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Nova gestão

A nova presidente Elaine Burkhard,
em nome da nova diretoria, escreve
sobre a filosofia de trabalho dessa
gestão e sobre o envolvimento de
todos na gestão da paróquia.
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Entrevista

Entrevistamos o novo pastor de
nossa Paróquia, P. Gerson
Echelmeier, sobre sua história e

seus desafios em nossa paróquia.
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Central

Apresentamos o trabalho voltado
ao público infantil. Os diferentes
grupos e atividades que se mobi-

lizam em prol da piazada.
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Tu te esqueceste de dizer que
não iria almoçar em casa? Lamento,
mas alguém ficará te esperando com
a comida pronta. Terás de encarar
alguém com cara amarrada ao
voltares para casa. Chato, não? Mas
é assim. Se não nos preocupamos
com a comunicação, muitas dimen-
sões da nossa vida entram em crise.
Comunicar-se é fundamental para
quem quer viver em comunidade.

Numa comunidade evangélica
isto é ainda mais importante. Fé
cristã é essencialmente relacional. O
testemunho de Jesus estava implí-
cito em toda sua capacidade rela-
cional. Jesus e sua mensagem eram
o mesmo. Por isso, seguir a Jesus é
permitir-se ao exercício diário de
comunicação marcado pelo amor,
pela paz, pela transparência e pela
verdade.

Não é fácil comunicar-se. Deve
haver um esforço para este exer-
cício. Nossa tendência é pressupor
que os outros sabem o que que-
remos. Com essa visão só teremos
conflitos e problemas. Comunicação
é sair de si e procurar compreender
e fazer-se compreendido pelas
outras pessoas.

Hoje é muito comum falar-se
que os meios de comunicação
facilitam a comunicação. Não é
exatamente toda a verdade.
Podemos usar os meios de comu-
nicação para esconder nosso ver-
dadeiro eu, para não nos expormos
a um relacionamento pessoal direto.
Podemos também nos comunicar
de forma superficial, não tratando
do que realmente sentimos e nos
afeta na vida. Que adianta andar
com smartphones, tablets, note-

Comunicação é tarefa de todos
books à tiracolo se não apren-
dermos noções básicas da comu-
nicação interpessoal?

Para uma boa comunicação,
precisamos lembrar de regras
básicas: saber ouvir e falar quando
for a nossa vez, procurar com-
preender o que a pessoa quer nos
dizer, cuidar com o conteúdo
emocional de nossa comunicação,
pensar se a maneira como eu me
comunico transmite o que eu
realmente quero dizer e muito mais.

Estamos discutindo e imple-
mentando uma série de ações na
área da comunicação em nossa
paróquia. Um dos princípios

básicos é que comunicação é tarefa
de todos – não só de especialistas.
Se alguém quer ver divulgado algo
sobre seu grupo, deve tomar a
iniciativa de fazê-lo usando os canais
que estamos oportunizando e
organizando. Queremos com isto
divulgar melhor nosso trabalho e
integrar nossos grupos através da
comunicação. Tua participação é
fundamental.

P. Cláudio Kupka

Se não nos
preocupamos com a
comunicação, muitas
dimensões da nossa

vida entram em crise.



Um novo ano, nova
diretoria, expectativas...

Gostaria de utilizar
este espaço para levar uma
mensagem a todos os
membros de nossa pa-
róquia. Nós somos pessoas
de bem, cristãos convictos,
e merecemos viver na
Graça de Deus.

Nos próximos dois
anos estarei ocupando o
cargo de Presidente desta
paróquia, em um trabalho
de doação. Trabalharei com
muito afinco e prazer, e
sou grata a vocês, que
estão me dando esta
oportunidade. Eu sozinha
nada ou muito pouco
posso fazer, precisamos
trabalhar unidos e em
equipe. Convido a cada
um de vocês para juntos
trabalharmos em nossa
comunidade. Nesta pa-
róquia existem irmãos e

zação de pequenas ta-
refas, pois até estas nos
levam ao prazer de servir
ao próximo. Tragam-nos
muitas ideias e nos ajudem
a executar pelo menos uma
delas. Se cada membro da
paróquia assim agir, sere-
mos muitos, e juntos obte-
remos ótimos resultados.

Os grupos, que são
muitos, precisam da
atuação de cada um e de
cada uma de nós, e é
através deles que se
estabelece o vínculo com a
comunidade e grandes
amizades são formadas.

Estarei, na medida do
possível, próxima de todos
vocês.

 Não espere, parti-
cipe, envolva-se. Que Deus
esteja com cada um e cada
uma, hoje e sempre.

Elaine Burkhard
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irmãs com muita sabe-
doria e experiência. Espero
deles e delas a colabo-
ração e a boa vontade que
sempre demonstraram na
condução dos assuntos
administrativos. Não basta
somente possuir conhe-
cimento, é preciso colocá-
lo no trabalho para a obra
de Cristo. Nós, membros
desta diretoria, esperamos

poder criar espaços onde
cada colaborador possa
contribuir para o engran-
decimento desta paróquia.

Não somos e não
buscamos irmãos e irmãs
perfeitos. Queremos, isto
sim, a colaboração de
cada um e cada uma que
se sentir motivado. Por
isto, solicitamos que se
envolvam até na reali-
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Versículo de Confirmação

Eu não gostava. Tinha
uma dificuldade enorme.
Achava que o Pastor
poderia ter me dado outro
versículo. É que na minha
Igreja é praxe entregar uma
palavra da Bíblia para cada
jovem no dia da Confir-
mação. A ideia é que ela
seja uma espécie de lema
pela vida afora.

Para mim o Pastor
escolheu o texto de 1 João,
capítulo 3, versículo 16 e que
diz assim: “Sabemos o que
é o amor por causa disto:
Cristo deu a sua vida por
nós. Por isso nós também
devemos dar a nossa vida
pelos nossos irmãos”.

Que Cristo deu sua
vida por nós, isto eu já
tinha ouvido e aprendido.
E com isto eu não tinha
maiores problemas. Entendia
que isto era importante
para minha fé e vida. A
dificuldade estava na outra
parte do versículo que diz
que “nós também deve-
mos dar a nossa vida pelos
irmãos”.
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Eu tinha 14 anos.
Estava entrando na vida.
Mal tinha começado a
vida. E gostava da vida. E
naquele momento me
diziam que eu devia dar a
vida. Muito difícil. Lutei
um bocado de tempo com
aquela palavra.

Por que estou lem-
brando dessa experiência?
Fui confirmado em 1943;
há, portanto, 65 anos. É
muito tempo. Mas eu não
esqueci.

E o que também me
faz lembrar aquele versí-
culo nestes dias é o fato
de estarmos vivendo a
época da Paixão, época da
Quaresma. Nestas se-
manas lemos e ouvimos
vários textos que nos
falam de Jesus quando ele
estava no caminho para
Jerusalém. E ele sabia o
que o esperava. Sabia que
iria ser crucificado. Mesmo
assim, ele foi firme em
direção a Jerusalém. Os
discípulos, principalmente
Pedro, tentaram desviá-lo
do caminho. Achavam que
Jesus não devia morrer.
Mas Jesus não se deixou
perturbar. E foi até a cruz.
E deu a vida por nós. Ele
nos amou tanto, ele
continua a nos amar tanto,
que deu sua vida por nós.

A Quaresma é um
tempo de ouvir muitas
vezes esta mensagem, de
meditar profundamente
sobre ela e de inseri-la em
nossa vida. Que significa
Cristo ter dado sua vida
por mim, por nós, pelo
mundo inteiro? Como isso
repercute na minha, na
nossa vida?

Depois dos meus 14
anos, eu fiz 15, e depois
20, e depois 45, e depois
66 e hoje tenho 78. Isso
me deu muito tempo para
pensar, e fui ganhando
mais liberdade com aquela
frase que diz que “tam-
bém devemos dar a nossa
vida pelos irmãos”. E eu
fui ganhando mais liber-
dade e mais capacidade de
repartir minha vida com
outras pessoas. Muitas
vezes foi difícil. Às vezes
é difícil repartir a vida com

outras pessoas. Outras
vezes é muito bonito
poder repartir a vida com
outras pessoas. E como é
importante e bonito que
outras pessoas também
repartam a vida delas
conosco! Quantas pessoas
repartem a vida delas com
a gente! Na família, na
igreja, no trabalho, no dia
a dia.

A Quaresma nos
repete em muitas palavras
e de muitas maneiras que

Cristo deu sua vida por nós
e nos convida a repar-
tirmos nossa vida com
outras pessoas e a per-
mitirmos que as outras
pessoas repartam a vida
delas conosco.

Depois de pensar e de
entender melhor, eu agra-
deço muito ao Pastor de
minha Confirmação que
me deu o versículo de 1
João 3.16 e que repito
aqui: “Sabemos o que é o
amor por causa disto:
Cristo deu a sua vida por
nós. Por isso nós também
devemos dar a nossa vida
pelos nossos irmãos”.

Wilfrid Buchweitz

Fui confirmado
em 1943; há,
portanto, 65

anos. É muito
tempo. Mas eu
não esqueci.



4 ENTREVISTA Julho de 2011 - Ano 17 nº 64

Entrevista com o Pastor Gerson

JR: Fale um pouco de sua
história pessoal.

P. Gerson: Nasci em 24 de
dezembro de 1970, em
Cunha Porã, Santa Cata-
rina. Sou filho de pe-
quenos agricultores, Sr.
Osvaldo (já falecido) e Sra.
Lúcia Echelmeier. Sou o
mais velho de três irmãos.
Sou casado e feliz com
Cristiane Echelmeier, que
também é pastora. De
nosso amor nasceu um
precioso fruto, a nossa
filha Maria Laura. Cursei
teologia com ênfase em
pastorado, entre os anos
de 1992 e 2000, na Escola
Superior de Teologia em
São Leopoldo. No ano de
2001, realizei o Período
Prático de Habilitação ao
Ministério Pastoral (PPHMP),
em Ibirama, Santa Cata-
rina, onde tive como
mentor o pastor Nilton
Giese, a quem sou
imensamente grato pela
amizade, companheirismo
e ensinamentos.

JR: E sua trajetória na
Igreja?

P. Gerson: Meu primeiro
campo de atividade minis-
terial foi a Paróquia Gua-
rani, no Sínodo Noroeste
Rio-grandense, onde tra-
balhei de março de 2002
até julho de 2005. Em
agosto de 2005, iniciaram-
se as atividades pastorais
na Paróquia de Monte
Alverne, no Sínodo Centro
Campanha Sul. Foram
cinco anos e meio de
atividade, até janeiro de
2011. Nos anos de 2009 e
2010, trabalhei no mesmo
local ao lado de minha
esposa, a pastora Cristiane.

JR: E sua trajetória além
do trabalho paroquial?

P. Gerson: Sempre achei
interessante me envolver
em atividades que vão
além do trabalho paro-
quial, pois nos abrem hori-
zontes e nos enriquecem
pessoalmente refletindo
positivamente no trabalho
paroquial. Neste sentido,
sempre estive envolvido
no trabalho com jovens em
nível sinodal e nacional.
Assumi a orientação teoló-
gica do trabalho da JE nos
dois sínodos em que tra-
balhei, organizando acam-
pamentos sinodais e inter-
sinodais de jovens. Também
coordenei encontros de
formação de liderança
jovem. Em nível nacional,
fui orientador teológico do
Conselho Nacional da Ju-
ventude por 8 anos. Nesta
função, participei ativa-
mente da organização de
quatro edições do Con-
gresso Nacional da Juven-
tude, evento que reúne
em torno de 800 jovens
vindos do Brasil todo.

Por ser sócio atuante da
Associação dos Pastores e
Pastoras da IECLB (APPI),
espaço onde se discutem
questões importantes da
condição dos obreiros,
fui eleito presidente
deste órgão em agosto de
2009 para um mandato
de 3 anos.

JR: Como foi o início do
seu trabalho na Paróquia
Matriz?

P. Gerson: Em fevereiro de
2011 era chegada a hora
de assumir as atividades
na Paróquia Matriz, junto
com os colegas Cláudio
Kupka e Werner Kiefer. O
início dos trabalhos estava
envolto de grande expec-

tativa, e acompanhado de
certo nervosismo. Posso
dizer que são muitos os
sonhos neste início de
caminhada aqui na
Paróquia Matriz. Uma
certeza eu já tenho: Deus
nos colocou mais uma vez
em um lugar especial, com
pessoas especiais, onde
fomos muito bem rece-
bidos e acolhidos. O senti-
mento é de estar no lugar
certo na hora certa. Meu
lema tem sido: “Entrega
teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele
fará” (Sl 37.5)

JR: Quais são as suas
ênfases neste início de
trabalho?

P. Gerson: As ênfases  têm
sido direcionadas para os
jovens, os confirmandos
e para o culto infantil.
Vale lembrar que a coor-
denação do trabalho
com o culto infantil está
sendo assumido, de forma
voluntária, pela pastora
Cristiane.

JR: Como foi a recepti-
vidade do seu trabalho?

P. Gerson: Sou muito grato

aos colegas Cláudio e

Werner, pela parceria e

pelo companheirismo.

Também sou grato à Dire-

toria e ao Conselho Paro-

quial, por oferecerem óti-

mas condições de trabalho,

e pelo cuidado para

conosco, família pastoral.

As secretárias da paróquia

também nos acolheram

muito bem, e colaboram

muito para nossa

integração. Que Deus nos

conceda, a todos nós, um

abençoado tempo juntos

aqui na Paróquia Matriz.

Ele chegou à nossa

paróquia em fevereiro

deste ano, com a tarefa

de atender, como área

específica, o trabalho

com crianças e jovens.

Acabou abraçando

atividades em alemão e

com a terceira idade.

Proveniente da

Paróquia de Monte

Alverne, distrito de

Santa Cruz do Sul/RS,

Gerson tem larga expe-

riência no trabalho com

jovens na IECLB.

Assessor do Con-

selho Nacional da

Juventude, e atuante na

Associação de Pastoras

e Pastores da IECLB,

Gerson vem agora

somar na equipe de

ministros da nossa

paróquia, com seus

dons e seu bom humor.

Que o P. Gerson se

sinta bem-vindo junta-

mente com sua família

e que seu ministério

seja abençoado.



Nada pode me separar do amor de Deus

Minha experiência
pessoal

Meu pai sempre me
dizia que, quando ia dor-
mir, já na cama, costumava
fazer uma reflexão e
analisar as coisas que tinha
feito no dia que findara.
Hoje, sou eu que tenho
esse costume. Quando, já
deitado, no escuro do meu
quarto, peço a Deus Pai
quatro coisas, a saber:
serenidade, sabedoria,
fortalecimento da fé e
oportunidade para servir
ao próximo.

A serenidade é neces-
sária para enfrentar os
problemas cruciais da
vida. Como nas palavras
de Epicetus, se alcança a
serenidade quando não
queremos que as coisas
aconteçam conforme
desejamos, mas como
realmente possam acon-
tecer. A sabedoria é
necessária para tirarmos
lições da vida e darmos
lições na vida. Como nas
palavras do general
MacArthur, devemos
mudar as coisas que
possam ser mudadas, nos
resignar com aquelas que
não podem sê-lo e
sabedoria para distinguir
a diferença.

O fortalecimento da
fé é necessário porque em
vida temos muitas
dúvidas, a nossa fé é
precária, penitente, frágil,
inconsistente, claudicante
e tantas vezes inconstante.
A fé como um salto no
escuro nos desafia. Ques-
tionamos a Promessa que
Deus Pai nos dá através de
seu Filho Cristo Jesus, nos
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afastamos e logo depois

nos aproximamos, nos

complicamos em nossa

condição de filhos de

Deus, quando tudo é tão

simples, tudo já está

perdoado, resta-nos

apenas crer. Enfim, o

serviço é necessário para

que nossa vida faça

sentido, para que

transformemos em apenas

um os dois mandamentos

equivalentes que Cristo

nos ensinou: amar a Deus

sobre todas as coisas e ao

próximo como a si mesmo.

A prática do amor e

do serviço ao próximo é

fundamental no

cristianismo. Assim,

depois oro pelos meus e

pelo mundo humano, tão

necessitado de bênçãos,

de cuidado e de amor.

Peço então perdão pelos

meus erros, o que se

chama pecados Peço o

dom do Espírito Santo que

é a fé, que ela seja

fortalecida e poderosa,

como nas palavras do
Reformador, um Castelo
Forte. Peço o dom do
Santo Espírito, já que
sozinho não posso me
salvar conforme a alegoria
“não posso tirar-me do
atoleiro pelos meus
próprios cabelos”. Eu
recito então para mim o
Salmo 23, o Credo
Apostólico e o Pai Nosso,
falando devagar e medi-
tativamente. Relembro
também as passagens
cruciais da vida de Cristo,
principalmente o tanto que
ele sofreu do Getsemâni à
cruz. Finalmente, encerro
minha meditação noturna
com a certeza de que,
nem a vida, nem a morte,
nem a desgraça, nem a
tragédia, nem a doença ou
a loucura podem me
separar do amor de Deus
em Cristo Jesus.

Gotas de sabedoria

Devemos, a cada
ocasião, nos sentir felizes.

O momento presente é
fruto de uma orquestração
universal, o mundo todo
contribui para que ele
ocorra. Seja de júbilo ou
de sofrimento, é o
momento adequado e
exclusivo que nos foi
reservado para viver, o
necessário e o suficiente,
o que é destinado a nós, e
devemos dele nos servir
como desafio, principal-
mente no que concerne
alguma possibilidade de
aprendermos com tal
momento. Assim, além de
alcançarmos sabedoria,
também obteremos
serenidade.

Pratique o silêncio.
Se o ego é o papel que
você exerce no mundo,
com o silêncio é possível
vivenciarmos o nosso Eu,
que é profundo e abso-
luto, destituído do
passageiro e da efeme-
ridade mundana. No
silêncio podemos alcançar
a Deus através da
meditação, que podemos
exercer orando.

Nunca diga “fra-
cassei”, mas diga “ainda
não venci”. Sempre diga “o
dia de amanhã será melhor
que o de hoje”.

No seu aniversário,
nunca diga “estou um ano
mais velho”, mas “estou
um ano mais experiente”.

Ao invés de ficar
ansioso, diga: “o que de
pior pode acontecer se isso
se dá?”

Nos momentos crí-
ticos e de incerteza apenas
diga: “Deus proverá”.

João Arthur Fortunato



GRUPOS

Nunca

Mulheres refletem
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Nunca em minha vida
abracei tantos homens
como no dia em que levei
“o tombo”, sofrendo um
dos acidentes típicos de
pessoas idosas. Fraturei o
fêmur. Para cúmulo dos
cúmulos aconteceu na aula
de ginástica. Caí sobre o

fêmur esquerdo. Não
consegui levantar, de

tanta dor. Minha pro-
fessora que tem a

idade do meu filho,
sentou comigo no

chão e ficamos
nos olhando

perplexas. O
que fazer?
Veio uma
das emer-
gências mé-
dicas com
dois robus-
tos enfer-
m e i r o s ,
sem equi-
pamentos...

Liguei para minha neta,
que mora perto e tem
carro.

Encostou o carro na
calçada e os enfermeiros
carregaram-me. Abraçada
desesperadamente a eles,
fui colocada dentro do
carro da minha neta. Na

Emergência do Hospital
Moinhos de Vento, abracei
outros homens sofre-
gamente, e fui depositada
numa cadeira de rodas.
Passei o dia agarrada
sempre a diversos tipos de
homens: altos, baixos,
magros, gordos, louros e
morenos, sendo transpor-
tada de maca em maca até
que, no final do dia, estava
eu estendida sobre a mesa
de cirurgia. Agora estou em
casa, agarrada ao andador,
enquanto meu adorado
carro mofa na garagem. O
que se pode fazer com a
perna esquerda em pre-
cárias condições? Nem as
visitas, nem os telefonemas
preenchem o dia de uma
madrugadora condenada a
locomover-se em ritmo de
tartaruga. Não olho novela.
Assisto às notícias do nosso
conturbado mundo pela TV
alemã, faço tricô para as

crianças das nossas cre-
ches. Dedico-me com pai-
xão à solução de palavras
cruzadas e criptogramas...
E sobra tempo.

Pensei, pensei e me
ocorreu que, para tocar
piano, não se precisa dos
pés, pois os pedais são
dispensáveis. Não há
dúvida de que o uso do
pedal direito preenche o
ambiente de harmonias e
disfarça as inevitáveis
notas erradas. Recolhi as
partituras caoticamente
espalhadas e pus-me a
exercitar os dedos leve-
mente enferrujados. Mas
ainda sobra tempo...

Espero que ele passe
muito, muito depressa,
para poder encontrar-me
de novo com as amigas do
Clube Arco-Íris.

Sofia Renner

O Grupo de Reflexão
da Mulher Luterana tem
sua origem no Fórum de
Reflexão Terapêutica da
Mulher Luterana. Aqui, na
Paróquia Matriz, o grupo
conta com a coordenação
da Psicóloga Sandra Kiefer
nas reuniões que ocorrem
na 4a quarta-feira de cada
mês, com início às 19h30.

As experiências adqui-
ridas no decorrer da nossa
vida nos proporcionam
um olhar de maior com-

preensão e interpretação
dos novos fatos. O Grupo
de Reflexão objetiva agre-
gar mulheres que se iden-
tificam com o viver em comu-
nidade, mas que também
– e principalmente – de-
sejam ter seu lugar para
exercer apoio e dinamismo
junto a outras mulheres.
E que elas sejam coesas
ao compartilhar carências
psicológicas e afetivas.

É de extrema impor-
tância a participação de
todas que se interessarem
e se enquadrarem na
proposta.

Liane Dagmar Schmidt
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OASE noticiando

riedade às vítimas da
enchente.

A OASE está se res-
ponsabilizando pela
reforma do banheiro
feminino do 1º andar do
prédio da Paróquia.
Também será instalado um
complexo multimídia na
sala da OASE.

Atividades do pri-
meiro semestre:

23 de junho – Passeio
para a Rota Germânica, em
Teutônia e 29 de junho –
Encontro de lideranças
com a OASE Sinodal, em
São Leopoldo.

Além destas datas,
convidamos a todas as
mulheres, independente
de idade, para participar
das nossas reuniões que
acontecem todas as quintas-
feiras, com início às 14h30.
Aguardamos você! Venha
juntar-se a nós.

Carole König

Presidente da OASE Matriz

A vida cristã alimenta-
se da oração, do estudo da
palavra de Deus, da ami-
zade e da comunhão na
vida de fé. É na vida em
comunidade, no compar-
tilhar das experiências, que
celebramos, nos fortale-
cemos, nos instruímos e
nos corrigimos mutuamente.

Sempre reiniciamos o
ano deixando nossa luz
brilhar nas celebrações do
Dia Mundial de Oração,
nos transportando para o
outro lado do mundo, e
tentando entender e nos
sensibilizando com a reali-
dade daqueles povos que
lá habitam. Com a certeza
de que o Senhor é a luz
do mundo, queremos ser
reflexos dessa luz.

No dia 13 de março,
houve o culto de insta-
lação da nova diretoria da
OASE, junto com a dire-
toria da Paróquia Matriz.
Assim ficou constituída a
diretoria da OASE –
Presidente: Carole König;

Vice-presidente: Obeloni
Reinke; Secretária: Dorali
Konrad Schuck; Vice-
secretaria: Cleudete da
Silva Diefen-thaeler;
Tesoureira: Claudia Marisa
Steffen; Vice-tesoureira:
Hildgard Krug de Oliveira
Brito; e pastor orientador:
Cláudio Kupka.

Proporcionamos o
primeiro almoço da Paró-
quia no dia 13 de março,
com a integração da JESP,
a qual nos auxiliou muito
neste dia. Participamos do
“passa-tarde” das OASEs
da CEPA na Paróquia da
Paz, no dia 6 de abril,

ocasião em que nos
representaram dezesseis
senhoras do nosso grupo.

No dia 14 de abril
realizamos a celebração da
Páscoa em nosso grupo,
contando com a presença
de todas as integrantes.

Ficamos consternadas
com a perda de três inte-
grantes da OASE: Sra. Ivonna
da Rosa, Sra. Ilsa Köhler, e
Sra. Hedwig Leuckert.
Nossos sentimentos às
famílias enlutadas.

Foi enviado um auxilio
à Paróquia de São Lou-
renço do Sul, em solida-

Permanecer casados

O papel da Igreja não
se restringe à celebração
do casamento com a
bênção matrimonial. Este
ato é o início e, como tal,
pressupõe continuidade.
Podemos experimentar a
bênção contínua de Deus
sobre as nossas vidas
através de encontros de
casais, por exemplo. Não
basta apenas casar. É
preciso querer permanecer
casados. Isto pressupõe
atitudes, dar vida ao

relacionamento, é doação
e exercício de entrega para
a convivência. Assim
sendo, a Paróquia Matriz

oferece, a cada primeiro
domingo do mês, após o
culto das 10h, um espaço
no qual casais se en-

contram e procuram re-
fletir sobre um tema. Por
exemplo, no dia 5 de junho
estivemos tematizando
sobre a nossa família:
afinal, quem é a minha
família? Neste dia, o
psiquiatra Dr. Júlio C. Walz
esteve conosco. O encontro
iniciou às 11h30 e terminou
às 13h, com um almoço.
Além deste espaço, temos
o Grupo de Casais, que se
reúne na 1ª e 3ª quarta-
feira do mês, às 19h30.



Crianças na Pa

Criança não é mera-
mente o futuro da Igreja,
mas o presente. Ela faz
parte da Igreja, visuali-
zamos este acontecimento
no Batismo. Na celebração
deste sacramento, Deus
acolhe as crianças – esta
faz parte do “meu Reino”.
Isto significa que, na
comunidade, na Paróquia
Matriz, a criança tem um
espaço no qual pode
receber orientação para a
vida, socialização, apren-
dizagem e vivência da fé.
Certamente uma criança
que cresce num ambiente
no qual pode cantar, ouvir
histórias, brincar, conviver
com os colegas, receber
uma orientação cristã,
poderá estar formatando
uma base sólida para a sua
vida. Espaço para tanto
existe, os ingredientes para
esta formação estão sendo
compartilhados. Vamos
descobri-los e integrar os
nossos pequeninos nesta
família de Deus.

Afinal, quais são os
espaços reservados espe-
cialmente para as crianças?

Culto Infantil

Todos os domingos,
paralelamente aos cultos,

as crianças são convidadas
para o Culto Infantil. Para
tanto, estamos inaugu-
rando uma nova sala só
para as crianças, com um
altar, mesinhas, cadei-
rinhas, espaço maravi-
lhoso. Esta sala foi orga-
nizada onde era a Se-
cretaria da Paróquia.
Venha conhecer este
espaço reservado só para
as crianças.

Oficinas para
crianças

Acontece aos sá-
bados. A próxima será no
dia 02 de junho, referente
à festa junina.

Entrega da Bíblia

No ano em que as
crianças completarem seis
anos, receberão uma Bíblia
voltada só para elas.
Haverá um culto no qual
as crianças são convidadas

para receberem este

presente, e assim conhe-

cerem as histórias sobre

Jesus, que as acolheu cari-

nhosamente no Batismo.

Relembrando o
Batismo

Este culto acontece
anualmente, com a parti-
cipação de todas as fa-
mílias Nesta ocasião,
relembramos o presente
de Deus, para que assim
possamos viver com
alegria esta dádiva divina.
Neste ano, este culto
acontecerá no dia 16 de
outubro, às 10hs. Estará
presente um coral de
Crianças de Novo Hamburgo.

Felicitações pelo
aniversário de

Batismo

Todas as crianças até
os 10 anos recebem um

cartão no qual são lem-
bradas e felicitadas pelo
seu Batismo. Que a data do
Batismo possa fazer parte
da nossa biografia: sou
filho de Deus, este Deus
assim me chamou e  me
aceitou para fazer parte do
seu Reino.

Encontros de pais
com as crianças

No decorrer do ano,

fazemos um encontro com

os pais e as crianças de 0 a

5 anos e 6 a 9 anos. Nesses

encontros, procuramos

incentivar a contação de

histórias, a arte de brincar,

conversar sobre o relacio-

namento dos pais com as

crianças. Enviamos uma

carta aos pais e mães,

convidando para estes

encontros. Este encontro
será no dia 28 de agosto,
após o culto das 10h.

Pastoral da criança

Na coordenação deste

trabalho pastoral com as

crianças, temos a equipe

do Culto Infantil, a Pastoral

do Batismo e pessoas que

administram a questão da

A Música para Crianças
quer oferecer um espaço
legal para as crianças
aprenderem música
brincando.

Estamos inaugurando
uma nova sala só para as
crianças, com um altar,
mesinhas, cadeirinhas,
espaço maravilhoso.



róquia Matriz
música. Alegramo-nos

pela participação deste

grupo, no qual temos a

comu-nidade cuidando

desde o Batismo da

criança até o Ensino

Confirmatório, grupo de

jovens, de casais.

Lembrando sempre que

o Batismo é o início para

a vida cristã, aconte-

cimento que quer ser

relembrado e celebrado

sempre em nossa vida.

Música para
crianças

Uma nova atividade
oferecida no primeiro,
terceiro e quinto sábado
de cada mês – 15h-17h
na paróquia Matriz e que
está mexendo com nossa
gente pequena.

 A Música para Crian-
ças tem por objetivo

integrar, socializar, brincar
com as notas musicais,
trabalhar a expressão corpo-
ral e despertar dons musicais.

Mais que isso, a Música
para Crianças quer oferecer
um espaço legal para as

crianças aprenderem música
brincando. Quem não gosta
de cantar? Quando estamos
tristes, cantamos; quando
estamos alegres, cantamos.
Na sala, no chuveiro, na rua,
no carro, na escola, no
quarto, na igreja ou no culto
infantil – cantamos em
diferentes lugares. Podemos
cantar sozinhos, mas em
grupo é bem melhor, mais

divertido, faz a gente se
sentir bem melhor, e até
podemos fazer novos/as
amigos/as. Por isso, gosta-
ríamos de motivar os pais,
as mães, os avôs, as avós
e os responsáveis para tra-
zerem suas crianças para
compartilharem este
espaço tão legal e bonito.

Deus se alegra com o
nosso canto. Através da

música podemos louvar as
maravilhas que Deus faz e
agradecer pela sua bon-
dade. Não diz aquele
ditado: “quem canta seus
males espanta”?

O convite é para você:
amiguinho e amiguinha!
Venha cantar com a gente.

P. Werner Kiefer e Pa.

Cristiane Echelmeier

Uma equipe dedicada
e preparada
acompanha a cada
domingo as crianças
no Culto Infantil.
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Aconteceu no último
dia 9 de julho o nosso já
tradicional evento festivo
de julho, o 5° Festival de
Massas – Jantar Dançante,
no passado conhecido
como Jantar de Massas e
Molhos. A presença foi
maciça. Perto do evento, a
procura por ingressos foi
intensa e a equipe pro-
curou não deixar ninguém
de fora. O mérito deste
evento deve-se ao trabalho
de uma equipe que se
esmerou nos preparativos
com bastante antecedência.
O calor humano, a ami-
zade e a simpatia dos pre-
sentes também colabo-
raram para o bom clima de
convivência. Neste ano
tivemos a participação do
músico Mauro Harff que
animou a todos com seu
repertório. Tivemos ainda
o apoio das empresas:

Viação Ouro e Prata, (doou
duas passagens para
Rivera sorteadas entre os
presentes), Ótica Foernges,
Ferragem Gerhardt, Plaza
São Rafael, Metalúrgica
Ecoplan, Luterprev, Arte
Druida (doou uma joia
rifada entre os presentes).
Uma cesta de produtos da

Festival de massas

JESP
A Juventude Evangé-

lica Senhor dos Passos está
a pleno vapor no ano de
2011. Já tivemos o nosso
primeiro retiro junto com
os confirmandos (1 a 3/4).
Foi um fim de semana
superlegal, com estudos,
reflexões, prática de es-
portes, brincadeiras e in-
tenso convívio entre os 27
jovens que participaram.

Em abril, também
tivemos a eleição da nova
diretoria, nos alegramos
com o despertar de novas
lideranças que estão ini-
ciando essa caminhada,
cheios de sonhos e pro-
jetos para o trabalho com
jovens na Paróquia Matriz.

O grupo está se reno-
vando com a nova galera

dos confirmandos deste
ano, que se integraram
ao mesmo.

No dia 14 de maio,
aconteceu o primeiro
passa-noite, com a partici-
pação de 18 jovens. O
passa-noite culminou com

Natura foi doada pela Vera,
Elizete e Elaine e foi incluí-
da na rifa. Antecedeu ao
jantar um recital dos corais
do SESC e Grupo Cantá-
bile. Segundo manifes-
tações dos presentes, a
decoração do salão estava
maravilhosa, feita com
muito carinho, criativi-

dade e economia, e que a
comida estava ótima. Já
prometeram voltar no
próximo ano. A equipe
organizadora recebeu a
homenagem através das
palmas dos presentes e se
mostrou muito agradecida
a todos que colaboraram
para o sucesso do Evento.
Parte do valor arrecadado,
inclusive dos patrocina-
dores, será doado em
parte para manutenção de
nossas entidades diaconais.

A diretoria da Paró-
quia da Matriz manifestou
gratidão pelo trabalho
intenso desta maravilhosa
equipe liderada pelo pastor
Werner Kiefer e espera que
mais membros venham
participar de eventos de
sucesso como este.

Flávio Luis Burkhard

o almoço comunitário da
Paróquia, no dia 15/05.
Este almoço foi preparado
por eles, com a cola-
boração dos pais de alguns
jovens. Vale salientar que
a tarefa de organizar o
almoço foi cumprida com
grande êxito.

Agora o foco está vol-
tado para as olimpíadas
sinodais, previstas para o
segundo semestre. Vamos
em busca do título TRI, de
melhor torcida, e de uma
participação digna nas
modalidades esportivas.

Se você é jovem e está
à procura de algo legal
para fazer, curte fazer
novas amizades, busca
uma vivência espiritual,
necessita de convívio...

Venha para a JESP,
entre na roda com a
gente, você é muito
importante, vem!

A JESP se reúne todos
os sábados, às 16 horas.

Pastor Gerson Echelmeier
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Grupo de danças

Este grupo se reúne
na primeira e terceira
semanas do mês, nas
dependências da Paróquia
Matriz para aprender
passos de danças, ade-
quando-os aos diversos
tipos de música. Impor-
tante é interagir, exercitar-
se e divertir-se.

Temos como orien-
tador o professor Sergio
Matzenbacher, uma pes-
soa muito calma, e
paciente. Ele repete os

movimentos tantas vezes
quanto sejam necessárias.

Quem tiver interesse
pode juntar-se ao grupo a
qualquer ensaio. Todos
serão bem-vindos. Neste
grupo não temos res-
trições de idade. Temos
participantes de 16 anos
a 80 anos. Todos são
tratados com muito ca-
rinho, respeitados nas suas
limitações. Afinal a gente
participa para aprender.

Grupo de casais

A nossa paróquia
possui dois trabalhos com
casais: os Encontros de
Casais e o Grupo de Casais.
Os Encontros acontecem
no primeiro domingo do
mês e se concentram no
tema da reunião. O Grupo
de Casais tem outras
características. Por ser um
“Grupo” que se reúne
quinzenalmente (primeira
e terceira quarta-feira do
mês), pode ter um contato
mais próximo e contínuo
enquanto participantes. O
vínculo obviamente torna-
se maior. Este grupo

assume, também, pro-
jetos na vida da paróquia,
como a organização de um
almoço paroquial durante

o ano e o apoio a eventos
diversos. Paulo e Agly
Meyer formam o casal que
representa ambos os

trabalhos no Conselho
Paroquial.

Este grupo encontra-
se em um momento muito
especial acolhendo novos
casais, em uma caminhada
bem interessante e partici-
pativa. Caso a sua agenda
como casal se ajuste a
nossa, venham conhecer
nosso grupo. Se tiverem
filhos pequenos, sempre
há uma pessoa para cuidar
deles enquanto nos reuni-
mos. Quem sabe não é
este tipo de participação
que vocês estão procurando?

Festa Junina

A Festa Junina desse
ano foi “julina”. É bem
difícil competir com a data
clássica desta festa, não?
Apesar do frio e de alguma
dificuldade de organi-
zação, tivemos uma ótima
festa.

Cada vez é mais difícil
receber doações de brindes
para os jogos, mas no final
as crianças saíram bastante
satisfeitas com seus prê-
mios e a diversão dos jo-
gos. Teve pescaria, der-
ruba lata, boca do palhaço.
Apesar das denúncias do
Fantástico, nossos jogos
não tinham truque algum.
A própria pontaria é que
era o problema. Tinha

gente insistindo
em acertar “pelo
menos uma”. A ca-
deia divertiu espe-
cialmente os jovens.
Quem estava mais
ligado a um “lance
amoroso” podia
mandar um “ca-
rinho quente”.

A comida mereceu
destaque. A OASE enviou
as pizzas. O grupo Singu-
lares preparou cachorro-
quente, bolo, pinhão e
pipoca, e ainda ajudou a
vender os produtos. O
Grupo de Casais preparou
o quentão.

O ponto alto ficou
com a JESP: o casamento
caipira e a quadrilha.
Percebemos que novos
talentos despontaram na
“dramaturgia junina”.
Destaque para o pai da
noiva interpretado pelo
Pastor Gerson e para a
esposa rejeitada interpre-
tada pela Natália, come-
diantes natos.
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Ofícios

Membros Novos

Aline Lowe e Carlos
Vinícius de Sá; Gilberto
Bammann, Janete Poslich
Bammann e seus filhos
Fernando Bammann e Ro-
drigo Bammann; Cleumer
Eron Hünemeier; Siegrid
Bernkopf; Tamara Cecilia
Karawejczyk e sua filha
Fernanda Karawejzcyk
Telles; Neuza Maria
Martinelli Hodara; Edemar
Alfredo Knop, Ana Maria
Moreira Knop e sua filha
Mytzy Moreira Knop;
Juliana Rebes Augustin e
Eduardo Gabriel Kieling
Junior; Marilanda Hornke
Klug; Lisiane Kaempf e
Lucio B. Goldani; Veridiana
Fleck Caldeira, Michael
Weber Rodrigues e sua
filha Nicole Fleck Weber;
Rui Adolfo Kirst; Eduardo
Minossi de Oliveira;
Marcos Mazzotti, Dione
Ceccon Mazzotti e seu
filho Marco Antônio
Ceccon Mazzotti; Diego
Jung de Stumpfs; Ales-
sandra Mendes Calixto,
Leandro Xavier Barbat e
seu filho Artur Calixto
Barbat; Letícia Kipper
Schneider e Andrei
Schneider; Georgine Soares
Drawanz e seus filhos
Cristopher Drawanz de
Oliveira e Raphael Drawanz
de Oliveira; Frederico
Augusto Michaelsen, Már-
cia Elisabeta Michaelsen e
Gustavo Henrique Michael-

sen; Marcela Hammes.

Profissão de Fé

Juliana Rebes Augustin e
Eduardo Gabriel Kieling
Junior; Neuza Maria
Martinelli Hodara; Mari-
landa Hornke Klug; Eduar-

do Minossi de Oliveira;
Alessandra Mendes Calixto
e Leandro Xavier Barbat;
Letícia Kipper Schneider e
Andrei Schneider; Geor-
gine Soares Drawanz;
Eduardo Gabriel Kieling
Junior e Juliana Rebes
Augustin; Michael Weber
Rodrigues; Márcia Elisa-
beta Michaelsen.

Batismos

28/11/2010 – Matheus
Appel Ribeiro, filho de
Carlos Vinicius Sisto
Ribeiro e Ellen Appel;

09/01/2011 – Luiza
Wachholz Sander, filha de
Marcos Aurelio Sander e
Cintia Helena Wachholz;

30/01/2011 – Lucas
Fagundes de Oliveira, filho
de Diego Cardona de
Oliveira e Andressa Rieger
Fagundes;

27/02/2011 – Maria Ca-
rolina Taffe Sucupira, filha
de Estevão Nunes Sucupira
e Sabrina Taffe;

27/03/2011 – Fernanda
Karawejczyk Telles, filha
de Telmo Silva Telles
Filho e Tamára Cecília
Karawejczyk;

10/04/2011 – Nicole Fleck
Weber, filha de Michael
Weber Rodrigues e Veri-
diana Fleck Caldeira;

17/04/2011 – Lucas Gohlke,
filho de Clarissa Gohlke;

17/04/2011 – Mário
Augusto Falk Scharb
Lencina, filho de Mário
Cesar Lencina e Loní Falk
Scharb;

22/05/2011 – Artur Calixto
Barbat, filho de Leandro

Xavier Barbat e Alessandra
Mendes Calixto;

22/05/2011 – Vicente
Wojcieckowski, filho de
Carlos Alberto Genz e Car-
la Fabiane Wojcieckowski.

Confirmação

Felipe Herman Felske;
Lucas Gohlke; Mário
Augusto Falk Scharb
Lencina; Mateus Luiz
Brueckheimer; Rafael
Neumann; Samael Pitrofski
da Silva; Julia Dania Eltz;
Melissa Raasch Berwaldt;
Natalia Gohlke Colpani;
Paola Medronha Janke.

Casamentos

19/02/2011 – Fabrício
Costa Salazar e Juliana
Elisa Mertins;

09/04/2011 – Eduardo
Gabriel Kieling Junior e
Juliana RebesAugustin;

20/05/2011 – Diego Jung
de StuMpfs e Sonia
Walkiria dos Santos
Miralha.

Bodas de Ouro

26/02/2011 – Cassildo
Tesche e Seny Lourdes

Dockhorn Tesche.

Óbitos

17/12/2010 – Felipe Duarte
Leques, faleceu com 78
anos;

26/12/2010 – Irmgard
Martha Frimm faleceu com
88 anos;

08/01/2011 – Paulo
Roberto Nadler, faleceu
com 61 anos;

20/01/2011 – Ivonna Eva
Levay da Rosa, faleceu com
82 anos;

26/01/2011 – Lourdes
Burger Ruiz, faleceu com
49 anos;

12/02/2011 – Magdalena
Anna Buehring, faleceu
com 91 anos;

28/02/2011 – Annelise
Caston Griebeler, faleceu
com 100 anos;

13/03/2011 – Ilza Maria
Köhler, faleceu com 91
anos;

13/03/2011 – Oscar
Niederauer, faleceu com 96
anos;

15/03/2011 – Juraci Luiza
Pereira Scholz, faleceu com
52 anos;

28/03/2011 – Hedwig
Leuckert, faleceu com 96
anos;

06/04/2011 – Ilona
Christensen Ramos, faleceu
com 80 anos.
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para mim, a sensação é de
que está havendo um
esvaziamento de signifi-

cados em nossos dias,
onde figuras sacras não
passam de coadjuvantes
em piadas e/ou mais um
apelo comercial. Como
interpretar de outro
modo a existência de
marcas de cerveja alemã
que se utilizam da figura
de Lutero para vender?

É importante que
pensemos nisso, não por
acharmos que essas coisas
sejam blasfemas, mas
porque podem ser
indicadores de que a
mensagem cristã está
deixando de causar o
impacto que dela se
espera, sendo apenas
mais uma fonte de
referências desprovidas
de sentido e que podem
(e devem, por quê não?)
ser aproveitada na busca
incessante por novidades

A iconografia cristã virou símbolo pop vazio?

Era só o que faltava,
afinal uma das mais
famosas e bem sucedidas
cantoras da atualidade tem
nome de santa (Madona =
Mãe de Jesus) e seus shows
e letras usam e abusam
das temáticas cristãs e seus
simbolismos/significados.

Mas é de causar um
certo espanto que alguns
sites, livros e obras de arte
que não estão querendo
provocar reações indig-
nadas ou faturar muito
dinheiro com isso, façam
grande uso de símbolos
cristãos, na maioria das
vezes fora de contexto ou
como suporte de gags ou
piadas.

É o caso do blog Não
Salvo, que tem como
imagem símbolo a ilus-
tração ao lado, que tem
Jesus fazendo uma sau-
dação rapper e no peito
traz um mouse em chamas
em lugar do seu coração
(na iconografia católica, ali
está o Sagrado Coração de
Jesus, em chamas). E existe
algum objetivo em fazer
essa modificação? Aparen-
temente apenas ilustrar
uma velha piada de in-
ternet (leia no quadro).
Além disso, volta e meia
descobrimos imagens e
desenhos que repre-
sentam ditos e piadas
populares – já vi desenhos
de Santa Paciência, Santa
Ignorância e Nossa Senhora
do Perpétuo Shopping...

Podemos até pensar
que esses autores usam
como referências apenas
imagens católicas e que,
portanto, não afetam
nossa vida, mas penso
que a realidade é um
pouco mais preocupante:

A ânsia por novidades não se detém por nada e o
sagrado é apenas mais uma peça a ser usada no

entretenimento ou na publicidade.

de que nossa sociedade
midiática tem tanta sede e
que para tentar saciá-la se

vale de qualquer tática ou
artifício, sem a menor
hesitação e não se detendo
por nada.

Aqui cabe lembrar as
palavras de Jesus, que nos
alerta a mantermos intacto
o cerne da mensagem
evangélica: “Vós sois o sal
da terra; ora, se o sal vier
a ser insípido, como lhe
restaurar o sabor? para
nada mais presta senão
para, lançado fora, ser
pisado pelos homens.”
(Mt 5.13)

Que tenhamos sempre
em mente o que o Senhor
espera de nós e cuidemos
que Sua mensagem de
amor não seja esvaziada
por nossa incessante busca
pela novidade.

 Artur Sanfelice Nunes

designer gráfico

Satanás se apresentou
diante de Jesus e disse:

– Cansei dessa história de

sempre me venceres! Com
a nova tecnologia te
mostrarei como sou supe-
rior a ti!

Jesus respondeu:

– Assim seja, faremos uma
disputa de digitação. Em
uma hora, aquele que mais
texto produzir será o
vencedor.

No dia seguinte, Satanás
chega ao Paraíso, tra-
zendo o que mais mo-
derno havia em tecnologia
da computação, ao passo
que Jesus tinha apenas
um velho computador
que rodava o obsoleto
Windows 3.11.

Começa a disputa! Os
anjos nem conseguiam ver
os dedos de Satanás, de tão
rápido que se moviam! E,
ao lado, Jesus lentamente
“catando milho” no
teclado... Que desespero!

O prazo já estava se
esgotando e Satanás ria
abertamente do quanto
havia produzido. Foi
quando faltou energia
elétrica... O arcanjo juiz
determinou que, quando a
luz se restabelecesse, daria
o resultado final.

Quando abriram os ar-
quivos, o de Satanás
estava vazio e o de Jesus
continha todas as linhas
que ele havia produzido.
Assim, Jesus foi declarado
vencedor da disputa.
Satanás queria saber
como e a resposta de
Jesus foi tão simples
quanto profunda:

– Só Cristo salva.

Jesus versus
Satanás: quem

digita mais rápido?

Não Salvo – blog de humor e amenidades
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A alegria de aprender
é um dos mais belos
sentimentos que o ser
humano vivencia desde os
primeiros momentos de
aprendizado até a
chamada terceira ou
quarta idade.

Quando uma pessoa
adquire um conhecimento,
seja intelectual ou técnico,
é uma vivência sublime,
sente-se inteligente e
senhora de si.

Este fato nós po-
demos observar na criança
desde a tenra idade,
quando ela ensaia seus
primeiros passos, segura
pelas mãozinhas. Ela sorri
e olha para os que a
circundam, como a dizer”
vejam do que já sou
capaz!” Mais tarde, já se
locomove sozinha. Caminha
rápido, sem direção, com
os braços abertos e dando
gritinhos de alegria. Com
idade escolar, é matricu-
lada, começa a grande
aventura: o primeiro livro,
primeira professora e o
contato com as letras.
Começa a associá-las com

o nome dos familiares. Na
escola, aprende as sílabas,
vai formando palavras,
sentenças e, de repente,
começa a ler. Fica tão
fascinada que quer ler
tudo o que vê escrito em
cartazes e paredes. Vibra,
quando não erra mais a
palavra “crucifixo”, no
ditado.

Adquirir conheci-
mento é um processo
constante durante a vida,

e é uma emoção feliz. As
novidades tecnológicas
são tantas e tão sur-
preendentes que assustam
as pessoas, em geral. Os
mais idosos tendem a
recear, pensando não
serem capazes de apren-
der. O computador as-
susta pelo próprio nome.
Há pessoas ousadas que,
mesmo com idade avan-
çada, tentam aprender.
Um tanto amedrontadas,

A alegria de aprender

vão vencendo as etapas da
tecnologia, e a instrutora
jovem e competente as

anima e as convence de
que são capazes de
aprender. Nas primeiras
aulas as informações são
tantas que o aprendiz tem
a impressão de que na sua
cabeça entraram mil coisas
que ele não consegue
organizar. Não desiste! À
proporção que vai conhe-
cendo o aparelho, mais
fascinantes tornam-se as
informações que ele dá.
Parece até que fala, mas
não fala, “computa”. Cada
vez mais o aprendiz vai se
integrando com o aparelho
e começa a entendê-lo, até
que um dia, consegue ler
e enviar um e-mail. E a
pessoa revive a emoção de
aprender e se sentir capaz.

Ellen Walkiria Eiflerb

Quando uma
pessoa adquire um
conhecimento
sente-se inteligente e
senhora  de si.

Agenda

Almoço – Beneficente ao Marcelão

Reunião do GEELPA

Café Colonial OASE

Início Grupo: Encontros no Caminho

e Ensino Conf.

Reinício da JESP

Encontro de Casais/Encontro de Pais

de Confirmandos

Concerto da OSPA

Cinefórum – Grupo Renovamente

Almoço Mensal

Reunião GEELPA

Grupo de Reflexão Terapêutica da

Mulher

Encontro de pais/mães com os

filhos(as) (0-10anos)

24/7

27/7

30/7

4/8

6/8

7/8

9/8

14/8

21/8

24/8

28/8

12h às 15h

12h às 14h

14h às 18h

19 às 21h

16 às 18h

11h às 13h

20h às 21h

19h às 21h30

12h às 14h

12h às 14h

19h30 às 21h

11h30 às 13h

Encontro de Casais

Chá das Creches

Renovamente

Visita a  Com.Lageado

Culto de Ação de Graças

Palestra: Credo Apostólico –  História

e o seu sentido para a Igreja – Prof. Dr.

Osmar Witt

Almoço Mensal

Portas Abertas

Passa dia das Singulares

Reunião do GEELPA

Grupo de Reflexão Terapêutica da

Mulher

4/9

10/9

11/9

11/9

18/9

18/9

18/9

24/9

24/9

28/9

28/9

11h às 13h

14h às 18h

20h às 21h30

10h às 11h30

10h às 11h30

12h às 14h

9h às 16h

9h às 16h

12h às 14h

19h30 às 21h
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Cristã é condenada à morte no Paquistão
Asia Bibi, cristã pa-

quistanesa foi condenada
à morte por enforca-
mento. Seu crime? Tocar o
jarro de água onde as suas
colegas muçulmanas bebiam.

Em junho de 2009
Asia foi buscar água
enquanto trabalhava no
campo. Um grupo de
camponesas muçulmanas
protestou, dizendo que
uma mulher não muçul-
mana não deveria tocar o
jarro d’água do qual elas
também beberiam. Ao
responder seus convites
para aceitar o islamismo,
Asia disse: “Jesus está
vivo, mas Maomé está
morto. Nosso Cristo é o
verdadeiro profeta de
Deus, e o seu não”.

As mulheres ficaram
nervosas e começaram a
agredir Asia, que foi
levada sob custódia da
polícia, e uns dias depois
procuraram um clérigo
local e falaram que ela
teria feito comentários
depreciativos sobre o
profeta Maomé. Uma
investigação foi aberta.

Asia foi presa e indiciada
sob a seção 295 C do Có-
digo Penal paquistanês,
que inclui a pena de morte.

O juiz Navid Iqbal,
que a condenou à morte
por enforcamento, “ex-
cluiu completamente”
qualquer hipótese de que
a ré tivesse sido falsa-
mente acusada, afirmando
que não há “circunstâncias
atenuantes” no caso.

O marido de Asia,
Ashiq Masih, de 51 anos,
disse que pretende apelar
da condenação de sua
mulher. O casal tem três
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filhas e dois filhos. Asia
Bibi, a primeira mulher
cristã condenada à morte
pela Lei de blasfêmia,
continua em uma cela
isolada, e no último dia 10
relatou a agência Fides sua
“dor e preocupação” pela
morte do ministro Shabbaz
Bhatti, um de seus apoia-
dores, assim como a do
governador Salmaan Tae-
ser. Ambos a defenderam
publicamente e foram
assassinados como “blas-
femos” por grupos radicais
islâmicos.

A “Associação dos
Advogados Cristãos do

Paquistão” organizou uma
manifestação pública na
semana passada, do Pa-
lácio do Tribunal Superior
até o Palácio do Parla-
mento do Punjab, envol-
vendo também Asma
Jahangir, a Presidente da
Ordem dos Advogados.

“É óbvio que na
raiz das perseguições,
encontra-se a Lei da
Blasfêmia: vamos con-
tinuar a pedir a sua revo-
gação”, disse o Centro de
Assistência Jurídica, Assis-
tência e Liquidação, com
sede em Londres, que
defende muitas vítimas
inocentes, acusadas de
blasfêmia no Paquistão.

Cerca de 3% da
população paquistanesa,
que chega a 167 milhões
de pessoas, é composta
por não muçulmanos.

Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico
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Asia Bibi: cristã condenada à morte por sua fé.


