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Você já parou para pensar sobre quantas capacidades o ser humano tem?  É incrível!  Incontáveis!  
Temos muitos talentos, mas também o que a Bíblia chama de dons, naturais e espirituais. Os dons 
espirituais também são chamados de “carismas” ou “dons do Espírito”.  O teólogo e pesquisador 
Christian A. Schwarz escreve, “um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá 
a cada membro do Corpo de Cristo – de acordo com a graça de Deus – para ser usada na edificação 
de Igreja”. São capacidades que existem para serem usadas em prol do bem do outro, para o bem da 
igreja, para servir.

Muitos cristãos talvez não conhecem o seu dom ou seus dons espirituais, mas todos têm algum. Não 
somos nós que escolhemos, mas Deus nos dá livremente. Cabe a nós descobrir com a ajuda de outros e 
desenvolvê-los ao máximo para o serviço cristão.  Vejamos alguns exemplos de dons citados na Bíblia: 
hospitalidade, discernimento, serviço, sabedoria, liderança, amor, e muitos outros.

Que maravilha, tantos dons para enriquecer nossa existência e alegrar nosso Criador!  Qual será o seu 
dom? Você tem usado suas capacidades ao máximo? A nossa Comunidade precisa de seus dons!  Veja I 
Coríntios 12.1-11     

Na graça presenteadora de Cristo,
      P. Eric Nelson
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EXPEDIENTE
Programas de Rádio do 
Sínodo Vale do Taquari
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Sua Igreja bem próxima de você. Isso é possível também pelos programas 
de rádio. Sintonize!

Diariamente 
Mensagem para o Dia
7h - Rádio Germânia - FM 88.3

Domingo 
Hora Evangélica
6h45min - Rádio Independente - AM 950
7h30min - Rádio do Vale - AM 820

Domingo 
Mensagem para a Vida
8h - Rádio Popular - FM 96.9
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Fique por dentro
do que acontece 
na Comunidade 
Evangélica de 

Lajeado:
Acesse:

www.ieclblajeado.com.br
facebook.com/ieclblajeado

24º CONGRENAJE  
Vida Digna: Nosso Compromisso

Com o lema: “Eu afirmo que todas as vezes que vocês deixaram 
de ajudar uma destas pessoas mais humildes, de fato foi a mim que 
deixaram de ajudar”. Mateus 25.45. O Congresso Nacional da Juventude 
Evangélica (CONGRENAJE) é o maior e mais representativo espaço da 
Juventude Evangélica da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). É o espaço para fortalecer o protagonismo das juventudes 
comprometidas com a missão e o Evangelho de Jesus Cristo.

O CONGRENAJE contará com palestras sobre tema e lema, momentos 
de culto, meditações e estudos bíblicos, painéis sobre temáticas 
relacionadas ao tema central do evento e dinâmicas, além de momentos 
de comunhão entre jovens de todo o Brasil e de países parceiros: 
momentos de intensa convivência, aprendizado e crescimento na fé.

Na assembleia, que acontece durante o Congresso, compete às pessoas 
representantes dos Sínodos apreciar todo e qualquer assunto de interesse 
da JE e, orientado pelo planejamento da Direção da Igreja, propor ações 
para a juventude em nível nacional.

Tem direito a voto: representantes do CONAJE, duas pessoas delegadas 
jovens eleitas pelos COSIJES (Congressos Sinodais da JE) e uma ministra ou 
um ministro responsável pela orientação teológica do COSIJE.

VENHA FAZER PARTE DO 24° CONGRENAJE NO SÍNODO VALE 
DO TAQUARI!

INSCRIÇÕES: www.luteranos.org.br

COLOCAR ANUNCIO GRAFOCEM

 11º dia Sinodal 
das Crianças

09.09.18 | das 9h às 16h 
Centro Comunitário Evangélico

Teremos Lanches à venda no local
Programe-se para o evento

Inscrições na Secretaria da Comunidade pelo 
telefone (51) 3710.1081 ou pelo e-mail 

assessoria@ieclblajeado.com.br 
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VIDA COMUNITÁRIA

A atual guarita do estacionamento, ao lado da Igreja de Cristo, localizado 
na rua Alberto Torres, está de cara nova. O espaço agora conta com quase 
10m² e é toda de alvenaria, rebocada e pintada. O piso é em concreto 
desempenado, a cobertura é em laje maciça, a estrutura do telhado é em 
madeira e as telhas em zinco. 

O projeto da reforma prevê a colocação de porcelanato no piso, troca 
das janelas e do telhado e pintura. Ao lado desta edificação construíram 
um lavabo e um depósito, totalizando uma área de 13,20m². São mais de 
28m² de ampliação. A Comunidade está aguardando vistoria para finalizar 
a fossa. 

A próxima reforma da IECLB, em Lajeado, será na Igreja de Cristo, 
quando farão novos banheiros e uma reforma na sala do Culto Infantil. 

Reforma 
do Estacionamento

Na tarde de sábado do dia 19 de maio, aconteceu a integração entre os 
jovens da JEL, confirmandos e suas famílias. A atividade proposta ao segundo 
ano do ensino confirmatório é uma preparação para o retiro que ocorrerá no 
mês de setembro. A tarde contou com momentos de louvor, brincadeiras, 
reflexão, diversão e integração. No dia, também foi realizada uma pequena 
surpresa para a confirmanda aniversariante. 

A Juventude alegra-se com o sucesso da tarde e agradece a presença de 
todos. Ressaltamos que todos são bem-vindos e esperados em nossos en-
contros que ocorrem nos sábados, às 15h, na sala da JEL, localizada embaixo 
do Centro Comunitário Evangélico.

A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, em 
Lajeado, exerce funções paroquiais. Seus órgãos diretivos 
são a Assembleia Geral, o Presbitério, a Diretoria e o 
Conselho Fiscal. Para cumprir com a sua missão, desenvolve 
os seus trabalhos a partir da Comunidade do Centro e três 
pontos de pregação: Jardim do Cedro, Gustavo Adolfo 
e Barra da Forqueta. Em sua área de abrangência, conta 
com 1581 famílias e/ou indivíduos inscritos, totalizando 
um número de 3332 pessoas. Os ofícios, em 2017, foram: 
48 batismos, 36 óbitos, 6 bênçãos matrimoniais e 30 
confirmações. Registramos, nesse período, a integração de 
70 novos membros. Ocorreram 10 transferências e foram 7 
os pedidos de desligamento do quadro de membros.

São diversas as oportunidades de participação e de 
engajamento voluntário na Comunidade. Os grupos 
e setores de trabalho, que somam 80, reúnem-se e 
atuam de forma relativamente independente, com o 
acompanhamento e a orientação de um dos três pastores 
atuantes na Comunidade.  O Presbitério, por sua vez, 
valoriza e zela pela unidade da Comunidade, regida pelas 
diretrizes da IECLB, e todos formamos esta Comunidade e 
ela existe plenamente apenas pelo auxílio e contribuição 
de todos. Há necessidade de sentimento de comunhão 
e responsabilidade por parte de cada membro e de cada 
grupo para o bem-estar da Comunidade em sua totalidade.

No dia 24 de abril foi realizada Assembleia Geral Ordinária, 
na Igreja de Cristo, e na ocasião foram aprovados o relatório 
de atividades e a prestação de contas do ano de 2017. 
Foram destacadas as múltiplas ações realizadas, seguindo 
os eixos do PAMI - Plano de Ação Missionária da IECLB - 
Evangelização, Comunhão, Diaconia, Liturgia, Formação, 
Sustentabilidade e Comunicação. Tanto o relatório como 
a prestação de contas encontram-se à disposição, na 
secretaria, para consulta dos membros. Nessa Assembleia, 
rendeu-se graças a Deus pela participação e engajamento 
de tantos membros, que tornam essa Comunidade viva 
e ativa na sua missão de propagar o Evangelho de Jesus 
Cristo.

No corrente ano, o Presbitério trabalha intensivamente 
no Plano de Ação Missionária para os próximos três anos 
da Comunidade, seguindo as diretrizes de planejamento 
estratégico propostas pela IECLB para todas as comunidades 
no Brasil. Uma comissão está trabalhando na organização 
das sugestões já levantadas no encontro realizado entre 
representantes dos diversos grupos da Comunidade no dia 
5 de maio.

No dia 29 de junho, às 19 horas, nas dependências do CEAT, 
ocorrerá nova reunião aberta, dando continuidade aos 
trabalhos. Venha participar com engajamento voluntário, 
contribuindo para o direcionamento para o futuro de nossa 
Comunidade.

(fonte: relatório apresentado na assembleia)

Presidente Renate Schreiner

Notícias do Presbitério

Integração JEL, 
confirmandos e famílias



BATISMOS

FALECIMENTOS

01.Andre Luis Casagrande
02.Noely Ivone Sell
03.Cristian A. Herpich
04.Amanda Bertotti
05.Irineo Henicka
06.Marlise Henicka
07.Anderson da Silva Lassen
08.Eli Camargo da Silva
09.Laura Stoll
10.Nícolas Lagemann
11.Traudi Ebert
12.Virginia Bergesch
13.Brunhilde Meyer
14.Nelci Knop
15.Marciano Ferrari
16.Fabrício César de Souza 
Heineck
17.Jéssica Gregory
18.Claudia Cristiani Krebs
19.Charles Stacke Pfingstag
20.Fabiani Keil
21.Wilhelm Miguel Heinle
22.Lori Carmen Schlabitz

01.Vitor Zeni – 07.01.2018 – 50 anos
02.Norma Scherer Naeher – 09.01.2018 – 74 anos

03.Silvia Toepper – 11.01.2018 – 76 anos
04.Nelda Schwingel Drebes – 21.02.2018 – 86 anos

05.Joana Horst Eckhardt – 21.02.2018 – 72 anos
06.Tânia Mara Varone – 16.03.2018 – 69 anos

07.Vera Huwe – 12.04.2018 – 81 anos
08.Irma Bublitz – 20.04.2018 – 85 anos
09.Arlindo Pohl – 03.05.2018 – 86 anos

10.Osmar Flores Possamai – 20.05.2018 – 68 anos
11.Lucena Appel Gohl – 22.05.2018 – 86 anos

12.Paulo Roberto Endres – 26.05.2018 – 51 anos
13.Ilse Maria Winter – 30.05.2018 – 85 anos

14.Lourival Heitor Griesang – 01.06.2018 – 73 anos
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OFÍCIOS

21.01.2018
Isadora Huber Vicente – Luan Pablo Vicente e Eliane Maria Huber

Ítalo Giovanni Scherer – Adilson Leandro Scherer e Márcia Regina Bartz
Pedro L.T.Luchow – Felipe Carlos Luckow e Eliara L.T. Luckow

18.02.2018
Alice Carniel Dexheimer – Cássio C. Dexheimer e Arilise B. Carniel
Vicente Gabriel Eggers – Diogo Ezequiel e Sidnara da Silva Eggers

Joaquim Hemming – Alexandre José Hemming e Chaiane G. Hemming

11.03.2018
Bento Bertella Eckhardt – Lucas Eckhardt e Natália Bertella Eckhardt

Lucas Cemin Birkheuer – Leandro Birkheuer e Letícia Cemin
Bernardo Metzelthin Junkers – Fabrício Junkers e Aline Metzelthin

08.04.2018
Ian Grahl – Itamar Osvino Grahl e Alexandra Grahl

Antonella Sophia Gisch – Jorge Ricardo Gisch e Luciane Fabrine Montiel

13.05.2018
Shofya Luisa Keller Bergmann – Douglas Rodrigo Bergmann e Daniela Keller

Angelina Mafaciolli – Ricardo Mafaciolli e Sabrina M.Mafaciolli
Isabela Stecker de Quadros – José Aristides de Quadros e Carla Regina Stecker

Djovana Schneider Freislebem – Paulo Sérgio Freislebem e Janaine Cristine 
Schneider

Isabela Datsch Cortes – Jailson da Silva Cortes e Fabiane Maria Datsch

10.06.2018
Rafaela Gouterres Gonçalves – Márcio Henrique Gonçalves e Bruna G. 

Gonçalves
Valentina Gross Bicca – Mithiel Madeira Bicca e Ilaine Gross

Gustavo Marquetto – Luis Augusto Marquetto e Caroline Rossner

BÊNÇÃO MATRIMONIAL

10.02.2018 – André Emilio Purper e Denise 
Rosangela Porchert

31.03.2018 – Ismael Datsch e Tainan Nunes 
Campo

14.04.2018 – Sérgio Ely Costa e Letícia Dela-
vald

21.04.2018 – Rodrigo Büchner Leonhardt e 
Diana Inês Gregory

26.05.2018 – Bodas de Ouro
Paulo G.Kleemann e Nelsi Kleemann 

NOVOS
MEMBROS 

23.Tacilo Nilo Schlabitz
24.Carla Regina Stecker 
25.André Luis Ferrari
26.Joana Scheuermann
27.Rafael Augusto Machry
28.Victoria Cristine Machry
29.Helga Hatschbach Stecker 
30.João Henrique Scheuer-
mann 
31.Juliana Follmer B.Lisboa 
32.Luciane Faleiro
33.Jean Henrique Delavald
34.Ricardo Mafaciolli 
35.Caroline Rossner 
36.Carlos Augusto Gisch
37.Micael Datsch
38.Douglas Rodrigo Berg-
mann 
39.Alex Sandro Dente 
40.Mauro Eduardo Stecker
41.Luís Galileu Gall Tonelli 
42.Hugo Knopp
43.Gustavo Hofstaetter 
Tramujas



O que eu ganho na Igreja?
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PARA PENSAR

 “4 Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5 E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor 
é o mesmo. 6 E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7 A manifesta-
ção do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 8 Porque a um é dada, mediante o Espírito, 
a palavra da sabedoria; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; 9 a outro, no mesmo 
Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; 10 a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a 
outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, capacidade para interpretá-las. 11 Mas 
um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmen-
te. I Co 12.4ss”

“Deus criou pra cada um seu próprio dom
E junto com cada talento, uma missão...”
Uma palavra bíblica do apóstolo Paulo e um fragmento de uma música sertaneja de que gosto muito. Faço 

uso dessas palavras ditas por seres humanos limitados como nós para chegar a você querido membro de nossa 
comunidade com muito carinho e lembrar-lhe de um aspecto VOCÊ É CRIAÇÃO DE DEUS, chamado pelo BATIS-
MO para ILUMINAR a vida das pessoas ao seu redor com os DONS que DEUS lhe concedeu. Por isso jamais deve 
perguntar-se: o que ganho por pertencer à Igreja? E sim questionar-se: o que a Igreja perde sem a minha presen-
ça? Essa deve ser a reflexão de cada um e cada uma de nós! Sem a nossa presença, a Igreja de Jesus Cristo perde 
sentido porque o corpo que ela é fica enfraquecido.

É na igreja que você, como membro chamado pelo batismo, vai viver a sua fé na comunhão com as demais 
pessoas e na diversidade de dons que o Espírito Santo concede vai receber e ofertar cuidado e amor. É como se 
a Igreja fosse uma grande teia na qual estamos conectados com as demais pessoas e nos responsabilizamos pela 
vida delas, aí a pergunta, o que EU GANHO? dá lugar para a afirmação EU POSSO CONTRIBUIR! EU SOU IMPOR-
TANTE! Quando um está fraco, o outro é forte! Com isso, entendemos a afirmação do apóstolo Paulo que a Igreja 
é o espaço onde podemos levar as cargas uns dos outros (Gl. 6.2).

É na igreja que descobrimos a nossa missão e vamos nos dar conta de que TUDO JÁ ESTÁ DADO por DEUS e 
somente temos que assumir em nossas mãos a vida em GRATIDÃO. Talvez esse seja o compromisso mais difícil 
de viver nesses tempos: sermos gratos! Quem é grato não se pergunta sobre o que vai ganhar, oferece o que 
tem, o que sabe o que é, pois esse é o pensamento da abundância, porque sabe que já recebeu tudo de DEUS. 
Assim, o que recebemos de graça, compartilhamos de graça.

Deixo uma pergunta: imaginem se na Igreja tivéssemos somente o dom de falar em línguas e não o dom de 
interpretá-las? A Igreja oportuniza espaços de exercício dos dons em seus grupos, nos cultos, nos estudos bíbli-
cos. Participe!            

            Pastora Miriam Diefenthaeler



Ingredientes da massa:

•	 750	gramas	de	farinha
•	 40	gramas	de	manteiga
•	 ½	litro	de	leite
•	 90	gramas	de	açúcar
•	 4	ovos
•	 1	colher	pequena	de	sal
•	 1	col	pq	de	fermento	de	pão

Modo de Preparo:

Esquentar o leite e adicionar a manteiga, o sal, o açúcar, os ovos 
e o fermento (mexer com uma colher); Aos poucos adicionar a 
farinha com uma colher; no final, mexer com a mão até solver 
toda a farinha; Colocar massa em cima de uma panela com água 
quente e deixar crescer por aproximadamente 2 horas (pode 
ser em uma bacia de plástico ou alumínio); Distribuir a massa 
homogeneamente em 1 ou 2 formas.

Recheio

Adicionar o recheio escolhido sobre a massa e deixar reservado 
por 1 hora. Antes de colocar no formo, adicionar a farofa de açúcar 
(streussel).

Piadas
A mãe pergunta ao filho:
- Por que você jogou tomates naquele menino?
- Foi ele que começou, mãe!
- E por que você não me chamou?
- Porque a senhora não tem uma boa pontaria e não 
acertaria nenhum. 
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DE TUDO UM POUCO
Humor na rede

Receita de Cuca (produzida para Dia das Mães OASE Centro) 
Por Iraci Keil

Por Marli Mayer

O vendedor ambulante diz: 
- Minha senhora, tenho linhas, agulhas, alfinetes e 
pentes para vender! 
- Não preciso de nada, moço.
- Então, que tal comprar este livro de orações 
para agradecer a Deus por não lhe faltar nada?

Farofa 

Misturar todos os ingredientes com uma colher:
•	 2	xíc.	médias	de	açúcar
•	 ½	xíc.	média	de	farinha
•	 1	col.	sopa	rasa	de	raspa	de	limão
•	 1	col.	sopa	rasa	de	canela	em	pó
•	 1	col.	de	manteiga	ou	nata

Colocar no forno por 35 minutos, em 180 graus.

Sugestão recheio de laranja:

Cortar 15 laranjas em fatias (tirar bem a parte branca para não ficar 
amargo), reservar em um escorredor, adicionar 1 xícara média de 
açúcar sobre as laranjas; Deixar escorrer o suco da laranja por até 
2 horas; Colocar as fatias da 
laranja sobre a massa e fazer 
um creme com o suco para 
acionar sobre as laranjas; 
Creme: colocar o suco no 
fogo baixo e adicionar 3 
colheres de maisena ou 
amido de milho  até 
engrossar.
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VIDA  COMUNITÁRIA

OASE Gustavo Adolfo

Nos dias 28, 29 e 30 de abril ocorreu, em Curitiba, o Encontrão Jovem 
Nacional (EJN). O evento, com o tema “Perca o controle”, foi frequentado 
por pessoas de diferentes regiões do Brasil. A Juventude Evangélica de 
Lajeado (JEL) foi representada pelos jovens Guilherme, Júlia, Laura, 
Leonardo, Leticia, Mariele, Richard, Taian e Vitória, além da presença dos 
ex-integrantes da JEL que hoje estudam teologia em Curitiba, Amanda, 
Gabriel, Luis Felipe e Micael. 

Os três dias foram recheados de diversão, risadas, reflexões, 
aprendizados e oportunidade de conhecer e conviver com jovens de 
diferentes localidades, podendo, assim, trocar conhecimentos e ideias. 
O tema escolhido levou-nos a pensar sobre como devemos perder o 
controle de nossas vidas, entregar e confiá-las a Deus, tendo a certeza 
de que Ele fará sempre o melhor. 

O evento agregou muito em nossas vidas, trouxe-nos um momento 
importantíssimo de comunhão e renovou-nos espiritualmente. A JEL 
alegra-se com a oportunidade de participar de momentos como este e 
agradece a todos os envolvidos.                                               Vitória Einloft

Há momentos na vida em que adoecemos, seja corporalmente 
ou mentalmente. Algumas vezes temos a necessidade de sermos 
internados em um hospital. Ali, recebemos o atendimento 
médico e os cuidados dos profissionais da área. A companhia  
dos familiares, parentes e amigos ajuda a enfrentar a situação 
com mais coragem e esperança. Há casos em que é preciso 
contratar cuidadores e cuidadoras. Sentir-se em boas mãos e 
boa companhia, em momentos frágeis da nossa vida, acalma o 
coração aflito.

Também a fé desempenha um papel importante quando 
adoecemos. Saber-se amparado por Deus conforta e consola: 
“Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em 
tempos de aflição. Por isso, não teremos medo...” (Salmo 46.1 e 
2) Suas promessas de companhia e socorro nos alcançam e nos 
tocam quando nos encontramos fragilizados.

A Comunidade, visando prestar apoio e solidariedade aos seus 
membros e aos demais doentes do Hospital Bruno Born, tem um 
grupo de visitadoras. Todas são credenciadas como voluntárias na 
Pastoral da Saúde do hospital. As visitas são feitas às segundas-
feiras, normalmente de duas em duas. Algumas vezes, as visitadoras 
percorrem todos os quartos, levando uma mensagem a todos os 
doentes. Outras vezes, visitam especialmente os membros da 
Comunidade. Para poder realizar esse trabalho, as visitadoras 
também recebem acompanhamento e formação na Comunidade 
e no Sínodo Vale do Taquari. Somos muito gratos a todas as 
voluntárias da pastoral do cuidado aos doentes hospitalares. 
Quatro delas estão na foto, de um total de oito.

Nas sextas-feiras, os pastores e a pastora, cada um no seu plantão, 
também fazem visitas hospitalares aos membros internados no 
HBB. Além disso, numa demonstração de solidariedade e amor, 
inúmeros membros visitam uns aos outros, especialmente quando 
se encontram enfermos. Afinal, cuidar de doentes é uma forma de 
demonstrar sinais do Reino de Deus: “Estava doente e cuidaram 
de mim.” (Mateus 25.36b)

P. Luis Henrique Sievers

Visitação Hospitalar JEL no Encontrão Jovem Nacional

A OASE Gustavo Adolfo tem 46 
anos de existência. Conta atual-
mente com 30 membras, sendo 
22 atuantes que se encontram no 
Ponto de Pregação Gustavo Adolfo 
na primeira e terceira quinta feira 
de cada mês. Nesses encontros, 
com uma hora destinada ao louvor 
com ensaios de canto, apresenta-
dos no culto da manhã sob a coor-
denação da Sra. Karim Kollischon. 
No segundo momento, é realizada 
uma para reflexão com estudos de 
textos bíblicos geralmente feitos 
pelo Pastor Luis Henrique Sievers. 
A OASE realiza duas promoções 
anuais: o café bazar no mês de 
maio, quando é feita uma grande 
mobilização para produzir todos os 
doces e gostosuras oferecidos a fim 
de recepcionar com muito carinho 
as senhoras das OASES e clubes de 
mães visitantes. Um almoço comu-
nitário é realizado geralmente no 
dia do culto de Ação de Graças.

As senhoras da OASE fazem artesa-
nato como crochê, tricô, bordado, 
costura, entre outros, comerciali-
zados nas promoções realizadas. 
O dinheiro arrecadado é investido 
em melhorias, no Ponto de Prega-
ção. Melhorias e compra de uten-
sílios de cozinha para facilitar os 
trabalhos e na compra dos novos 
hinários.
As senhoras da OASE participam 
de outros chás e cafés pela região. 
Fazem visitas a pessoas doentes da 
comunidade, juntamente com um 
dos pastores. A OASE, juntamente 
com o Ponto de Pregação Gusta-
vo Adolfo, almeja, futuramente, a 
construção de um novo templo, 
mais amplo para poder realizar 
batizados e confirmações e poder 
receber mais pessoas nos cultos 
festivos.

  Presidente OASE Gustavo Adolfo
                                                                                        Clariza Manteufel
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“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei 
todas as tuas maravilhas.” Salmo 9:1.

No dia 28 de abril, o grupo da Juventude Mirim foi visitar o Parque 
Christoph Bauer e a Comunidade Evangélica de confissão Luterana 
em Forquetinha, acompanhados por Lucas André Grahl da Silva, que 
lhes mostrou e contou um pouco da história do local. O parque fica 
localizado na região Bauereck, à cerca de 2 km do centro da cidade. 
Possui construções no estilo enxaimel, além de outras atrações como 
o labirinto, uma ponte pênsil e uma torre. Após, o grupo foi até a Igreja 
da IECLB, onde foram acolhidos com o som do bandoneón tocado 
pelo Lucas e se deliciaram com um buffet de sorvete e pipocas. No 
templo, o guia explicou a história da sua construção e a organização 
dos cultos. Os jovens estavam acompanhados, ainda, pela Pastora 
Miriam e as orientadoras Alessandra Baum, Patrícia Eidelwein, Alana 
Schmeier e Júlia Baum.

A Juventude Mirim foi criada em 2017 com o intuito de integrar e 
proporcionar um espaço diferente para os adolescentes do 1º ano do 
ensino confirmatório, sendo que também são convidados confirmandos 
do 2º ano, pois estes jovens não participavam mais do Culto Infantil e 
ainda não poderiam fazer parte da JEL. Nos encontros, são realizadas 
palestras, brincadeiras, lanches compartilhados e um momento livre, 
geralmente com esportes nas quadras do CEAT. O grupo reúne-se 
no último sábado do mês, entre os meses de março e outubro, das 
14 horas às 17 horas, no Centro Comunitário. PARTICIPE E TRAGA 
SEUS/SUAS AMIGOS/AS!

Júlia Baum

No instante em que nascemos, começamos a envelhecer. O ser 
humano tem criado condições para que a sua vida se prolongue. 
Chamamos isso de longevidade. Na sua página de atualidades, 
o site Mundo Vestibular escreve: “Nossa população cresce numa 
taxa abaixo de 2,5%, e a de idosos, perto de 5%. O aumento da 
longevidade tem sido explicado pelo controle da natalidade, pela 
erradicação de doenças transmissíveis, pelo aperfeiçoamento nos 
cuidados da nutrição e da saúde.” (https://www.mundovestibular.
com.br/articles/8329/1/O-Brasil-esta-envelhecendo/Paacutegina1.
html), ou seja, nós estamos caminhando para uma sociedade com 
a presença de um número crescente de idosos. Pesquisas apontam 
que, em 2050, podemos ter o mesmo número de idosos e de jovens.  
Como sociedade e como Igreja, precisamos prestar atenção nessas 
tendências e preparar-nos para essa nova realidade que se aproxima.

O grupo da terceira idade, chamado Flor de Maio, tem sido 
um espaço de reflexão sobre o envelhecimento e seus desafios 
para a família, para a comunidade e para a sociedade em 
geral. A troca de ideias  e de experiências pessoais ajudam 
na compreensão da situação, promovendo comunhão e de 
cuidado mútuo. Ali também há lugar para confraternização e 
passeios que tornam a vida mais leve. As reuniões são realizadas, 
de março a novembro, todas as segundas quartas-feiras do 
mês, a partir das 14 horas, no Centro Comunitário Evangélico.

As duas fotos, que acompanham esse texto, mostram 
dois momentos muito alegres do grupo: um passeio de 
meio dia na chácara da família Wünsch e a visita do grupo 
instrumental do CEAT, na comemoração do dia das mães. 
O grupo agradece pelas duas oportunidades que teve.

Aqui você também tem lugar.
A coordenação

Flor de Maio Passeio da Juventude Mirim

Caiu na rotina?  E agora?  Ouvimos falar seguidamente daquilo que a rotina pode causar na vida: tédio, desinteresse, desleixo, etc..   Quando 
isto acontece, algumas pessoas pensam que acabou tudo, que o melhor é “sair fora”!  Mas existe um outro caminho que muda uma parte da 
rotina para que entre mais novidade, despertamento do interesse e encanto.  O ministério com Casais de nossa Comunidade trouxe o tema 
“Criatividade na vida conjugal e familiar” no culto do dia 20 de maio a partir do “Livro do Casamento” que é estudado por um dos grupos 
de casais da CEL.  Refletimos sobre a importância do amor e dos relacionamentos em geral terem o ingrediente da criatividade para não cair 
na “mesmice” ou “pura rotina”. A acomodação do marido ou esposa, dos filhos, amigos, faz com que se deixe de curtir o relacionamento ou 
expressar o amor de formas mais “interessantes”.  Mudar algumas coisas, fazer diferente, experimentar algo novo, sair do trilho, pode ser 
muito bom.  

Queridos casais, famílias, amigos, pare e pense em como você pode ser um pouco mais criativo na comunicação com o outro, no lazer, no 
uso do tempo, para promover aquilo que realmente importa na vida.  Convide para um passeio, faça um agrado surpresa, diga algo bonito 
que não falava há tempos. Desligue o celular e tenha um bom bate papo!

Deus nos deu uma mente criativa, vamos usá-la para fortalecer o amor e a convivência!
     Coordenação do Ministério com Casais da CEL

Criatividade na vida conjugal e familiar
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CEAT apoia o descarte correto de resíduos 
O CEAT Lajeado aderiu à campanha da Secretaria do Meio Ambiente para 
a coleta seletiva com o objetivo de dar destino e descarte adequados ao 
lixo. Com a parceria, a escola recebeu dois containers de descarte: o lixo 
reciclável (papel, metal, plástico e vidro) pode ser colocado, devidamente 
embalado, no container que está próximo à Cantina e o óleo de cozinha, 
que deve estar em embalagens bem fechadas, em um recipiente alocado 
no acesso ao Bloco 1. Todas as sextas-feiras, o material é recolhido pela 
empresa responsável. A escola reforça que todos os bairros de Lajeado 
integram um cronograma de coleta seletiva, o que permite o descarte 
correto nos dias pré-estabelecidos nas lixeiras que estão nas ruas do 
município.
Com a ação, o CEAT tem o objetivo de conscientizar a comunidade 
escolar sobre a importância de assumir uma postura de responsabilidade 
em relação aos resíduos produzidos. 
Além desta ação, o colégio, a partir de uma parceria com a APPA, 
conta há anos com cestos para recolhimento de papel nas salas de aula. 
Periodicamente, o material descartado é recolhido e encaminhado a uma 
empresa de reciclagem.
Outra ação que integra a escola, desde 2017, é a composteira do Nível 
3 da Educação Infantil. Por meio dela, as crianças têm a experiência 
de depositar o lixo orgânico dos lanches e observar o processo de 
compostagem.
O diretor geral do CEAT, Rodrigo Ulrich, destaca que “iniciativas como 
estas são fundamentais para o que tanto ouvimos em nossa sociedade: 
a necessidade com o cuidado do meio ambiente e, muitas vezes, na 
expectativa de que setores e pessoas da sociedade tomem providências. 
Estas são iniciativas excelentes para darmos o exemplo e integrarmos a 
solução”.

Josiane Martini
Assessora de Imprensa CEAT

Almoço Beneficente (promoção OASE Centro): dia 08.07.18 às 12h no 
Centro Comunitário Evangélico.
Galinhada Jardim do Cedro (promoção Ponto Pregação Jardim do 
Cedro): dia 22.07.18 às 12h no ginásio do bairro Jardim do Cedro.
Almoço Ação de Graças (promoção OASE GA): dia 05.08.18 às 12h no 
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo.
Galinhada Jardim do Cedro (promoção Ponto Pregação): dia 02.09.18 às 
12h no Ponto de Pregação, Rua Helmuth Rother, 209.
Passa Dia Culto Infantil (promoção Sínodo Vale Taquari): dia 09.09.18 das 
9h até 16h, no Centro Comunitário Evangélico.
Encontro na Primavera (promoção da Comunidade): dia 29.09.18 às 20h 
no Centro Comunitário Evangélico.
Buffet cachorro-quente (promoção da JEL): dia 06.10.18 às 20h no Centro 
Comunitário Evangélico.
Cachorro-Quente JC (promoção do Ponto Preg.Jardim do Cedro): dia 
20.10.18 às 17h no Ponto de Pregação, Rua Helmuth Rother, 209.
      Almoço Integração (promoção Ponto Preg.Gustavo Adolfo): 
       dia 21.10.18 às 12h no Colégio Sinodal Gustavo

AGENDA

Em maio, ocorreu, no Lothar A Johann, o encontro do Plano de 
Ação Missionária de 2018 (PAMI) da Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana em Lajeado (IECLB). O PAMI desperta a Igreja 
para a importância do planejamento da ação missionária em espaços 
de reflexão sobre processos de gestão, promovendo a unidade da 
Igreja. A metodologia reflete a intencionalidade de facilitar e realizar 
planejamento focado na missão da IECLB e orientado por objetivos 
comuns, motivando a reflexão teológica sobre missão e propondo a 
utilização do planejamento como instrumento de gestão.

Em Lajeado, o encontro foi dividido por diversas etapas, entre elas 
a acolhida, meditação, o resumo motivacional sobre as duas primeiras 
etapas: o “apaixonar-se” e o “assumir a missão”, a introdução à tarefa 
quando analisaram a visão, missão, valores e estrutura da Igreja, além de 
uma análise das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades.  

O vice-pastor-sinodal, também coordenador ministerial da 
Comunidade Evangélica de Lajeado, Luis Henrique Sievers, destaca 
que outros encontros vigoraram e neste momento começam a 
planejar o plano para os anos de 2019, 2020 e 2021. “O planejamento 
firma os passos da direção e a caminhada da Comunidade para que 
dentro do planejamento e previsibilidade os projetos aconteçam da 
melhor maneira possível”, diz o Pastor. Segundo ele,  as pessoas que 
representam os grupos e setores de trabalho são quem na verdade têm 
a tarefa de executar aquilo que é planejado. “Queremos colocar em 
prática o que sonhamos de bom para a Comunidade”.

CEL se planeja para o futuro
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Ouvia-se falar muito esta frase, “dinheiro é sujo!”. O dinheiro em si 
não é sujo, nem limpo.  Quero sugerir outras perguntas que julgo serem 
importantes, “posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro?”  ou, 
“para que serve o dinheiro?”. Ao responder estas perguntas, vamos 
mostrar nossas crenças mais profundas.  

O cristianismo tem confessado sua fé muitas vezes com o Credo 
Apostólico no qual diz: “Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do 
céu e da terra. Martim Lutero explicou isso da seguinte forma: “Creio 
que Deus me criou junto com todas as criaturas, e me deu corpo e alma, 
olhos, ouvidos e todos os membros, inteligência e todos os sentidos, e 
ainda os conserva; além disto, me dá roupa, calçado, comida e bebida, 
casa e lar, família, terra, trabalho e todos os bens.” (Catecismo Menor p. 
10).  No final da explicação, Lutero diz “por isso devo dar-lhe graças e 
louvor, servi-lo e obedecer-lhe.  Isto é certamente verdade.”

Como cristãos professamos uma fé que vê Deus como a fonte de 
toda a vida, os bens, a inteligência, etc..  E queremos ser gratos por isso 
tudo!  E queremos servir este Deus com aquilo que temos! Mas esta 
forma de viver não pode ser imposta, somente ensinada e seguida por 
convicção.  Somos livres, sim, para usar os recursos que estão conosco, 
mas é nossa missão usá-los de formas que sejam sábias, saudáveis e 
que agradem ao Criador. Sustentar a família, ajudar pessoas, investir 
em educação e contribuir para a missão da Igreja certamente honram 
o Criador.  Que outras formas de uso do dinheiro e bens podem honrar 
Deus? 

Pensemos nisso e sejamos criteriosos no bom uso dos recursos que 
temos. Que Deus seja honrado e nosso próximo beneficiado também.  
(Veja na Bíblia - II Coríntios 9.6-8)

     Comissão Mordomia 
Cristã da CEL

Dinheiro é sujo? 5° Encontro de Mulheres
A Comissão de Mulheres da Comunidade Evangélica de 

Confissão Luterana, em Lajeado (IECLB), recebeu mais de 90 
participantes, no 5° Encontro de Mulheres, realizado em março no 
Centro Comunitário Evangélico. Durante todo o dia, as mulheres 
participaram da palestra com a psicóloga Dorothea Wulfhorst 
com o tema “O Espelho Quebrou: resgatando minha identidade e 
imagem de Deus que sou”.  

A coordenadora da Comissão das Mulheres Kimberley 
Nelson agradece a presença de todas que se demonstraram 
animadas durante todo o dia, absorvendo as palavras da 
palestrante, sentindo-se em casa e em um local onde podem 
valorizar a vida como mulheres. “Muito importante também 
essas ligações de umas com as outras. Adquirem energia junto 
com as amigas, irmãs e pessoas que querem crescer na vida. 
Aquelas que optaram por estar aqui, cada vez mais entendem 
que precisam de um tempo para elas, para ouvir coisas que vão 
edificar e ajudar a torná-las pessoas mais alegres. Elas merecem 
viver esse momento”, diz.

Uma noite inteira dedicada para elas. Com brincadeiras, dinâmicas, 
atividades em grupo, teatro, filme e muita reflexão, a Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado (IECLB) realizou, na 
sexta-feira (18), a 6ª edição da Noite do Pijama no Centro Comunitário 
Evangélico que contou com a presença de mais de 50 crianças. O evento 
ocorre anualmente e é organizado pela Equipe de Orientadoras do Culto 
Infantil, que programa diversas atividades durante o ano para contemplar 
as crianças. No encontro, só precisavam levar o colchão, travesseiro e 
coberta, além do pijama e um lanche para ser compartilhado no café da 
manhã. 

Conforme a coordenadora da Equipe de Orientadoras do Culto Infantil, 
Pastora Miriam Diefenthaeler, a Noite do Pijama é uma oportunidade que a 
Comunidade oferece para os pais poderem, junto com os filhos, cumprir o 
que prometeram no dia do Batismo, que é educá-los na fé. “É um momento 
para viverem a fé, conhecerem outras crianças, verem como somos 
diferentes e que podemos conviver de forma bonita, pacífica, respeitando 
o outro”, diz a Pastora. Todas as crianças da cidade podem participar dos 
eventos promovidos pela Comunidade Evangélica de Lajeado. 

6ª Noite do Pijama
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A equipe de orientadores e orientadoras do culto infantil da 
Comunidade de Lajeado iniciou o ano de 2018 com um encontro 
realizado no dia 03 de março, na Cabanha Rancho Colorado, em 
Estrela, RS. O encontro buscou promover a união, o fortalecimento de 
vínculos e a capacitação para o ministério com crianças. 

Através do texto bíblico da parábola do Filho Pródigo, foi desenvolvido 
o tema “Espiritualidade”, ministrado pelo Pastor Sinodal Gilciney 
Tetzner. 

A espiritualidade é vista como a prática da fé, que não é uniforme 
na vida dos adultos e na vida das crianças. Cada um de nós tem 
o seu próprio ritmo espiritual. A missão do culto infantil, dentro da 
comunidade, é fomentar a espiritualidade evangélica nas crianças e 
ajudá-las no desenvolvimento e fortalecimento da fé. 

Orientadores e orientadoras do culto infantil não são apenas 
“cuidadores” dessas crianças, mas sim, possuidores de uma grande 
missão: auxiliar as crianças a desenvolver a sua fé. Para fazer isso com 
eficácia é preciso clareza dessa missão.

Tivemos um dia muito abençoado, com reflexão bíblica, convívio 
alegre, dinâmicas e um almoço realizado no local. Saímos com a certeza 
de que vale a pena investir na espiritualidade das nossas crianças, 
ajudando-as a desenvolver a sua fé.

Venha você também fazer parte desse importante ministério. O culto 
infantil ocorre todos os domingos no mesmo horário dos cultos na 
Igreja do Centro, e no Ponto de Pregação Jardim do Cedro, no segundo 
sábado de cada mês, às 18 horas, e no quarto domingo de cada mês, às 
9 horas. Participe trazendo e incentivando suas crianças a participar, ou 
integrando-se à equipe como orientador. Coloque seus dons a serviço 
da obra do Reino de Deus!

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, até quando 
envelhecer, não se desviará dele.” Prov. 22:6

Daiane Hahn Valdameri

Encontro Culto Infantil

 Que atividades vêm realizando a Diaconia?
Diaconia, na atualidade, é um termo da Igreja utilizado para representar a relação entre a igreja e a sociedade. É de suma importância na teologia e é 

fundamental para todos os tipos de serviço eclesiástico. Como parte de uma sociedade a igreja deve estudar as necessidades éticas, morais e práticas de ser 
humano. O atendimento dessas exigências representa o conceito de Diaconia. É um imenso desafio para a igreja, que por meio do trabalho Diaconal deve atender 
todos os desamparados como: os sem-teto, pobres, órfãos, portadores de necessidades especiais, aqueles que sofrem de doenças graves muitas vezes incuráveis, 
dependentes de drogas, refugiados, portadores de HIV, os excluídos, solitários, idosos e do meio-ambiente. O que a ação Diaconal da CEL está fazendo em nossa 
comunidade de fé e na comunidade lajeadense? As atividades do grupo são variadas em abrangem um vasto campo de ações: 

Entre elas: o acolhimento de pessoas e irmãos na fé, recepção no cultos e visitas; Campanhas de doação aos necessitados, quando são distribuídos alimentos, 
roupas, remédios e moveis; Apoio à Liga de Combate ao Câncer, através de doações, cedência de espaço no Centro Comunitário para realização de reuniões 
e trabalhos. Através do Presbitério, cedemos à casa da antiga Secretaria para a Liga, desde outubro do ano passado; Palestra para dependentes de drogas; 
Acolhimento e ajuda aos imigrantes haitianos e outros através de auxílio em termos de alimentações, orientações e especialmente de um projeto financiado pelo 
Núcleo de Propostas da IECLB. O projeto “Apoio à integração de Imigrantes no Vale do Taquari”, que, entre outras atividades, ofereceu um curso em parceria com 
o Senac/RS, para imigrantes na área de técnica de manipulação de alimentos, necessários para o trabalho no setor de alimentação (lanchonetes, restaurantes, 
gastronomia em geral); Colaboração na campanha Vai e Vem com o chá comercial, para o envio de donativos por parte da CEL às comunidades de fé, necessitadas 
de auxilio e ao trabalho com idosos realizado junto à OASE; Visitação hospitalar assumida pelo grupo de visitação da OASE; Trabalho junto ao grupo CAPA 
(Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor), com sede em Teutônia, com o objetivo de buscar uma alimentação mais saudável; As necessidades são muitas e 
consequentemente muito há de fazer, mas a Diaconia não faz sozinho, temos a cooperação de outros grupos da Comunidade na execução de tarefas. Diaconia é 
um processo de construção coletiva, é um processo de doação de amor pelo próximo, é um processo colaborativo feito por muitas mãos.                                            

Norma Lai Von Muhlen Einloft

O modelo tradicional de família, na qual existia um provedor, uma 
dona de casa e os filhos, está mudando. No novo formato, a maior parte 
das funções passou a ser compartilhada. Com essa mudança, muitos 
homens ficaram perdidos, pois continuam se agarrando à função de 
provedor, como se fosse a sua essência. Será que é essa função que nos 
define como homens? Será que é esse compartilhamento de funções 
que tem gerado tantas discórdias nos casamentos?

Eu acredito que não. O que tem causado rompimentos no ambiente 
familiar é um apego extremo ao papel que exercemos. Quando 
colocamos nossa função acima de quem somos, qualquer situação que 
ameace nossa posição causa instabilidade.

Por isso, é importante ter claro que, mais importante que o que nós 
fazemos, é o que existe no nosso interior, a nossa identidade. Não 
devemos focar no comportamento, e sim no nosso coração e na nossa 
essência. O que temos cultivado na nossa mente, no nosso coração e 
que temos levado para a nossa família? Um homem muito identificado 
com a função de provedor quer chegar em casa e descansar. Já um 
homem que reconhece que o seu valor não está na sua função, sabe 
que sua família precisa de sua presença integral, do seu corpo e das suas 
emoções.

Para retomar essa nossa identidade, o caminho começa com olhar 
para o “material” de que somos feitos: a imagem e semelhança do 
nosso Criador. Deus escolheu uma linhagem de homens que passaram 
sua masculinidade aos filhos, até chegar àquele homem que me gerou.

a honra e respeito com que vejo e trato meu pai tem direta influência 
em como vejo a minha essência e, portanto, influencia o ser homem. 
Para saber quem eu sou, preciso olhar na direção do meu pai, buscar 
a masculinidade que vem dele. Sou homem porque meu pai é homem. 
Venho de uma linhagem de homens escolhidos por Deus.

Quando Deus chamou José para a grande função de ser o pai de Jesus, 
as primeiras palavras do anjo foram: “José, filho de Davi”. Um homem 
seguro de sua identidade, que sabe quem é, encontra sua masculinidade 
no pai e sabe desempenhar qualquer função.

Adaptado de Paulo Pimont Berndt, psicólogo formado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Terapia 
Familiar e Constelador Sistêmico.

O Grupo de Homens reúne-se no segundo sábado de cada mês, 
das 8h às 10h da manhã, na sala ao lado da Secretaria da Comunidade, 
no antigo prédio do CEAT. Venha participar desses momentos de 
confraternização, conversa e aprendizado conosco!

Grupo de Homens

O que significa ser homem?
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Em 2018, o Ponto de Pregação do Jardim do Cedro passou por algumas mudanças, tais como:
1 - Cultos aos sábados à noite.
Havia um índice de frequência muito baixo nos cultos dos domingos pela manhã, razão pela qual realizou-

se uma pesquisa entre membros, sugerindo alterações no horário dos cultos. A maioria dos membros optou 
pela celebração de um culto no segundo sábado do mês, a partir das 18 horas, outro, no quarto domingo do 
mês, às 9 horas. Houve concordância por parte de nossos pastores e a mudança foi implementada.

Estamos muito felizes, pois a cada sábado tem aumentado a participação de membros!
2 - Ampliação do espaço físico:
Tem-se como meta maior a conclusão do templo. Todavia, a crise econômica do país, somada às dificuldades 

financeiras da Comunidade e do Ponto de Pregação, postergou-se esse sonho. Entretanto, não se esmoreceu 
e dar-se-á início ao estudo e aprovação de uma pequena alteração na planta original. Necessita-se de maior 
espaço para a cozinha, de mais um banheiro, sala especial para o Culto Infantil, churrasqueira, uma segunda 
porta de acesso, e copa, para melhor servir os membros. A construção desta alteração foi iniciada.  O início 
da obra deve-se a uma necessidade imediata em virtude do espaço ultralimitado e por exigências legais 
para que se possa continuar a fazer uso do espaço para as atividades sociais, especialmente as galinhadas, 
possibilitando também a realização de churrasco e outras atividades pertinentes.

Começou-se a construção da nova cozinha no dia 25.05.18 (fotos em anexo), com recursos em caixa, fruto 
do trabalho e esforço em todos os eventos. A Comissão Construtora é formada pelos membros: Herbert 
Carlos Lohmann, Walter Auler, Elmiro Schulte, Lauro Purper, Waldir Eckhardt, Airton Quinot e Ivete Brust.

Dadas as limitações financeiras, pede-se a generosa contribuição para esta etapa do futuro templo. Qualquer 
auxílio é bem-vindo.

Eventuais doações poderão ser entregues na Secretaria da Comunidade, ou à Loja ‘Obra Material de 
Construção’, que ofereceu os melhores preços, também na aquisição do ferro, cimento e outros materiais.

A loja fornecerá recibo para quem doar e a doação será abatida do montante já adquirido.
3 - Primeira Noite da Cuca e da Linguiça:
Este ano o PPJC trará mais uma inovação: a Primeira Noite da Cuca e da Linguiça, algo bem germânico. O 

evento foi sugerido por membros. Após detalhada pesquisa e estudo, o novo desafio foi acolhido pela Diretoria 
do Ponto de Pregação.

4-Galinhada no Ginásio do Bairro:
A Galinhada está cada vez mais solicitada e optou-se em poder atender um número de pessoas maior no 

ginásio local, também se pensa em fazer um cardápio mais variado, mas será somente a de 22 de julho, as 
demais continuarão sendo na sede.

Convidamos todos os membros da Comunidade e do Ponto de Pregação para os cultos e as programações 
que deverão ocorrer durante o ano em curso.

Que a paz de Cristo esteja convosco!
Ivete Brust - Presidente

Ponto de Pregação Jardim do Cedro


