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Igreja sempre em reforma!

Estamos em pleno mês de co-
memoração dos 500 anos da Refor-
ma Luterana e é forçoso que se pare 
para refletir o que isso significa, 
num contexto mais amplo.

Mundialmente falando, so-
mos minoritários ‒ menos de 100 
milhões de pessoas num planeta 
com bilhões de habitantes parece 
ser uma proporção muito desequi-
librada e que nos leva a questionar 
se realmente a Reforma Luterana 
foi tão impactante como nos acos-
tumamos a achar. Martinho Lutero 
foi um monge, cuja compreensão, 
inspirada pelo Espírito Santo, sobre 
a justificação por meio da fé em 
Jesus Cristo foi a pedra angular da 
Reforma. Suas 95 teses abalaram 
fortemente a Igreja de sua época 
e isso teve consequências incríveis, 
sentidas até hoje. Então, como ava-
liar sua importância, como pensar 
sobre o que significaram e signifi-
cam esses acontecimentos?

Uma das respostas está na 
prédica que nosso Pastor Presiden-
te, P. Dr. Nestor Friedrich, fez na 
Celebração Ecumênica do dia 28 
de setembro de 2017, na Catedral 
Metropolitana de Porto Alegre/RS. 
À luz do texto bíblico, a Reforma 
Luterana foi caracterizada por ele 
como um momento semelhante 
àquele em que um agricultor toma 

uma planta e lhe faz uma série de 
podas. Essa perspectiva é alenta-
dora: os agricultures só tratam das 
plantas que podem ser curadas e, 
assim, voltar a dar frutos!

Há 500 anos a Reforma co-
meçou, de forma muito modesta, 
com algumas marteladas em uma 
porta de igreja. Os acontecimentos, 
então, se precipitaram e realmente 
tudo adquiriu uma importância 
muito grande e, sim, muitas prá-
ticas seculares da igreja da época 

foram sacudidas, questionadas e 
várias foram abandonadas. O sopro 
do Espírito Santo renovou sua igreja 
com a soberania que lhe é própria 
e com resultados imensos.

Não podemos cair na tentação 
de achar que nossa história de 
mudanças e renovações se com-
pletou há 500 anos, mas precisamos 
ter a sensibilidade de reconhecer 
quando nossas estruturas e vidas 
começam a ser tratadas por Deus.

A Reforma Luterana iniciou 
de forma pequena, simples e des-
pretenciosa, cresceu e chegou a 
lugares inimagináveis por Lutero e 
seus seguidores, como é o caso de 
nossa Porto Alegre, cuja instituição 
foi fundada  em 1856.

Nos alegramos em ser resul-
tado desse momento de poda na 
igreja. Muitas vezes esse processo 
é doloroso e provoca traumas e 
feridas. Graças a Deus, estamos 
avançando no caminho que leva 
do conflito à comunhão, nome do 
documento assinado em Lund, no 
ano passado. Que venham outras 
podas, pois a igreja precisa sempre 
estar em movimento, sempre estar 
em reforma.

Artur Sanfelice Nunes 
Designer gráfico
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O DNA dos Luteranos
Nas comemorações 

dos 500 anos da Reforma 
Luterana o clima e senti-
mento nas comunidades 
da IECLB foram de muita 
festa e congraçamento. 
O movimento da reforma 
é o que nos define como 
luteranos, nossa principal 
característica em ser, pen-
sar e agir.

As ações e os eventos 
a esta data tão significa-
tiva foram muitos, desta-
cando-se o espetáculo de 
música e dança “Raízes e 
Legado dos 500 Anos da 
Reforma Luterana”, ocor-
rido no auditório Araújo 
Viana, em Porto Alegre.

Historicamente, tudo 
começou em 31 de outu-
bro de 1517, quando o 
monge Lutero pregou 95 

teses na porta da igreja 
do Castelo de Wittenberg, 
protestando contra diver-
sos pontos da doutrina da 
única Igreja da época.  A 
sua atitude repercutiu de 
forma abundante, atingiu 
muitas pessoas e resultou 
em mudanças.

Esta atitude influen-
ciou, desde então, a po-
lítica, a economia, a edu-

cação, a cultura e a ética. 
Lutero defendia que a 
educação era direito de 
todos, que o lucro obtido 
de forma ética não era 
pecado e que a Igreja e 
o Estado deveriam ser 
separados.

Nos tempos atuais, 
em que se avolumam 
sentimentos de descrença 
nas instituições do Estado 

e manifestações de intole-
rância e discriminação na 
sociedade, as atitudes e os 
pensamentos de Martinho 
Lutero são referência para 
uma vivência ética, pau-
tada pela fraternidade e 
pela solidariedade.

O DNA dos Lutera-
nos carrega valores de 
responsabilidade social e 
de ética, que se refletem 
em um dever cidadão, na 
sociedade e no mundo, 
por meio da participação 
em vida coletiva com um 
agir amoroso de Deus. 
Diante deste panorama, 
vamos todos celebrarmos 
a ação de Deus, base do 
movimento da Reforma.

Tiago Strassburger 
Presidente da Paróquia 
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Agora são outros 500
Cristãos têm mo-

tivos para se alegra-
rem. Celebrações, 
eventos, mobiliza-
ções aconteceram 
em virtude da Refor-
ma. Este movimento 
significa uma profun-
da transformação, 
que vai muito além 
do mundo religioso. 
A Reforma é um le-
gado para o mundo.  
Ao mesmo tempo, somos 
levados a rememorar.  
Perguntas sobre quem é 
Deus, como age o Deus 
em quem cremos e quem 
é o ser humano diante 
de Deus, levaram Lutero 
a desenvolver uma busca 
que redundou no grande 
movimento da Reforma. 
Ter esta clareza sobre 
quem é nosso Deus para 
que confessemos com 
toda convicção o que 
propõe o Lema deste ano: 
Nele vivemos, nos move-
mos e existimos! Relem-
bra o nosso P. Presidente 
Nestor Friedrich.

Celebrar a Reforma é 
opor-se a mercantilização 
da fé. É afirmar com toda 
convicção que a salvação 
é por graça e fé. Deus 
nos aceita, acolhe incon-
dicionalmente.  A fé nos 
liberta. Esta se baseia na 
justiça de Deus, faz saber 
da justificação do peca-
dor (a). Na cruz de Jesus 
Cristo somos libertos dos 
esquemas da troca de que 
preciso fazer para receber. 
Na presença de Deus rece-
bo o Batismo, a Palavra, 
tenho comunhão com os 
irmãos e irmãs na fé. Viver 
diante de Deus que nos 

presenteia diariamente 
com o seu amor nos ca-
pacita para um agir, ser-              
vi-lo pautando a vida com 
uma ética onde prevalece 
a gratidão e não mais a 
troca de favores. Somos 
movidos pela justiça de 
Deus que nos liberta para 
agir por gratidão.

Vivemos numa reali-
dade que se caracteriza 
pela apatia e pela des-
crença nas instituições 
políticas. Celebrar a Re-
forma significa lembrar 
que as pessoas cristãs 
são vocacionadas para o 
testemunho público da 
fé. Na política também 
podemos servir a Deus e 
toda idolatria ao poder 
são denunciadas como 
forças do mal que se opõe 
ao Criador. 

E agora, o que faze-
mos com este legado tão 
precioso da Reforma?  
Recebemos uma herança 
diante da qual somos con-
vidados a nos apropriar, 
fazer deste movimento 
a nossa vocação para 
contribuir por um mundo 
melhor. Porque agora são 
outros 500. 

Veja só, o que recen-
temente fora divulgado 
pela Fundação Getúlio 
Vargas. A Igreja está no 
topo do ranking da con-
fiança dos brasileiros. 
Qual é o significado des-
ta pesquisa no contexto 
da Reforma?  A Igreja 
tem um precioso tesouro 
para ser administrado e 
que responsabiliza ainda 
mais a nossa fidelidade ao 
que Deus realiza conosco. 

Relembro a parábola 
de Mateus 21.33ss 
que fala da vinha, do 
Reino de Deus que 
nos foi dado para ad-
ministrar. Esta é a ex-
pectativa, de que nos 
anos que seguem, 
motivados pelos fes-
tejos do presente, 
vivamos de forma 
apaixonada a missão 
de Deus. Alegria de 
celebrar os 500 anos 

e a Igreja estar no topo 
da confiança dos brasilei-
ros, não é uma questão 
de orgulho, antes nos 
responsabilizando ainda 
mais no testemunho da 
nossa fé em Jesus Cristo. 
Temos algo para con-
tribuir em meio a tanta 
desconfiança. A confiança 
está na Palavra, que se 
visualiza agora em cuidar 
bem do Reino de Deus, 
da vinha que recebemos! 
Fazes parte, és ramo desta 
videira. Jesus Cristo nos 
fez participantes e que 
venhamos a produzir os 
frutos do amor, da paz, da 
solidariedade, tolerância, 
honestidade. Que o Espí-
rito Santo conceda criati-
vidade e perseverança a 
sua Igreja. Porque agora 
são outros 500!

P. Werner Kiefer
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Conhecer, educar, ensinar...
O que é co-

nhec imento? 
Qual a diferença 
entre ensinar e 
educar? Como 
escolher a me-
lhor escola para 
os filhos? Essas 
são questões co-
muns que aco-
metem a mente 
humana, pro-
vocando pensa-
mentos e con-
clusões distintos. 

Ensinar é um conceito 
que abrange o intelecto e a 
prática de transmitir infor-
mações e conhecimentos. 
Educar é formar caráter, é 
explicar e demonstrar qual 
a melhor conduta para ter 
bons relacionamentos, 
qual a forma de se expres-
sar, como ser amigável e 
sociável. Conhecimento é 
adquirido tanto pela edu-
cação quanto pelo ensino.

Contudo, quem edu-
ca e quem ensina? Assim 
como os pais educam e 
ensinam, a escola deveria 
ensinar e educar. Uma ins-
tituição escolar não pode 
se restringir aos conteú-
dos de disciplinas como 
matemática ou lingua-
gens, mas incluir conteú-
dos de ética para reiterar 

comportamentos bons e 
justos para o convívio em 
sociedade. Os pais, por 
sua vez, ao optarem que 
seus filhos tenham trans-
missão de conhecimento 
via instituição, também in-
tegram, ao ato de educar, 
o ensino de que aquele é o                      
melhor caminho. 

Há currículos escolares 
que governos preconizam 
como os mais adequados, 
propostas educacionais 
variadas de instituições de 
ensino privado e público e 
discussões infindáveis en-
tre pesquisadores da área 
educacional. No entanto, 
certas peculiaridades ao 
fato de proporcionar às 
pessoas boas reflexões 
são universais. A saber, o 
conhecimento não deve 
ser limitado a paradigmas 

culturais ou de qualquer 
ordem. O mais aconse-
lhável é que os educandos 
possam questionar os 
acontecimentos naturais 
e humanos de forma que 
concluam por si, sem so-
frer influências danosas 
ou que interfiram no seu           
livre arbítrio.

Dentro da extensa 
lista de preceitos consi-
derados bons e aceitáveis 
para um bom ensino, a 
transferência de valores 
éticos e morais é a mais 
controversa. Isso porque 
nem sempre as institui-
ções integram a educação 
ao ensino. Ou seja, não 
vislumbram a necessidade 
de contemplar valores que 
regem comportamentos, 
mesmo que isso seja inse-
parável ao ato de ensinar.

Na educa-
ção, os mode-
los de conduta 
são os alicerces. 
Quando a famí-
lia dá o exemplo 
no seu modo de 
agir, controlan-
do suas vonta-
des e reforçan-
do práticas de 
empatia, estará 
deixando mar-
cas profundas e 
indeléveis sobre 
o melhor cami-

nho a percorrer. Nas esco-
las, as ações particulares 
de professores e membros 
de instituições deveriam 
seguir modelos éticos e 
morais que servissem para 
dar continuidade à edu-
cação recebida em casa, 
ou, em muitos casos, para 
dar o exemplo de como é 
possível agir bem.

Logo, para que seja 
possível adquirir conhe-
cimento qualitativo, é 
essencial que todos, em 
tempo integral, tenham 
a noção de que exemplos 
são fundamentais para a 
formação de caráter, e que 
é também no ambiente es-
colar que ações são vistas, 
lembradas e imitadas. 

Vânia Möller
Licenciada em Filosofia
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Ser e viver nossa Juventude para além das pesquisa
Contrariando as 

análises do profes-
sor Ademar Bueno da 
Fundação Getúlio Var-
gas, a JESP está com 
um ano de agenda 
cheia. Suas atividades 
vão desde formação, 
retiro, acampa-den-
tro, ensaios musicais, 
atividades esportivas 
e teatrais, eventos co-
munitários, celebra-
ções, momentos de 
estudo e espirituali-
dade, visitas e partici-
pação em outros grupos 
da nossa comunidade 
até atividades no âmbito 
Sinodal, inter-Sinodal e 
de união de comunidades 
de Porto Alegre, Viamão          
e Alvorada. 

Um dos trabalhos 
do professor Ademar 
Bueno na FGV é analisar 
o atual cenário de jovens 
no Brasil. Em entrevista 

concedida ao site do El 
País, ele afirmou que “os 
jovens de classe média da 
atualidade por vezes não 
estudam ou não criam 
perspectivas de continui-
dade aos estudos, não 
trabalham, não praticam 
esportes e não investem 
em espaços de convivên-
cia com outros jovens”.

A nossa JESP tem res-
significado os dados e as 

informações desta pesqui-
sa. Criar e recriar espaços 
para a vivência e convivên-
cia da nossa juventude, 
em cenário evangélico 
luterano, tem sido nossa 
prioridade. Juntos e jun-
tas nas tardes de sábado 
construímos nossa amiza-
de e nossa espiritualida-
de. A programação dos 
encontros é de formação 
e/ou vivência de espi-

ritualidade, música, 
oração, brincadeiras, 
jogos e dinâmicas. O 
planejamento de ativi-
dades para 2018 está 
gerando expectativas 
e emoções.

Jovens renovam 
e enriquecem a vida 
comunitária com sua 
capacidade de ofe-
recer novas formas 
de participação e de 
compreensão. Nossa 
comunidade investe 

nesses espaços de forma-
ção e vivência da ressig-
nificação de ser e viver 
juventude. 

Venha para a família 
JESP! Procure no facebook 
@JESenhordosPassos ou 
ligue para a secretaria da 
paróquia, vem!

Edir Spredemann  
Teólogo, Pedagogo 

GRUPOS

Grupo Singulares
No dia 26 de 

agosto o Grupo 
Singulares recebeu 
a visita do Grupo 
de Scharlau. A te-
mática deste dia:  
Resiliência e Espi-
ritualidade, profe-
rida pela Psicólo-
ga Susana Maria                               
Rocca. Na sequên-
cia fomos contem-
plados por uma 
pequena apresen-
tação de danças germâ-
nicas do Centro Cultural 
25 de Julho, coordenadas 
pelo professor Dênis Si-
mões, que interagiu de 
forma maravilhosa com 

as participantes. O almoço 
foi preparado pelo casal  
Izair e Noeli  Prodorutti. 

À tarde, mais uma 
dinâmica e um gostoso 
café para o encerramento 
do dia. 

No dia 21 de outubro, 
foi a vez do nosso Grupo 
retribuir a visita feita pelo 
grupo da Comunidade 
de Scharlau. O fraterno 
acolhimento deste grupo 
proporcionou a todos um 

alegre Passa Dia. 
Na parte da manhã, 
uma palestra so-                                     
bre “Medos”, con-
duzida por Marise 
Frenzel, que foi in-
tercalada com di-
versos cantos. Após 
delicioso almoço, 
dinâmicas de inte-
gração deram um 
toque de total des-
contração a todos 

os participantes.

Nossos encontros na 
Matriz acontecem sem-
pre no segundo e quarto 
sábado do mês, às 15h.  
Sejam bem-vindos!
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Um contato da família do pintor alemão, 
naturalizado brasileiro, Wolfdietrich Wickert, com 
nossa Paróquia Matriz, resgatou a atualidade da obra 
deste artista, cujo “Tríptico da Crucificação” foi aceito 
em doação pelo Pastor Egon Koch no ano de 1978 e 
exposto no Batistério de nossa Igreja da Reconciliação. 
O quadro, pintado entre 1972 e 1975 em Linha Brasil, 
município de Nova Petrópolis/RS, retrata o martírio 
de Cristo de maneira tal que cada observador é quase 
que obrigado a refletir sobre seu próprio papel no 
drama cósmico divino. 

Conforme artigo publicado no Correio do Povo, 
o simbolismo de suas figuras tornava este tríptico 
em uma das peças religiosas mais importantes 
produzidas no Rio Grande Sul, historicamente 
pobre na produção de plasticismo sacro. Ali estava 
representado o sacrifício de Cristo pela humanidade, 
e a resposta desta por meio das parábolas do Filho 
Pródigo, à esquerda, e do Bom Samaritano, à direita, 
tornando, quem olhava, em participante do drama 
do Gólgota. E nisso residia o valor de Wickert, 
que conseguia provocar uma reação, uma tomada 

de posição de todos os observadores. Segundo o 
historiador Leandro Telles, a “obra tem um grande 
significado teológico e estético”. Quando o Batistério 
foi reformado e convertido em capela, o quadro foi 
instalado junto ao espaço museológico da Igreja 
da Reconciliação. Infelizmente, foi alvo da ação de 
cupins e não foi possível sua recuperação, apesar dos 
esforços empreendidos pela equipe de restauração. 

Uma breve biografia
Nascido em Limburg, em agosto de 1908 e 

graduado em Artes Plásticas na Academia de Artes 
de Kassel em 1932, foi um artista visionário. Estudou 
História da Arte e Belas Artes em Marburg e Kassel. 
Com bolsa de estudos cursou pós-graduação em 
Veneza, Florença, Roma, Sicília, sul da França e Suíça.

Com uma vida digna das aventuras vividas por 
jovens imigrantes que fugiam da escalada nazista e 
do cerceamento da liberdade de expressão artística 
na Alemanha, ele decidiu, junto com o jornalista 
suíço Fritz René Alleman, partir numa viagem pela 
América Latina. O plano era elaborar fotorreportagens 
sobre diversos países latino-americanos para jornais e 
revistas europeus, utilizando como meio de locomoção 
um automóvel disponibilizado pela empresa Ford. 
Todavia, devido ao embargo hitlerista do envio de 
divisas alemãs para o exterior, a viagem foi abortada, 
logo no início, no Rio de Janeiro.

Indesejoso de retornar à Alemanha, Wickert optou 
por tentar estabelecer-se no Brasil. Apesar da boa 
recepção no Rio de Janeiro, onde teve sua primeira 
exposição individual em 1935, decidiu prosseguir 
rumo ao Rio do Grande do Sul, onde foi acolhido por 
um amigo alemão, o pastor luterano Paul Weirich. 
Procurando não abrir mão de suas ambições artísticas, 
Wickert instalou um pequeno estúdio fotográfico em 
Jaguari. Um contato providencial com Eduard Schulz-
Keffel, redator fotográfico do jornal alemão Kasseler 
Neueste Nachrichten, a quem Wickert auxiliou na 
emigração para o Brasil, lhe trouxe em contrapartida, 
o material fotográfico e de laboratório de que tanto 
precisava. Com o empreendimento, agora comum, de 
modernizar e ampliar o estúdio fotográfico, os dois 
amigos o transformaram, em pouco tempo, na nova 
sensação da cidade.

Numa excursão a Porto Alegre, os sócios 
sondaram a possibilidade de transferir o negócio para 
a capital gaúcha, estabelecendo o estúdio fotográfico 

Um pintor alemão em casa no Brasil

O “Tríptico da Crucificação”



de Wolfdietrich Wickert
no Edifício Renner, que passou então a se chamar “Die 
Zwei” (“Os Dois”). E foi neste estúdio que ele conheceu 
a alemã Gerda Witte, que se refugiara do nazismo no 
Brasil devido à sua origem judaica, e que se tornou 
sua esposa e lhe deu quatro filhos e um casamento 
harmonioso e feliz. 

Seu olhar sobre as terras gaúchas é direcionado 
sobretudo para a beleza da natureza exuberante. Não 
apenas os motivos como também os títulos de seus 
quadros revelam o carinho pelo país anfitrião que 
adotara como seu. Títulos como “Terra Amada”, “Paz”, 
“Solo Pátrio” ou ainda “Minha Terra tem Palmeiras” 
mostram o alto grau de integração deste imigrante 
alemão, bem como da apropriação e incorporação 
positiva do novo mundo ao seu universo artístico. 

Wolfdietrich Wickert faleceu em Porto Alegre, em 
16 de julho de 1987.
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No último domingo 
de cada mês é realizado 
o Café da Manhã na Co-
munidade Matriz. No dia 
24/9/2017 as Unidades 
Sociais – CEDEL (Centro 
Diaconal Evangélico Lu-
terano) e Lupi (Institui-
ção de Educação Infantil 
Lupicínio Rodrigues) – 
aproveitaram o espaço 
para realizarem o Café                      
da Solidariedade.

Foram momentos de 
muita comunhão em que 
os participantes tiveram 

oportunidade para, além 
de confraternizarem, co-

nhecerem ou lembrarem 
do trabalho realizado pela 

Lupi e pelo CEDEL. Estive-
ram presentes 43 pessoas.

Agradecemos aos 
participantes que apoiam 
esses trabalhos de Diaco-
nia e convidamos para o 
próximo Café da Solidarie-
dade, que será realizado 
no dia 26/11/2017 a partir 
das 9 horas. Tragam um 
prato de salgado ou doce. 
O café é por conta da Co-
munidade Matriz.

Agly J. Meyer
Pelos Grupos Gestores 

Lupi/CEDEL

Café da Solidariedade

Quando chega agos-
to, todos já ficam na ex-
pectativa pelo Café Co-
lonial. Neste ano ele foi 
especial, pois a festa foi 
com cozinha e banheiros 
novos. Fizemos muitas 
cucas, bolos, tortas, pas-
téis e muito mais. O bufê 
foi elogiado por todos.

Foi lindo ver o salão 
com as mesas enfeitadas e 

repleto de visitan-
tes que vieram nos 
prestigiar. As cole-
gas da OASE de-
ram testemunho 
de como se pode 
trabalhar em gru-
po, com alegria. 
Tivemos também 
a colaboração pre-
ciosa de membros 
da comunidade 
que juntaram-se 
a nós para que o 
Café Colonial fosse 
o sucesso que foi. 

Agora já esta-
mos fazendo pla-
nos para o nosso 
próximo evento: 
o Bazar de Natal, 
nos dias 11 e 12 de 

novembro. Haverá muitas 
coisas lindas, com preços 
acessíveis para presentear 
no Natal. 

Como  nov idade , 
ofereceremos durante o 
Bazar, oficinas de Fuxico 
e Bordado.

Dorali Konrad Schuck
Presidente da OASE

Últimas da nossa OASE Encontros de Quinta

05.10 Jesus nos ensina a orar Mt 6.5-15

19.10 Jesus é o nosso bom Pastor Jo 10.1-16;27-30

26.10 Jesus acalma as nossas tempestades Mc 4.35-41

09.11 Jesus nos ama incondicionalmente Jo 13.4-14

16.11 Jesus nos ensina a amar Mc 12. 28-34

23.11 Jesus valriza os nossos dons Lc 19. 12-27

30.11 Jesus está conosco nas frustrações da vida Lc 
24.13-35

07.12 Celebração do Ágape

Há programas e inicia-
tivas na vida da comunida-
de Matriz que ocorreram 
e tiveram o seu tempo: 
Partilhar a Fé, Celebrar e 
Viver, ALPHA, etc. Todos 
eles contribuíram na for-
mação cristã de nossos 
membros. Novos temas, 
com uma sequência de en-
contros, nasceram e estão 
dando a sua contribuição. 
Para tanto, o espaço das 
quintas-feiras tem mar-
cado de forma especial a 
vida da nossa comunida-
de. Ali acontece o ensino 
confirmatório de nossos 
adolescentes, o ensaio 
da banda, e o estudo dos 
temas diversos da fé cristã. 

Iniciamos recente-
mente o curso “Trilhando 
com Jesus”. 

Quais Encontros de 
Quinta que vieram e fica-
rão conosco? Trilha8, que 
já aconteceu no primeiro 
semestre, Encontros no 
Caminho, Trilhando com 
Jesus (em andamento). 
Em 2018 teremos uma 
novidade nos cursos: Ce-
nários da Vida. Esses en-
contros são uma oportu-
nidade para se integrar 
no conteúdo da fé cristã 
e da própria vivência co-
munitária. Aguardamos a 
tua visita! 

P. Werner Kiefer
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9OFÍCIOS E AGENDA

MEMBROS NOVOS

Geibson Gauer Castro e 
sua esposa Eloina Farias 
Saldanha.
Henrique Gerhard Tade-
wald, sua esposa Pâmela 
Paola Pilar e sua filha He-
lena Pilar Tadewald.
Ana Flor Hexer Cornely e 
seu esposo André Tura 
Markus.
Cláudia Mazzoni Welsch 
e sua filha Vitória Welsch 
Farias.
Ricardo Koslowsky e sua 
esposa Ana Paula Kiefer.
Edson Alexandre Strieder 
e sua esposa Daniela 
Schmidt.

BATISMOS

Helena Pilar Tadewald, 
filha de Henrique Gerhard 
Tadewald e Pâmela Paola 
Pilar.

Manuela Schultz Barbosa, 
filha de Marcos Antonio 
Barbosa e Aline Rejane 
Schultz Flores.

Matheus Hammes Cam-
pos, filho de Marco Au-
rélio da Silva Campos e 
Michele Paula Dupont 
Hammes.

Helena Lampert da Silva, 
filha de Marcelo Santos 
da Silva e Giane Tanara 
Zingano Lampert.

Ér Raphael Rebello Nie-
meyer, filho de Ricardo 
Fanezi Niemeyer e Lisiana 
Rebello.

Arthur Weirich Zambelli, 
filho de Rafael Laguna 
Zambelli e Vanessa Weirich.

CASAMENTOS
 

Ana Paula Ebeling e Érico 
Teixeira de Loyola, dia 23 
de setembro de 2017. Em 
Porto Alegre/RS.

ÓBITOS
 
Hildegart Lori Wilke Pou-
lton, falecida em 13 de 

agosto de 2017, aos 82 
anos.
Ilse Irma Scherer, falecida 
em 30 de julho de 2017, 
aos 99 anos.
Layr Idalina Kuwer, fale-
cida em 23 de agosto de 
2017, aos 81 anos.
Alfred Martin Ziegler, fale-
cido em 2 de setembro de 
2017, aos 87 anos.
Vinfredo Egon Koch, fale-
cido em 8 de setembro de 
2017, aos 69 anos.
Walter Rode, falecido em 
21 de março de 2017, aos 
90 anos.

Elly Wilma Stiebbe em 5 
de setembro de 2017 aos 
87 anos.

Ofícios

11/11 Sábado 10-17h Bazar de Natal da OASE (continua no domingo após o culto)
18/11 Sábado 18h Recital Donna Voce

19/11 Domingo 9h
Brechó + Encontro da Família – Tema: Envelhecer é aprender a 
recomeçar. Assessoria: Henriete Lichtenfels.

25/11 Sábado

Todo o dia Passeio Singulares
16h Encerramento da JESP

18h
Encontro de Casais – Espiritualidade na família –                            
Palestrante: P. Charles Höpner

26/11 Domingo
9h Café da Solidariedade 

11h30min Assembleia da Paróquia
03/12 Domingo 10h 1º Domingo de Advento – Entrega das ovelhinhas

10/12 Domingo
8h30min-14h Feirinha de Natal

10h Encerramento das Atividades + Confirmandos Jubilares
12h Almoço

16/12 Sábado 14h às 17h Oficina de Natal
22/12 Sexta 20h Bach Natürrlich

Agenda
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CULTURA E FÉ

Há poucos dias Porto 
Alegre foi palco de mani-
festações de grupos vio-
lentos e indignados, vo-
ciferando contra uma ex-
posição de arte, a  “Queer 
Museu”. A temática da 
exposição era a diversi-
dade e isso, por si só, já 
gera incômodos para pes-
soas menos esclarecidas, 
que preferem não falar 
sobre “certos assuntos” 
ou considera que “isso 
não é arte”. Aí já temos 
o primeiro equívoco, pois 
uma das funções da arte 
contemporânea é ser uma 
janela para a percepção (e 
reflexão) da vida através 
dos sentidos. Destaco 
que há grande diferença 
entre as artes decorativas 
e aquelas que buscam o 
diálogo com o espectador, 
pois essas têm a função de 
impactar, questionar, mo-
bilizar e encantar pessoas. 
Como disse o curador 
do Museu da República, 
Wagner Barja: “[...] quem 
entra em um museu tem 
que sair diferente. Museu 
não é parque de diversão. 
É para incomodar mesmo, 
para fazer pensar”. 

A intenção aqui não é 
discutir a fundo cada obra 
exposta ou as acusações 
sofridas, mas falar sobre 
as atitudes de pessoas que 
consideram ter “uma pro-
curação divina” para fazer 
prevalecer a sua forma de 
ver o mundo, constran-
gendo e agredindo quem 
ousar discordar. 

O grupo de pessoas 
que foi às ruas protestar e 
exigir o fechamento da ex-
posição invadiu o museu 
para agredir e constranger 

verbalmente quem exercia 
o seu direito de ir e vir, e 
retornou posteriormen-
te ao local para brigar 
com quem se manifestava 
contra o fechamento da 
exposição. Essas pessoas 
usaram o nome de Jesus 
para sustentar atitudes 
abusivas e violentas...

É impossível consi-
derar, de forma lúcida e 
coerente com o Evange-
lho, que o nome de Jesus 
possa sustentar ou justi-
ficar ações violentas e/ou 
de opressão a quem quer 
que seja. É inconcebível 
pensar que Jesus aceite e 
queira que alguém agri-
da verbal e fisicamente                        
outra pessoa.

Além disso, é urgente 
e necessário aceitar que 

Arte, para quê te quero?

não se pode exigir a sub-
missão de outras pessoas 
a uma forma específica 
de ver o mundo. Em ter-
mos bem objetivos: isso é 
próprio do pensamento 
ditatorial e quando a igre-
ja considerou que poderia 
fazer isso, a Europa viveu 
a Era das Trevas.

Nada contra alguém 
se manifestar publica-
mente sobre arte ou outra 
questão, o problema é a 
manifestação ter como 
mote obrigar ou constran-
ger outras pessoas. No 
caso do Queer Museu, a 
questão central não foi o 
protesto, mas a agressão 
e o constrangimento a 
outras pessoas e a pressão 
pelo fechamento da expo-
sição. Essa é a armadilha: 
a manifestação pública é 
um direito, mas ela preci-
sa respeitar o direito que 
as outras pessoas têm de 
não concordar e resolver 
fazer diferente.

A arte pode (e deve) 
ser livre, arrebatadora, 
instigante, bela e provoca-
tiva. Não podemos pensar 
em colocar-lhe freios, pois 
perderia a sua essência, 
para nosso próprio pre-
juízo. Sabe o que mais é 
assim, tão incontrolável 
e profundo? O amor de 
Deus por nós. Que escu-
temos o seu amor e que 
ele guie nossos atos.

Artur Sanfelice Nunes
Designer Gráfico
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11OFÍCIOS E AGENDA

Em nossa igreja, no 
dia 19 de abril, houve o 
lançamento do selo postal 
comemorativo aos 500 
anos da Reforma, simul-
taneamente no Brasil e 
na Alemanha. Com a pre-
sença de autoridades po-
líticas, eclesiásticas e dos 

Correios, este lançamento 
precedeu o show do gru-
po alemão Viva Voce.

O selo apresenta a 
marca composta da ima-
gem e legendas: “Lute-
ro 2017 – 500 anos da 
Reforma – No início era 
a Palavra”. O Edital dos 
Correios contém texto do 
P. Pres. Nestor Friedrich

Segundo a artista 
alemã Antonia Graschber-
ger, o retrato, provavel-
mente o mais conhecido 
de Martim Lutero, é re-
presentado numa versão 
moderna, com base nas 
orientações do concurso 
coordenado pelo Minis-
tério das Finanças da Ale-
manha para a criação da 
arte. “No conjunto desta 
tarefa, desejava, com meu 
trabalho de criação do 
selo, apresentar o retrato 

Multiplicação
José Nedel foi 
empossado na 
Academia Rio-

Grandense de Letras

O juiz de Direito aposentado 
José Nedel foi empossado na 
Academia Rio-Grandense de 
Letras no dia 28 de setembro 
último. O magistrado foi eleito 
para Cadeira nº 34, que tem 
como Patrono Fernando Osório 
Filho. A saudação ao novo 
acadêmico foi realizada pelo 
paraninfo José Carlos Laitano, 
juiz de Direito aposentado 
que ocupa a Cadeira 27 da 
Academia Rio-Grandense de 
Letras desde 2013.

Cinco pães, não os tenho, nem dois peixes,

Para a mesa da multiplicação.

Mas de versos possuo muitos feixes,

Deles eu formarei minha oblação.

Valho-me aqui da mística que soa:

Não só de pão o homem se alimenta,

Mas também de palavra, santa ou boa,

Que o espírito sacia e dessedenta.

Meus versos, quero vê-los degustados

Sem travo, rejeição e sem dilemas,

Como se fossem pães multiplicados

Da minha humilde cesta de poemas.

Milagre assim, sem dúvida, acontece,

Desde que a gente a repartir comece.

José Nedel

Selo postal comemorativo aos 500 anos da Reforma
da melhor maneira possí-
vel, assim como ordenar 
os elementos do texto 
de modo compreensível, 
focalizado no tema e em 
uma tipografia elegante. 
A cor do texto segue a da 
imagem, para dar ao selo, 
em sua composição, um 
traço de harmonia. Pes-
soalmente, é uma honra 
especial que meu trabalho 

seja, também, lançado            
no Brasil.” 

Antonia Graschberger, 
Munique
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Celebração conjunta Católico-Luterana pelos 500 anos da Reforma 

12 VOCÊ VIU?

A Igreja Católica Apos- 
tólica Romana (ICAR) e a 
Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil 
(IECLB) realizaram uma 
Celebração Ecumênica, 
aberta à comunidade, no 
dia 28 de setembro de 
2017, à noite, na Catedral 
Metropolitana de Porto 
Alegre, RS. Houve menção 
ao pouco diálogo e dema-
siados confrontos atuais, 
e que as Igrejas Cristãs 
devem contribuir para a 
comunhão geral.

Sobre a Reforma e o 
festejo dos seus 500 anos, 
as Igrejas da Federação 
Luterana Mundial (FLM) 
e a Igreja Católica têm 
mantido diálogos frater-
nos e testemunham o 
Evangelho de Jesus Cristo 
em parceria e comunhão, 
pois suas diferenças são 
menores do que o amor 
de Deus, que abraça a to-
dos para sermos sal e luz 
no mundo.

Jovens e crianças ca-
tólicas e luteranas parti-

ciparam da liturgia*, e o 
Coral São Pedro (ICAR), e 
os Grupos Anima e Canta-
bile (IECLB) executaram a 
parte musical. 

O Pastor Presidente 
da IECLB, durante a sua 
pregação, afirmou: 

“Na origem do movi-
mento da Reforma, hou-
ve a convicção de fé da 
volta para a videira, um 
redirecionamento para a 
centralidade da fé evangé-
lica – Jesus Cristo, o rosto 
da misericórdia do Pai que 
trouxe frutos para toda 
a cristandade. Em nome 
do evangelho, o diálogo 

é caminho fundamental 
de resistência a todos 
os monólogos que hoje 
apenas querem se impor.

O Espírito de Deus 
nos anima para a men-
sagem da graça de Deus, 
que alcança todos, in-
distintamente, de forma 
incondicional. Deus age 
pelo seu Espírito, e nos 
convoca a sermos exem-
plos de acolhida para 
quem comunga crenças e 
valores diferentes. Todos 
são criados à imagem e 
semelhança de Deus e 
amadas por Ele. Temos de 
passar do conflito, instau-

rado no corpo da Igreja, 
para a comunhão fra-
terna, que está a serviço 
da promoção da paz, da 
justiça e da solidariedade.

Que o espírito impe-
rante nos eventos relacio-
nados ao Jubileu da Re-
forma perdure! Que Jesus 
Cristo alimente com a sua 
seiva os ramos eclesiásti-
cos aqui reunidos neste 
dia, que devem estar a 
serviço da videira – Jesus 
Cristo –, sabedores de 
que, sem ela, nada pode-
mos fazer. Que Deus nos 
conceda um espírito de 
humildade e que proceda 
em nós o processo de 
limpeza para que novos 
frutos brotem em abun-
dância – frutos do conflito 
à comunhão!”

.

*A liturgia foi elaborada, com base 
na proposta da Celebração realiza-
da em Lund, pelo Grupo de Litur-
gia da Comissão Luterana/Católi-
co-Romana pela Unidade.

Fonte: IECLB

Foto: IECLB
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Justiça, um desafio para a vida
Edir Spredemann - Teólogo e Pedagogo

Precisamos conversar e falar um pouco mais so-

bre justiça. Você sabe o que é justiça? Sabe como a 

justiça deve funcionar? São perguntas difíceis, mas 

vamos encontrar uma forma para compreendermos 

esta questão. 

Se conversamos com nosso pai, mãe, padrinhos 

e madrinhas sobre as perguntas feitas anteriormente, 

vamos ouvir a possível resposta: Justiça é igualdade 

de direitos e deveres. E eles estão certos. Uma forma 

mais simples de compreender a questão da justiça, 

para aplicá-la em nossa vida, é observar como fun-

ciona uma balança de dois pratos. 

A balança de dois pratos funciona de forma bem 

simples. Em uma dos pratos você coloca um peso 

universal que corresponde ao peso do produto que 

você quer comprar ou avaliar, por exemplo, um qui-

lo; no outro prato, você coloca o produto que está 

comprando ou avaliando. Quando os pratos estiverem 

alinhados, lado a lado, há justiça, pois o peso que você 

quer comprar ou avaliar está alinhado com o dever 

do que corresponde a pesagem desejada. 

No julgamento ou na justiça, deve acontecer 

a mesma coisa. O juiz ou a pessoa que avalia deve 

fazer o maior esforço para que os dois lados estejam 

alinhados. Tanto com direitos quanto com deveres. 

Parece algo fácil de entender e aplicar na vida, mas 

nem sempre é. Porque este é um desafio para colo-

carmos em todos os nossos atos e relações, desde o 

mais pequeno ao mais complexo. 

Será que há justiça quando você é castigado por 

algo que não fez? Ou ainda, quando outra pessoa é 

castigado por algo que você fez?

Será que há justiça quando algumas crianças que-

rem estudar e não podem, porque precisam trabalhar? 

Justiça é um desafio para a nossa vida. Deus espe-

ra de nós relações construídas sob justiça e respeito. 

Na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos 4.32-35, 

encontramos uma narrativa de como viviam os primei-

ros cristãos. Eles e elas eram muito unidos. Ninguém 

considerava somente seus os bens que possuíam. Eles 

e elas partilhavam tudo o que tinham, conforme a 

necessidade de seu povo. Se houvesse alguém com 

fome, compartilhavam comida. Se houvesse alguém 

com frio, partilhavam um espaço seguro, quente e 

aconchegante para se aquecer. As relações de vida, 

das primeiras e dos primeiros cristãos, foram cons-

truídas em igualdade e justiça.

Olhar para este povo, as primeiras e os primeiros 

cristãos, é olhar para aqueles e aquelas que vivencia-

ram a mesma fé que nós vivenciamos. Somos todas 

e todos desafiados e desafiadas a viver e vivenciar              

a justiça. 

Que tal juntarmos a família e, juntos e juntas, cons-

truirmos uma atividade manual conjunta? Vamos lá! 

Chama o pai, a mãe, padrinhos e madrinhas... vamos 

fazer uma balança de dois pratos, para você poder sair 

pela casa, pesando as coisas e, ao tentar equilibrar os 

dois pratos, querer que haja justiça entre os dois pesos!  
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 Como fazer
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Montagem:

Você pode criar uma balança usan-

do um cabide, barbante e copinhos 

plásticos. Faça pequenos furos nos co-

pinhos e passe o barbante (as medidas 

dos barbantes precisam ser iguais), 

fazendo um nó para prender. Pendure 

os barbantes em cada lado do cabide, 

como na foto ao lado. Pronto! Você 

tem uma balança! Você pode, ainda, 

criar outros modelos de balança usando 

pregadores de roupas, pratinhos, latas 

de alumínio... 

Experimente colocar objetos de pe-

sos bem variados, como: bola de gude, 

grãos de feijão, algodão, macarrão, pe-

quenos brinquedos, etc.  Assim você irá 

descobrir o peso dos objetos e o desafio 

de conseguir alinhar a sua balança para 

promover justiça. 

Disponível em: <http://blogbrasil.matific.com/2015/ 
12/03/adivinhando-pesos/> Acesso: 12 de janeiro de 
2016.

Material necessário:

•	 1 cabide de roupas

•	 lã ou barbante colorido

•	 2 potinhos plásticos. 


