
Tantos presentes!

Foram tantas iniciativas, eventos especiais e 
desafios que fica difícil lembrar de todos. 
Mesmo assim é nosso dever fazê-lo, pois 

temos, pelo menos, um dever de gratidão a Deus. Ele 
nos deu tantos presentes! 

Nossos grupos, em todo caso, são o nosso maior 
tesouro. Nos mais de quarenta grupos e atividades há 
muita vida, e esta se reflete no todo da comunidade.

Investimos bastante em formação cristã. O Curso 
Partilhar a Fé foi um dos pontos altos de nossas 
atividades. No entanto, percebemos que faltam ainda 
investimentos na formação de jovens e crianças. Em 
2007, iremos investir, em todo caso, na segunda fase 
do Curso Partilhar a Fé enfatizando a prática da fé.

Em termos de patrimônio, muitas reformas 
ficaram pendentes por causa da nossa carência de 
recursos. Nosso patrimônio há tempos pede por 
reformas. Elas deverão esperar tempos melhores.

O nosso trabalho diaconal, por suas muitas 
iniciativas, tem sido motivo de gratidão a Deus, pela 
grande ajuda a pessoas em necessidade. Um ponto 
alto foi a criação de um Conselho de Diaconia, o qual 
buscará integrar nossas visões e iniciativas.

Outro Conselho que vai facilitar a integração en-
tre os departamentos e grupos é o Conselho de Co-
municação. Ele também foi criado em 2006, e está em 
busca de representantes para intensificar sua ação.

No entanto, a maioria das iniciativas teve reflexo 
num espaço especial da vida de nossa comunidade: o 
culto. Investimos principalmente na valorização e 
vivência dos sacramentos. 

O batismo recebeu tanta atenção que até surgiu 
um grupo chamado Pastoral do Batismo, com a tarefa 
de acompanhar as famílias que trazem as crianças 

para serem batizadas. Essas famílias não 
só recebem agora uma vela, símbolo da 
presença constante de Deus nas suas 
vidas, como também são visitadas 
posteriormente e desafiadas a viver seu 
batismo. A partir de 2007, celebraremos 
o batismo preferencialmente no segundo 
domingo do mês. 

A Santa Ceia, com a volta do uso da 
mesa principal, recebeu também 
destaque no culto. Nem mesmo a 

dificuldade de subir os degraus do altar é 
impedimento para que se participe dela. Uma equipe 
está sendo formada para participar da distribuição 
dos elementos e orientar as pessoas. Em 2007 
teremos Santa Ceia no primeiro e no terceiro 
domingo do mês.

A música recebe há tempos destaque no culto. 
Grupos coordenando os cultos valorizaram a 
participação dos leigos. Em breve, outros elementos 
serão integrados ao culto e valorizados 
liturgicamente. A idéia é que, tanto o espaço do culto 
(púlpito, pia batismal e mesa da comunhão) como a 
linguagem do culto, facilitem a compreensão de que 
o culto reflete o todo de nossa fé e a vida de nossa 
comunidade.

Como podem ver, foi um ano muito intenso - de 
trabalho, convívio, articulação. A Deus só temos que 
agradecer e orar para que em 2007 nos oportunize 
crescimento ainda maior.

Não podemos deixar 
de agradecer a Deus 

por tudo que nos 
oportunizou em 

2006
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Estamos encerrando
mais um ano, muitos
desafios foram vencidos e
problemas resolvidos,
membros novos chega-
ram, outros partiram - é a
vida na cidade grande.

Em novembro de
2002, fui eleito presidente
da Paróquia Matriz sem
estar preparado nem ca-
pacitado para assumir ta-
manha responsabilidade.
Todavia, com a graça de
Deus, fui vencendo cada
etapa e, em 2004, fui
reeleito para o biênio
2005/2006.

Nestes quatro anos,
muitas coisas foram feitas
em nossa comunidade,
outras tantas ficarão  para
as próximas administrações.

cos Aurélio de Oliveira, que
cumpriu seu PPHM na Pa-
róquia Matriz com brilhan-
tismo - desejamos-lhe as
mais ricas bênçãos junto a
sua esposa Nádia e filha
Bárbara; e o Curso Partilhar
a Fé, que no dia 10 de
dezembro passado formou
a primeira turma. Também
foi uma iniciativa inédita da
comunidade, e merece o
reconhecimento de todos.

Registro ainda um
agradecimento muito es-
pecial à IECLB, ao Sínodo
Rio dos Sinos e à CEPA,
pela convivência fraternal
com que fomos distin-
guidos nestes quatro anos.

Agradeço a Deus pela
graça, a sabedoria e o equi-
líbrio com que nos equipou
para esta caminhada, junta-
mente com a Diretoria,
Conselho, Pastores, Se-
cretaria, todos os grupos,
Centro Infantil Lupicínio
Rodrigues e CEDEL. Por
isso tudo, posso dizer com
grande alegria: “Até aqui
nos ajudou o Senhor.”
I Sm. 7.12b.

João Jacob Spindler

Presidente do
Conselho Paroquial
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O balanço de uma gestão

Na área pastoral, re-
cebemos, em fevereiro de
2003, o P. Cláudio Kupka
para assumir a vaga
deixada pelo P. Vanderley
Defreyn; em julho do mes-
mo ano houve a instalação
do P. Ulrico Sperb, que
sucedeu ao P. Harald
Malschitzki; e em março
de 2005 ocorreu a insta-
lação do P. Werner Kiefer,
que assumiu a vaga
deixada pelo P. Kurt Rieck.

Em julho de 2005, o
Templo da Reconciliação e
o Centro Evangélico com-
pletaram 35 anos de cons-
trução e, para comemorar
esta data, realizamos três
palestras evangelísticas
que foram mantidas no
ano seguinte - 36º ani-
versário - com boa aceita-
ção, e deverão fazer parte

do calendário de eventos
da paróquia.

Durante este ano,
grandes acontecimentos
marcaram a nossa história,
como a 9ª Conferência do
Conselho Mundial de Igre-
jas (CMI), realizada de 14
a 23 de fevereiro, em Por-
to Alegre, e o culto do dia
19 de fevereiro, no qual
acolhemos aproximada-
mente 60 pessoas de
várias nacionalidades e
participantes do megae-
vento cristão, e cuja pre-
gação coube ao bispo ale-
mão Dr. Martin Hermann
Hein. Houve ainda o
lançamento da revista dos
150 anos da CEPA.

Outros registros impor-
tantes e marcantes foram:
a estada do Cand. P. Mar-
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Com a graça
de Deus,
muitas coisas
foram feitas
em nossa
comunidade.

Novo tema da IECLB

para 2007:

No poder do Espírito,
proclamamos a reconciliação.

“Não podemos deixar de falar das coisas
que vimos e ouvimos.”

Atos 4.20



Mais uma vez Natal

Lembrando a bela
canção natalina de John
Lennon, que até hoje é
tocada nas rádios nesta
época do ano: “Então é
Natal, e o que fizemos?”
(So, this is Christmas, and
what have we done?), é
bom refletirmos – mais
uma vez – sobre os ver-
dadeiros valores do Natal.
A correria, os presentes, a
ceia – de tudo isso nos
lembramos e tudo isso
nos esforçamos para rea-
lizar. Mas, e o aniversa-
riante, onde fica, em meio
a tudo isso? Infelizmente,
ainda em muitos lares
cristãos, movem-se céus e
terra para preparar a festa
de Natal e se esquece do
principal: o aniversa-
riante. Afinal, já faz tanto
tempo que ele nasceu!
Quantos anos mesmo,
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pelo calendário
oficial? “Dois-mil-
e-seis!” É muito
tempo para lem-
brar-nos de tantos
detalhes... Um ou
outro a gente
acaba esquecen-
do, o que fazer?
Os cartões, os e-
mails, os presen-
tes (ah, os pre-
sentes!...), a rou-
pa nova, o pinhei-
ro, o presépio...
Tantas coisas a
lembrar, como não

esquecer de algum detalhe?

Para alguns, “Natal
sem pinheiro não é Natal”;
para outros, o imprescin-
dível é o peru, são as
rabanadas, é a roupa nova,
é isso-ou-aquilo, depen-
dendo das tradições de
cada família. Ah, quase ia
esquecendo: Natal sem
cuca não é Natal... Será?
Esses dois mil e poucos
anos passados desde o
primeiro Natal já podem
ter afetado a memória de
muitos: o que é mesmo
que festejamos no Natal?
Por que nos reunimos, pre-
ferencialmente em família,
para festejar? Por que nos
presenteamos? Não po-
deria ser só festa, sem
presentes? (Provavel-
mente, essa tradição foi
inspirada no gesto dos três

Reis Magos que ofertaram
presentes ao Menino Je-
sus. Nas culturas hispano-
americanas costuma-se dar
os presentes no Dia de
Reis). Vamos “desenferru-
jar” um pouco nossa me-
mória (afinal, nenhum de
nós estava presente no
Primeiro Natal...): nós nos
reunimos, em família e/ou
com amigos, para celebrar,
novamente, o grande pre-
sente que Deus nos deu,
num puro ato de amor à
humanidade, tantas vezes
decepcionante - seu filho
Jesus Cristo, nosso
Salvador. O centro, o foco
do Natal é mostrarmo-nos
de novo gratos a Deus por
esse grande ato de amor
para conosco, o qual não
recebemos por mérito,
mas por graça. Se esse é o
nosso foco, o nosso centro
para o Natal, então o pi-
nheiro, a ceia, a roupa no-
va, os presentes – até a
gostosa cuca alemã –
podem estar presentes,
mas não serão o centro do
nosso Natal. Quem deve
estar presente é Jesus
Cristo, ele é a rocha na
qual deve estar assentada
nossa casa, que nem
ventos nem tempestades
abalarão. As outras coisas
são apenas acessórias, não
são o principal. São boas,
são agradáveis, são delicio-
sas, não precisamos excluí-

las de nossos Natais, nem
de nossas vidas. Mas, não
nos esqueçamos: são
apenas areia, e nossa casa
não estará firme e segura
sobre elas.

Por isso, é importante
que neste Natal não deixe-
mos de fazer uma reflexão
natalina, agradecendo e
louvando a Deus por esta
grande dádiva. Em primei-

ro lugar, a homenagem ao
aniversariante do dia, Jesus
Cristo. Depois, todas as
coisas boas da festa: os
presentes, a ceia, o peru,
o salpicão, as sobremesas
– e também a cuca, é claro!
Como nos disse o próprio
Cristo: “Buscai primeiro o
Reino de Deus e a sua jus-
tiça, e todas as outras coi-
sas vos serão acrescen-
tadas”. (Mateus 6: 33 ).

Marli M. Nedel

Para alguns, “Natal
sem pinheiro não é
Natal”; para outros,
o imprescindível é o

peru, são as
rabanadas, é a

roupa nova, é isso-
ou-aquilo,

dependendo das
tradições de cada

família.



GRUPOS

Avanços

sora jovem e cheia de pa-
ciência para me introduzir
nos mistérios dum mundo
desconhecido. Foi um des-
lumbramento! Abriu-se
um universo pleno de inu-
meráveis possibilidades. O
mundo ficou ao alcance da
mão, melhor dito, ao al-
cance do mouse, que me
levou, por exemplo, ao
museu do Louvre; me fez
ver, em detalhes, o quarto
do hotel da minha próxima

OASE em festa

No dia 07 de dezem-
bro festejamos o Advento
e o encerramento das ati-
vidades da OASE em 2006.
A decoração natalina en-
cantou aos presentes. A
meditação e a oração de
agradecimento foram fei-
tas pelo pastor Ulrico Sperb.
A programação foi diri-
gida pela presidente Caro-
le König que, emocionada,
despediu-se do grupo,
pois naquela oportunida-
de se apresentava a nova
diretoria da OASE 2007/
2008, que tomará posse
em março/2007. Na quali-
dade de Presidente da
OASE Sinodal, Carole está
exercendo dupla atividade
desde sua posse recente-
mente anunciada. O grupo
de casais 2ª Voz, de Novo
Hamburgo, abrilhantou a
tarde com suas canções.
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Também participou desta
tarde festiva a senhora
Vera Roth, presidente do
Sínodo Rio dos Sinos,
acompanhada pela Sra.
Kerstin Jakobssson da
Suécia coordenadora do
projeto artístico interna-
cional “Sinais em diálogo”.

Além disso tudo, foi
servido um saboroso chá
com doces e salgados
enquanto as senhoras da

OASE recebiam da presi-
dente que sai, um mimo
em forma de flor, confec-
cionada em crochê e uma
linda bola de Natal, feitos
pela própria Carole, para
que todas abelhinhas
possam enfeitar seu pi-
nheiro de Natal. Carole
König, incansável, abnega-
da e amiga, por quatro
anos esteve dirigindo os
trabalhos da OASE da
Paróquia Matriz.Também a

equipe de retaguarda,
secretaria, funcionários e
os pastores Werner Kieffer
e Cláudio Kupka, bem co-
mo o candidato ao pasto-
rado Marcos Aurélio, rece-
beram um mimo, em sinal
de agradecimento pelo
empenho e atividades liga-
das ao grupo de OASE.
Neste final de ano, quere-
mos deixar nossa mensa-
gem: Que em cada lar seja
encontrado o tempo de
busca por melhores dias,
por aproximação das pes-
soas, por sentimentos de
convergência no Salvador,
que vem sempre de novo,
que renasce a cada Ano
Novo, reacendendo em
nossos corações a chama
viva da renovada esperan-
ça e fé no dia de amanhã.
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

“Nós nascemos antes
da TV, antes do homem ir
à lua, nunca tínhamos ou-
vido falar de videocassete
e computador. Pensáva-
mos que era necessário ca-
sar para ter bebê”.Estas
palavras foram extraídas
de uma lista escrita por
uma avó. Inclui também os
avôs. Demonstra as enormes
lacunas que hoje existem
entre as gerações. Lembro
o fato histórico quando
nosso imperador D.Pedro
II conheceu o telefone
recém-apresentado ao pú-
blico. O monarca, sempre
aberto às inovações, excla-
mou espantado “mas esta
coisa fala!”. É verdade que
nós, da terceira idade, já
nos criamos com o uso do
telefone, mas... E depois?
Quem de nós sabe lidar

com um computador, isto
é, sabe “navegar”? Quem
tem intimidade com um
celular, destes que tiram
fotos e tem muuuitos
botões? Quem conhece a
linguagem da Informática?

Gosto de me atualizar
e comprei um computa-
dor. Ficamo-nos olhando,
ele frio e indiferente, eu
desconfiada e complexa-
da. Contratei uma profes-

viagem; me forneceu os
programas musicais da
Europa em 2007, para os
quais pude reservar en-
tradas sentada comoda-
mente em casa, de chi-
nelos e chambre. A impres-
sora possibilitou fazer
cópias de quadros fa-
mosos e está, neste mo-
mento, imprimindo este
artigo que estou digitando
para vocês.

O que diria D.Pedro II
hoje? Com seu espírito
moderno, admirador das
ciências, provavelmente
sentaria na frente de
um computador e digitaria
e-mails aos ministros
e, quem sabe, uma men-
sagem de Natal ao
Arco-Íris?

Sofia Renner

Como gosto de
me atualizar eu
comprei um
computador.
Abriu-se um
universo pleno de
inumeráveis
possibilidades.

Carole König,
presidente
incansável,
abnegada e
amiga, por
quatro anos
esteve dirigindo
os trabalhos da
OASE da
Paróquia Matriz.

Carmen Goldmann Scherer
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Oito anos de discipulado

Somos um grupo de
quatorze pessoas, que se
reúne às terças-feiras, às
14 horas, na sala da OASE
da Paróquia Matriz, para
o estudo da Palavra.

Os textos são escolhi-
dos e preparados anterior-
mente pelo pastor respon-
sável e a coordenadora.
Após a leitura do texto,
acontecem discussões e
dúvidas são dirimidas pa-
ra melhor compreensão e
aprofundamento da fé. A
oração e o canto são exerci-
tados, e muitas vezes vi-
venciamos momentos de

demonstração de profun-
da amizade e apoio mútuos.

No início, éramos
apenas oito pessoas. Ou-

No dia 10 de dezem-
bro aconteceu a formatura
da primeira turma do curso
Partilhar a Fé. Este curso
veio preencher uma lacuna
em nossa paróquia, com o
propósito de preparar no-
vas lideranças e de prover
o seu crescimento espiritual.

Cabe-nos externar
nosso reconhecimento,
apoio e solidariedade aos
pastores, pela feliz inicia-
tiva de criar este curso e
por elaborar seu conteúdo.
Queremos aproveitar a
oportunidade para congra-
tular-nos com os forman-
dos por sua participação
no curso, e também agra-
decer a Deus e a todos os

I Encontro da Juventude
Evangélica de Ijuí

Quem participou da
Juventude Evangélica de
Ijuí / RS durante os anos 70
e 80 está convidado a
participar do I Encontro da
JEI, que acontecerá na
Comunidade Evangélica de
Ijuí, durante os dias 05 a
07 de janeiro. Quem tem
saudades dos seus amigos
daquela época, dos en-
contros de sábado à noite,
dos retiros no Lar do Itaí,
do futebol à noite na Cova,
do vôlei nas tardes de
domingo no CEAP, dos
acampamentos de final de
ano no Neto, venha relem-
brar os bons tempos! Da
programação constam mo-
mentos de festa, almoço,
esporte e culto. Haverá

uma programação especial
para as crianças.

O encontro é uma ini-
ciativa de ex-participantes
da JEI, e por isso os custos
serão divididos entre
todos os participantes do
Encontro. Favor confirmar
sua participação com
Leandro Strauss no e-mail
leandro.strauss@receita.fazenda.gov.br

Portal Luteranos - IECLB - 11/7/2006

Curso Partilhar a Fé

tras passaram algum tem-
po conosco enquanto de-
sempregadas ou em outras
situações de dificuldades.

Hoje, somos um
grupo bastante estável, e
já estudamos vários livros
da Bíblia. Atualmente,
estamos estudando os
“Atos dos Apóstolos”,
estudo este interrompido
com o final do ano. O
reinício será no dia 3 de
março, às 14 horas.

Somos um grupo a-
berto. Convidamos outras
pessoas a participar e
vivenciar conosco o que o
grupo já nos proporcio-
nou. Que Deus continue
nos abençoando.

que ministraram as aulas
em 2006, em especial os
professores da Escola
Superior de Teologia.

Nossa pretensão é
continuar buscando cada
vez mais o crescimento
espiritual, encorajando
pessoas de todas as idades
a participar conosco nesta
jornada privilegiada. Que
possamos seguir os con-
selhos do Apóstolo Paulo
a Timóteo: “Procura apre-
sentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem
de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra
da verdade”. II Tim. 2.15.

João Jacob Spindler



OFÍCIOS E AGENDA6 Dezembro de 2006 - Ano 12 nº 51

Ofícios

Membros Novos

Luciano Gabriel Miranda
Brasil;

Cleane Datsch Miranda
Brasil e seus filhos Gabriel
e Luane;

Guilherme Brust Brun;

Ricardo Bercht e suas filhas
Mariana e Rafaela;

Monica Schmitt;

Paulo Roberto Gerhardt;

Daniel Leão Koch;

Enno Omar Rohde;

Léa Schiffner Sant’ana;

David Driemeier e Rosane
Maria Sordi Driemeier;

Kerly Wollmeister
Hofmann e Diógenes
Ricardo Lumertz Vedoy;

Otto Walther Beiser e
Ursula Stakelbeck Beiser;

Ellen Tudium Treter;

Lucácio Scherer, Emilene
Barros da Silva Scherer e
seu filho Arthur.

Batismos

12/11/2006 - Rafaela
Caruccio Haag e Gabriela
Caruccio Haag, filhas de
Cesar Augusto Haag e
Fabiane Caruccio Haag;

26/11/2006 - Gabriela
Taglieber Sperb, filha de
Daniel Sperb e Daniela
Taglieber Sperb;

26/11/2006 - Matteo
Dietrich Comunelo Rodri-
gues, filho de Cláudio

Comunelo Rodrigues e Fer-
nanda Kohmann Dietrich.

Casamento

Guilherme Brust Brun e
Lenise Gomes Folletto,
celebrado em 01/12/2006,
às 20h30min.

Falecimento

Maria Erica Möller,
falecida em 03/12/2006,
com 91 anos.

Uma história de Natal
Trabalhava como pro-

fessora de comunicação e
expressão numa escola
pública de minha cidade
natal. Era dezembro. Havia
os preparativos para o
Natal, e a cidade se ilumi-
nava para celebrar o nas-
cimento de Jesus. Era um
momento especial para
fortalecer a fé, renovar a
esperança e acreditar no
amor entre as pessoas. E
lá estava eu, convivendo
com as pobres crianças da
periferia, muitas sem lar,
passando fome, maus tra-
tos, algumas até já consu-
mindo drogas. Meus alu-
nos escreveram bilhetes ao
Papai Noel; queriam falar
com ele. Pensei lá com
meus botões: “quem sabe
posso concretizar seus so-
nhos, assumindo o papel

do bom velhinho”. Pre-
parei tudo sem que nin-
guém soubesse. Em frente
ao espelho não estava mais
a professorinha daquela
humilde escola. Ali estava
o velhinho com sua roupa
vermelha e barba branca,
carregando nas costas um
saco de surpresas. A ben-
gala servia de apoio para
não cair diante dos pe-
quenos que me receberam
de olhos arregalados.
Naquele dia eles não eram

meus alunos e eu não era
a professora. Foi uma
emocionante surpresa.

Através da máscara
pude ver seus olhinhos bri-
lhantes e sentir seus cora-
ções batendo forte, des-
compassados, ao abraçá-
los. Foi um encontro de
esperanças, pois eles viam
em mim a certeza de um
amanhã legal, sem fome,
recebendo carinho, inun-
dados pelo amor de al-

guém. Eles sorriam e eu
chorava. Mas eles não per-
ceberam. Naquele momen-
to, eu era tudo aquilo que
eles esperavam e sonhavam.

Aquele Natal foi mar-
cante para mim. Mas, infe-
lizmente, não pude aten-
der a todos pedidos. Acho
que, às vezes, Papai Noel
também sente a mesma
frustração que senti.

Carmen Goldmann
Scherer

Culto
Culto de Véspera de Natal
Culto em alemão com Santa Ceia
Culto de Natal com Santa Ceia
Culto
Culto

24/12

25/12

31/12

Cultos de Natal

10h
19h
8:30h
10h
10h
19h

Data Horário Atividade



Vamos montar um presépio?

Seu pinheirinho não tem um presépio? Então é hora de construir um. É só colorir estas figuras e colá-las
numa cartolina. Depois de recortá-las, cole-as numa base para que as figuras fiquem em pé. Você pode
também construir uma estrebaria com papelão. Use palha para forrar o teto e areia para fazer o chão. Ficará
muito lindo.

Quando alguém vier perguntar quem fez o presépio, aproveite para contar-lhe a história do nascimento de
Jesus. Seu Natal não será mais o mesmo!
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Natal sozinho?

Pensar nas pessoas 
que passam o Natal sozi-
nhas, seja por opção ou 
por necessidade, remete 
imediatamente ao ques-
tionamento do Espírito de 
Natal. Isto é: Natal não é 
consumo, não é só dar e 
receber presentes... E tu-
do o que se sabe tão bem! 
Vem a imagem da noite de 
Natal festiva, harmoniosa, 
com as pessoas em família 
ou com amigos, comparti-
lhando o sentimento fra-
terno. Dá até para visua-
lizar a cena de todos can-
tando músicas de Natal, 

abraçados em frente a 
uma lareira... Epa!!! La-
reira???? Mas, que cena é 
esta, se aqui temos um 
belo verão no Natal?! De 
que espírito estamos fa-
lando, pensando e perse-
guindo? Será que tam-
bém não se trata de mais 
uma imagem vendida 
pela mídia?

A celebração do Natal 
adquire um aspecto triste 
pelo fato de não se ter 
familiares por perto ou 
mesmo por se optar em 
passar um Natal mais 
introspectivo. Esta “obri-

gação” explicita mais o 
espírito de um Natal-Noel, 
onde as pessoas têm que 
se mostrar felizes, têm 
que estar financeiramente 
adequadas para presen-
tear os amigos e parentes 
e ainda têm que passar 
correndo até tal hora na 
casa da avó, depois na 
casa da sogra, depois na 
casa do....E assim vai.

A sociedade se impõe 
através de delimitações de 
padrões, inclusões e 
exclusões. Para ser aceito 
na cultura, o sujeito abafa 
seus desejos e subjuga sua

subjetividade, forjando 
até mesmo internamente 
modos de relação e de 

viver situações, dentre 
estas o Natal, transfor-
mando a celebração do 
Nascimento de Jesus 
Cristo em mais uma agen-
da a ser cumprida, com 
formalidades estrita-
mente determinadas pelo 
grupo em que se está 
inserido.

Refletir sobre o que 
significa o Natal-Cristo e 
ao que remete indivi-
dualmente a celebração 
deste dia transcende a 
forma de passar a noite de 
Natal, podendo religar 
sensações e ressuscitar 
valores internos. Relevar 
os  sent imentos  das  
pessoas, suas complexi-
dades e necessidades em 
detrimento de uma ade-
quação ao proposto 
Natal-Noel, renova a 
vivência do Nascimento 
de Jesus Cristo, revelando 
assim a essência de se 
e s ta r  sub l imemente  
acompanhado. 

Silvia Wagener Coimbra
Psicóloga

De que espírito 
natalino estamos 

falando, pensando 
e perseguindo? 

Será que também 
não se trata de 

mais uma imagem 
vendida pela 

mídia?
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