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Precisamos de renovação
Todo f im de ano 

desejamos aos nossos 
amigos e familiares um 
emocionado “Feliz Ano 
Novo”. Tomamos resolu-
ções importantes, à luz 
e ao barulho dos fogos 
de artifício, na certeza de 
que tudo vai melhorar. Va-
mos fazer um pé de meia, 
emagrecer, conseguir um 
melhor emprego. Nossas 
melhores intenções, no 
entanto, esbarram num 
fato indiscutível: nós se-
remos os mesmos quan-
do entrarmos neste Ano 
Novo. Como diria Belchior: “Minha 
dor é perceber que, apesar de ter-
mos feito tudo o que fizemos, ainda 
somos os mesmos e vivemos como 
os nossos pais”. Seremos nós, com 
o nosso jeito de pensar, com nossas 
fraquezas e nossos limites. Por isso, 
a pergunta: bastam simples desejos 
e sonhos para sermos diferentes ou 
é preciso mais?

A psicologia nos ensina que 
somos, muitas vezes, determinados 
por processos inconscientes. Pode-
mos desejar ser e agir de certa ma-
neira, mas o resultado poderá ser 
bem outro. Essas cordas invisíveis 
que determinam nosso ser estão 
amarradas em fatos e experiências 
tão remotos e esquecidos que nos 
surpreendemos ao descobrir seu 
efeito em nós. Somente tomando 

contato com esse universo incons-
ciente é que podemos admitir que 
nossos mais belos ideais podem 
ser ameaçados, não só pelo meio 
em que vivemos, mas por nós pró-
prios. Portanto desconfiem daquele 
discurso fácil de culpar políticos e 
“a crise” pela impossibilidade de 
vivermos algo novo. 

A fé em Cristo fala e vive da 
renovação, mas não fala dela 
ingenuamente. Cristo disse a Ni-
codemos, certa vez, que é neces-
sário um novo nascimento. Não 
um nascer físico, mas um nascer 
guiado pelo Espírito Santo. Nesse 
novo nascimento, é fundamental o 
arrependimento, o reconhecimento 
de nosso pecado. Isso significa ad-
mitir que nossa natureza humana, 
quando está no controle, é capaz 

de destruir, não só a nós 
próprios, como o que está 
ao nosso redor. Arrepen-
der-se é reconhecer que 
precisamos ser transfor-
mados por Deus. 

O apóstolo Paulo usa 
uma expressão interes-
sante em Romanos 12. 
Precisamos sair de uma 
forma, a do mundo e da 
nossa natureza pecadora, 
para sermos transfor-
mados segundo a forma 
de Deus. Trata-se da re-
novação da mente e da 
busca por viver segundo a 

vontade de Deus. Engana-se quem 
teme falar em pecado. Como se 
a Igreja estivesse querendo impor 
uma moralidade restritiva. Cristo 
nos convida, na verdade, a colocar-
nos numa relação nova de obediên-
cia a Deus. Uma relação sempre 
nova e cheia de descobertas. Uma 
relação em que as sombras do nos-
so interior são reveladas e, no seu 
lugar, uma luz brilha e liberta.

Queres saber como iniciar um 
Ano Novo com esperança? Queres 
ter forças para enfrentar os desafios 
do futuro? Começa com Cristo e 
continua a cada dia buscando a 
Cristo. Ele vai fazer toda a dife-
rença na tua vida. Um abençoado                                                   
ANO NOVO!

P. Cláudio Kupka

Central
Num segundo artigo apresentamos 
outras contribuições do artista 
Wolfdietrich Wickert para nossa 
Igreja da Reconciliação.
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Conheça um pouco da nossa pro-
posta de Ensino Confirmatório. 
Artigo especial para que está em 
idade de ingressar nele.
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Comemorações do 
Jubileu da Reforma
Veja ampla reportagem sobre a 
comemoração dos 500 anos da 
Reforma Luterana.
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O mundo passa por 
momentos de signifi-
cativas mudanças. Si-
tuações ganham novos 
sentidos, surgem novas 
tecnologias e costumes 
sociais se integram ou 
desaparecem da vida. 
Em verdade sempre foi 
assim: mundo e socieda-
de em constante trans-
formação.

Mesmo nesse qua-
dro de transformações é 
importante possuirmos 
valores capazes de nor-
tear nossas vidas para o 
que realmente importa. 
Martinho Lutero disse 
em certa oportunidade 
que “Ninguém deve fazer 
tudo o que tem direito de 
fazer. Cada um deve olhar 
para o que é útil e o que é 

benéfico para o seu irmão, 
para a sua irmã”.

A frase pede uma re-
flexão, pois nos inquieta 
no peito e na alma. Nos-
sas ações e atitudes são 
os ventos que movem o 
mundo, mudam a vida ao 
redor. Somos capazes de 
transformar essa realida-
de para melhor quando 
pensamos no próximo.

A Paróquia Matriz 
também acompanha as 
transformações, e propõe 
diversas alternativas para 
alcançar valores que per-
mitam adotar a melhor 
direção para esse mundo 
que queremos ver.

Em todo o ano de 
2017, atividades e ações 
aconteceram de forma a 
promover e motivar para o 

que é útil e benéfico. Com 
esse ideal, realizamos 
também investimentos 
no patrimônio da nossa 
igreja: novos banheiros, 
inclusive para PCDs, e 
uma nova cozinha.

Em 2018 permane-
ceremos aqui, acolhen-
do a todos e propondo 
atitudes simples, mas 
eficazes, visando a trans-
formar a vida de todos 

para melhor. A Diretoria, 
Presbitério, Pastores e Fun-
cionários agradecem pelo 
apoio nessa caminhada e 
desejam que a alegria do 
Natal e a esperança de um 
próspero ano novo per-
maneçam com todos em 
2018. Boas Festas!

Tiago Strassburger 
Presidente
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Ter tempo, como possibilidade de AMAR
Entre as an-

tigas memórias, 
trago algumas 
histór ias que 
a Oma (minha 
avó) contava. 
Estas histórias 
marcam nosso 
desafio de famí-
lia. Depois das 
responsabilida-
des do dia, sen-
távamos em vol-
ta da mesa de 
madeira maci-
ça, na cozinha. 
A mesa estava 
sempre coberta 
por uma toalha 
de plástico, e 
em cima havia 
um Streuselkuchen (cuca 
de farofa). A Oma então 
compartilhava suas his-
tórias e memórias. Como 
um desafio de atualiza-
ção, trago uma dessas 
histórias à nossa reflexão.

Era tempo de final 
de ano. Entre correrias e 
cansaço, uma mãe vol-
tou para casa após um 
longo dia de trabalho. 
Foi recepcionada pela 
filha, que correu ao seu 
encontro, recebendo-a 
com um grande abraço. 
A pequena compartilhava 
com a mãe, entre pulos de 
felicidade, as histórias e 
os acontecimentos do dia. 
Após ouvir algumas fra-
ses, a mãe fez um gesto, 
expressando que ouviria 
tudo mais tarde. 

Na cozinha, ocupou-
se com o preparo da janta. 
Durante o jantar, o tele-
fone tocou e, na ligação, 
muitas histórias e acon-
tecimentos da família. 
Após o jantar, a cozinha 
foi arrumada, as últimas 

atividades escolares dos 
filhos mais velhos foram 
acompanhadas. E, não 
muito distante, a menina, 
observava o movimento 
da mãe com os olhos. O 
pai, na sala, ainda traba-
lhava no seu computador. 
Em nova tentativa, a me-
nina tenta diálogo com 
a mãe e com o pai, mas 
chegara a hora de dormir. 

A mãe dirigiu-se ao 
quarto da filha para ajeitar 
a coberta. Ao curvar-se 
para afagar os cabelos 
da filha, foi surpreendida 
com a pergunta: “Mamãe, 
você me ama mesmo 
quando não tem tempo 
para ouvir as minhas 
histórias?”.

No Evangelho de 
João, encontramos várias 
anúncios e pregações a 
respeito do Cristo que 
vem ao mundo, por amor. 
As pessoas resistem a re-
ceber o amor ofertado no 
Deus, que vem a nós na 
forma de uma frágil crian-
ça. A realidade da vida das 
pessoas ofusca a visão do 
Cristo revelado em Jesus. 
No encontro entre Fili-
pe e Natanael, e em seu 
diálogo sobre Jesus Cris-
to, temos expresso uma 
enorme insegurança e in-
credulidade a respeito da 
legitimidade da promessa, 
anunciada pelos profetas, 
estar cumprida na humil-
dade daquele homem que 

nos é apresen-
tado. Confiante 
e crente, Filipe 
desafia o ami-
go: “Vem e vê” 
(João 1.46b).

Q u e  e s t e 
tempo de Ad-
vento, espera e 
preparação ao 
Natal – nasci-
mento do Deus 
criança – pos-
samos,  entre 
as correrias da 
nossa realidade 
tecnológica de 
vida, encontrar 
tempo, amor, 
esperança e fé 

para experimentar e com-
provar em nossas vidas a 
mesma certeza que Fili-
pe tem. Difícil acreditar? 
Difícil dedicar tempo e 
sentido à compreensão 
e vivência da nossa fé? 
Então, “vem e vê”, te per-
mite surpreender, libertar 
e amar! 

Edir Spredemann
Teólogo e Pedagogo 
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Ensino Confirmatório: um espaço muito legal para a vida de fé
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O Ensino Confirma-
tório é um importante  
espaço de vivência e de 
educação para a fé Cris-
tã Luterana. Neste espa-
ço, nossos/nossas ado-
lescentes e jovens expe-
rienciam propostas de 
educação relacionadas 
com as bases da fé cris-
tã, confessionalidade lute-
rana, história da Igreja, Bí-
blia e espiritualidade. Toda 
esta temática é construída 
com a ajuda de um espa-
ço e de uma linguagem 
jovem, com dinâmicas, jo-
gos, músicas, brincadeiras 
e muitas risadas.

Em nossa Paróquia 
Matriz, o período de ca-
minhada do Ensino Con-
firmatório acontece de 
março a dezembro, todas 
as quintas-feiras, com o 
estudo de 35 temas. Re-
tornando no segundo 
ano, são propostas ativi-
dades especialmente pla-
nejadas com pais, mães, 
padrinhos e madrinhas. 

Dentro desta gostosa ca-
minhada, alguns eventos 
marcam os nossos pas-
sos: passa-noite, retiro, 
almoço da família confir-
manda, intercâmbios de 
convivência com a JESP 
(Juventude Evangélica 
Senhor dos Passos), par-
ticipação em celebrações 
e com outros pequenos 
grupos na Paróquia.

Após a vivência des-
te período de atividades 
propostas, nossos jovens 

são confirmados em ce-
lebração especial. Nessa 
celebração, pais, mães, 
padrinhos, madrinhas, 
confirmandos e confir-
mandas, bem como o 
presbitério da Paróquia e 
toda a comunidade Cristã 
se reúnem para a cele-
bração da confirmação 
da fé e da Graça de Deus, 
expressada e compro-
metida pela família, no 
Batismo. É uma formação 
básica e inicial. O culto 

de confirmação não é 
formatura nem um final. É 
instrução básica para uma 
história significativa da 
fé que quer acompanhar 
os/as jovens ao longo de 
toda a sua vida cristã.

No ano de 2017, doze 
jovens ingressaram nesta 
linda caminhada. Vive-
mos momentos significa-
tivos que permanecerão 
em nossa memória. Na 
foto, um dos nossos en-
contros semanais no qual 
juntos/juntas vivenciamos 
a história da ovelha per-
dida, testemunhada em 
Lucas 15.1-7.

Você, adolescente e/
ou jovem, que tem o de-
sejo de caminhar pelos ca-
minhos da educação cris-
tã, e está completando 12 
anos em 2018, vem com a 
gente! Nossos encontros 
iniciam em março. Solicite 
maiores informações na 
Secretaria da Paróquia.

Edir Spredemann
Teólogo e Pedagogo



Nos dias 
18 e 19 de 
Novembro úl-
timo, a JESP 
– Juventude 
E v a n g é l i c a 
Senhor dos 
Passos - Pa-
róquia Matriz 
de Porto Ale-
gre, e a JE-
NHA - Juven-
tude Evangé-
lica de Novo 
H a m b u r g o 
- Paróquia da 
Ascensão de 
Novo Ham-
burgo, estive-
ram reunidas em Taquara, 
no ‘Sítio das Abelhas’, rea-
lizando o I AcampaFora, 
com intercâmbio, entre os 
dois grupos de JE - Juven-
tude Evangélica.

AcampaFora é uma 
atividade na qual os/as 
jovens de ambos os gru-

pos de JE se reúnem para 
vivenciar um programa 
diferenciado. Trocas de 
experiências dos encontros 
ao longo do ano foram 
assuntos que acompa-
nharam a JESP e a JENHA, 
nos momentos de con-
vivência, além do jogo 
de futebol, vôlei e taco. 

Outras atividades espe-
cíficas do sítio puderam 
ser experimentadas pelos 
nossos/nossas jovens. 
Marcaram as atividades: 
carrinho de lomba, an-
dar de bicicleta, banho 
de piscina, passeio com 
o trenó, conhecendo os 
espaços do sítio, futebol 

de lama; além 
dos nossos 
m o m e n t o s 
de meditação 
e  de  ce l e -              
bração.

Os nos-
sos jovens e as 
nossas jovens 
se encontram 
regularmente 
em suas paró-
quias para re-
fletir sobre as 
realidades do 
mundo em 
que convive-
mos, e para 
trocar expe-

riências sobre a nossa fé 
e a nossa espiritualidade. 
Venha se juntar à Juventu-
de Evangélica. Faça parte 
do Grupo de Jovens da 
sua Paróquia! Venha ser 
geração JE!

Edir Spredemann
Teólogo e Pedagogo

I AcampaFora JESP & JENHA
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A OASE encerrou as 
suas atividades no dia 13 
de dezembro com uma 
celebração de Advento 
e uma confraternização 

festiva homenageando 
funcionários e pastores. 
Foi um ano de muitas 
atividades e realizações, 
quando a OASE pôde fa-

zer a sua integração com 
a comunidade, e contri-
buir para as reformas no 
patrimônio da igreja. Ele-
gemos por unanimidade 
uma nova diretoria para 
2018, da qual fazem parte 
os seguintes nomes:

•	Presidente: Marlise Mat-
te Geiger;

•	Vice-Presidente: Dorali 
Konrad Schuck;

•	Tesoureira: Seli Elisa 
Rieger;

•	Vice-Tesoureira: Reni 
Hanel

•	1ª Secretária: Helena Mar-
garete Kutzsch Lange;

•	2ª Secretária: Cleudete 
da Silva Diefenthaeler;

•	3ª Secretária: Seny Lour-
des Dockhorn Tesche;

•	P. Orientador: P. Cláudio 
Kupka.

Gostaria de agrade-
cer à OASE Matriz, espe-
cialmente às colegas da 
Diretoria e coordenações 
pela parceria e pelo ótimo 
trabalho em equipe desse 
grupo em 2017. 

Um bom Natal  e 
abençoado Ano Novo.

Dorali Konrad Schuck

Nova Diretoria para a OASE em 2018



As contribuições de Wolfdietrich Wickert para a imagem 
institucional da Igreja da Reconciliação

O “Tríptico da Crucificação”

No número anterior do Jornal da Reconciliação 
iniciamos com a apresentação deste pintor e artis-
ta alemão que adotou o Brasil como sua segunda 
pátria, Wolfdietrich Wickert.

Numa extensa matéria biográfica resumimos 
os principais fatos de sua vida, desde sua chegada 
ao Rio Grande do Sul, até a consolidação de sua 
carreira profissional e artística.

Com o Tríptico da Crucificação, Wickert 
ganhou notoriedade no meio artístico gaúcho, 
sendo que sua obra, seja em sua dimensão mais 
poética e privada, ou mais social e política, foi 
grandemente apreciada pelo público brasileiro 
em diversas exposições individuais e participações 
em salões. Os jornais de Porto Alegre fizeram inú-
meras referências a “um dos mais conhecidos e 
admirados artistas plásticos do Rio Grande do Sul”. 
Reconheceram nele o talento e a singularidade de 
quem conseguiu extrapolar as lições das escolas 
artísticas europeias, enriquecendo-as no embate 
com o inusitado de uma realidade distinta. E as-
sim homenagearam o espírito flexível e aberto do 
pintor, que deixou uma obra tão digna e original 
quanto a vida que criou no exterior.

Mas já desde o ano de 1970 Wickert iniciara 
uma longa e frutífera parceria com nossa comu-
nidade, cuja herança está presente em vários 
símbolos marcantes da arquitetura e decoração 
da nossa Igreja Matriz. 

Esta parceria criativa teve seguimento com os 
seguintes trabalhos de suma importância para a 
personalidade visual de nossa igreja hoje.

Em 30/11/1980 foi inaugurado o portal prin-
cipal da Igreja Matriz, com o primeiro culto de 
Advento. Oficiantes foram os pastores Hoffmann 
e Boll, com a participação do Coral da Faculdade 
de Teologia de São Leopoldo. As portas de madeira 
foram doadas pela OASE e as maçanetas com os 
símbolos trabalhados em ferro produzidas por 
Anton Vogg. 

Nas duas folhas centrais está a arca sobre as 
águas, sob o arco-íris, o sinal da reconciliação de 
Deus com os homens. 

Nas duas folhas laterais estão as iniciais gregas 
do nome de Cristo, também sobre as águas e sob 
o céu aberto. Cristo nos reconcilia com Deus e nos 



de Wolfdietrich Wickert
abre o céu. A mensagem é a de que as pessoas que entram e 
saem por esta porta encontrem a reconciliação.

ELE DESMEMBRA CADA UM DOS ELEMENTOS DA FIGURA 
COM UMA DESCRIÇÃO!

– O espírito de Deus paira sobre o batismo de seu Filho.

– O arco-íris, signo de Deus para a reconciliação.

– Sobre a cruz, a coroa da vitória como símbolo da piedade 
e do amor. 

– Cristo que guia o barco da Igreja.

Outra obra de destaque é o suporte para a coroa de ad-
vento, adaptado à coluna lateral do altar, ficando incorporado 
à mesma. Assim como o ARCO sobre a arca de Noé simboliza a 
primeira reconciliação de Deus com os homens, assim também 
os símbolos da CRUZ, da ÂNCORA (fé), do CÍRCULO (a unidade 
perfeita de Cristo) e os PEIXES (encontrados já nas catacumbas 
no tempo da igreja cristã primitiva) representam a segunda 
reconciliação de Deus com seu povo.

Também a cruz estampada na fachada externa do prédio 
foi idealizada por Wolfdietrich Wickert.
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OSPA dedica concerto aos 500 anos da Reforma Luterana

Bosque Schwester Ires Spier
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No dia 31 de outubro 
de 1517, Lutero subiu 
os degraus da igreja do 
castelo de Wittenberg, 
na Alemanha, e pregou 
na porta do templo as 95 
teses que desencadeariam 

a Reforma Luterana. 
As comemorações aos 
500 anos desse marco 
histórico ocorreram 
em diversas partes do 
mundo. Em Porto Ale-
gre, a Ospa apresentou 
um concerto especial 
no Salão de Atos da 
UFRGS, exatamente 
no dia 31 de outubro. 
O maestro Manfredo 

Schmiedt conduziu a in-
terpretação da “Sinfonia 
nº 2” (Lobgesang) de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy – 
obra que faz referência ao 
legado de Lutero.

A sinfonia foi com-
posta entre 1838 e 1840 
para festejar os quatro 
séculos da invenção da 
imprensa por Gutenberg. 
A técnica de impressão 
de livros através de tipos 
móveis permitiu a pri-
meira impressão da Bíblia 
traduzida para o alemão, 
o que foi fundamental 
para a Reforma. Na peça, 
três vozes solistas e um 
coro entoam palavras das 
Escrituras Sagradas. O 
Coro Sinfônico da Ospa, 
o Coro Universitário da 
ULBRA e o Grupo Canta-

bile se apresentaram com 
a Ospa, junto dos solistas 
Elisa Machado (soprano), 
Paola Leonetti (soprano) e 
Maicon Cassânego (tenor).

Antes do início da 
exibição, Zenar Eckert, 
presidente da Comissão 
das Festividades dos 500 
anos da Reforma Luterana, 
proferiu algumas palavras 
sobre os festejos para o pú-
blico. Diversas autoridades 
compareceram ao evento. 
A plateia estava lotada 
– mais de 1.000 pessoas 
assistiram ao concerto.

  Com uma extensão 
que corresponde a 10% 
da área total do comple-
xo hospitalar, o bosque 
do Hospital Moinhos de 
Vento foi batizado com 
o nome da Schwester 
Ires Spier. A homenagem 
foi feita à diaconisa que 
atua há 50 anos na ins-
tituição. A condução das 
irmãs vindas da Alemanha 
no Deutsches Kranke-
nhaus trouxe valores e 
conhecimentos presentes                       
até hoje.

“Somos fruto do so-
nho de uma pequena 

comunidade de imigran-
tes alemães e de seus 
descendentes. Isso pode 
e deve nos inspirar, pois 
nove décadas depois eles 
conseguiram se fazer re-
presentar, e nós temos o 
dever de seguir com este 
sonho. As Irmãs tinham 
o rigor como elemento 
central do seu trabalho. A 
fraternidade e o trabalho 
são elementos essenciais 
do que somos. Por isso, 
por meio da Irmã Ires, ho-
menageamos a todos os 
que colaboram com essa 
instituição”, destacou o 

Trajetória
Natural de Joaçaba (SC), desde muito jovem a Schwester Ires 

Spier participava dos encontros da juventude luterana, apesar 
de estudar em colégio católico. Aos 12 anos de idade, quando 
conheceu o Hospital Luterano de Blumenau, decidiu tornar-se 
Irmã. Sendo fiel à sua decisão e vocação, em 1959 mudou-se 
para o Rio Grande do Sul, onde ingressou na Irmandade Lute-
rana na cidade de São Leopoldo.

No Moinhos, realizou o curso de Auxiliar de Enfermagem, 
além de trabalhar e morar na antiga residência das Irmãs. Seis 
anos depois, tornou-se responsável pelo Centro Cirúrgico, 
serviço que ficou marcado pela sua eficiência e organização.

Na década de 1970, com o objetivo de aperfeiçoar seu conhe-
cimento técnico, mudou-se para a Alemanha. Quando retornou 
para o Brasil, o espírito solidário característico da diaconisa 
levou-a a pedir licença do Moinhos de Vento para atuar no 
Hospital de Caridade de Jaraguá do Sul (SC). Decidida a voltar 
para o Rio Grande do Sul, trabalhou na emergência do Hospital 
Montenegro, antes de ser convidada pela superintendência do 
Hospital Moinhos de Vento a retornar para a instituição no fim 
dos anos 1980, onde leva conforto espiritual e solidariedade 
a pacientes, médicos e colaboradores, sempre respeitando a 
diversidade religiosa.

superintendente Executi-
vo, Mohamed Parrini.

O Pastor do Serviço 
Pastoral, Daniel Annuseck 
Hoepfner, destacou que 
a gratidão é uma das 
características mais im-
portantes da fé. “Esse sen-
timento nos reúne no dia 
em que se comemoram os 
90 anos de uma jornada 
profundamente humana. 

Gratidão pelo propósito 
de cuidar de vidas e pelas 
pessoas que aqui traba-
lham”, disse.

O evento também 
contou com a presença 
de Irmãs e da diretora da 
Casa Matriz de Diaconisas 
de São Leopoldo, Vilma 
Linda Reinar, superinten-
dentes e gestores.



MEMBROS NOVOS

 
Martha Bethge; Rafael 
Laguna Zambelli e sua 
esposa Vanessa Weirich e 
seu filho Arthur Weirich 
Zambelli; Cornelia Eckert; 
Kelly de David Rodrigues 
e sua filha Luize de David 
Rodrigues Milanez; Pau-
la Bromberg Menegassi 
e suas filhas Manuela 
Bromberg Menegassi e 
Rafaela Bromberg Mene-
gassi; Carla Maria Kolling; 
Natália Gohlke Colpani e 
seu filho Augusto Gohlke 
Colpani Martins; Tatiana 
Aline Berger Schmitt e 
seu esposo Leonardo An-
dres Schmitt e seu filho 
Fernando Berger Schmitt; 
Sandro de Freitas Delga-
do e sua esposa Marcíli 
Hellwig Furich e seu filha 
Eduarda Furich Delgado; 

Zaida Maria Nascimento 
dos Santos e seu esposo 
João Ordi dos Santos.

BÊNÇÃOS 
MATRIMONIAIS

Ana Flor Hexer Cornely e 
André Tura Markus, dia 4 
de novembro de 2017, em 
Porto Alegre/RS.

Ana Paula Kiefer e Ricardo 
Koslowsky, dia 28 de ou-
tubro de 2017, em Porto 
Alegre/RS.

BATISMOS

 
Luize de David Rodrigues 
Milãnez, filha de Everton 
Motta Milãnez e Kelly de 
David Rodrigues.

Rafaela Bromberg Mene-
gassi, filha de Guilherme 

da Silva Menegassi e Paula 
Bromberg Menegassi.

Ana Luiza de Aguiar Ger-
mann, filha de Dilson 
Germann e Ana de Aguiar 
Germann.

Augusto Gohlke Colpani 
Martins, filho de Pedro 
Miguel Martins de Freitas 
e Natália Gohlke Colpani.

Eduardo Cavalcanti Ta-
dewald, filho de Carlos 
Francisco Tadewald e Bar-
bara Pinheiro Maia Caval-
canti Tadewald.

Lívia Garcia Hunemeier, 
filha de Claumer Eron 
Hunemeier e Vandrea Ma-
chado Garcia.

ÓBITOS

 
Kurt Benno Eckert, faleci-
do em 20 de setembro de 
2017, aos 96 anos

Rejane Ritter Volkmann, 
falecida em 6 de outubro 
de 2017, aos 85 anos.

Theobaldo Klein, faleci-
do em 08 de outubro de 
2017, aos 98 anos.

Ismael Patrick Buss, faleci-
do em 25 de outubro de 
2017, aos 29 anos. 

Maria Isabel Ely Zimmer, 
falecida em 28 de setem-
bro de 2017, aos 66 anos. 

Reinaldo Mário Zimmer, 
falecido em 28 de setem-
bro de 2017, aos 66 anos.

Germano Guenther Hess, 
falecido em 15 de novem-
bro de 2017, aos 84 anos.

Ricardo Corrêa Krug, fale-
cido em 20 de novembro 
de 2017, aos 47 anos.

Nair Ulbrich Centeno, fa-
lecida em 08 de dezembro 
de 2017, aos 98 anos.
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Ofícios

Agenda
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Fevereiro

04/02 Culto de Ordenação/Almoço comunitário

18/02 Culto alusivo ao Aniversário da Paróquia Matriz

Março

01/03
Início do Ensino Confirmatório (1º ano), Banda 
de Quinta e Formação de Adultos, início das 
atividades OASE

02/03 Dia Mundial da Oração – Culto 16h

04/03 Culto Reinício das Atividades/Cantabile

09-11/03 Retiro JESP e Confirmandos

11/03 Atividade com a família e recepção dos 
Confirmandos 2ºano (15-17h)

18/03 Almoço comunitário (OASE) + Bazar Páscoa, Culto 
+ Banda

24/03 Oficina Páscoa/Culto Infantil

25/03 Encontro da Família/Atividade com Confirmandos

Noite de Natal
José Nedel

Horas de encanto, cheias de alegria,
Derivam desse evento peregrino,
Aflorado tão só do amor divino,
Para domar a humana rebeldia.

Quem pode vislumbrar toda a magia
Da façanha de Deus virar menino
Como um outro qualquer, um pequenino,
Curtindo frio em rude estrebaria!

É noite de contraste: a manjedoura
Cabe ao divino Rei; aos homens, leitos
Que fino material enfeita ou doura.

Deus vem trazer aos homens sua luz.
Muitos, porém, nas trevas satisfeitos,
Recusam-na e se privam de Jesus.



CULTURA E FÉ

Livro de Canto e Álbum Música Luterana – 500 anos
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21 de outubro 
de 2017 entrou 
para a história 
como um momen-
to de celebração 
da música lutera-
na, em particular, a 
que identifica a IE-
CLB, pois naquela 
noite dois grandes 
projetos, que en-
volveram tempo e 
dedicação de mui-
ta gente, chega-
ram ao seu objeti-
vo final, o Livro de 
Canto e o Álbum Música 
Luterana - 500 anos. Era 
a hora de partilhar esta 
caminhada com a igreja 
toda, tempo de celebrar 
e de agradecer pelo dom 
da música, compartilhado 
por 500 anos da história 
da contribuição luterana 
a toda a Igreja cristã. 

A celebração iniciou 
com a dedicação do Livro 
de Canto. Após a sauda-
ção inicial, feita pelo P. 
Cláudio Kupka, o coorde-
nador da Comissão, foi 
feito um breve relato da 
história dos hinários “Hi-
nos do Povo de Deus” vol. 
1 e 2, pela Irmã Ruthild 
Brackemeier, membro 
da comissão original do 
HPD1. O P. Presidente da 
IECLB Nestor Friedrich, na 
sequência, trouxe uma pa-
lavra de reconhecimento e 
gratidão pela importância 
e uso dos dois volumes do 
HPD na IECLB nos últimos 
36 anos. Cantamos um 
hino do HPD1 e os hiná-
rios antigos então foram 
recolhidos em cestos e 
colocados diante do altar. 

Procedemos então à 
leitura da história do Livro 
de Canto pelo P. Em. Oziel 
Campos de Oliveira e pelo 

Ms. Marcell Steuernagel 
e agradecimentos pela 
Dra. Soraya Eberle e pelo 
P. Cláudio Kupka. Pessoas 
relevantes ao processo 
foram nominadas e rece-
beram um exemplar do 
LC de presente. Só então 
o novo Livro de Canto foi 
trazido solenemente por 
crianças pelo corredor da 
igreja.

Entregue ao Pastor 
Presidente no altar, este 
iniciou o ato de dedicação 
do novo Livro de Canto. 
Depois disto, eles foram 
distribuídos aos presentes 
e começaram a ser usados 
para o canto. 

O Ms. Cleonir Zim-
mermann e a Ms. Cladis 
Steuernagel anunciaram 
alternadamente cantos 
que representaram di-
ferentes categorias de 
cantos, pelo aspecto da 
inovação, convidando os 
presentes a cantá-los. 

A coordenadora do 
Conselho de Música da 
IECLB, Lislie Moraes de 
Carvalho e a Coordena-
dora de Música da IECLB, 
Soraya Eberle, trouxeram 
uma fala de saudação e 
agradecimento.

A parte seguinte foi 
dedicada ao lançamento 
do álbum “Música Lutera-
na – 500 Anos”. Dois dos 
coordenadores, Maestro 
Delmar Dickel e Dr. Wer-
ner Ewald (além da Dra. 
Soraya Eberle) apresenta-
ram os objetivos do pro-
jeto, contaram um pouco 
da sua história, e fizeram 
os respectivos agradeci-
mentos aos que fizeram 
parte do álbum. Boa parte 
das obras musicais apre-
sentadas no programa fez 
parte do álbum, e vários 
dos músicos participantes 
da celebração participa-
ram das gravações.

O P. Presidente então 
encerrou o programa com 
uma oração e bênção.

Na sequência 
aconteceu no salão 
comunitário um 
coquetel comemo-
rativo, bem como a 
venda do Livro de 
Canto e o álbum.

O programa 
durou cerca de 
duas horas, mas 
chamou a atenção 
de todos pela leve-
za e alegria que a 
música proporcio-
nou. 

A edição do Livro de 
Canto que foi usada na-
quela noite foi uma edi-
ção com capa dura feita 
especialmente para este 
evento. Foi vendida por 
um preço diferenciado. O 
Livro de Canto que está 
sendo distribuído nas co-
munidades tem uma capa 
flexível em vinil. 

O “Álbum Música 
Luterana – 500 anos”, 
lançado naquela noite, 
contém 67 músicas de 
vários períodos da histó-
ria da música luterana. 
Ele contém a gravação 
de algumas músicas do 
Livro de Canto, mas não 
de todas elas.
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500 anos da Reforma Luterana
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O mês de outubro 
foi marcado por grandes 
festividades, cerimônias 
oficiais, comemorações 
de todos os portes, cultos 
e celebrações ecumênicas 
em todo o mundo, pois há 
500 anos Martinho Lutero 
afixou suas 95 teses na 
porta da Igreja do Castelo 
de Wittenberg, ato que é 
considerado o marco ini-
cial da Reforma Luterana. 

E essa igreja, a mes-
ma onde Martinho Lutero 
fez seu grande manifesto, 
foi o cenário da celebra-
ção alemã em memória 
desse dia que mudou a 
história. A pastora Brigitte 
Neumeister foi a oficiante 
e o culto foi acompanha-
do por pessoas do mundo 
todo, inclusive por Angela 
Merkel, primeira-ministra 
da Alemanha e filha de 
um pastor luterano.

Mais um passo da 
longa e lenta reconcilia-
ção entre as igrejas lutera-
nas e a igreja Católica foi 
dado nesse período de ce-
lebrações. Foi firmado um 
documento chamado “Do 
Conflito à Comunhão”, 
que afirma que agora, 
pela primeira vez, lute-
ranos e católicos podem 
ver a Reforma Protestante 
sob o ponto de vista ecu-
mênico, permitindo uma 
nova compreensão dos 
acontecimentos que os 
separaram no século XVI. 

Também outras igre-
jas com origem na Refor-
ma comemoraram a data, 
como a Igreja Presbiteria-
na do Brasil (IPB), cujas 
celebrações mobilizaram 
milhares de pessoas.

Aqui em Porto Alegre 
houve uma celebração 
conjunta (já mostrada em 
nossa última edição) e 
que ecoou esse momen-
to sonhado há muitos e 
muitos anos, em que di-
ferenças históricas foram 
abandonadas em prol da 
comunhão e do serviço ao 
Senhor da Igreja. 

Mais eventos cele-
braram a data. A Ospa 
- Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre - apresen-
tou um concerto especial 
no dia 31 de outubro. O 
maestro Manfredo Sch-
miedt conduziu a inter-
pretação da “Sinfonia nº 
2” (Lobgesang) de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy 
– obra que faz referência 
ao legado de Lutero. Em 
Novo Hamburgo, a praça 
central da cidade foi to-
mada pela comemoração 
cujos participantes foram 
presenteados com mudas 
de plantas, além de um 
bolo da aniversário. 

Também aconteceu o 
“Lutherfest”, festival cul-
tural ao ar livre realizado 
no Centro Administrativo 
da IELB, e que contou com 
apresentações musicais 
variadas, além de espaço 
para convivência, alimen-

tação e visitas guiadas a 
seus prédios históricos. 

No Auditório Araújo 
Vianna houve mais uma 
série de atrações em co-
memoração aos 500 anos 
da Reforma Luterana. 
Apresentações artísticas 
contaram um pouco do 
legado de Lutero, com 
atores, acrobatas, dan-
çarinos, coral e orquestra 
sinfônica, reunindo ta-
lentos e vozes tanto da 
Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil (IELB) quanto da 
Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil 
- IECLB. O evento contou 
ainda com a participação 
do ator Werner Schu-
nemann, que também 
participou da microssérie 
‘Lutero: Muito Além da 
Religião’. Houve ainda o 
lançamento de um livro 
com o mesmo título, de 
autoria de Daiane Pires e 
Paulo Heineck, com sessão 

de autógrafos na Feira do 
Livro de Porto Alegre.

Cabe destacar a de-
dicação e o trabalho da 
Comissão dos 500 Anos 
da Reforma Luterana, 
formada por integrantes 
da IELB e da IECLB, que or-
ganizou, planejou, acom-
panhou e produziu vários 
dos eventos aqui relata-
dos, além dos trabalhos e 
encontros preparatórios, 
reuniões com autorida-
des, publicações, etc. O 
mesmo deve ser dito da 
grande quantidade de 
apoiadores e apoiadoras, 
que, de forma persisten-
te e anônima, deram o 
suporte para a realização 
de tudo. Sem a atuação e 
a dedicação dessa verda-
deira multidão, muito do 
que aconteceu teria sido 
apenas uma boa ideia e as 
comemorações do Jubileu 
teriam perdido muito do 
seu encanto.  

O importante é ver o 
que o eco das marteladas 
dadas por Lutero, ao fixar 
suas teses, continuam eco-
ando pelo mundo, e que 
pudemos celebrar o legado 
deixado nesses 500 anos: 
paz, educação, ação social 
e direitos humanos. Ensi-
namentos que precisam ser 
observados e transmitidos 
para todas as gerações. 

Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico



A Pres idên-
cia da IECLB nos 
convida para re-
fletirmos sobre a 
nossa esperança 
nesses que são, 
agora, outros 500. 
Como Igreja que 
carrega marcas da 
Reforma, a nossa 
herança e o nosso 
jeito de ser Igreja 
nos encorajam a 
olhar para o futuro 
com esperança e 
confiança.

A Igreja que 
queremos ser está 
definida: quere-
mos ser reconhe-
cidos como Igreja de 
Comunidades atrativas, 
inclusivas e missionárias, 
que atuam em fidelidade 
ao Evangelho de Jesus 
Cristo, destacando-se pelo 
testemunho do amor de 
Deus, pelo serviço em fa-
vor da dignidade humana, 
e pelo respeito à Criação. 
Volto sempre de novo a 
esta questão, porque ela 

é de extrema importân-
cia. Não se trata de uma 
formulação contida em 
um documento perdido 
em uma gaveta. Ela é 
fruto de muita discus-
são, foi sancionada pelo 
Concílio e integra o Plano 
de Ação Missionária da                              
IECLB (PAMI).

É com esperança 
que podemos olhar para 

o futuro. A nossa con-
fessionalidade e os nossos 
valores nos dão razão 
de sobra para isso. De 
quais recursos adicionais 
precisamos? Menciono 
como fundamental a 
determinação de nadar 
contra a corrente do pes-
simismo, do desânimo e da 
indiferença. Os tempos em 
que vivemos nos induzem 

à desesperança: 
queremos fazer a 
diferença, mas nos 
sentimos tolhidos 
pelo desinteresse da 
maioria em relação 
aos assuntos da 
Comunidade, pelo 
‘tanto faz’, porque 
a corrupção corre 
solta no Brasil, pela 
superficialidade das 
relações reduzidas 
a ‘curtidas’ nas 
redes sociais.

Não há mode-
los prontos: cada 
Comunidade pre-
cisa descobrir, à 
luz do Evangelho, 

na realidade em que está 
inserida, como dinamizar 
o seu testemunho para 
dentro e para fora. 

Trechos do documento emi-
tido pela Presidência da IECLB. 

Publicado em: <http://www. 
l u t e r a n o s . c o m . b r / j o r e v /
topico/ enfoque-jubileu-da-
reforma/125>. 

IMPRESSO

Remetente: Paróquia Matriz
Rua Senhor dos Passos, 202 - 90020-180 - Porto Alegre, RS   -   Fone: (51) 3224.5011
www.paroquiamatriz.org.br  -  secretaria@paroquiamatriz.org.br

Destinatário:
IECLB

Agora, outros 500 
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Ainda bem que tinha o jumentinho! (Lucas 2)
Edir Spredemann – Teólogo e Pedagogo

José e Maria receberam de Deus a missão importante 
de ser a família de Jesus. Por causa disto, viveram juntos 
muitos desafios para cumprir esta responsabilidade. Mas 
Deus jamais deixou de ajudá-los. 

Maria já estava nos últimos dias de gravidez quando 
o imperador ordenou que todas as famílias visitassem a 
cidade em que haviam nascido, e que todos fossem con-
tados para que ele soubesse qual era a população. Como 
tantos outros, José e Maria tiveram que viajar, pois eram 
da cidade de Belém. 

Maria, grávida e com a barriga bem grande, José e 
mais um ajudante especial, um jumentinho, iniciaram uma 
difícil e cansativa viagem. 

Quando chegaram à cidade, não encontraram lugar 
para poder passar a noite. Todas as casas estavam cheias 
de viajantes e visitantes. O único lugar que encontraram 
foi um estábulo. Estábulo é o lugar preparado para que 
os animais possam passar a noite. Foi ali, no estábulo, que 
Jesus, nosso Senhor, nasceu. E nasceu bem feliz. Lindo! 

Os anjos anunciaram aos pastores de ovelhas que “re-
cém tinha nascido em Belém um Salvador. Se vocês forem 
até o estábulo, lá o encontrarão bem agasalhado, descan-
sando em uma manjedoura, ao lado da sua mãe e do seu 
pai”. Os pastores ficaram muito felizes, agradeceram a Deus 
e, em seguida, seguiram para procurar onde Jesus estava.

Edir Spredemann, Teólogo e Pedagogo
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Que tal dramatizarmos a história de hoje? Recorte 
pedaços de E.V.A.coloridos para simbolizar as capas e 
túnicas que as pessoas usaram para forrar o chão por 
onde Jesus passou montado no jumentinho. Use folhas de 
palmeira de verdade ou faça estas com E.V.A. verde para 
cantar Hosana ao Filho de Davi!. Use material reciclável 
e monte este jumentinho com garrafa PET. Para fazer o 
cavalinho você precisará dos seguintes materiais:

•	 Uma garrafa pet;

•	 Um cabo velho de vassoura;

•	 E.V.A. ou feltro para fazer os olhos,                            
nariz e orelhas;

•	 Lã;

•	 Cola quente. 

PASSO 1
Desenhe as orelhas, olhos e demais acessórios no E.V.A 

ou feltro, e deixe a criança recortar.

PASSO 2
Passe a cola quente e permita que a criança cole                  

as partes.

PASSO 3

Recorte fios de lã para formar a crina.

PRONTO!

Disponível em: <http://bonitaadventista.com.br/simplicidade-no-rei.html>.

Disponível em: <http://aulasrenascerkids.blogspot.com.br/2013/12/>.


