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Comemorando 160 anos
Tomamos a liberdade de 

comemorar os 160 anos com 
um olhar com mais atento 
à história da nossa Paróquia         
Matriz. Nossas comunidades 
irmãs da União de Comunida-
des de Porto Alegre, Alvorada 
e Viamão, certamente compre-
endem nossa atitude e celebra-
rão conosco esta data.

Ao exercitar esse olhar, 
devemos destacar tanto o pe-
ríodo em que havia somente a 
nossa paróquia, ou seja, antes 
do surgimento da primeira 
filial (Paróquia da Paz) quan-
to o período em que a CEPA 
se descentralizou (década de 
1980) e até hoje. O período 
intermediário foi marcado por 
uma administração e subsis-
tência centralizadas, além de ações 
estratégicas comuns. 

Um aspecto que nos marcou, 
especialmente a partir dos anos 
1970, foi a reflexão sobre a nossa 
missão na cidade. A Paróquia Ma-
triz, mais que qualquer outra, teve 
diante de si o centro de Porto Alegre 
como desafio. Desse olhar 
nasceram várias iniciativas 
pioneiras, como os atendi-
mentos a usuários de drogas 
e a crianças de rua. 

Creio que a nossa estratégia 
pastoral igualmente foi desafiada 
pela cidade. Como resposta à frieza 
e ao distanciamento da vida urba-

na, entendemos que deveríamos 
ser uma comunidade acolhedora. 
Traduzir este conceito, na verdade, 
não tem sido uma tarefa fácil. Não 
somos propriamente uma igreja 
popular, aberta ao povo. Buscamos, 
dentro das nossas limitações, su-
perar nosso jeito às vezes fechado 
e frio. 

Ao adotar a estratégia de gru-
pos, buscamos igualmente acolher 
pessoas em diferentes faixas etárias 
e interesses, adaptando a lingua-
gem e a temática a cada grupo. 

Para implementar esse 
trabalho intensivo e diversifi-
cado, foi necessário ter uma 
equipe pastoral maior e mais 
adequada a este estilo de tra-
balho. Uma equipe que cons-
tantemente reflete esta ação, 
trabalha intensamente e bem 
integrada. 

Os aspectos da adminis-
tração e da sustentabilidade se 
tornam estratégicos para dar 
suporte a esta ação pastoral. 
É claro que toda receita ajuda 
nesta manutenção, mas é o 
compromisso de cada mem-
bro e de cada família com 
esta proposta de trabalho que 
mantém a referida ação pasto-
ral. É importante lembrar que 

realizamos, há anos, um importante 
investimento na manutenção do es-
paço físico que temos em conjunto 
com a sede nacional da IECLB e a 
CEPA. 

Sejam quais forem nossos de-
safios, comemoramos uma história 
riquíssima. Sobrevivemos a crises 

e mudanças. Nossa força? 
Veio com certeza daquele 
que nos chamou pelo Evan-
gelho. O mesmo Deus que 
em Jesus Cristo nos enviou 

para anunciar a Boa Nova ao mun-
do. No nosso caso, à cidade em que 
vivemos.

P. Cláudio Kupka

Meditação
P. Gerson e a Pa. Cristiane Echel-
meier compartilham conosco sua 
saída da P. Matriz e a transição 
para seu novo campo ministerial.
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Entrevista
Podemos conhecer o jovem Edir 
Spredemann recém contratado 
para tarefas em educação cristã 
com crianças e jovens em nossa 
comunidade.
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Grupos
Saiba um pouco do que acontece 
em alguns dos grupos de nossa 
comunidade.

Páginas 6 e 7

Sejam quais forem nossos desafios, 
comemoramos uma história riquíssima.



Neste ano de 2016 
comemoramos 160 
anos da nossa Comu-
nidade Evangélica de 
Porto Alegre. História 
que se inicia em 17 
de fevereiro de 1856, 
quando 49 famílias 
fundaram a Comunida-
de. Nove anos depois, 
foi construída a “Chris-
tus Kirche”, Igreja de 
Cristo. E, em 1970, 
concluímos a constru-
ção do atual templo, 
batizada de Igreja da 
Reconciliação.

A história da Paróquia 
Matriz é inspiradora. Ao 
longo deste tempo vi-
venciamos duas Guerras 
mundiais e passamos por 
períodos marcantes na his-
tória do País. Construímos, 
a partir de uma igreja, um 
grande patrimônio, que é 

fruto do trabalho e da doa-
ção de todos. Comemorar 
é salutar, mas também é 
oportunidade para refletir 
sobre o que queremos no 
futuro.

Uma vez disse Henry 
Ford: “Os obstáculos são 
aquelas coisas terríveis que 
você vê quando desvia os 

olhos do seu objetivo”.  
Os objetivos desta Comu-
nidade são bem conhe-
cidos: a manutenção do 
patrimônio, o crescimento 
da comunidade, a susten-
tabilidade financeira e a 
atenção aos membros.

Em retrospecto do ano 
de 2015, na questão finan-

ceira, observamos que 
a Comunidade sentiu 
os efeitos da crise, em 
especial no segundo 
semestre. No entanto, 
mesmo diante deste 
panorama observamos 
um sensível aumento 
do número de mem-
bros, mostrando que 
temos oportunidades 
reais de crescimento.

Assim, vamos to-
dos caminhar juntos, 
enxergar os períodos 
difíceis como oportu-

nidades de crescimento e 
perseguir nossos objetivos. 
Somos comunidade forte, 
com valor, tradição e his-
tória. Encontrar a solução 
para superarmos nossos 
desafios tem sido nossa 
missão.

Tiago Strassburger 
Presidente
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No livro de Eclesiastes 
encontramos as palavras 
do sábio a refletir sobre o 
tempo, a vida, a família, o 
trabalho e outros temas. 
“Tudo neste mundo tem 
o seu tempo; cada coisa 
tem a sua ocasião. Há 
tempo de nascer e tempo 
de morrer; tempo de plan-
tar e tempo de arrancar; 
tempo de matar e tempo 
de curar; tempo de derru-
bar e tempo de construir. 
Há tempo de ficar triste 
e tempo de se alegrar; 
tempo de chorar e tem-
po de dançar; tempo de 
espalhar pedras e tempo 
de ajuntá-las; tempo de 
abraçar e tempo de afas-
tar. Há tempo de procurar 
e tempo de perder; tempo 
de economizar e tempo de 
desperdiçar; tempo de ras-
gar e tempo de remendar; 
tempo de ficar calado e 
tempo de falar. Há tempo 
de amar e tempo de odiar; 
tempo de guerra e tempo 
de paz. O que é que a 
pessoa ganha com todo 
o seu trabalho? Eu tenho 
visto todo o trabalho que 
Deus dá às pessoas para 
que fiquem ocupadas.” 

É chegado o tempo 
de partir. Partir é tristeza, 
é despedida, é carregar a 
mudança, é deixar pessoas 
queridas, é interromper 

um processo. E também 
é tempo de alegria, de 
satisfação pelo tempo 
vivido, pelas belas coisas 
que passaram. Partir faz 
parte da caminhada que 
segue. 

O pastorado é uma 
vocação, um chamado. E, 
portanto, feito de cons-
tantes partidas e chega-

das. É chegado o tempo 
de nos despedirmos da 
Comunidade Matriz e se-
guir adiante. Nem tudo é 
da nossa vontade, mas no 
pastorado nos colocamos 

à disposição para servir 
aos propósitos de Deus e 
anunciar o evangelho para 
as pessoas que o buscam. 
Isso está acima da nossa 
vontade. Colocamo-nos 
nas mãos de Deus, e con-
fiamos que Deus sempre 
tem belas coisas reser-
vadas para seus filhos e 
filhas. 

Foram cinco anos 
abençoados, e de intenso 
convívio junto às pessoas 
da Comunidade Matriz. 
Tempo de ricas experiên-
cias, partilha, aprendizado 

e convívio que nos fizeram 
crescer no ministério e na 
vida familiar. 

No momento Deus 
nos desafia, nos chama e 
nos envia para um novo 
campo ministerial, para 
anunciar o evangelho jun-
to a outras pessoas, mas 
em terras bem próximas. 
Desde o dia 1º de março 
assumimos o trabalho 
ministerial na Paróquia 
Teutônia Sul, Bairro Cana-
barro, na cidade de Teu-
tônia. O trabalho pastoral 
é para casal e em tempo 
integral. São três comu-
nidades, sendo a de Ca-
nabarro a maior, contexto 
urbano com 900 famílias. 
Há diversos grupos de 
trabalho, OASE, Ensino 
Confirmatório, Encontros 
de Família, equipe de litur-
gia, Grupos do Lar, corais, 
entre outros. 

É chegado um novo 
tempo, coisas novas se 
fazem. E devemos apro-
veitar bem aquilo que 
recebemos de Deus. Somos 
imensamente gratos pelo 
tempo que passamos junto 
à Comunidade Matriz. 

Paz e bem a todos e 
todas!

P. Gerson e                                   
Pa. Cristiane Echelmeier

3MEDITAÇÃO

Tudo tem seu tempo!
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Foram cinco anos abençoados, e de                                                                 
intenso convívio junto às pessoas da 

Comunidade Matriz.

O culto de envio do P. Gerson e a Pa Cristiane aconteceu no dia 28 de fevereiro.



4 ENTREVISTA

Entrevista com Edir Spredemann

JR: Conte um pouco sobre 
como começou sua histó-
ria na Igreja: 

Edir: Aos nove anos de 
idade iniciei minha cami-
nhada como auxiliar de 
orientador de culto-in-
fantil na turma dos me-
nores, com três anos de 
idade. Anos depois passei 
a trabalhar com o grupo 
de adolescentes, com os 
jovens, e com o ensino 
confirmatório. Desde en-
tão, não parei mais. Posso 
dizer que o servir traba-
lhando com a Educação 
Cristã perpassa a minha 
identidade. A opção pelo 
ministério Catequético e 
a identidade confessio-
nal luterana me levaram 
à Faculdades EST, como 
casa de formação para o 
ministério Catequético, 
na IECLB.

JR: Como você descobriu 
a sua vocação? 

Edir: A descoberta da vo-
cação foi algo que natural-
mente vinha se desenvol-
vendo em minha história 
de vida. Fui um menino 
bagunceiro. No tempo em 
que frequentava o Culto 
Infantil, numa certa tarde, 
uma Catequista chamada 
Niva Fleck convocou três 
meninos bagunceiros para 
um diálogo. Dentre eles 
estava eu. Lembro bem do 
sorriso de felicidade dela, 
e do medo desesperador 
que pairava sobre nós. 
Houve, sim, uma chamada 
de atenção, mas houve 
também o convite para 
assumir um compromisso 
de liderança. Afinal, só 
estar participando com 
os amigos não nos era 
interessante. Participar 

como auxiliar de orien-
tadoras do Culto Infantil 
nos colocava no avesso 
da situação. Com o passar 
dos anos, nos tornamos 
lideranças fiéis na vida da 
comunidade. Eu segui a 
formação teológica e o 
servir na Igreja. Os demais 
colegas são hoje lideran-
ças significativas em suas 
comunidades. Foi uma ex-
periência única. Falar em 
minha vocação é recordar 
o chamado ao servir como 
Catequista e a busca cons-
tante de aperfeiçoamento 
e de formação continuada 
no servir. 

JR: Foi um evento decisivo 
que te trouxe para o Rio 
Grande do Sul. Conte-
nos um pouco o que 
aconteceu.

Edir: Sim, foi o falecimento 
do meu pai e dos meus tios 
e avós, tudo num período 
de dois anos. Restando 
pouco vínculo com a 
família do meu pai e tios, 
só restamos praticamente 
minha mãe e eu. Num 
pacto de cuidado mútuo, 
decidimos vir para o sul. 
Algo que também me 
preocupou bastante foi 
a doença de minha mãe. 
Hoje ela está bem, mas o 
cuidado em relação a ela 
sempre me acompanha.

JR: Como foi a experiência 
de Ingressar na Faculdades 
EST? 

Edir: Ingressar na EST, foi 
muito gostoso. Senti o de-
safio de reconstruir meus 
sonhos e minha história. 
Concluí o Bacharelado em 
Teologia e Licenciatura em 
Pedagogia. Curso atual-

mente Pós-graduação em 
Educação, mas pretendo 
ainda concluir meus es-
tudos em busca da quali-
ficação como ministro da 
IECLB. A EST trouxe para a 
minha vida, toda a expe-
riência e problematização/
subsídios teóricos para 
compreender a teologia e 
aplicar na vida espiritual e 
educacional das comuni-
dades da nossa IECLB.

JR: Que grupos você assu-
miu aqui?

Edir: Comecei na Paróquia 
Matriz em março deste 
ano, assumindo o acom-
panhamento das Coorde-
nadoras do Culto Infantil; 
a JESP; o grupo Arco-Íris, 
em alemão e português; o 
Grupo de Visitadoras e no 
Ensino confirmatório.

JR: O que significa para 
você o desafio de trabalhar 
na Paróquia Matriz? 

Edir: Servir na Matriz é 
problematizar e provocar-
me no desafio de alinhar a 
teoria estudada até aqui, 
com o contexto prático 
e dinâmico da vida em 
comunidade. Pensar e re-
pensar formas de tornar 
o Evangelho interessante 
para a vida, estudo e espi-
ritualidade dos diferentes 
grupos e linguagens dos 
quais coordeno. Convi-
ver e vivenciar o amor de 
Deus, na vida dinâmica de 
uma comunidade. Estar na 
Matriz, é acima de tudo, 
resposta de oração frente 
ao desejo de poder servir 
e atuar como teólogo, 
aspirante ao Ministério 
Catequético e pedagogo.

Filho de agricul-

tores, o jovem Edir 

trilhou uma caminha-

da cheia de desafios. 

A perda precoce de 

seu pai implicou na 

mudança de cidade e 

de trabalho. Depois 

de Pomerode, Edir e 

sua mãe mudaram-se 

para São Leopoldo. 

Ali, seguindo sua voca-

ção, Edir começou seus 

estudos em Teologia, 

trabalhando em comu-

nidades da redondeza. 

Quando a nossa paró-

quia buscava alguém 

para atender alguns 

grupos, o nome do Edir 

logo nos foi indicado, 

por sua capacidade, 

dedicação e simpa-

tia. Conheça agora um 

pouco mais sobre este 

novo colaborador da 

nossa paróquia.
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nhum sentido, envolvendo 
crimes e atos violentos, 
pois estaremos contribuin-
do para insegurança nossa 
de cada dia. 

Leandro Xavier Barbat

Bibliografia:
MICHAUD, Yves. A violência. 
São Paulo: Ática, 1989, 116 p.

SCHABBACH, Leticia Maria. Ten-
dências e preditores da crimina-
lidade violenta no Rio Grande 
do Sul. P. Alegre, 2007. 332 p.

análise intima, de como 
nos sentimos ao receber 
de forma constante e ro-
tineira notícias com fatos 
violentos. Em perceber, 
quais as transformações 
que estou operando no 
meu meio familiar imbu-
ído dessa carga de vio-
lência midiática? Quais 
os espaços sociais estou 
deixando de frequentar e 
consequentemente possí-
veis conexões que deixei 
de criar com o outro, in-
fluenciado pelo 
medo? 

Por fim, de-
vemos ter cuida-
do de não sermos 
mais um veículo 
de propagação 
(usando as redes 
sociais e whats- 
-app) de infor-
mações sem ne-

5ENFOQUE

A insegurança nossa de cada dia

estupros e sequestros re-
ceberam maior visibilida-
de, se comparados a fre-
quência de seus registros 
feitos pelas instituições de 
segurança pública (KAHN, 
1998 apud SCHABBACH 
2007:35). 

Podemos perceber 
com isso, que a pesqui-
sa apresentada por Túlio 
Kahn apresenta uma rea-
lidade inversa se compa-
rada ao que está sendo 
divulgado pelos meios de 
comunicações. 

Não é fácil “cortar os 
laços que nos prendem” 
a uma programação de 
TV que constantemente 
possui uma grande carga 
de violência e de crimina-
lidade, manipulada, ren-
tável, sem preocupação 
com as questões éticas e 
criada para alcançar o seu 
objetivo, que é o de im-
pactar um maior número 
de espectadores.

Mas é possível mudar 
nossa micro realidade, no 
instante que fizermos uma 

O ato violento possui 
a característica de romper 
com a sensação de “nor-
malidade” que sentimos 
através de nossas ativida-
des cotidianas e rotinei-
ras, o que proporciona a 
aproximação do assunto 
com os interesses da mídia 
(Michaud, 1989, p. 49). 

O problema não está 
em apresentar as notícias 
que possuem uma carga 
de violência, a questão é 
a indução pela repetição 
e o espaço que ocupam 
nos noticiários. A violência 
torna-se algo diário, e o 
que inicialmente tinha o 
objetivo de chamar a aten-
ção do espectador acaba 
por fazer parte do seu 
cotidiano por meio da sen-
sação de “insegurança” 
gerando uma mudança 
de seus hábitos e de seu 
ambiente. Basta olharmos 
para o cenário urbano que 
nos cerca, moldado muitas 
vezes ao tamanho de nos-
sos medos. 

Os crimes registrados 
nas delegacias mais fre-
quentemente não são os 
apresentados na televisão, 
já que estes constituem 
um grupo de ocorrências 
de pequenos furtos, lesões 
corporais leves, injúrias e 
ameaças.

Túlio Kahn, realizou 
um trabalho em dois jor-
nais de abrangência nacio-
nal, em relação aos tipos 
de crimes por eles divul-
gados e os comparou com 
os registros de ocorrência 
policiais feitos em São 
Paulo. O autor concluiu 
que os fatos referentes aos 
homicídios, latrocínios, 
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Não é fácil “cortar os laços que nos 
prendem” a uma programação de TV que 
constantemente possui uma grande carga 

de violência e de criminalidade.



As atividades de 2016 
para a JESP iniciaram a 
todo o vapor. Emoção, 
linguagem, estudo e espi-
ritualidade jovem, dinâmi-
cas e jogos, músicas e lou-
vores perpassam a nossa 
realidade de grupo, além 
das diferentes formas de 
experimentação que vi-
venciamos nos diferentes 
encontros, promoções e 
nas participações em ce-
lebrações, para a vida em 
comunidade. Assim nós 
nos descobrimos e redes-
cobrimos como Paróquia 

Matriz e celebramos a vida 
em comunidade.

Alguns passos signi-
ficativos foram e são de 
extrema alegria para a 
nossa dinâmica de vida, 
como grupo JE – Juventu-
de Evangélica. Nos primei-
ros passos deste ano, ele-
gemos uma coordenação 
em grupo, que assumirá as 
atividades até dezembro 
deste ano, período no qual 
elaboraremos o estatuto 
da Juventude Evangélica 
Senhor dos Passos. Este 
documento será a base de 

condução e identidade do 
grupo. 

A nova equipe de co-
ordenação eleita, que con-
duzirá as atividades do 
grupo, é constituída pelos 
jovens: Gustavo Henrique 
Loeffler, Clara Sales de Oli-
veira, Lucas Angelo Loges 
e Talita Braun Dalla Porta. 
Além da nova coordena-
ção, foi criada uma equi-
pe que está estudando, 
refletindo e editando o 
estatuto da JESP. A equipe 
de edição do estatuto JESP 
é formado pelos jovens: 
Felipe Hermann Felske, 
Samael Pitrofski da Silva e 
Teodoro Schnack Franz So-
ares, além de representan-
tes da atual coordenação 
e pastoral da JESP. 

Promoções, eventos 
e estudos especiais têm 
ocorrido nas atividades 
e encontros regulares da 
nossa JESP, como: II Noite 
do Pastel; reflexão sobre 

o tema: “O atual cenário 
político do Brasil e qual 
o papel da Juventude?”, 
conduzida pelo profes-
sor de História Anderson 
Damasceno da Costa; es-
tudos e reflexões sobre a 
dimensão do evangelho 
para a vida e o ser jovem; 
o Retiro JESP e confirman-
dos, que deixa saudades e 
profundas e significativas 
marcas para o nosso ca-
minhar. Em todas as ati-
vidades e iniciativas JESP 
contamos com diferentes 
famílias que nos adotaram 
como “famílias da JESP”. 
Agrademos a todas essas 
famílias pelo carinho e 
parceria e, acima de tudo, 
por acreditar na nossa 
dinâmica jovem de viver 
a nossa espiritualidade. 
Agradecemos também ao 
presbitério e aos nossos 
ministros, P. Cláudio e P. 
Werner, por acreditaram e 
investirem em nosso servir.

Edir Spredemann

6 HISTÓRIA

Grupo Singulares
É com muita alegria 

que iniciamos mais um ano 
com o Grupo Singulares. 
A participação tem sido 
expressiva. Nossos en-
contros acontecem desde 
janeiro, pois não paramos 
nem mesmo nas férias.

Completamos dez 
anos de saudável convi-
vência, experiências com-
partilhadas, estudo da pa-
lavra, meditações e muitas 
brincadeiras. 

Nossa programação 
anual inclui dois passeios 
e dois passa dias, além dos 
encontros quinzenais, que 
acontecem sempre no se-
gundo e no quarto sábado 

do mês, a partir das 15 
horas, na Paróquia Matriz.

No dia 30 de abril, 
aconteceu o passeio do 

primeiro semestre que 
constou de uma visita ao 
Parque Pedras do Silêncio, 
localizado em Linha Brasil/

Nova Petrópolis, onde 
apreciamos a história e 
a cultura da imigração 
germânica no município, 
contada através de escul-
turas ao ar livre. Após o 
almoço no Restaurante 
Lindenhof, fizemos uma 
visita ao Parque Aldeia do 
Imigrante e, para finalizar 
o dia, apreciamos um 
delicioso café colonial no 
restaurante.

Nesse evento conta-
mos com a participação de 
trinta e oito pessoas.

Venha, participe deste 
grupo. 
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Ser jovem e viver a juventude em comunidade



 Um espaço impor-
tante da vida de nossa 
comunidade é o dos ca-
sais. O encontro entre 
casais oportuniza muitos 
momentos de troca, re-
flexão e convivência. É 
muito bonito ver casais 
descobrirem que seus pa-
res enfrentam os mesmos 
problemas, descobrindo 
assim novos caminhos 
para pequenos e grandes 
dilemas da relação a dois.

O grupo se reúne 
na primeira e terceira 

quarta-feira do mês, às 
19h30min. O encontro 
inicia com um lanche com-

partilhado entre os par-
ticipantes. Seguem mo-
mentos em que dinâmicas, 

textos, vídeos e muito 
bate-papo oportunizam a 
reflexão sobre a relação e 
temas da atualidade, sem-
pre num clima bastante 
descontraído. 

Querem fazer parte 
desse grupo? Então en-
trem em contato com o P. 
Cláudio pelo e-mail:

claudio@paroquiamatriz.org.br

Será uma alegria aco-
lhê-los.

P. Cláudio Kupka

7GRUPOS

O espaço das crianças na vida em comunidade

A equipe de orien-
tadoras do Culto Infantil 
tem atuado com ousadia 
e criatividade, dando con-
tinuidade aos trabalhos 
que foram conduzidos 
até o início deste ano pela 
Pastora Cristiane Echel-
meier. Todos os domingos, 
às 10 horas, durante a 
celebração dominical da 
paróquia, acontecem as 
celebrações especiais para 
as nossas crianças. 

Vivenciar o Culto In-
fantil é oferecer às crian-
ças um espaço de vivência 
e convivência comunitária 
do Evangelho, do amor de 

Deus e da experimentação 
da educação cristã para 
as crianças, a sua lingua-
gem e a sua forma. His-
tórias, orações, músicas, 
brincadeiras e atividades 
manuais compõem as 
propostas ofertadas pela 
nossa paróquia e equipe. 

Além das atividades 
semanais, a equipe do 
Culto Infantil tem organi-
zado atividades especiais, 
tais como: Oficina de Pás-
coa e uma celebração 
especial com as mães, 
no Dia das Mães. Outros 
planejamentos e sonhos 
têm sido contemplados 

em nosso cronograma de 
atividades para este ano. 
É uma gostosa proposta, 
preparada com carinho, 
amor e oração pela nossa 
equipe. Para a realização 
destas oficinas, temos 
contado com a parceria, 
incentivo e apoio do nosso 
presbitério e ministros. 

Hoje a nossa equi-
pe conta com o total de 
nove voluntárias. São elas: 
Neuza Mittmann Krause, 
Talita Braun Dalla Porta, 
Marcia Regina Bonow, 
Morgana Martins Grud-
zinski Iriart, Isabella Rosa 
de Oliveira, Márcia Jacoby, 
Sirlei Braun, Júlia Pedó e 
Gabriela Muller. Além da 
equipe coordenadora das 
atividades do Culto Infantil, 
a JESP – Juventude Evangé-
lica Senhor dos Passos e o 
Ensino Confirmatório têm 
auxiliado e proposto en-
contros regulares com as 
crianças no Culto Infantil, 
ou oferecido espaço para 
as nossas crianças em ou-
tros encontros e eventos 
na comunidade. 

Nosso maior desa-
fio e compromisso estão 
baseados na vocação e 
compromisso que Jesus 
deixa a nós: “Deixai vir a 
mim as crianças e não as 
embaraceis, pois delas é o 
reino de Deus!” – Marcos 
10.14.

Tragam seus filhos 
para experimentar e viven-
ciar esta proposta de edu-
cação cristã com a gente! 
Venham integrar a nossa 
equipe do Culto Infantil!

Edir Spredemann

Grupo de Casais
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Paróquia Matriz (Porto Alegre)
No dia 17 de fevereiro de 1856, quarenta e nove 

famílias fundaram a Deutsche Evangelische Gemein-
de. Nove anos após a fundação da Comunidade, em 
1865, foi construída a Christus Kirche, Igreja de Cristo. 
Apesar de todas as dificuldades de uma comunidade 
evangélica num país católico com monarquia, e mesmo 

com a negação de direitos aos imigrantes alemães nos 
períodos das Grandes Guerras, a nossa comunidade 
cresceu e se multiplicou em Porto Alegre. Desde 1970 
a Paróquia Matriz possui um novo templo, a Igreja da 
Reconciliação, numa sede construída para ser simul-
taneamente a da IECLB e a da Comunidade Evangélica 
de Porto Alegre. 

O interior da Igreja de Cristo

História da Pa

A torre da igreja recém inaugurada

Vista da Praça Otávio Rocha Vista da Praça Otávio Rocha



Construção da Igreja da Reconciliação

Inauguração da Igreja da Reconciliação

róquia Matriz

Mais de 3.000 membros
Hoje com seus mais de trinta grupos e atividades, 

mais de três mil membros, nossa paróquia se propõe a 
ser uma comunidade urbana com visão e ação missio-
nária baseada na vivência comunitária em pequenos 
grupos. O culto aos domingos de manhã é nosso mo-
mento central de encontro e visibilidade desses muitos 
momentos de vivência de fé.

Investindo na formação cristã
A Paróquia Matriz investe forte em formação 

cristã com programas agregados em dias e horários 
estratégicos potencializando o encontro da família. 
Estratégico é também para nós o investimento com 
crianças, jovens e casais jovens.

Diversidade de serviços e dons
Nossa liderança é corajosa e criativa. Temos nos 

adaptado a mudanças institucionais e enfrentado 
dificuldades com alegria e esperança. A equipe pas-
toral também atua intensamente em muitas frentes 
articulando o trabalho voluntário e a diversidade de 
serviços e dons dos membros. Uma valorosa equipe 
nos dá apoio administrativo para que essa vida intensa 
e rica seja coordenada e haja uma boa comunicação 
entre as partes. 

Ação Diaconal
Destaca-se a ação diaconal histórica que redundou 

no apadrinhamento e na criação de duas instituições 
que atendem a mais de 200 crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, o Centro Diaconal 
Evangélico Luterano e o Centro de Educação Infantil 
Lupicínio Rodrigues. Juntamente com as comunidades 
irmãs em Porto Alegre, Alvorada e Viamão, comemora-
mos 160 anos em fevereiro, celebrando este aniversário 
em vários momentos, a começar com o culto em 21 
de fevereiro. Lembramos com carinho os líderes e as 
líderes, e os pastores e pastoras que atuaram conosco. 
É um patrimônio maravilhoso que nos leva a louvar e 
a agradecer a Deus.

P. Cláudio Kupka

Lançamento da pedra fundamental do Centro 
Evangélico



Decidimos dar 
início às comemo-
rações dos 160 
anos da Paróquia 
Matriz no domin-
go dia 21 de fe-
vereiro, data mais 
próximo ao dia de 
fundação da co-
munidade (17 de 
fevereiro de 1856). 
Organizamos uma 
celebração festiva 
seguido de um al-
moço de confrater-
nização. 

Para o culto convi-
damos todos ex-pastores 
ou familiares, os ex-pre-
sidentes e o nosso Pastor 
Sinodal Edson Streck que 
nos trouxe uma bênção 

ao final do culto. Como 
pregador convidamos o P. 
Harald Malshitzky. Além 
de mencionar os homena-
geados, a presidência da 
paróquia entregou uma 

lembrança personalizada 
a todos, uma vela com a 
marca dos 160 anos. O 
próprio criador da nossa 
marca, Artur Sanfelice Nu-
nes foi homenageado na 

ocasião. O Grupo 
Cantabile partici-
pou do culto tra-
zendo sua música.

O almoço se-
guiu no clima de 
c o m e m o r a ç ã o 
quando cantamos 
o “Parabéns” e 
servimos a torta a 
todos presentes. O 
grupo Os McCoys 
de Novo Hambur-
go foi convidado 
especialmente e 
se apresentou no 

salão e na igreja trazendo 
sua música de alegria e fé. 

As comemorações te-
rão continuidade em 2016. 
Aguardem as novidades.

10 NOTÍCIAS

Comemorações dos 160 anos

Primeiro Jantar Temático Casais da União das Comunidades

A Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no 
Brasil está organizada em 
comunidades, paróquias, 
sínodos. Além desta or-
ganização, temos a União 
das Comunidades, forma-
das pelas comunidades da 
Paz, São Lucas, Salvador, 
São Mateus, Martin Lu-
ther, São Marcos, Matriz, 
Bom Pastor (Viamão), Ma-
ria Madalena (Alvorada). 
Estas nove comunidades, 

sob a coordenação do 
Conselho Consultivo de 
Missão, organizam ati-
vidades pastorais. Uma 
destas atividades foi o 1º 
Jantar temático de Casais, 
realizada no último dia 9 
de abril, na Comunidade 
Matriz. O evento teve a 
participação de 103 casais, 
que assistiram a uma linda 
palestra do Psicólogo Vil-
nei Varzim, de Pelotas. A 
temática da palestra foi: 

“Casar é uma festa. Perma-
necer casado é uma arte”. 
Vilnei compartilhou de 
forma ilustrativa e bem-
-humorada a realidade 
dos casais, dando impul-
sos para uma vida matri-
monial criativa e alegre. 
Após a palestra, os casais 
participaram de um gos-
toso jantar, coordenado 
pelo Sr. Erni Musskopf, da 
Igreja da Paz, e voluntários 

da Comunidade Matriz e 
Maria Madalena. O evento 
proporcionou uma maior 
visibilidade do nosso ser 
Igreja na Metrópole. O 
Conselho de Missão já 
planejou o segundo jantar 
temático para o dia 1º de 
abril de 2017, focando 
os 500 anos da Reforma 
Luterana. 

P. Kurt Rieck e                            
P. Werner Kiefer
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A OASE Matriz está 
vivendo seu primeiro ano 
após a comemoração de 
seu centenário. Um longo 
percurso foi percorrido e 
nesta história nos espelha-
mos para os caminhos que 
temos pela frente.

Hoje a mídia e a in-
formação tomam muito 
a nossa atenção, mas a 
fraternidade, a solidarie-
dade e o testemunho da 
fé continuam sendo o 
fundamento de nossa vida 
na OASE. Já em março 
organizamos no dia 20, 
um almoço de confrater-
nização que contou com 
a presença de 160 pesso-
as. As nossas colegas não 
mediram esforços e tudo 
foi preparado com alegria 
e dedicação. Tivemos tam-
bém ajuda de membros 
da comunidade, pois, a 
bem da verdade, não sa-

bemos lidar com todas as 
tarefas. Para  “pilotar” a 
churrasqueira precisamos 
de ajuda. 

Ovinhos de Páscoa de-
corados e recheados com 
“cri-cri”, vendidos duran-
te o almoço, foram um 
sucesso. Vendemos mais 
de 400 unidades e o valor 
arrecadado foi destinado 
à Lupicínio Rodrigues e ao 
CEDEL, entidades as quais 
somos apoiadoras. 

No dia 5 de maio, 
participamos do dia Si-
nodal da OASE em Sertão 
Santana. Ao todo mais de 
500 mulheres assistiram a 
atual e proveitosa palestra 
do P. Dr. Oneide Bobsin. 
Fomos muito bem recebi-
das pela OASE e comuni-
dade local, com almoço, 
café e muitas cucas. O 
congraçamento neste dia 

foi muito comentado por 
todas nós. 

O nosso grupo é mui-
to unido, como deve ser, 
e todas são voluntárias de 
coração. Cada uma com 
seu dom. Somos mulheres 
alegres, que gostam de 
conversar, trocar ideias, 
inventar coisas, ter mo-
mentos de espiritualidade, 

enfim, ter um encontro de 
amizade, sempre às quin-
tas-feiras, às 14h30min. 
Não importa sua religião, 
sua raça ou se você cos-
tuma dizer “eu não sei 
fazer nada”. Venha assim 
mesmo nos visitar. Nós 
temos uma xícara de chá 
para você.

Dorali Konrad Schuck

11ACONTECE

Notícias da OASE Matriz

Novo telão da igreja

Maio de 2016 – Ano 22 nº 80

Uma novidade inau-
gurada no culto do dia 21 
de fevereiro é o sistema 
de projeção instalado na 
Igreja da Reconciliação. 
Trata-se de um projeto 
no qual a comunidade 
tem investido recursos há 
anos. Após a compra do 
projetor e do notebook, 
chegou finalmente a vez 
de encarar a tela. Para 
esse item, após pesquisa 
intensa, decidimos optar 
por uma tela de retro-
projeção. Trata-se de uma 
película especial e opaca 
aplicada sobre vidro, que 
brilha como se fosse uma 
TV LCD ao ser nela proje-
tada uma imagem. Essa 
opção não só harmonizou 
melhor com a arquite-

tura do templo como 
facilitou a instalação do 
projetor que ficou junto 
à parede lateral do altar. 
Outro recurso inovador 
é a transmissão da infor-
mação entre o notebook 
e o projetor, que é feita 
via WiFi, e não com cabos. 

O uso da tela ainda 
está em fase de testes. 
Uma das questões a defi-
nir é quem operaria este 
sistema. Quando dois pas-
tores forem celebrantes, 
o equipamento pode ser 
operado por quem não es-
tiver atuando. No entanto, 

pensamos que o mais ade-
quado seria dispormos de 
uma equipe de voluntários 
que se ocupasse da tarefa, 
deixando os pastores mais 
à vontade para seu traba-
lho específico.

Esta tela, a princípio 
não quer abolir o uso do 
hinário ou do progra-
ma em papel totalmente. 
Em muitas situações será 
prático apresentar, via 
projeção, cantos e textos 
litúrgicos. Em outras, será 
um recurso para ilustrar 
prédicas ou informar a 
comunidade a respeito de 
comunicações gerais e fo-
tos de eventos ocorridos.

P. Cláudio Kupka

Premiada da rifa durante o almoço.



12 OFÍCIOS E AGENDA

MEMBROS NOVOS

Lisandro da Silveira Gon-
çalves, sua esposa Simone 
Holz Rodahn Gonçalves e 
seu filho Rafael Rodahn 
Gonçalves; Alice Troise 
Hennig e seu filho Ma-
theus Hennig Martini; 
Márcio André Lüdcke e 
sua noiva Vanessa Bosi; 
Adriana Zuleika Fischborn, 
seu noivo Pedro Radamés 
Borges e seus filhos Luan 
Arthur Fischborn Amorim 
e Isabelle Marie da Rocha 
Borges; Daniela Pflüger e 
seu esposo Matheus Za-
vaschi Machado; Marcelo 
Hüber; Vivian Neubüser, 
seu esposo Israel Cardoso 
Rodrigues e seu filho Luis 
Felipe Neubüser Rodri-
gues; Denise Gisele Becker 
e sua filha Gabrieli B. Bo-
lesta; Ingrid Vogt e seu fi-
lho Guilherme M. G. Vogt;
Décio Ernesto Emmel e 
seus filhos Rebeca Vas-

concelos Emmel e Pedro 
Vasconcelos Emmel; Re-
beca Eliza K. Kohmann e 
seu esposo Tiago Mopura 
Kohmann.

BATISMOS

Ingrid Lloveras Sperb, filha 
de Abner Lloveras Hernan-
dez e Carina Sperb.

Mateus Schenato Bisch, 
filho de Rafael da Cunha 
Bisch e Letícia Krause 
Schenato Bisch.

Manuela Alberti Steyer, 
filha de Julio Augusto 
Ouriques Steyer e Simone 
Zambeli Alberti.

Guilherme Bürkle da Ro-
cha, filho de Gustavo Dias 
da Rocha e Cristina Soares 
Bürkle.

Léo Lindorfer Machry, filho 
de Lucas Motta Machry e 
Alice Avarenga Lindorfer.

Max Heurich Albrecht, 
filho de Álvaro Schmidt 
Albrecht e Nicole Rypl 
Heurich.

CASAMENTO

Nauro Mittmann e Fabiana 
Schneider, dia 16 de abril 
de 2016. Em Marau/RS

Fabrício Bottesini e Juliana 
Piccolotto Mohr, dia 23 de 
abril de 2016. Em Porto 
Alegre/RS

Pedro Radamés Borges e 
Adriana Zuleika Fischborn, 
dia 23 de abril de 2016. 
Em Porto Alegre/RS

Eduardo Aquiles A. Rada-
novitsck e Rafaela Pestana 
Leques Tonial, 27 de feve-
reiro de 2016. Em Porto 
Alegre/RS

Douglas Ivan Becker e 
Raquel Petry Bühler, 21 
de fevereiro de 2016. Em 
Palmeira das Missões.

ÓBITOS

Dagoberto Wolowski 
Bolesta,  fa lec ido em 
22/02/2016, aos 32 anos.
Elmiro Lindemann, fale-
cido em 24/02/2016, aos 
89 anos.
Gilberto Soares Alves, fa-
lecido em 10/02/2016, aos 
63 anos.
Ronald Rothfuchs de Lima, 
falecido em 10/03/2016, 
aos 62 anos.
Hainy Enio Martin, fale-
cido em 05/04/2016, aos 
82 anos.
Yvone Penâ Sommer, fale-
cida em 11/04/2016, aos 
97 anos.
Wagner Diesel Arrussul, 
falecido em 04/02/2016, 
aos 40 anos.
Brunilde Katarina Braatz, 
falecida em 14/02/2016, 
aos 60 anos.
Irene Pitrofski, falecida em 
17/12/2015, aos 98 anos.

Ofícios

Agenda
Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos

08/05 a 
15/05

Chá Dia das Mães 12/05 14h
Almoço Comunitário 15/05
Culto de Confirmação 22/05 10h
GEELPA 24/05 12h
Café da Manhã 29/05 9h
Brechó 05/06 9h
Encontro da família 05/06 11h30min
Festival de Hinos da Reforma 
500 dias para os 500 anos da Reforma

18/06 20h

Almoço Comunitário 19/06 12h

Café da Manhã 26/06 9h

Culto Jovem 26/06 10h

GEELPA 28/06 12h

Almoço Festivo no CEDEL 02/07 11h30min

Encontro da Família 03/07 11h30min

Concerto Donna Voce e Jantar de Massas 09/07 19h

Festa Julina 16/07

GEELPA/ADCE 28/07 12h

Café da Manhã 31/07 9h
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13CULTURA E FÉ

Curso de Arqueologia Bíblica

Um grupo de estu-
dantes do Programa de 
Pós-Graduação da Facul-
dades EST, seminaristas 
e teólogos viajará a Israel 
entre 23 de outubro e 7 de 
novembro para um curso 
de Arqueologia Bíblica 
que permitirá estudar “in 
loco” a história de lugares 
como o Monte das Olivei-
ras, o Jardim do Túmulo, 
o Monte Sião (Cenáculo 
da última ceia), o Monte 
das Bem-Aventuranças 
(Sermão do Monte), o 
Muro das Lamentações, 
Qumram (onde foram des-
cobertos os manuscritos 
do Mar Morto em 1947). 

Para o professor de 
Novo Testamento da EST 
e assessor do grupo, Ms. 
Verner Hoefelmann, antes 
de uma experiência turísti-
ca, essa será uma viagem 
de estudos que pretende 
despertar nos estudantes 
uma nova sensibilidade 
para a leitura e a interpre-
tação dos textos bíblicos.

Todas as visitas, que 
incluem ainda o Monte do 
Templo, a Cidade de David, 
o Parque Arqueológico 
Ofel, o Monte Carmelo e 
as cidades de Cafarnaum, 
Corazim, Maresa, Beit Gu-
vrin, Asdode, entre outras, 
serão realizadas a partir 

de leituras prévias que 
contextualizam a história 
e o significado bíblico de 
cada localidade.

Além do professor 
Verner, que já teve a opor-
tunidade de viajar a Israel 
nos anos de 1979 e 1990, 
o professor da área bíblica 
da EST, Dr. Flávio Schmitt, 
também está prestando 
auxílio na elaboração e 
distribuição dos materiais 
que irão fundamentar, his-
tórica e sociologicamente, 
a viagem de estudos.

Para o estudante do 
Mestrado Profissional em 
Bíblia da EST e um dos 
organizadores da viagem, 
Tiago Samuel, o curso em 

Israel permitirá uma re-
leitura dos textos bíblicos 
fundamentada na vivência 
e no estudo arqueológico 

de lugares que até então 
existem somente na ima-
ginação.

Ao contrário das via-
gens turísticas de peregri-
nação a Israel, nós chega-
remos aos locais descritos 
nos textos bíblicos com 
um olhar mais claro sobre 

a sua história e arqueolo-
gia, destacou Tiago.

O grupo também está 
aberto a cristãos em geral 
que tenham interesse em 
estudar Arqueologia nas 
Terras Bíblicas. Interes-
sados em acompanhar o 
grupo podem entrar em 
contato com o estudante 
Tiago Samuel através do 
e-mail tiagosamuel@hot-
mail.com ou então pelos 
telefones (61) 8101-5344 
e (61) 8192-5282.

O pacote inclui passa-
gem aérea ida e volta sain-
do de São Paulo, 13 noites 
em hotéis com café da 
manhã e jantar, 12 dias de 
tour com guia em ônibus 
de luxo, tours e traslados, 
entrada nos pontos turís-
ticos conforme itinerário e 
seguro de saúde.

Referências:

http://www.luteranos.com.br/
conteudo/estudantes-da-est-
viajam-a-israel-para-curso-de-
arqueologia-biblica

http: / / ibt-edu.com.br/ index.
php?pg=nav/curso&id=8

O curso em Israel permitirá uma releitura dos 
textos bíblicos fundamentada na vivência e no 
estudo arqueológico de lugares que até então 

existem somente na imaginação.
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14 VARIEDADES

Cristo como experiência vivida 
O fato de fre-

quentarmos uma 
igreja cristã por si 
só não afirma uma 
confissão autêntica 
c o m  o  p r ó p r i o 
Cristo. Amiúde essa 
frequência se mostra 
despojada de uma 
inserção religiosa 
maior. Costumamos 
ir ao culto a cada 
domingo, e isso é 
feito apenas como 
um hábito periódico 
e nada mais. Certamen-
te isso não é ser cristão. 
Repetir salmos e orações, 
escutar os sermões e ho-
milias dominicais somente 
como uma atividade cul-
tural ou mesmo esportiva 
não garante de modo 
algum ser um seguidor de 
Jesus Cristo. 

Ao contrário, para sê-lo 
necessita-se confessar e 
seguir o seu mandamento, 
amar a Deus e ao próximo 
incondicionalmente: nisso 
consiste seu jugo suave. 
O conhecido samaritano 
figura como o exemplo ca-
bal do nosso próximo. Não 
devemos apenas nos ren-
der à realidade do Cristo 
histórico de dois milênios 
atrás, mas à sua presença 
permanente e determi-
nante em todos os nossos 
dias. Abraçar esse Jesus 
Cristo com todas as nossas 

forças é ser cristão. Assim, 
como dizia o inspirado 
teólogo, ser cristão é viver 
da forma mais humana na 
Terra, abraçado a Deus e 
solidário aos homens. 

Nem revolucionário 
político, nem membro de 
seita ascética ou piedoso 
moralista, Cristo foi um 
radical provocador. Deve-
mos assim nos determinar 

no mundo também de 
modo provocador. Sem 
esse comprometimento, 
nada faz sentido frequen-
tar a igreja todos os do-
mingos, ser ali batizado 

ou confirmado ou então 
casado. De que nos va-
leriam todos os mártires, 
santos, apóstolos e discí-
pulos da cristandade sem 
o compromisso esperan-
çoso e radical com o pró-
prio Cristo? 

A história de Jesus e a 
confissão associada a ele 
não consiste numa bra-
vata ou numa fábula, elas 

são decisivamente reais. 
Cristo deve ser essencial-
mente incluído em nossas 
vidas, na família, na so-
ciedade, nas amizades e 
no trabalho. Ser cristão é 

corresponder franca, 
honesta e esponta-
neamente a esse Cris-
to. Fé não consiste 
em pronunciar ver-
balmente que se crê                                                                
na figura transcen-
dental de Deus, mas, 
mais profundamente, 
aceitar que a imensi-
dão do seu amor foi 
capaz de nos resga-
tar da nossa queda 
através do inocente 
martírio do seu filho 

unigênito que é Jesus Cris-
to, nosso Senhor. 

Sendo assim, passa-
mos a viver uma nova vida 
e segundo a promessa 
de mais vida, vida em 
abundância, a verdadeira 
vida eterna: quem crê em 
Cristo ainda que morto 
viverá. Deste modo, se 
determina e se vivencia 
uma essencial existência 
autêntica, ao confessar-
mos o verdadeiro amor 
que a tudo justifica, que a 
tudo resgata, que a tudo 
abrange e a tudo alcança. 
Na epístola de Paulo aos 
Coríntios, é esse amor 
grande e intenso que inva-
de nossas vidas de modo 
imanente e fundamental, 
que nos dá a paz de viver 
como membros pródigos 
da Igreja de Cristo Jesus. 

João Arthur Fortunato
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Cristo foi um radical provocador. Devemos 

assim nos determinar no mundo também de 

modo provocador.

Marana tha* ‒ José Nedel

Vem, Senhor, e resgata nossa Casa,
Pois a violência dela toma conta.
O justo pisoteado jaz na vasa.
Nem esperança mínima desponta.

Difícil ver a quem tudo isso apraza.
De alegria não sobra mesmo a ponta.
Dos limites o mal nos extravasa.
À boa vida esta espécie não remonta.

Senhor do Céu, que o és também da 
Terra,
É hora de intervir na injusta guerra
Que pelos insensatos é travada.

Por isso imploro ao Céu: Marana Tha,
Ou seja, “Vem, Senhor”, nos salva já.
Isso é que espero e mais não peço 
nada.

*Expressão aramaica que signifi-
ca “Vem, Senhor”. 

“Se alguém não ama o Senhor, 
seja anátema. Marana tha” 

(1 Cor 16, 22; ver tb Ap 22, 20).
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Buscai o Bem e não o Mal
A nossa igreja a cada ano escolhe um lema bíblico. É um versículo que motiva as pessoas a viver e 
praticar a fé seguindo o exemplo de Jesus. O versículo deste ano está em Amós 5.14. 

O desafio é fazer o bem e não se deixar levar por atitudes que fazem mal ao nosso próximo. Amar 
não é só um sentimento. Amar é praticar o amor. 

Desafiamos você a observar os desenhos abaixo e completar o rosto com um sorriso  ou com o 
rosto triste . 
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Sob a sombra dos gigantes ausentes 
Em janeiro a 

cidade de Porto 
Alegre foi atingida 
duramente. Ventos 
de até 120 km/h 
castigaram a cidade 
e, juntamente com 
chuvas torrenciais, 
provocaram inúme-
ros estragos. Depois 
disso, vários dias 
sem energia elétri-
ca... Por verdadeiro 
milagre ninguém fa-
leceu, mas tivemos 
um grande número 
de feridos - muitos 
por desconhecerem 
os procedimentos 
que devem ser to-
mados em situações 
assim. 

O conjunto de todas 
as consequências des-
se fenômeno climático 
nos fez experimentar um 
pouco do que passam 
ciclicamente as pessoas 
atingidas por furacões. 
Aqui não houve nem fura-
cão, nem tornado. O que 
houve foi um fenômeno 
extremamente raro, cha-
mado de supercélula: uma 

área de tempestade muito 
intensa, com um núcleo 
extremamente forte, e que 
costuma formar fenôme-
nos muito graves. 

Também tivemos ou-
tras consequências do 
temporal: solidariedade 
de estabelecimentos co-
merciais que permitiram o 
uso constante da energia 
de seus geradores, vizi-
nhos socorrendo vizinhos, 
mutirões formados em 

redes sociais e muita dis-
posição em fazer alguma 
coisa em prol dos outros e 
da cidade. 

Outra manifestação 
só conseguia ser notada 
por quem não reside aqui: 
um de meus primos, mo-
rador de Rio Branco/AC co-
mentou que as pessoas de 
Porto Alegre lamentavam 
a queda das árvores como 
quem sente a perda de 
pessoas da família. É im-

portante pensar que 
essa é a mais pura 
verdade: as árvores 
de Porto Alegre são 
contadas entre os 
entes queridos de 
seus habitantes e 
sua perda é uma 
ferida aberta em 
todos os corações. 
Sua sombra abrigou 
muitos momentos 
inesquecíveis: de jo-
gos de futebol com 
as crianças a pas-
seios com nossos 
amores, de pique-
niques a eventos do 
Fórum Social Mun-
dial. E agora, muitas 
delas se foram... 

Era impossível en-
cerrar essa edição do JR 
sem registrar essa perda 
e também a certeza de 
que o Senhor Deus segue 
zelando por nossa cidade 
e seus habitantes, e que 
ajudará a superar mais 
essa etapa de nossa vida 
em comum.

Artur Sanfelice Nunes
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