todos juntos relembra-
mos: “Batizado sou”. 

Uma famí-
lia se mantém 
unida fortale-
cendo os seus 
vínculos. As-
sim também 
é na comuni-
dade.  Estes 
laços que se 
estabeleceram 
necessitam de 
cuidados, pois 

o isolamento se instala 
na família quando esta 
não deseja reencontrar-se, 
quando a indiferença se 
faz presente nas relações. 

Na nossa comunida-
de, temos há 10 anos 
uma Pastoral Integral do 
Batismo. A função deste 
grupo é auxiliar no desen-
volvimento dos vínculos 

estabelecidos no ato do 
Batismo. Cremos que o 
amor de Deus revelado 
nos acompanha diaria-
mente, o verdadeiro amor 
nos compromete.

•	A nossa Pastoral realiza 
as seguintes atividades: 
•	Acompanhar as famílias 

no ato da celebração do 
Batismo;
•	Enviar cartão de lem-

brança de aniversário de 
Batismo;
•	Preparar e celebrar com 

as famílias o culto de 
Rememoração da Ofer-
ta da Graça de Deus no 
Batismo, que será no dia 
23 de outubro;
•	Promover o encontro 

com os pais e as mães.
•	Motivar as crianças a 

participar dominical-

mente no culto infantil, 
no mesmo horário da 
celebração. 

O Batismo é um ato 
fundante na nossa vida. 
Ali se inicia uma cami-
nhada. 

A nossa pastoral quer 
criar um elo com as fa-
mílias e assim com elas 
acompanhar o processo 
de uma educação cristã 
contínua. O grupo da 
nossa pastoral se compõe 
dos seguintes membros: 
Janete e Gilberto Baum-
mann, Rebeca e Tiago 
Kohmann, Sirlei e Valde-
mir Dala Porta, Margot e 
Alberto Martins, Prof. Edir 
Spredemann, Geni e Gil-
berto Pitrofski, Cat. Danie-
la Hack e P. Werner Kiefer.

10 NOTÍCIAS

Prática Batismal na Matriz

Curso ALPHA
No segundo semestre 

iniciamos os Encontros 
do ALPHA. Neste espaço 
do ALPHA, temos opor-
tunizado uma experiência 
muito importante do ser 
comunidade, pois aconte-
ce a comunhão de mesa, 
o partilhar de um tema, 
a criação de novas ami-
zades, e o fortalecimen-

to da fé cristã. A nossa 
comunidade está desco-
brindo um novo jeito de 
ser Igreja, oportunizando 
espaços para cantar e to-
car instrumento musicais, 
compartilhar temas da 
fé cristã, experienciando 
espiritualidade. Todos e 
todas são bem-vindos e 
bem-vindas.
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Espírito Santo 22 de setembro P. Flávio 
Schmitt

Espírito Santo 29 de setembro P. Claus Dreher
Como Deus guia a nossa 
vida? 06 de outubro P. Ulrico Sperb

Como podemos resistir 
ao mal 13 de outubro P. Enos 

Heidemann

O testemunho da fé cristã 20 de outubro P. Hardi 
Brandeburg

Deus ainda cura hoje? 27 de outubro P. Kurt Rieck

Oração 03 de novembro Pa. Scheila dos 
Santos Dreher

Como posso tirar o 
máximo proveito do 
restante da vida?

10 de novembro P. Ulrico Sperb

Igreja! Para que serve 17 de novembro P. Marcos 
Bechert

Relato de Vida 24 de novembro Convidado
Avaliação final 01 de dezembro Equipe



Na manhã de 18 de 
junho de 2016, no Marco 
Zero da Rota Romântica, 
em São Leopoldo/RS, foi 
inaugurado o relógio que 
fará a contagem regres-
siva dos 500 dias para os 
500 anos da Reforma (o 
Jubileu será celebrado em 
31 de outubro de 2017).

Representando a Igre-
ja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB), 
esteve presente o Pastor 
Presidente, P. Dr. Nestor 
Friedrich. A Igreja Evan-
gélica Luterana do Brasil 
(IELB) foi representada 
pelo Vice-Presidente de 
Ensino, P. Rony Marquar-
dt. Também participou a 
Prefeita em exercício, Ân-
gela Molin, representando 

o município que abriga o 
relógio.

De acordo com o Pas-
tor Presidente da IECLB, 
“Para que consigamos 
compreender a importân-
cia deste momento, nós 

temos que analisar de for-
ma ampla o que represen-
ta a Reforma Luterana em 
termos históricos. Ela exis-
tiu para reforçar a liberda-
de em uma época na qual 
a religião era considerada 
opressora. Ela existiu para 

separar a Igreja do Estado 
e o Estado da Igreja. Hoje, 
500 anos depois, estamos 
em um momento muito 
crítico da nossa sociedade, 
em que Deus está sendo 
usado para governar, em 
palanques políticos. Hoje, 
vivemos a intolerância, 
o desrespeito com as di-
ferenças e o extremismo 
cada vez mais forte. É 
preciso que façamos uma 
reflexão para compreen-
der que temos muito a 
comemorar, mas também 
a trabalhar”.

A atividade foi acom-
panhada pelo Grupo Vo-
cal e Instrumental Anima 
(Faculdades EST - IECLB) e 
pelo Coro Misto do Semi-
nário Concórdia (IELB).

11ACONTECE

Comunidade leopoldense inaugura relógio da Reforma

Festival de Hinos da Reforma marca 
o início da contagem regressiva

No último dia 18 
de junho de 2016, na 
Igreja da Reconcilia-
ção (IECLB), em Porto 
Alegre/RS, aconteceu 
o Festival de Hinos da 
Reforma. O evento 
marcou o início da 
contagem regressiva 
dos 500 dias para os 
500 anos da Reforma 
Luterana (o Jubileu 
será celebrado em 31 
de outubro de 2017).

Sob a regência do 
Maestro e Reverendo 
Paulo Brum, a Orques-
tra Sacra da Ulbra 
(acompanhada por quatro 
solistas, sendo duas sopra-
nos e dois tenores, e por 
vários coristas da comuni-
dade luterana), executou 

diversas obras compostas 
por Lutero e outros auto-
res da sua época.

Diferente de uma apre-
sentação tradicional, a Co-

munidade foi estimulada a 
cantar e, para isso, logo na 
chegada, cada participante 
recebeu um Caderno de 
Partituras com as obras 

a serem executadas 
durante a noite.

O evento, promo-
vido pela Comissão 
dos 500 Anos da Re-
forma Luterana, com-
posta por membros 
da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB) e da 
Igreja Evangélica Lu-
terana do Brasil (IELB), 
teve a presença de 
cerca de 400 pessoas.

Na saída da apre-
sentação, foram dis-
tribuídos um folder 

especial alusivo ao Jubileu 
e dois Lutercubes (Cube-
ecraft), um de Lutero e 
outro da sua esposa, Ca-
tarina.
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12 OFÍCIOS E AGENDA

MEMBROS NOVOS

Raquel Petry Bühler; Vanes-
sa Hellwig Furich e seu es-
poso Marcelo Gomes Ayres 
Rodrigues e seu filho Ar-
thur Marcelo Furich Ayres; 
Bryan Garber da Silva e sua 
mãe Dóris Garber e sua 
irmã Kathleen G. da Silva; 
Waldir João Kleber e sua 
filha Júlia Campos Kleber; 
Beatriz Sudback Lehmen 
e seu marido Tomás Al-
ves Araújo e sua filha 
Marina Sudback Araujo; 
Márcio André Lüdcke e 
sua noiva Vanessa Bosi; 
Nelson Heller Alessan-
dra da Silva Müller e seu 
noivo Eduardo Aqui-
les Müller de Souza. 
Fábio Hagime.

BATISMOS

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. 

Carolina Bielinski, filha de 
Gustavo Almeida Bielinski 
e Rubia de Barba Bielinski.

Pedro Vasconcelos Emmel, 
filho de Décio Ernesto 
Emmel e Isabel Almeida 
Vasconcelos.

Elizabeth Ceccon Mazzotti, 
filha de Marcos Mazzotti e 
Dione Ceccon Mazzotti.

Melissa Cruz Heidemann, 
filha de Altair Ivory Heide-
mann Junior e Cintia 
Vasquez Cruz Heidemann.

Guilherme Fernando Sou-
za Streit, filho de Fernando 
Pohia Streit e Priscila Trin-
dade de Souza.

Isabela Marocco Fens-
terseifer, filha de Tiago 
Fensterseifer e Carolina 
Marocco Esteves.

Carolina Marocco Esteves, 
filha de Antônio Carlos 
Esteves e Beatriz Marocco.

Bibiana Kunrath Goron, 
filha de Lívio Goellner 
Goron e Milena Hoffmann 
Kunrath.

CONFIRMANDOS

Melissa Witz Musskopf; 
Mayanne May Souza; 
Fernando Kaspary Fink; 
Elisa Kaspary Fink; Júlia 
Dutte l  Grützmacher ; 
Vitor Neumann Cardoso; 
Milena Lindorfer Beck; 
Mariana Bonow Duarte; 
Luisa Nunes de Castro e 
Silva; Gabriela Carpena 
Kleine; Diego Vinicius 
Ruppenthal Belém; Luan 
Arthur Fischborn Amorim.

CASAMENTO

Fátima Andréa Lauffer e 
Marcelo Hüber, dia 24 de 
julho de 2016. Em Porto 
Alegre/RS.

BODAS DE PRATA

Lisandrea Alvarenga Lin-
dorfer e Marcus Lindorfer, 
dia 06 de setembro de 
2016. Em Porto Alegre, 
RS.

BODAS DE OURO

Joni Franke e Bruno Carlos 
Franke, dia 30 de julho de 
2016. Em Porto Alegre/RS.

ÓBITOS

Lori Blank Pufal, falecida 
em 16/06/2016 com 88 
anos.

Viviane Stefanie Pastro, 
falecida em 26/06/2016 
com 45 anos.

Marga  Anny  Wal l ig , 
falecida em 18/07/2016 
com 91 anos.

Fernando Leonardo Filber 
Schimit ,  fa lec ido em 
20/07/2016, aos 34 anos

Yeda Ko Freitag, falecida 
em 13/08/2016 com 89 
anos.

Ivo Toledo Borne, falecido 
em 15/08/2016 com 87 
anos.

Ailee Myrian Larré, falecida 
em 17/08/2016 com 85 
anos.

Ofícios

Agenda
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Passa-dia Singulares 01/10
Programa Especial para Casais 08/10
Oficina do Dia das Crianças 09/10
Concerto Série “Bach, natürlich!” 15/10
Almoço comunitário 16/10
Culto Relembrando o Batismo 23/10
GEELPA 25/10
Passeio Singulares 29/10
Café da Manhã 30/10
Celebração da Reforma 31/10
Brechó 06/11
Encontro da família 06/11
Bazar de Natal da OASE 19,20/11 

Concerto de fim de ano Donna Voce 19/11

Confirmandos Jubilares 20/11

Almoço 20/11

GEELPA 22/11

Passa dia União de Ccomunidades 26/11

Festa das luzes 26/11

Café da Manhã 27/11

Oficina de Natal 03/12

Concerto Série “Bach, natürlich!” 04/12

Feirinha de Natal 11/12

Almoço comunitário 11/12

Concerto de Natal do Cantabile 17/12



13CULTURA E FÉ

Momentos mínimos

O que você pensaria 
se visse uma pequena 
estátua de gelo, represen-
tando uma pessoa, coloca-
da na rua, em pleno sol? 
E se fossem centenas de 
pequenas estátuas? 

Na verdade, esse nú-
mero faria com que pen-
sássemos que não foi um 
esquecimento, mas que é 
um ato deliberado e que 
procura nos dizer algo. 

E é verdade: essa in-
tervenção artística é de 
autoria de Néle Azevedo. 
Néle é uma artista plástica 
brasileira, nascida em Mi-
nas Gerais, em 1950. Vive 
em São Paulo há mais de 
20 anos, e decidiu apre-
sentar suas esculturas em 
gelo como tema e objeto 
da tese de mestrado, na 
UNESP. São inúmeras es-
culturas em gelo coloca-
das em espaços públicos. 
Essa proposta chama-se 
Monumento Mínimo e a 
artista tinha como objetivo 
apresentar uma leitura crí-
tica dos monumentos das 
cidades contemporâneas, 
mudando os personagens 
a serem lembrados neles, 
dando o gelo e sua tran-
sitoriedade em lugar da 
pedra e sua perenidade. 

Como diz a própria 
autora: “Como alternativa 
à solidez da pedra, oferece 
a fluidez do gelo, numa 
clara troca de estabilida-
de por movimento, de 
peso por leveza. Em vez 
de aprisionar a obra em 
locais fixos empreende 
uma perambulação por es-
paços públicos de diversas 
cidades, estados e países. 

No lugar da homenagem 
ao herói, ou à autoridade, 
promove a celebração do 
homem comum.” 

Na reflexão de Néle, o 
monumento nasce sem a 
função de separar a morte 
da vida, mas de lembrá-la. 
Alguém é homenageado 
ali, para que as gerações 
futuras não esqueçam de 
seus feitos. No ocidente, a 
lógica da escultura de ho-
menagem, seja de caráter 
religioso, profano, político 
ou militar, atravessa os 
séculos. Na maioria das 
cidades, seus monumen-
tos estão distribuídos em 
pontos privilegiados ou 
em locais simbólicos re-
lacionados com o evento 
ou personagem celebrado.

As intervenções artís-
ticas de Néle e suas estátu-
as de gelo começaram em 
novembro de 2001, quan-
do eram colocadas apenas 
uma ou duas esculturas 
em cada local escolhido. A 
ação se repetia em outros 
locais da cidade escolhida. 
A partir de 2005, a artista 
opta pela concentração de 
grande número de escul-

turas em um só local. Uma 
espécie de monumento 
coletivo que desaparece. 
Sua obra foi exposta em 
diversas cidades, entre as 
quais estão: São Paulo, 
Brasília, Curitiba, Paris 
(França), Havana (Cuba), 
Tóquio e Kyoto (Japão), 
Braunschweig e Berlim 
(Alemanha), Porto (Por-
tugal), Florença (Itália), e 
Stavanger (Noruega). 

Mas, como costuma 
acontecer com a arte, o 
diálogo que o público tem 
com a obra revela muitas 
outras facetas ou interpre-
tações do trabalho. Assim, 
não se pode deixar de 
pensar que as esculturas 
de Néle também falam so-
bre nossa finitude, como 
nossas vidas são breves. 
Já dizia Homero, na Ilíada: 
somos como folhas. 

Não há como 
fugir dessa dimen-
são tão marcan-
temente humana: 
ao mesmo tempo 
em que temos a 
noção do tempo e 
da história, temos 
a característica 

de negar nossa condição 
passageira. Nos iludimos 
fazendo planos para o fu-
turo, para o amanhã e es-
quecemos que o amanhã 
é uma incerteza. Há uma 
música do Legião Urbana 
que sintetizou isso muito 
bem: “É preciso amar as 
pessoas /Como se não 
houvesse amanhã / Porque 
se você parar pra pensar / 
Na verdade não há” (Pais 
e Filhos).

Jesus também abor-
dou esse tema quando 
contou a história do ho-
mem rico (Lucas 12:13-
21), onde vemos não só 
o erro em confiar nas 
riquezas, mas também o 
quanto ignoramos sobre 
nosso tempo de vida. 

Nossas  v idas  são 
momentos mínimos se 
comparadas à história de 
nosso planeta e grande 
é a responsabilidade que 
temos.  Que tenhamos 
sempre em mente que 
somos como as pequenas 
estátuas de gelo, com 
pouco tempo de vida sob 
o sol, mas com a certeza 
de que podemos fazer 
muita diferença em nosso 
mundo ‒ que tenhamos 
esse compromisso. 

Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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14 VARIEDADES

Um pouco da nossa paróquia 
A igreja evangélica 

luterana consiste numa 
instituição a qual já não 
passa despercebida no 
âmbito da cristandade 
universal. Isso quer dizer 
que já corresponde a uma 
história significativa e de-
finida. No ano vindouro 
completar-se-ão 500 anos 
desde o gesto ousado e 
determinado do inquieto 
e insatisfeito monge Marti-
nho Lutero o qual, através 
de 95 teses contundentes, 
mudou definitivamente 
o rumo da religião cristã 
na sua realidade essen-
cial. Hoje existimos em 
muitos países, inclusive 
em lugares muito distan-
tes de regiões populosas, 
em todos os continentes. 
Falo, especificamente, de 
nossa singela paróquia 
no centro da capital gaú-
cha, em Porto Alegre. Esta 
funciona como uma ins-
tituição multifacetada, 

congrega uma variedade 
de determinantes, grupos, 
reuniões, secretarias, co-
letivos, eventos e entida-
des internas que a fazem 
dinâmica e abrangente. E 
assim, deste modo alvis-
sareiro e pródigo, vivemos 
a nossa maneira cristã de 
ser. Talvez a realidade mais 
emblemática que pode 
representar nossa essência 
como instituição ativa em 

Cristo é o nosso culto do-
minical, verdadeiro cartão 
postal de nossa igreja. Ali, 
periodicamente, nos reu-
nimos para confessarmos 
nossa fé sincera no valioso 
Cordeiro, é onde nos en-
tregamos e abrimos nosso 
coração e o nosso espírito 
para a verdade funda-
mental da religião cristã, 
a saber, aquela que afirma 
o princípio absoluto do 

amor incondicional a Deus 
e ao próximo. Verifica-se 
então que isso nos torna 
verdadeiramente felizes, 
preenche com plenitude 
nossas vidas, abastece-
nos de força e vigor para 
vivenciarmos a semana 
vindoura, nos afirma como 
comunidade cristã autên-
tica. Por conseguinte, isso 
constitui a razão da nossa 
mais genuína felicidade, 
aquela que é proveniente 
da comunhão dos santos 
da igreja cristã, constituí-
da pela pessoa própria do 
Cristo. Diante disso, com 
relação a essa identidade, 
temos pouco a pedir e 
muito que agradecer, pois 
nessa igreja, no convívio 
com nossos irmãos e irmãs, 
é que temos a nossas vidas 
definitivamente transfor-
madas em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. Amém. 

João Arthur Fortunato 

Setembro de 2016 – Ano 22 nº 81

A ordem “sai da tua 
terra”* soa
Aos meus ouvidos 
plenamente atentos
Como temível, não mais 
neutra ou boa:
Prenuncia-me críticos 
momentos.

O elã de aqui ficar se 
me esboroa.
De nada valem choros 
ou lamentos.
Amo a terra em que a dura voz 
atroa,
Mesmo por raios fustigada e 
ventos.

Essa ordem me transforma em 
retirante
Para um lugar ignoto e bem 
distante.
Lá aportarei sem mais, quiçá 
amanhã.

Que ermo não seja o 
sítio, nem escuro,
Ou sem expectativa de 
futuro.
Só me basta uma nova 
Canaã**.

*“Ora disse o Senhor a 
Abrahão: Sai da tua terra...” 
(Gn 12, 1). Segundo o Papa 
Francisco, a morte pode ser 
vivenciada por nós como “o 

último ‘sai da tua terra’...” (Lumen fidei, 
2013, n. 56).

**”Darei a ti [Abrahão] e à tua posterida-
de ... toda a terra de Canaã” (Gn 17, 8).

Nova Canaã, José Nedel
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Papa irá à celebração da Reforma
O Papa Francisco via-

jará para a Suécia no pró-
ximo dia 31 de outubro 
para participar da cerimô-
nia comemorativa do 500° 
aniversário da Reforma 
Luterana. Esta celebração 
será realizada em conjun-
to com o Presidente da 
Federação Luterana Mun-
dial (FLM), bispo Munib A. 
Younan, e seu Secretário 
Geral, reverendo Martin 
Junge.

Segundo um comuni-
cado conjunto das igrejas 
católica e luterana, a co-
memoração é um exem-
plo das sólidas relações 
e do diálogo, e incluirá 
uma oração comum que 
foi redigida por ambas as 
igrejas, baseada no guia 
litúrgico católico-luterano 
“Common Prayer” (Oração 
Comum), recentemente 
publicado. Junge expres-
sou que está “profunda-
mente convencido de que, 
trabalhando pela recon-
ciliação entre luteranos 
e católicos, trabalhamos 

pela justiça, pela paz, e 
pela reconciliação em um 
mundo marcado pelos 
conflitos e pela violência”. 

A cerimônia se realiza-
rá em dois momentos: ini-
ciará com uma liturgia na 
Catedral de Lund, e pros-
seguirá com um evento no 
Estádio de Malmö, aberto 
ao público, onde serão 
tratados os trabalhos de 
cunho social. Os temas a 
serem destacados em am-
bas as celebrações serão a 
ação de graças, o arrepen-
dimento e o compromisso 

no testemunho comum. 
O objetivo é expressar os 
dons da Reforma, e pedir 
perdão pela divisão per-
petuada pelas pessoas das 
duas tradições cristãs. 

“Quando as comuni-
dades tomam o caminho 
que distancia dos con-
flitos, brota a força. Em 
Cristo, somos incentivados 
a servir juntos no mundo. 
A cerimônia conjunta é um 
testemunho do amor e da 
esperança que todos nós 
temos por mérito da gra-
ça de Deus”, disseram o 

Presidente e o Secretário-
-Geral da FLM. 

Em 2017 também será 
lembrando o aniversário 
de 50 anos do diálogo 
internacional luterano-
-católico. Esse movimen-
to tem tido importantes 
resultados ecumênicos, e 
talvez o mais significativo 
para a Igreja seja a Decla-
ração Conjunta sobre a 
Doutrina da Justificação 
(DCDJ), firmada pela FLM 
e pela Igreja Católica, em 
1999. A Declaração anu-
lou disputas centenárias 
entre católicos e luteranos 
sobre as verdades funda-
mentais da Doutrina da 
Justificação, que estava 
o centro da Reforma no 
século XVI.

Então,  prestemos 
atenção nas celebrações 
dos 500 anos da Reforma, 
porque será um tempo de 
alegria, fé e esperança, e 
também porque teremos 
muito a aprender e com-
partilhar. 

Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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