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As igrejas e seus símbolos

Já tive a oportunidade de criar 
alguns símbolos para entidades 
ecumênicas, departamentos da 
IECLB, e também para a nossa pa-
róquia. Todas essas incumbências 
foram situações de aprendizagem 
e de reflexão sobre a missão e/ou 
papel desempenhado pelos seus 
demandantes na seara de Nosso 
Senhor. Muitas vezes os resultados 
e as leituras feitas sobre os traba-
lhos chegaram a me surpreender, 
pois essa é uma das características 

dos símbolos: eles dialogam 
conosco de uma forma mui-
to mais direta, subjetiva e 
profunda do que podemos 
imaginar.

E você? Se fosse desafia-
do a criar um símbolo para 
o seu grupo, sua paróquia 
ou sua igreja, o que faria? 
Quais os pontos que esco-
lheria para destacar, usar 
como pontos temáticos e de 
representação de seu traba-
lho e missão? Quais seriam 
os pontos de contato e de 
identificação com trabalhos 
similares já desenvolvidos, e 
de que forma você gostaria 
de fazer essa relação? 

Todas essas perguntas (e 
muitas outras mais) podemos 
e devemos nos fazer, tanto 
para a criação de uma marca, 

quanto para fazer com que nosso 
trabalho seja mais rico e cheio de 
frutos. Muitas vezes só se pensa no 
que o grupo faz quando se resolve 
fazer o seu símbolo. Não seria me-
lhor avaliar e refletir sobre isso de 
forma constante? Afinal, não foi à 
toa que Lutero disse que a Igreja 
precisa sempre estar em reforma.

Artur Sanfelice Nunes
designer gráfico

Já pensou em todas as 
coisas que as igrejas têm a 
falar de si, de seus credos, 
de suas missões? E em como 
fazer isso de forma rápida, 
que ajude também seus fieis 
a se identificarem e poderem 
indicar aos amigos onde fi-
cam seus templos e demais 
instalações? Com símbolos e 
logotipos, claro.

E é impressionante o 
número de símbolos e logo-
tipos religiosos que podemos 
descobrir, seja andando pe-
las cidades, ou pesquisando 
na internet, ou ainda indo 
a cemitérios. Os símbolos 
religiosos estão em todas 
as partes onde as pessoas 
transitam e precisam ou 
querem deixar a marca de 
sua fé, filiação e/ou confes-
sionalidade. Muitos foram criados 
ao longo da história e serviram/
servem para designar ministérios, 
mistérios, ordens religiosas e/ou 
definições teológicas. A cruz, o peixe 
e a Rosa de Lutero são alguns dos 
mais famosos entre os luteranos e 
são exemplos de formas de confis-
são de fé: de forma sintética. (cruz), 
necessitando de uma “chave” para 
sua compreensão (peixe) ou ainda, 
sendo um discurso teológico exten-
so e sofisticado (a rosa).

Entrevista
Entrevistamos vários membros da 
paróquia perguntando-lhes como 
definem “Igreja”. Vejam o que 
pensam eles.

Página 4

Enfoque
O GEELPA tratou em agosto do 
tema “O impacto da escolha do 
Papa no cenário religioso interna-
cional”. Compartilhamos o que os 
palestrantes falaram.
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Variedades
Conheçam um pouco do alemão 
radicado em Porto Alegre, Theo-
dor Wiederspahn, um arquiteto 
sendo cada vez mais redescober-
to e valorizado.
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O capítulo 11 do livro 
de Hebreus narra os princi-
pais fatos da história de Is-
rael ressaltando a fé como 
a força que movia o povo 
e seus líderes. “Foi pela fé 
que...” é a expressão que 
inicia invariavelmente cada 
narrativa.

Estamos nos encami-
nhando para o final de 
2013, com a nítida impres-
são que não nos acomoda-
mos diante dos nossos de-
safios, nem nos deixamos 
mover por circunstâncias 
quaisquer. Foi pela fé que 
demos cada passo. Em 
meio a muita incerteza, 
aparente solidão, demos 
passos movidos pela fé. 
Nossa oração sempre foi: 
“Deus, não sabemos por 
onde seguir. Com a tua sa-
bedoria e a confiança que 
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não nos abandonará, da-
remos o próximo passo”.

Nem nossos erros es-
capam da perspectiva da 
jornada da fé. Através de-
les somos lembrados de 
que somos humanos, de-
pendentes, e que precisa-
mos confiar mais em Deus.

Uma palavra de grati-
dão a todos os membros 
de nossa comunidade. 
Sua solidariedade é fun-
damental para reforçar 
nosso sentimento que es-
tamos juntos na caminha-
da. A contribuição regular 
e consciente , um tema 
tão lembrado em nossos 

contatos com vocês, repre-
sentou o apoio que tanto 
necessitávamos.

Ao lerem esta edição 
do Jornal da Reconciliação, 
já sabemos o resultado da 
Ação entre Amigos que a 
nossa paróquia promoveu. 
Infelizmente, nenhum dos 
números sorteados pela 
Loteria Federal foi vendi-
do. Foi uma iniciativa iné-
dita, pelo menos em anos 
recentes. 

Agradecemos a todos 
e todas que nos apoiaram 
nesta promoção. 

À comissão organiza-
dora, nossa gratidão espe-
cial pela dedicação incan-
sável. A Panambra, nossa 
parceira nesta promoção, 
nosso “Muito obrigado!”.



Fui comprar gás de 
cozinha e na Mário Totta 
me chamou a atenção um 
dos moradores que com 
um saco de lixo na mão es-
tava juntando pedaços de 
papel e plástico, na frente 
da casa dele e de vizinhos. 
Nem ele nem os filhos dele 
tinham jogado aquilo ali. 
Outras pessoas tinham 
feito isso. Mas ele se deu 
ao trabalho de recolher.

Fiquei muito conten-
te. Normalmente a gente 
vê o contrário. Pessoas dis-
farçadamente ou descara-
damente abrem o vidro do 
auto e jogam papel na rua. 
Ali na Mário Totta alguém 
sai de casa, para o meio da 
rua, e junta lixo que outros 
tinham largado. E ele não 
parecia brabo. Dava a im-
pressão de que ele estava 
fazendo aquilo com toda 
a naturalidade.

Se todos e todas agís-
semos assim! Já imagina-

mos isso? Se pegássemos 
um saco plástico e juntás-
semos o lixo na frente ou 
em volta de nossa casa? 
Como poderia ser nossa 
rua, nossa cidade, nosso 
mundo?

E se a gente não pen-
sar somente em lixo de 
papel e plástico. Existem 
muitos outros lixos. Exis-
tem lixos de palavras. Mui-
tas palavras são um ver-
dadeiro lixo, que pessoas 
jogam nos caminhos do 
mundo e da vida. Se as 
pessoas deixassem de jo-
gar palavras/lixo para fora 
de suas bocas. Se pessoas 
recolhessem palavras/lixo 
que foram ditas. Como 

seria nossa casa, nossa 
comunidade?

Existem lixos de ser-
viços. Há serviços que 
pessoas fazem que são um 
lixo. Serviços mal feitos, 
sem capricho, sem amor, 
sem respeito, sem com-
petência. Quem recebe 
esses serviços é enganado, 
prejudicado.

Não sei se aquela pes-
soa da Mário Totta era 
uma pessoa cristã. Não 
me era conhecida. Mas 
o espírito cristão é bem 
assim. O espírito cristão 
tem essa liberdade de re-
colher lixos em sua volta, 
de não espalhar lixos e de 

não produzir lixos. Lixos de 
todos os tipos. De papel e 
plástico, de palavras, de 
serviços e muitos outros 
lixos mais. Há muitos tipos 
de lixos em nosso mundo 
e em nossa vida.

Por isso nós pessoas 
cristãs olhamos para Je-
sus Cristo. Olhamos para 
Ele, aprendemos com ele, 
recebemos forças dele, 
seguimos o exemplo dele, 
pedimos o perdão dele. E 
então somos capazes de 
fazer coisas que sem ele 
não faríamos. Nossa vida 
pode ser renovada, trans-
formada, sempre de novo.

Em nossa fé cristã so-
mos perguntados a vida 
toda se queremos ser pes-
soas que tem a liberdade 
de recolher lixos, pessoas 
que se esforçam para não 
espalhar lixos e pessoas que 
não querem produzir lixos.

O Espírito de Jesus 
Cristo vai estar aí sempre, 
a vida toda, para nos aju-
dar. Podemos apostar nis-
so. E podemos nos ajudar 
nessa fé uns aos outros. E 
as ruas de nossas vidas e 
de nosso mundo vão ser 
mais bonitas. Certamente.

P. em. Wilfrid Buchweitz

3MEDITAÇÃO

Lugar de lixo é na lixeira

Outubro de 2013 – Ano 19 nº 73

Há serviços que 
pessoas fazem que 

são um lixo. Serviços 
mal feitos, sem 

capricho, sem amor, 
sem respeito, sem 

competência.



4 ENTREVISTA

no poder e no amor de 
Deus: A verdadeira igreja 
de Cristo é aquela que 
acolhe a todos com igual-
dade, tranquilizando seus 
corações e suas mentes. É 
um espaço onde a crença 
em Deus e o amor entre 
irmãos pode ser praticado 
abertamente e sem medo 
de represálias, proporcio-
nando o crescimento da 
fé cristã, o equilíbrio e a 
paz espiritual. A principal 
função da Igreja é preser-
var e disseminar os ensi-
namentos de Jesus Cristo 
e instigar o seus membros 
a aplicarem estes ensina-
mentos, através de ações 
que possam auxiliar no 
processo de construção de 
uma sociedade melhor.”

Gustavo Lindorfer, 15 
anos, estudante.

“Igreja transcende 
o aspecto meramente 
institucional-formal. É 
um espaço de convivência        
em que as pessoas estão 
reunidas para compar-

tilhar suas experiências 
espirituais em comunida-
de. Além disto, penso ser 
um importante espaço 
de reflexão individual e 
coletiva, que aproxima as 
pessoas, criando e estabe-
lecendo laços de amizade, 
solidariedade e coesão 
social.”

Lucas França-Garcia, 
27 anos, sociólogo.

“Seriamos ingênuos 
ao optarmos pela “ver-
dade” de que Deus só se 
encontra dentro de uma 
igreja. Não podemos en-
gaiolar Deus numa igreja. 
Deus está dentro de nós, 
nas ruas, nas praças, nos 
seres vivos, na natureza... 
E Deus estando dentro de 
nós, podemos sim, nos 
reunir num lugar honrado, 
aprazível e tranquilo para 
enfim podermos louvá-lo, 
agradecer e reconhecer 
seu amor incondicional. 
Podemos sim ter comu-
nhão com outras pessoas 
e ter mais e mais alegria de 

viver. Esse lugar se chama 
igreja.”

Terezinha Castro, 
52 anos, professora e 

desenhista.

“É um grupo de pes-
soas cristãs que confes-
sam Jesus Cristo como 
seu Senhor e Salvador, 
identificam-se na confes-
sionalidade, têm objetivos 
comuns, dão testemunho 
do amor de Deus, têm por 
valores o amor e o perdão, 
tendo a tarefa de anunciar 
o amor de Deus. Isso pre-
cisa acontecer para fora 
dos muros, de forma bem 
concreta e intensa com o 
próximo. Compreender-se 
parte da Igreja é assumir 
um compromisso com o 
próximo em amor e doa-
ção.”

Cristiane Echelmeier, 
35 anos, pastora escolar.

“Igreja, em termos 
gerais, é a congregação, 
a reunião de pessoas, em 
torno de um mesmo de-
sejo e busca de Deus. 
Para mim, como cristão e 
luterano, é o encontro das 
pessoas neste propósito, 
com ênfase no convívio 
com os irmãos para, atra-
vés da leitura bíblica, da 
convivência, do canto e 
do apoio mútuo, crescer 
espiritualmente e encon-
trar sentido para viver. 
Jesus disse: “Onde dois ou 
três se encontrarem em 
meu nome, lá eu estarei 
entre eles”. Para a Igreja, 
é necessária uma estrutura 
material, com um local e 
um templo, além de uma 
organização”. 

Remi Klein, 71 anos, 
administrador.

O que é Igreja?

Nossos conceitos nos 
acompanham pela vida e 
vão sendo reformulados 
conforme nossas visões de 
mundo, nossas demandas 
emocionais momentâneas 
e nossa experiência de 
vida. Não seria diferente 
quando falamos sobre 
Igreja. Em tempos em que 
o dogmatismo vem, em 
boa hora, sendo superado 
por  uma v i são  mais 
relacional da experiência 
cristã, é muito oportuno 
que ouçamos como as 
pessoas enxergam a Igreja, 
a partir de sua experiência. 
Nesta edição em que o 
Jornal da Reconciliação 
s e  d e d i c a  a o  t e m a 
“Igreja e Ecumenismo”, 
procuramos ouvir o que 
nossos membros pensam 
a respeito da Igreja. 
Apreciem suas valiosas 
contribuições.

“A Igreja é o corpo de 
Cristo, ou seja, é formada 
por todas as pessoas 
que, ao serem batizadas, 
são aceitas por Deus de 
graça, sem que precisem 
fazer algo para ganhar 
seu amor e aprovação. 
Embora nada precise ser 
feito, a Igreja atua em 
resposta ao amor de Deus. 
Assim, a Igreja também 
é uma comunidade que 
ajuda o próximo em nível 
local, nacional ou global. 
Ou seja, a Igreja deve se 
colocar em favor de paz e 
justiça a todas as pessoas, 
onde quer que estejam, 
em oração e ação prática.”

Thomas Kang, 28 anos, 
economista e professor.

“Local de encontro 
de pessoas que acreditam 
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Francisco sempre teve 
um compromisso com o 
social e missionário. Re-
velou-se cuidadoso, con-
ciliador e mediador, sem 
condenar as posturas mais 
ousadas que ocorriam na 
frente pastoral. Demons-
tra boa capacidade de 
administrar conflitos, uma 
exigência para a adminis-
tração do seu cargo atual.

Na dimensão espiri-
tual e intelectual, Susin 
destacou que Francisco é 
disciplinado, mostrando 
uma linguagem militante, 
a de um “combatente je-
suíta”. Mas sua esponta-
neidade vem de um estilo 
franciscano. Trabalha de 
forma colegiada e sinodal 
e do ponto de vista dou-
trinário está vinculado 
ao ministério tradicional 
da Igreja, o que não é de 
mudanças.

Por outro lado, no voo 
de retorno para Roma, 
diante os jornalistas, em-
bora recordando a oposi-
ção da Igreja ao casamen-
to gay, não fez nenhuma 
condenação moral aos 
homossexuais, dizendo: 
“Se uma pessoa é gay e 
procura o Senhor com 
boa vontade, quem sou eu 
para julgá-la?”.

Com esse estilo de ser 
e de agir, sem colocar-se 
como dono da verdade, 
pode reacender a possi-
bilidade do surgimento e 
continuação dos debates 
ecumênicos levantados 
no Concílio Vaticano II e 
também esperanças de 
mudanças.

José Sperb

Susin afirmou que a 
vinda de Francisco é uma 
continuidade de um mo-
mento importante na Igre-
ja. A surpresa na renúncia 
de Ratzinger assinala a 
separação do cargo da sua 
pessoa, dessacralizando 
assim a figura do papa. 
Essa separação continua 
com Francisco, o qual 
menciona que, em pri-
meiro lugar ele é Bispo de 
Roma, isto é, um bispo 
entre os demais.

5ENFOQUE

O impacto da escolha do Papa no cenário religioso internacional

evangelização destinado 
a todos habitantes da 
cidade; assistência aos 
pobres e doentes, e o tra-
balho conjunto de padres 
e leigos. 

Criticou que, curio-
samente, não houve um 
encontro ecumênico com 
lideranças de outras igre-
jas quando da sua visita 
ao Brasil, fato que era 
costume, inclusive com 
Bento XVI.

No almoço da GE-
ELPA do mês de agosto, 
Rudolf von Sinner, doutor 
em Teologia, Professor de 
Teologia e do Curso de 
Pós-Graduação da EST/
IECLB, e Luiz Carlos Susin, 
frei capuchinho, doutor 
em Teologia, professor da 
PUC/-RS e na Escola Supe-
rior de Teologia e Espiri-
tualidade Franciscana em 
Porto Alegre, discursaram, 
procurando avaliar os pri-
meiros sinais e o significa-
do do novo Papa Francisco 
entre nós.

Rudolf demonstrou 
em sua análise que o Papa 
é um homem prático, con-
servador, com um poder e 
liderança revestida de ser-
viço, e que com simplicida-
de deseja confessar o Cris-
to. Tem como projeto: “se 
você segue a Cristo, você 
compreende que pisar na 
dignidade de outra pessoa 
é um pecado sério”.

Aponta que o ex-ar-
cebispo de Buenos Aires 
teve um projeto de missão 
baseado na comunhão 
e na evangelização, com 
quatro objetivos princi-
pais: comunidades abertas 
e fraternas; um laicato 
informado e exercendo 
liderança; empenho de 

Francisco é um homem prático,            

conservador, com um poder e liderança 

revestida de serviço, e que com simplicidade 

deseja confessar o Cristo.
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6 GRUPOS

Tem um Bem-te-vi mo-
rando no meu Guapuruvu, 
cantando já de manhã 
cedo: “Bem-te-vi, bem-
-te-vi”. De repente parece 
que cansou da monotonia 
do seu recado. Agora can-
ta “bem-te-vi, bem-te-vi” 
uma vez e o resto do dia 
se limita a um abreviado 
“te-vi, te-vi”. Mesmo assim 
alegra a rotina do meu 
dia-a-dia.

Existe no Clube Arco-
-Íris um grupo de senhoras 
que gosta de cantar. É o 
Coral Arco-Íris, do qual sou 
a regente. Ensaiamos um 
programa a ser apresen-
tado num culto da nossa 
igreja. Mais uma vez um 
domingo frio e chuvoso. 
Alguém perguntou: “Va-
mos cantar mesmo com 

este tempo feio?” “Vamos, 
sim, pois assumimos o 
compromisso!” E lá fo-
mos nós, o coral em peso, 
uniformizado, cantando a 
plenos pulmões. Os fartos 
aplausos foram, em boa 
parte, homenagem a nos-
sa disciplina e disposição. 
Ai, que belo dia!

A moral da história: 
Tudo depende de nós, da 
nossa atitude para enfren-
tar as adversidades do dia. 
Exemplificando este pen-
samento, vou citar a es-
critora cubana-americana 
Anaïs Nin (1903-77): 

“Aquilo que chama-
mos nosso destino é, na 
verdade, nosso caráter.”

Sofia Renner             

Ai, que belo dia!

anos com um piquenique 
numa praça da cidade. 
Convidou 50 pessoas. O 
aniversário era no meio 
do inverno. O domingo 
amanheceu frio e chuvo-
so. Mas não é que na hora 
do piquenique surgiu o 
sol, tornando a festa um 
grande sucesso!Ai, que 
belo dia!

Ai,  que belo dia! 
Quanta alegria! Uma me-
lodia eu vou cantar... É o 
que cantamos no Clube 
de Idosos Arco-Íris. Mas e 
quando o dia não se apre-
senta tão belo assim?

A filha de uma ami-
ga resolveu comemorar 
seu aniversário de 50 

também do Seminário 
Aberto da OASE Sinodal 
em Novo Hamburgo e da 
12ª Assembleia Sinodal 
Ordinária em São Leopol-
do. Com tristeza comuni-
camos o falecimento de 
Beatriz Böck, aos 83 anos, 
nossa ex-presidente de 
1983 a 1986. Assim é nos-
sa OASE: feita de pessoas 
que gostam de colaborar, 
trabalhar em união, par-
ticipar de muitas coisas 
boas e alegres. Precisamos 
de mais gente para ajudar, 
investir seu tempo nas 
tardes de quinta-feira, não 
importa o credo, profissão 
ou idade, todas são bem-
-vindas.

Dorali Konrad Schuck
Vice-Presidente

OASE em foco – Café Colonial

temunho e serviço que po-
demos oferecer. Testemu-
nho e serviço são o nosso 
lema, são os elementos 
chave para que possamos 
realizar humildemente o 
trabalho que Deus espera 
de nós. Também participa-
mos da alegria das outras 
OASEs, como a festa dos 
100 anos da OASE de 
Sapiranga. Participamos 

esquecer as maravilhosas 
cucas de uva, coco, laran-
ja e outras mais.

A nossa presidente 
Carole Konig orientou e 
traçou os rumos de toda 
a festa, incansável e aten-
ta aos mínimos detalhes. 
A nossa, assim como as 
outras OASEs, demonstra 
como é importante o tes-

Chovia muito e o ven-
to era gelado, parecia que 
todo o nosso esforço não 
traria grandes resultados. 
Mas, dentro do salão de 
festas, o trabalho conti-
nuava e, se as expectativas 
eram um tanto baixas, 
a esperança foi maior. A 
esperança se transformou 
em alegria, pois o nosso 
evento foi um sucesso. 

O 10º Café Colonial 
gerou renda para a re-
forma da nossa cozinha. 
Nada disto seria possível 
se não houvesse o es-
forço da grande equipe 
da OASE Matriz. Houve 
a colaboração de todo 
o grupo. Fizemos tortas, 
bolos, pizzas, waffles, ca-
nudinhos, e pasteis, sem 
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7NOTÍCIAS

Em Provérbios 22:6 
está escrito: “Ensina a 
criança o caminho que 
deve andar e ainda quando 
for velho, não se desviará 
dele.” A tarefa de instruir 
as crianças nos passos da 
fé é de toda a comunidade.

A partir do tema GRA-
TIDÃO, trabalhado durante 
um culto infantil, crianças 
sugeriram que as ofertas 
de gratidão, as moedinhas 
trazidas todos os domin-
gos por elas, fossem co-
locadas no cofrinho sobre 
o altar. Esse cofrinho será 
aberto no mês de outubro, 
para comprar brinquedos 
para as crianças carentes 
das creches da paróquia.

Pa. Cristiane Echelmeier

Culto infantil – espaço de aprendizagem e convivência!

muito simples: elas creem 
em Deus. E creem em um 
Deus que é bom, que é 
protetor, amigo, que cui-
da delas o tempo inteiro e 
que dá a elas tudo o que 
elas têm. 

ele ensinou. As crianças 
reconhecem o espaço do 
Culto Infantil como sendo  
seu, onde elas convivem 
com outras crianças e vi-
venciam a sua fé. A vivên-
cia de fé das crianças é 

Todos os domingos 
muitas crianças se reúnem 
para o Culto Infantil. O en-
contro é preparado pelas 
orientadoras com bastante 
cuidado, desde a história 
a ser trabalhada, os can-
tos, as brincadeiras ou 
dinâmicas até as atividades 
manuais. As histórias são 
parte de um planejamen-
to mensal, baseado no 
material elaborado pela 
IECLB para o trabalho com 
crianças. Cada orientadora 
compreende a importância 
de seu papel na educação 
de fé das crianças acolhi-
das no culto.

Algumas ouvem pela 
primeira vez uma narração 
bíblica ou mesmo a respei-
to do amigo Jesus e o que 

Lembrança do Batismo
recorda a cada um(a): “Não 
tenha medo! Sempre estou 
ao teu lado, assim como 
esteve com Pedro em meio 
ao mar revolto”.

Assim, a família relem-
brou o Batismo e todos 
retornaram felizes para 
casa, com um display para 
ser colocado na escrivani-
nha que diz: sou batiza-
do. As crianças de 6 anos 
receberam uma Bíblia das 
Crianças. A equipe da Pas-
toral do Batismo, do Culto 
Infantil e da Música para 
Crianças* ficaram muito 
contentes com a participa-
ção de todos(as). 

Valeu!

P. Werner Kiefer

* Música para Crianças acontece 

todas as quintas à noite.

no chão, bem juntinho ao 
pano em que os persona-
gens se moviam em som-
bras misteriosas.

Depois da história, elas 
foram até a pia batismal, 
onde relembraram o seu 
Batismo. 

– Por que se batiza? 
Perguntou uma criança. 

– Quando a gente gos-
ta de alguém, o que faze-
mos? Ficamos perto dessa 
pessoa, damos um abraço, 
brincamos... Amigo que é 
amigo fica sempre conos-
co, deixando a sua marca 
em nossa vida. No Batismo 
Jesus mostra o quanto 
somos importantes. Deus 
que fez a água e através 
dela deixa um sinal na nos-
sa vida. Água nos lembra 
vida. Por meio dela Deus 

A família foi então ao 
culto relembrar a Oferta da 
Graça de Deus no Batismo. 
29 de setembro foi um 
domingo muito especial. 
Crianças tocaram flauta; 
uma mini orquestra en-
cantou a todos; a história 
de Pedro foi contada. As 
crianças estavam sentadas 

– Venha, levanta! Hoje 
vamos à igreja! 

– Ah, mãe, estou com 
sono... 

– Olha, recebemos o 
convite para o culto onde 
relembraremos o Batismo. 
Não podemos deixar de ir. 
O dindo e a dinda também 
estarão conosco.
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História da Pa
O Sínodo Teuto-Evangélico, criado em fevereiro 

de 1868, foi a primeira tentativa efetiva de unir as 
comunidades num sínodo. Foi uma iniciativa ligada 
a dois nomes em especial: do pastor Hermann 
Borchard e do Dr. Friedrich Fabri. Dois problemas 
eram alvo de sua atuação: a falta de atendimento 
pastoral e a falta de pastores formados, pois muitos 
atuavam sem preparo adequado.

Essa primeira tentativa de formação de uma 
união corporativa sinodal partiu dos pastores e não 
das comunidades, por isso sofreu sérias resistências 
por parte de várias comunidades, ou por desejarem 
preservar sua independência ou por discordarem 
do projeto teológico-cultural desta iniciativa.

A saída do pastor Kleinghünther e a sua 
eleição, em 1870, como presidente do Sínodo, 
estavam ligadas à crescente crítica ao liberalismo 
que tinha em Porto Alegre sua principal liderança. 
O projeto do Sínodo Teuto-Evangélico não foi 
bem-sucedido, sendo encerrado em 1875 devido à 
grande oposição de comunidades e suas lideranças.

Assim, o pastor Collmann foi enviado a Porto 
Alegre. A comunidade imaginou que um pastor 

liberal se preocupasse menos com a fé evangélica 
e com uma vida cristã. Entretanto, o pastor era 
bem diferente da perspectiva imaginada e, por isso, 
ele passou a ser indesejado na comunidade. Ele 
permaneceu apenas até 1877, sendo substituído 
pelo P. Volkmar Köhler, que era professor particular 
em Porto Alegre. Mais tarde, ele foi sucedido pelo 
P. Carl Schäfer, que não era teólogo, mas se tornou 
muito querido pela comunidade que queria ordená-
lo. Entretanto ele teve de deixar a comunidade em 
1893 e foi sucedido pelo P. Schwarz. Este veio a 
falecer em 1914. 

Predominavam ideias de liberalismo e também 
da maçonaria alemã. Os líderes eram muitas vezes 
os mesmos que dirigiam a Comunidade Evangélica, 
a Associação, o Colégio Hilfsvereinschule, o 
clube e o hospital. O influente jornalista Carl von 
Koseritz propunha o progresso da civilização 
e o germanismo local. Nesse contexto cabia à 
comunidade reunir os evangélicos, construir sua 
igreja, manter a escola e o cemitério e convocar 
um pastor capaz de orientar este povo de acordo 
com o Evangelho.

Carl von Koseritz publica em 1872 o livro Roma 
perante o Século, um manifesto contra o novo 
dogma da Igreja Católica que dava poderes de 
infalibilidade ao papa. Esta publicação provoca sua 
excomunhão da Igreja Católica. Maçom e estudioso 
da filosofia espírita, Koseritz entra para a Igreja 
Evangélica. Foi opositor ferrenho dos jesuítas e 
condenava todo fervor religioso.

Com a proclamação da República, em 1889, 
mudaram as condições de vida das demais religiões 
na medida em que o catolicismo não era mais a 
religião oficial. Os locais de culto evangélico agora 
podiam ser identificados exteriormente como 
igrejas. A opção de muitos foi o anexamento de 
uma torre ao prédio até então em uso, o que foi 
o nosso caso também.

A ideia de ornar a igreja tomou corpo, e, após 
muita discussão e campanha foi lançada, em 1901, 

Pastor Kleinghünther



róquia Matriz
a pedra fundamental da torre. Um ano mais 
tarde, lá do alto do “Beco do Rosário” erguia-
se a torre vermelha com os seus três primeiros 
sinos. A torre com 34m, em estilo gótico, autoria 
do arquiteto alemão Johann Grünewald, foi 
inaugurada em 7 de setembro de 1902.

“Nos últimos anos um lindo e grande órgão 
foi trazido e instalado na igreja; o interior da 
igreja recebeu melhorias e foram colocados os 
sinos e o relógio a seu serviço. Isso certamente 
são encargos que testemunham o grande 
interesse que têm os membros da comunidade. 
[...] O culto festivo no Domingo de manhã se 
passou de modo digno. Já antes do início do 
culto, a igreja enfeitada com flores e ramos 
verdes estava lotada até o seu último lugar. O 
culto foi conduzido com canto coral de Schiller: 
“Holder Friede, süße Eintracht”. O pastor local, 
P. Schwarz, presidiu a liturgia, o P. Sinodal 
Dietschi conduziu o ato de consagração com 
a assistência do P. Dr. Rotermund e Pechmann. 
[...] De modo preciso e belo foram conduzidos 
os hinos corais, em particular o magnífico Ich 
bete an die Macht der Liebe (eu oro ao poder 
do amor), bem como o canto solo da professora 
de canto, senhorita Brandt. Quando, ao soar os 
sinos e acordes do órgão, a comunidade festiva 
cantou, de pé, o conhecido canto Nun danket 
alle Gott, se podia ver lágrimas em alguns olhos. 
[...] À noite, às 19 horas, teve início, na igreja, 
mais um culto festivo. O coral da igreja alegrou 
novamente com seus melhores cantos e a senhorita 
Protzen também se apresentou com um canto solo 
acompanhado de instrumento musical. Na pausa 
intermediária, os pastores presentes proferiram 
pequenos discursos. O P. Schwarz falou sobre 
sua experiência durante os 30 anos de atuação, 
em particular dos que estavam em relação com 
a comunidade de Porto Alegre, lembrando de 
honrosos membros já falecidos de Porto Alegre que 
serviram à comunidade e à germanidade. Que a 
comunidade permaneça assim e que a comunidade 
evangélica de Porto Alegre, que tanto realizou 

na região pela igreja e escola, seja um exemplo 
e não permaneça quieta em seu trabalho. Ainda 
há muito a fazer. Porto Alegre se tornou uma 
grande cidade que coloca bastante exigências; 
aqui surgem necessidades sociais e prejuízos (...) e 
graças a Deus – não faltam os homens de negócios 
e operários que têm seu coração no correto lugar e 
se colocam à disposição. Disso dá provas a história 
da comunidade, principalmente nos últimos anos.” 

Aos três sinos originais, em 1905 o casal 
Frederico Henrique Sperb doava, por ocasião da 
confirmação de seu filho, um sino maior, como sinal 
de gratidão. Em 1926 chegou um quarto sino.

A Paróquia Matriz de Porto Alegre finalmente 
ganhava a feição com a qual se manteria até a 
década de 60.

Fontes: www.ieclbhistoria.org.br e o artigo “O luteranismo 
no Brasil meridional no século XIX: da autonomia à 

institucionalização” de Roberto Radünz



10 NOTÍCIAS

Notícias do Arco-Íris
Registramos com sa-

tisfação a adesão ao Clube 
Arco-Íris de duas novas só-
cias que tomam parte das 
reuniões quinzenais, dos 
ensaios semanais do Coral 
e do Curso de Ginástica.

Leocadia Rheinholz, 
colaboradora incansável 
do Arco-Íris, mudou de 
endereço. Está numa casa 
geriátrica, onde está sendo 
bem cuidada, aproveitan-
do o descanso merecido, 
depois de anos de dedica-
ção à sua comunidade.

Sofia Renner
Coordenadora do Arco-Íris

No mês de julho ho-
menageamos a data da 
imigração alemã, sendo 
que o coral contribuiu 
com canções folclóricas 
em língua alemã e língua 
portuguesa, houve so-
los de canto com acom-
panhamento ao violão e 
palavras alusivas à data, 
músicas executadas por 
duas sócias ao acordeão 
e grande grupo de sócias 
que homenagearam seus 
antepassados, vestindo 
roupas da época, dando 
cunho especial ao ambien-
te em demonstração de 
culto e respeito à vinda dos 
imigrantes alemães.

Projeto Cultural Lutero e a Imigração Alemã

iniciativa são alcançar seis 
cidades do Sul do Brasil, 
permanecer 60 dias em 
cada uma das cidades, 
receber, pelo menos, 40 
mil visitantes, e atrair um 
grande número de estu-
dantes de escolas públi-
cas”, explicou Christian 
Cohn, representante da 
Plural Cultura e Esporte, 
parceira no Projeto.

Na abertura do even-
to, o Coordenador do Gru-
po de Trabalho dos 500 
Anos da Reforma, Sr. Zenar 

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB), a Igreja Evan-
gélica Luterana do Brasil 
(IELB) e o Instituto Prover 
oficializaram, no dia 24 de 
julho último, a parceria no 
Projeto Cultural Lutero e a 
Imigração Alemã, no Sa-
lão do Plaza Porto Alegre 
Hotel, em Porto Alegre/RS.

O Projeto é uma ex-
posição itinerante que irá 
percorrer diversas cidades 
do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, em função 
do Jubileu de 500 anos da 
Reforma Luterana, a serem 
completados em 2017, e 
dos 190 anos da imigração 
alemã.

“A exposição está di-
vidida em ‘A Europa e o 
mundo em 1515’, ‘Martim 
Lutero e as ideias reformis-
tas’ e ‘A imigração alemã 
no Brasil’. As metas desta 

Eckert, fez uma retrospec-
tiva das ações relaciona-
das ao Jubileu, realizadas 
desde 2011 até a presente 
data, em Porto Alegre, e 
explicou quais são os ob-
jetivos da exposição.

A assinatura do Con-
vênio também foi oportu-
nidade para o P. Dr. Walter 
Altmann, Coordenador do 
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Fonte: IECLB

Comitê Mundial dos 500 
anos da Reforma, Modera-
dor do Conselho Mundial 
de Igrejas e ex-Pastor Pre-
sidente da IECLB compar-
tilhar encaminhamentos 
em relação ao Jubileu da 
Reforma. 

Em 31 de outubro de 
2017, em locais represen-
tativos, acontecerão cultos 
de uma hora, a serem 
transmitidos, via Internet, 
durante 24 horas, come-
çando pelo Leste e moven-
do-se a Oeste, hora após 
hora, ao redor do mundo. 
“O dia 31 de outubro de 
2017 será um marco, mas, 
após esta data, as ações 
devem continuar”, frisou 
o Moderador do Conselho 
Mundial de Igrejas.
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O que é o Programa Nota Fiscal Gaúcha?

- Mais recursos a se-
rem aplicados nos seus 
projetos;

- Maior visibilidade de 
suas ações e projetos;

- Ampliação da com-
preensão de seu trabalho 
pela sociedade;

Nota Fiscal Gaúcha 
é um programa que, por 
meio da distribuição de 
prêmios, visa a incentivar 
os cidadãos e cidadãs a so-
licitarem a inclusão do CPF 
na emissão do documento 
fiscal, no ato de suas com-
pras, bem como conscien-
tizá-los sobre a importância 
social do tributo. Através 
do Programa, os cidadãos 
concorrem a prêmios de 
até R$ 1 milhão (um milhão 
de reais); as entidades so-
ciais por eles indicadas são 
beneficiadas por repasses, 
e as empresas participantes 
reforçam sua responsabili-
dade social com o Estado e 
a sociedade gaúcha.

Passo a passo:

1) Entre no endereço 
https://nfg.sefaz.rs.gov.br.

2) Clique em “Cida-
dão”, depois em “Cadas-
tre-se”. Digite seu CPF e 
data de nascimento.

3) Como entidade a 
ser beneficiada, selecione 
“COMUN. EVANGÉLICA 
DE POA”

4) A cada compra com 
cupom fiscal, sempre faça 
questão de identificar-se 
através do CPF;

5) Além de ajudar nos-
sas entidades, não esqueça 
de consultar o site para ver 
se foi premiado.

- Maior interação com 
a comunidade;

- Substituição das cau-
telas físicas por bilhetes 
eletrônicos;

- Sistema de pontua-
ção mais simples e trans-
parente.

Na Europa, com Lutero

quase vinte dias, em agos-
to último, realizamos uma 
viagem de sonhos pela 
Europa. Visitamos Alema-
nha, Áustria, Itália, Suíça e 
França. Foi um mergulho 
na História do Velho Con-
tinente, em suas belezas 
naturais com florestas e 
flores, rios e montanhas, 

A certa altura da via-
gem, ao fazer a contagem 
de costume, o guia falou: 
“Com Porto Alegre, eu não 
me preocupo. Elas cuidam 
umas das outras”. “Porto 
Alegre” éramos nós sete, 
da Paróquia Matriz: Cecília, 
Dóris, Elaini, Helena, Liane, 
Marli e Traudi. Durante 
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Quais os benefícios para as entidades sociais?

porta Lutero pregou suas 
noventa e cinco teses. E 
em Worms conhecemos 
o monumento a Lutero. 
No centro desta cidade, 
ao meio-dia, os sinos da 
igreja luterana tocaram a 
melodia “Deus é castelo 
forte e bom”!

Dresden, que foi total-
mente destruída no final 
da Segunda Guerra, é hoje 
de novo uma linda cida-
de, em cujo centro está a 
magnífica “Frauenkirche”, 
totalmente reconstruída e 
restaurada. Ali pudemos 
assistir ao culto do meio-
-dia. Emocionante demais!

Damos graças a Deus 
porque Ele é o criador des-
te mundo que nos oferece 
tanta beleza para conhecer 
e admirar. Damos graças a 
Deus porque pudemos rea-
lizar esta viagem de sonhos!

Liane Dagmar Schmidt

as cidades e as gentes. 
Ouvimos sobre os povos 
bárbaros e os romanos, 
a nobreza medieval e os 
camponeses. O que hoje é 
uma rua, já no tempo de 
Cristo era um caminho! 
Onde houve duas grandes 
guerras e um muro a sepa-
rar os homens, hoje reinam 
a paz e a prosperidade.

Cerca de quarenta 
pessoas formavam o gru-
po de viajantes, reunindo 
gaúchos, catarinenses e 
paranaenses. Num clima de 
amizade, a cada dia com-
partilhávamos novas sur-
presas e encantamentos.

Como luteranas, nos-
sas emoções mais especiais 
foram inspiradas por três 
fatos. Visitamos o castelo 
de Wartburg, onde Lutero 
traduziu a Bíblia para o 
alemão. Assistimos a um 
culto na igreja do castelo, 
em Wittenberg, em cuja 



Beatriz Maria Molter, fale-
cida em 22/07/2013, aos 
66 anos.

Bernardino Bruno Bender, 
falecido em 03/07/2013 
aos 94 anos.

Elsita Endres, falecida em 
13/07/2013 aos 89 anos.

Liria Jung Kühn, falecida 
em 21/07/2013 aos 82 
anos.

Beatriz Klein Bock, falecida 
em 12/08/2013, aos 82 anos.

Andreas A. Eberhart, fale-
cido em 12/08/2013, aos 
51 anos.

Margarete Elli Conrad, 
falecida em 10/08/2013, 

12 OFÍCIOS E AGENDA

BATISMOS

Enrico Schmidt Kirschnick 
Bellanca, filho de Eduardo 
Tavares Bellanca e Luciana 
Schmidt Kirschnick.
Maria Eduarda Tietböhl 
Garcez Rodrigues, filha de 
Gustavo Garcez Rodrigues 
e Helga Vanda Tietböhl 
Costa. 
Henrique Schenato Bisch, 
filho de Rafael da Cunha 
Bisch e Letícia Krause 
Schenato Bisch.

ÓBITOS

Marcia Denise Gressler, 
falecida em 22/06/2013 
aos 48 anos.

MEMBROS NOVOS

Andreas Müller e sua fi-
lha Betina Corrêa Müller; 
Adriana Edilse Richter seu 
esposo Julio Cesar dos 
Santos Loreto e seus filhos 
Allexia Mirela Richter e 
Ramiro Loreto; Anselmo 
Brust; Artur Cesar Brenner 
Peixoto sua esposa Vera S. 
Fleck Brenner Peixoto; Ilse 
Elma Fetter Difini; Liselot-
te Wanke de Melo; Karin 
Sabrina Lorenz Kupas e 
seu esposo Valmir Kupas; 
Fernanda Scharfenber-
ger Maciel; Frederico Max 
Eberhart e sua esposa Lu-
ciana Ferreira Lessa.

Ofícios
aos 98 anos.

Neusa Lima de Mello, fa-
lecida em 15/08/2013, aos 
78 anos.

Lenir Heinen, falecido em 
31/08/2013, aos 64 anos.

Wilmar Martinho Cogo, 
falecido em 15/09/2013, 
aos 87 anos.

Marion Fischer Selk, fale-
cida em 15/08/2013, aos 
81 anos.

Leny Hartffelder Pfeifer, 
falecida em 13/09/2013, 
aos 69 anos.

Carlos de Oliveira Got-
tschald,  fa lec ido em 
17/09/2013, aos 91 anos.

Agenda
26 e 

27/10
 Fim de Semana para Casais

27/10 19h Concerto Vésperas

31/10 20h
Celebração da Reforma (Veja 
cartaz ao lado!)

7/11 8h30-18h Bazar de Natal da OASE
10/11 12h Almoço (Gr. Emaús)
13/11 19h Dir. Lupi
24/11 19h Concerto Vésperas

27/11 12h GEELPA
30/11 8h30 Conselho Avaliação
1/12 19h Culto de Bênção a Casais
1/12 19h Culto de Encerramento
5/12 14h Encerramento OASE

08/12 10h Culto Confirmando Jubilares
 8h30-12h Feirinha de Natal

22/12 19h Concerto de Natal do Grupo 
Cantabile
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Está prevista para os dias 30 de outubro a 8 de 
novembro de 2013 a X Assembleia do Conselho Mundial 
de Igrejas/CMI, em Busan, Coreia. O seu compromisso é 
determinar o programa de ação do CMI para os próximos 
anos, eleger os membros dos órgãos diretivos e de se 
pronunciar publicamente em nome das igrejas membros. 
Também será oportunidade única para que a comunidade 
de igrejas-membro se reúnam para orar e celebrar. O tema 
será “Deus da vida, conduze-nos à justiça e à paz”. Trata-
se não somente de um slogan, mas da possibilidade de 
enfocar o tema teologicamente e para estabelecer ações 
programáticas para antes, durante e depois da Assembleia. O 
nosso membro, o jovem Thomas Kang será um dos delegados 
que representará a IECLB.

Fonte: luteranos.com.br

X Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas
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morte, mas sem a morte, 
o coração não se define 
em termos de vida plena. 
Ao morrermos com Cris-
to, há ressurreição, nova           
existência.

A rosa branca é a luz 
da ressurreição. Expressa a 
alegria e o conforto na par-
ticipação do cristão já ago-
ra na nova vida que Cristo 
presenteia pela graça.

O azul é símbolo de 
provação. Fé e vida pos-
suem diferenças, porém a 
alegria e a fé vencem as cir-

cunstâncias de sofrimento. 
Mesmo na ambiguidade, 
há esperança da realização 
já agora das promessas             
de Deus.

O círculo dourado cir-
cunda tudo. Como o ouro é 
valioso e dura para sempre, 
a fé aponta para a salvação 
já conquistada por Cristo.

P. Cláudio Kupka

O mistério (desvendado) da Rosa de Lutero 

Saxônia queria ofertar a 
Lutero. Lazarous Spengler, 
amigo comum, foi incum-
bido de sondar Lutero a 
respeito do significado da 
rosa e suas cores. Lutero, 
que acompanhava angus-
tiosamente o transcorrer 
da Dieta de Augsburg a 
partir de um castelo em 
Coburg, escreve a carta em 
8 de julho de 1530.

A carta revela a inten-
ção de Lutero de assumir 
a Rosa como compendio 
sintético de sua teologia.

Coração e cruz pre-
cisam ser compreendidos 
em dualidade. Somente a 
cruz, seria um símbolo de 
derrota, morte. Somente 
o coração, seria símbolo 
da vida natural, de um ser 
humano sem Deus. A rela-
ção cruz/coração redefine 
o sentido da vida humana. 
A cruz alcança a justiça ao 
coração através da fé no 
crucificado. Cruz significa 

de vida. Encontrou no es-
paço monástico a mesma 
simbologia agora reinter-
pretada espiritualmente. 
A rosa branca dos vitrais 
da igreja de seu convento, 
se une ao coração símbolo 
da ordem agostiniana. A 
terceira dimensão adquire 
um contorno teológico 
decisivo. Este é o contexto 
decisivo da elaboração da 
rosa. A dedicação à carreira 
acadêmica/teológica cau-
sou importantes desdobra-
mentos na vida de Lutero. 
Autenticidade e coragem

de Lutero na colocação de 
suas ideias o levou a criar

uma marca pessoal, sinal 
da afirmação e autentici-
dade de suas ideias. Lutero 
decidiu coincidir todos 
esses elementos com uma 
afirmação sintética e visual 
de sua teologia.

O significado da Rosa

A origem da explicação 
do significado da Rosa foi 
oportunizada pelo presen-
te de um anel-sinete que 
o Duque João Frederico da 

O significado da Rosa 
de Lutero está ao nosso 
alcance graças ao próprio 
Lutero. Ele o fez em uma 
carta, preservada em sua 
obra. Porém nossa tarefa 
não é tão simples. Muitas 
questões permanecem, 
pois, além da sua origem 
histórica, nos cabe inter-
pretar este relato tão con-
ciso e denso de significado.

 A origem da Rosa

Há uma dimensão pes-
soal e familiar a ser inves-

tigada. Lutero, apesar de 
ter frustrado o projeto aca-

dêmico e profissional que 
seu pai planejou para ele, 
com a brusca decisão pela 
vocação religiosa, buscou 
preservar sua identidade 
familiar ao fazer referência 
à rosa branca que consta 
no brasão de sua família. 
Sua vocação e redefinição 
de seu vínculo familiar 
aponta para uma segunda 
dimensão, a sua vivência 
pessoal de fé. A vida mo-
nástica exigiu a elaboração 
de sua identidade e projeto 
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a) Rosa do brasão da família; b) do vitral da igreja do convento em Erfurt; c) da ilustração de seus primeiros escritos; d) primeira versão completa da 
rosa; e) alto-relevo da porta de sua casa em Wittemberg; f) versão colorida da rosa sem datação.

A Rosa da Lutero, além de ser uma marca 

pessoal da vida de Lutero, tornou-se a marca e 

síntese da teologia luterana.
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de Rudolf Ahrons, uma das 
empreiteiras mais próspe-
ras do Estado com quem 
elaborou inúmeros proje-
tos, entre eles os prédios 
do Asilo Pella e Betânia, em 
Taquari, com as respectivas 
capelas. Com o início da 
Primeira Guerra Mundial 
em 1914, desligou-se de 
Ahrons e fundou seu pró-
prio escritório. A década de 
1920 alternou progresso 
e estagnação, sendo que 
o começo dos anos 1930 
trouxe uma paralisação 
geral dos negócios, o que 
levou ao fechamento de 
seu negócio em 1932. Em 
1933, com a exigência 
do registro profissional, 
Theo foi rebaixado para a 
categoria de “construtor 
licenciado”.

Data desta época o 
início de sua parceria com 
o Sínodo Riograndense, 
atual IECLB, recebendo do 
Pastor Gottschald o apoio 
para retomar seu trabalho. 
Seguiram-se a construção 
da Escola Pré-Teológica 
no Morro do Espelho em 
São Leopoldo e da Casa 
Sinodal. Em Porto Alegre 
realizaria diversos estudos 
para ampliação da Igreja 
Matriz na Rua Senhor dos 
Passos (projeto original de 
Johann Gruenewald), que 
não chegou a ser concre-
tizada.

Durante a Segunda 
Guerra Mundial (1939-
1945) foi preso, sob a 
acusação de ser alemão. 
Após o conflito, associou-
-se a Friedhold Rhoden. 
Abriu escritório na cidade 
de Novo Hamburgo, onde 
foi responsável por algu-
mas obras.

Quem transita por 
Porto Alegre certamen-
te não pode deixar de 
reconhecer nas ruas o 
patrimônio deixado pelas 
obras do arquiteto alemão 
Theodor Wiederspahn. 
O conjunto de prédios 
históricos remanescentes 
da virada dos séculos XIX 
e XX formam hoje o prin-
cipal núcleo patrimonial 
da cidade. A imponência 
das construções da praça 
da Alfândega, e que fo-
ram preservadas, como o 
Banco da Província, atual 
Santander Cultural, o pré-
dio dos Correios & Telégra-
fos, hoje Memorial do Rio 
Grande do Sul, e a Dele-
gacia Fiscal, hoje Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, representam apenas 
uma pequena parte da 
produção do arquiteto.

Nascido em Wies-
baden, em 1878, Theo 
emigrou para o Brasil em 
1908 – justamente num 
momento em que Porto 
Alegre crescia, a economia 
decolava, e o Rio Grande 
do Sul aparecia como o 
terceiro Estado mais im-
portante do Brasil. De iní-
cio trabalhou no escritório 

Theodor Wiederspahn - o arquiteto de Porto Alegre

Pode-se dizer que ele tinha 
uma linguagem eclética, 
que é a mistura total dos 
elementos estilísticos das 
diversas épocas.”

Alquebrado, en-
cerrou seus dias fa-
zendo seus últimos 
projetos aos pés da 
cama da esposa do-
ente, que exigia cui-
dados constantes. O 
mais comovente foi 
o da igreja do Lepro-
sário de Itapuã, que 
foi construído pelos 
próprios hansenianos.

O arquiteto e pro-
fessor Günter Wei-
mer, que lançou uma 
biografia ilustrada 
de Wiederspahn em 
2009: Theo Wieders-
pahn - Arquiteto (Edi-
pucrs), comenta que 
Wiederspahn trouxe 
para Porto Alegre um 
estilo diferente do que 
a terra colonizada por 
portugueses açorianos co-
nhecia: “A característica da 
arquitetura de Theo é uma 
coisa peculiar no Brasil. 

Relação parcial dos projetos de 
Theodor Wiederspahn

•	 Delegacia Fiscal, atual MARGS (autoria discutida);
•	 Correios e Telégrafos, hoje Memorial do Rio Grande do Sul;
•	 Secretaria da Fazenda;
•	 Prédio à Rua Comendador Coruja (onde Wiederspahn 

residiu);
•	 Prédio da Prefeitura de Cruz Alta-RS;
•	 Edifício Ely, atual Tumelero;
•	 Cervejaria Bopp, depois Brahma;
•	 Hotel Majestic, atual Casa de Cultura Mário Quintana;
•	 Edifício Chaves;
•	 Palacete H. Theo Möller;
•	 Prédio da antiga Previdência do Sul, e antigo Cine Guarany;
•	 Prédio João Paz Moreira;
•	 Central Telefônica Ganzo;
•	 Faculdade de Medicina da UFRGS;
•	 Bier e Ulmann;
•	 Moinho Chaves;
•	 Hospital Moinhos de Vento;
•	 Museu Educativo Gama D’Eça;
•	 Igreja Evangélica do antigo leprosário de Itapoã;
•	 Templo Martim Lutero em Cachoeira do Sul;
•	 Escola Pré-Teológica no Morro do Espelho em São 

Leopoldo.
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Estudo de ampliação da Igreja de Cristo – 
Paróquia Matriz.
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O movimento da Reforma Luterana começou com uma atitude muito importante de Martim Lutero. Ele 
transmitiu suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Teses são ideias que as pessoas escrevem 
para começar um debate.

Mostre qual INSTRUMENTO Lutero usou e qual foi o MEIO que ele comunicou suas 95 teses na porta da 
igreja do castelo. 

A Reforma e Martim Lutero
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de 2013. Ela foi eleita no 
quinto escrutínio, rece-
bendo 600 dos 889 votos 
possíveis (445 votos eram 
necessários para a sua 
eleição). O atual bispo pre-
sidente, Mark S. Hanson, 
recebeu 287. Na ocasião, 
Eaton manifestou sua pre-
ocupação de que a ELCA 
seja cada vez mais aberta 
ao diálogo e às contribui-
ções que as culturas não 
europeias trazem à Igreja.

Não são notícias desa-
fiadoras? São coisas assim 
que nos fazem refletir 
nas palavras do Apósto-
lo Paulo: “Onde está o 
Espírito do Senhor, aí há 
liberdade” – 2 Coríntios 
2.17. Que nós também 
saibamos reconhecer o 
sopro do Espírito quando 
as novidades aparecem!

Artur Sanfelice Nunes
Designer Gráfico

Ventos de mudança
então, tentam (em suas 
próprias palavras) desco-
brir como ser uma igreja 
litúrgica, cristocêntrica, 
que crê em justiça social, 
que é inclusiva, encarna-
da, contemplativa, irreve-
rente e com imaginação 
teológica progressiva, mas 
profundamente enraizada 
no Evangelho. Constitui 
uma paróquia pertencente 
à Igreja Evangélica Lutera-
na na América (ELCA, na 
sua sigla em inglês).

E há uma grande no-
vidade na ELCA: Elizabeth 
Eaton, bispa do Sínodo 
Noroeste de Ohio, foi elei-
ta bispa presidente na As-
sembleia de 14 de agosto 

suas palestras disponíveis 
na internet e fiquei impres-
sionado, tanto com sua 
perspicácia quanto com 
sua agudeza e clareza de 
pensamento e expressão. 
Nadia fala com extrema 
naturalidade de suas expe-
riências, de sua conversão 
e de como vê as coisas da 
fé. Aliás, fala com uma 
linguagem pouco conven-
cional para uma pastora: 
usa gírias, palavrões e é 
muito irreverente. A soma 
de tudo isso são prédicas 
e textos fantásticos, que 
quebram barreiras e sur-
preendem até quem está 
acostumado a textos de 
escritores alternativos e 
marginais.

A Casa de Todos os 
Santos e Pecadores foi 
fundada há poucos anos, 
quando Nadia se sentiu 
chamada a pastorear um 
grupo de pessoas “fora do 
quadrado” e que, desde 

A pessoa da foto aci-
ma chama-se Nadia Bolz-
-Weber. Ela é uma pastora 
luterana norte-americana, 
foi comediante, alcoolista 
e é a fundadora da Casa 
de Todos os Pecadores e 
Santos. Tem dois filhos, 
é casada com um pastor, 
coleciona fivelas de cintos 
e ama tatuagens.

Li alguns de seus tex-
tos, assisti alguma coisa de 
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Pastora luterana, 
Nadia Bolz-Weber é 

uma dicotomia envolta 
em um paradoxo 

coberto de tatuagens. 
Denver Post


