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Confira a importância de se relacionar dentro da Comunidade 
e que quando existe um relacionamento é preciso de respeito, 
carinho, afeto, dedicação e comprometimento. Com a correria 
diária não paramos para valorizar a importância destes 
aspectos dentro da Igreja. Mas eles estão ali, de forma 
gratuita e prazerosa; basta estarmos abertos para receber. 
Saiba como foi o Plano de Ação Missionária 2019-2021, “Entre 
o hoje e o amanhã”. Confira o resultado sintético. 
PÁGINAS CENTRAIS.
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P. Eric Nelson nos convida
para uma reflexão sobre
nosso relacionamento
com o próximo

Um curso para despertar ou
aprofundar a fé cristã em um
ambiente leve e dialogal
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Naturalmente,
o sucesso do PAMI 

depende do engaja-
mento de cada membro 

ali onde vive a fé: na
sua vida pessoal, vida 

familiar, vida comu-
nitária e na sua vida 

social. 

Nosso jornal de cara nova Orgulho de ser Comunidade

RENATE
SCHREINER,
presidente

Durante o ano de 2017, o 
Presbitério de nossa Comunidade 
coordenou as atividades dos 
festejos dos 500 Anos da Reforma 
Luterana. Neste ano de 2018, 
coordenou os trabalhos relativos 
ao PAMI, Plano de Ação 
Missionária, conforme diretrizes 
da IECLB, que deverá ter vigência 
de 2019 a 2021. Pessoas de 
diversos grupos e setores da 
Comunidade participaram desses 
trabalhos, avaliando-a e sugerin-
do um rumo para a continuidade 
de suas linhas de ação, no cum-
primento da sua missão de 
anunciar e viver o Evangelho de 
Jesus Cristo.

Talvez em consequência dos 
festejos de 2017, houve destaque 
da vontade de deixar claro, em 
nossa vida comunitária, o fio 
condutor da teologia luterana e o 
sentimento de importância, 
alegria e gratidão por fazermos 
parte da nossa Comunidade, do 

Sínodo Vale do Taquari e da 
IECLB.

O sentimento de pertença à 
Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana em Lajeado 
nos une na Igreja do Centro, nos 
Pontos de Pregação, em diferentes 
grupos e setores, e, não por 

último, envolve todos os mem-
bros ativos e engajados nas suas 
atividades. Esse sentimento de 
pertença anima para ações 
conjuntas, cria amizades e bem-
estar e garante a continuidade 
produtiva da existência desta 
Comunidade.
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Você se relaciona bem?

O Mensageiro é um informativo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
em Lajeado. 
Rua Alberto Torres, n° 297 - Lajeado/RS 
Fone/fax: (51) 3714-1825 ou 3710-1081 CNPJ: 91.167.585/0001-94 
secretaria@ieclblajeado.com.br 
Jornalista Responsável: Renata Leal  -  imprensa@ieclblajeado.com.br 
Colaboradoras(es): Bárbara Bottoni, Daniele Cristine Nyland Jost, Eric Nelson, 
Gabriel Hertz, Josiane Martini, Luis Henrique Sievers, Marcio Nutels, Miriam 
Diefenthaeler, Norma Lai Von Muhlen Einloft, Renata Leal, Renate Schreiner, Vitória 
Einloft e Wilson Henn. 
Correção: Romério Gaspar Schrammel e Miriam Diefenthaeler. 
Diagramação: Agea Mkt & Comunicação - Impressão: Grafocem 
Tiragem: 1.700 exemplares. 

EXPEDIENTE

“Se um de vocês quer 
construir uma torre, primei-
ro senta e calcula quanto vai 
custar, para ver se o dinheiro 
dá. Se não fizer isso, conse-
gue colocar os alicerces, mas 
pode não terminar a constru-
ção. Aí todos os que virem o 
que aconteceu vão caçoar 
dele, dizendo: Este homem 
começou a construir, mas 
não pode terminar!” Lucas 
14: 28 a 30.

Relaciono esse ensina-
mento de Cristo, de que o 
planejamento é importante 
na vida de uma comunidade, 
à experiência que vivemos, 
como comunidade, na cons-
trução do PAMI. Participei 
dos três encontros, com 
cerca de 40 membros da CEL, 
representantes de grupos, 
setores de trabalho e do 
presbitério.

Foram momentos em 
que refletimos sobre a comu-
nidade que somos. Ao fazê-
lo, analisamos nossos pontos 
fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades. Isso nos 
levou a pensar na comunida-
de que gostaríamos de ser. 
Assim, também pudemos 
propor algumas ações e ativi-
dades que nos aproximassem 
da comunidade que sonha-
mos. Na troca de ideias, 
sonhos e percepções, cada 
membro foi se reconhecendo 
como parte do todo que esta-
va sendo analisado. Foi 
importante, para mim, expe-
rimentar esse sentimento de 
pertencimento.

Tão importante quanto 
estabelecer prioridades e 
propor ações, será motivar 
os membros da CEL para que 
mais pessoas sejam alcança-
das e se disponham a partici-
par ativamente da vida comu-
nitária na execução deste 
planejamento. Que Cristo 
seja o centro da pregação e o 
elo que aproxima todas as 
pessoas.

WILSON HENN,
presbítero

Importância
do PAMI na
comunidade

IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA.



ACONTECE
NA IGREJA

O ano eclesiástico, litúrgico, começa com o 1º 
domingo de Advento. Diferente do ano civil, que 
começa com o dia primeiro de janeiro. Para cada 
novo ano eclesiástico, a nossa Igreja lança um 
Tema e um Lema para inspirar nossas reflexões e 
práticas de fé.

Venha participar do lançamento do novo Tema 
e Lema da IECLB. Acontecerá no dia 02 de dezem-
bro, no Centro e no Ponto de Pregação Gustavo 
Adolfo, às 9h. No Ponto de Pregação Jardim do 
Cedro, será no sábado, dia 8 de dezembro, às 18h. 
O mesmo acontecerá no Ponto de Pregação Barra 
do Forqueta, no dia 16 de dezembro, às 9h.

O Concílio é o órgão máximo de 
decisão da IECLB. Ele acontece a cada dois 
anos e reúne representantes dos 18 
Sínodos do Brasil. Este ano, foi realizado 
na Paróquia Cristo Redentor de 
Curitiba/PR, de 17 a 21 de outubro. O 
tema que inspirou os debates e as 
decisões do Concílio foi “Viver o 
Evangelho – Empatia, compaixão, 
comunhão...”. Entre as atribuições do 
Concílio está a análise e aprovação dos 
relatórios do Conselho da Igreja, da 
presidência, da secretaria, dos Sínodos e 
das organizações confessionalmente 
ligadas à IECLB, para o período 2016-2018. 
Foi possível acompanhar toda a progra-
mação pelo site www.luteranos.com.br, 
inclusive com transmissão ao vivo.

O XXXI Concílio foi eletivo. Para a 
presidência da Igreja, período de 2019-
2022, foram eleitos:

Eleições - 20/10 - Sábado
Para a Presidência da IECLB, foram 

eleitas as seguintes pessoas:
Pastora Presidente - Pa. Sílvia Beatrice 

Genz; Pastor 1º Vice-Presidente - P. Odair 
Braun; Pastor 2º Vice-Presidente - P. Mauro 
Batista de Souza.

Para o Concílio da Igreja, foram eleitas 
as seguintes pessoas:
Presidente - Ema Marta Dunk Cintra; 1º 
Vice-Presidente - Ricardo Dalla Barba; 2º 
Vice-Presidente - Nivaldo Kiister.

Para a Comissão Doutrina e Ordem 
Nacional, foram eleitas as seguintes 
pessoas:
Graduados em Direito (Titulares) - Dra. 
Catarina Volkart Pinto e Dr. Milton Laske
Graduados em Direito (Suplentes) - Dr. 
Carlos Roberto Baumgarten e Dra. Gisela 
Dörr Bayer
Ministro (Titular) - P. Teobaldo Witter e Pa. 
Vera Regina Waskow
Ministro (Suplente) - Diác. Dionata 
Rodrigues de Oliveira e P. Milton Jandrey
Vogal/leigo (Titular) - Fernanda Dettman
Vogal/leigo (Suplente) - Dalys Marlene 
Musskopf Geiser.
O período de Mandato de todos os cargos 
é de quatro anos. 

Com fé, gratidão e compromisso, a nossa Comunidade 
participou da campanha nacional de ofertas para a missão de 
2018. Os cofrinhos, os envelopes, as doações espontâneas e o 
chá comercial, promovido pelo grupo de diaconia, fizeram com 
que nós chegássemos ao montante de R$ 6.640,00. 
Agradecemos a todos que colaboraram nessa campanha, 
dentro e fora da Comunidade.

Descontados os custos da campanha com envelopes, 
cofrinhos, folhetos e cartazes, a IECLB vai apoiar, com 50% dos 
valores, 11 projetos missionários em âmbito nacional (“Vai”). 
Com a outra metade dos valores arrecadados, os próprios 
Sínodos vão poder investir na missão local (“Vem”). 
Comunidades e Paróquias de cada Sínodo podem apresentar os 
seus projetos missionários, que serão avaliados pelas instânci-
as responsáveis e, se aprovados, receberão recursos.

Lançamento do Tema
e Lema do Ano

XXXI Concílio da Igreja - Curitiba/PR 

Vai e Vem 2018

GRUPOS  & SETORES

A docente de Ensino Religioso, Professora Susane Giongo, participou do 
curso “Bibliolog - dialogando com textos bíblicos”, realizado de 17 a 21 de 
setembro, em São Leopoldo. Foi a primeira vez que esta formação aconteceu no 
Brasil. 

A professora destaca que “o Bibliolog faz com que as histórias da Bíblia 
tornem-se vivas, cativantes e significativas, pois oferece a oportunidade de dar 
voz a personagens bíblicos. A atividade é riquíssima em termos de expressão 
linguística, empatia, sensibilidade, encorajamento, compreensão e valorização 
de ideias dos participantes. Estou certa de que o Bibliolog encantará a todos”.

O curso foi ministrado por um grupo de brasileiros e alemães. Com o 
certificado, a professora está apta a aplicar este método de trabalho e a 
desenvolver a atividade em diferentes grupos.

Este projeto é uma segunda fase do projeto 
de integração dos imigrantes à comunidade 
Lajeadense/Brasileira e tem como objetivo 
oferecer aulas de artes marciais (Karatê) para 41 
estudantes em situação de vulnerabilidade 
social da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Fernandes Vieira, objetiva também promover a 
convivência e conhecimento entre os estudantes 
Imigrantes e Brasileiros, na faixa etária de 7 a 14 
anos. Além de promover a integração dos 
Imigrantes e suas famílias na realidade local. 
Queremos também a promoção do respeito, da 
responsabilidade, solidariedade, disciplina entre 
meninos e meninas através da pratica do Karatê.

Este projeto será financiado pelo Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC).

Para a realização do mesmo, teremos a 
parceria da Academia de Karatê de Lajeado, o 
professor, o espaço e as aulas não terão custos. 
Os alunos necessitam de quimonos que serão 
doados pela OASE Priscila da CEL. O deslocamen-
to dos alunos para a academia e volta a escola 
serão custeados pelo dinheiro proveniente do 
projeto.

Como vimos, contamos com diversas 
parcerias para a realização deste projeto, o que 
nos enche de alegria por sentirmos o apoio da 
Comunidade interna e externa, que mostra a 
importância do trabalho realizado em conjunto. 
Esperamos ver a superação de preconceitos e 
barreiras, uma maior integração entre estudan-
tes Imigrantes e Brasileiros, bem como suas 
famílias, aproximar culturas diferentes e o 
conhecimento de causas e consequências da 
imigração.

Vamos manter a Comunidade informada no 
transcorrer o projeto.

Norma Lai Von Muhlen Einloft
Coordenadora do Grupo de Diaconia 

Projeto de apoio à
integração de crianças
imigrantes e brasileiras

GRUPO DE DIACONIA/CEL/ESCOLA ESTADUAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDES VIERA Professora participa de curso inédito

CEAT

Jandir Sossmeier, Adriane Dalferth Sossmeier, Susane Giongo, Gerborg Drescher e Rainer Brand

dos 21 projetos finalistas de 7 
categorias, entre 213 projetos 
de 69 instituições gaúchas.

O diretor Edson Wiethölter 
representou a instituição na 
banca de apresentação do 
projeto realizada no início de 
outubro. “A cada dia nosso 
colégio busca enriquecer a 
caminhada acadêmica com 

mais atividades culturais”, 
comenta ele. O anúncio dos 
vencedores será em dezembro. 
O colégio é o único finalista do 
Vale do Taquari.

O Festival do Livro reúne 
comunidade escolar e regional 
em uma semana de atividades 
de promoção à cultura. O festi-
val acontece há 15 anos.

O Colégio 
Sinodal Gustavo 
Adolfo é um dos 
três finalistas da 
categoria Desen-
volvimento Cultu-
ral dos Prêmios 
SINEPE/RS (Sindi-
cato do Ensino 
Privado) 2018, 
com o projeto do 
Festival do Livro. 
Foram seleciona-

Escola é finalista dos Prêmios SINEPE/RS
COLÉGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO



Relacionamento é troca
e também esforço

Status: Em
relacionamento
sério com a
comunidade
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VALORIZAR A
FÉ LUTERANA E AS

AÇÕES DECORRENTES DELA

- Clarear e promover a fé luterana;
- Destacar a importância de fazer 

parte de uma comunidade que prati-
ca boas ações, através do serviço

ao próximo;
- Assumir desafios diaconais

dentro e fora da comunidade;
- Promover a divulgação

 e visibilidade da
comunidade.

FORMAR E CAPACITAR

- Promover palestras e cursos anuais
para as lideranças;

- Oferecer cursos básicos da fé
para os membros, como o Trilha 8;

- Estimular e capacitar novos voluntários 
para o engajamento em atividades e

  serviços da comunidade.

1
INTENSIFICAR O

SENTIMENTO DE PERTENÇA
À COMUNIDADE (IECLB)

 - Entusiasmar para a vida em comunidade 
não pela cobrança, nem pela crítica, mas pela 

satisfação de fazer parte;
- Intensificar o orgulho pela comunidade;

- Estimular relações entre grupos e suas lide-
ranças em encontros, eventos e cursos;

- Estimular o sentimento de amizade entre 
membros, valorizando a ética, a

  convivência e a cooperação;
- Através da prática de boas relações 
humanas, aumentar a participação

em atividades e o desejo de
contribuir para a sustentabilidade

da comunidade.

OS OBJETIVOS



VIDA
COMU
NITÁRIA

Compartilhamos a alegria da 
realização de mais uma ótima 
oportunidade oferecida pela nossa 
Comunidade, uma sequência de 
oito encontros chamados Trilha 8!  
Nestas oito quartas-feiras, 
estiveram reunidas perto de 40 
pessoas num ambiente descontraí-
do de convívio, formação e 
renovação da fé.  O gostoso papo 
com um lanche no início, as 
reflexões expositivas, os diálogos 
em pequenos grupos, tudo isto foi 
importante para fortalecer 

conhecimentos e renovar a vida de 
fé dentro do nosso “lar espiritual”, 
a nossa Comunidade.

Fique atento para poder 
participar da próxima edição em 
2019. Não perca a oportunidade de 
participar de algo que pessoas 
pelo Brasil afora estão aproveitan-
do, um curso sobre a fé cristã num 
ambiente leve e dialogal. Trilha 8 
para despertar ou aprofundar a fé!  
Na fé cristã, estamos sempre 
aprendendo, revendo e renovando 
com a graça de Cristo. (Pastor Eric)

Trilha 8 movimentou comunidade11º Dia Sinodal das Crianças

Membros da comunidade
estudando Teologia em Curitiba

‘‘Estar na Fatev tem sido uma experiência extraordiná-
ria. O curso de teologia, com ênfase em missão urbana, traz-
nos uma visão mais ampla de igreja, que busca olhar além 
das quatro paredes e a se inserir na cultura local, trazendo 
respostas para um mundo extremamente confuso e buscan-
do a transformação social. Tudo isso através do evangelho 
de Jesus, que morreu, ressuscitou e está vivo. Ele que nos 
transforma e nos ensina a amar o próximo.

Em Curitiba, temos aprendido a viver mais na depen-
dência de Deus, além de termos contato com diferentes reali-
dades, tanto na igreja quanto fora dela. Agradecemos à 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado 
por ter feito parte da nossa caminhada de fé. Que a mensa-
gem de Jesus seja sempre pregada e vivida aí!’’ (Gabriel 
Hertz)

Na imagem, os estudantes no curso Bacharelado em Teologia com 
ênfase em Missão Urbana (FATEV–Faculdade de Teologia Evangélica em 
Curitiba, PR). Em ordem da esquerda para a direita Cristopher Bertotti, 
Micael Datsch, Amanda Bertotti, Luis Felipe Corbellini e Gabriel Hertz.

REGISTRO DE EMPRESAS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, DEPARTAMENTO PESSOAL,
FISCAL, TRIBUTÁRIO E TRABALHISTA, DECLARAÇÃO DE IRPF

Av. Benjamin Constant, 831 - Centro - Lajeado/RS
Fones: 51 3714-4033  ·  51 3726-4352

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, ocorreu o retiro, em 
Gravataí, da Juventude Evangélica de Lajeado (JEL) juntamente 
com os confirmandos do 2º ano do Ensino Confirmatório. O 
retiro, organizado pela liderança de JEL, contou com 53 jovens 
e 8 pais, que auxiliaram na cozinha.

O encontro tinha como tema principal: “É hora de entrar 
em campo”, Mateus 28.19, “Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e 
do Espirito Santo”. Os momentos de reflexão foram ministra-
dos pelo preletor Paulo Eduardo Sell, que atualmente mora em 
Curitiba e coordena o projeto Dorcas. 

O retiro foi um momento único, de comunhão, confraterni-
zação e, com certeza, de edificação. Os três dias foram 
recheados de atividades, brincadeiras, risadas e aprendizados 
que levaremos conosco por toda a vida.

Agradecemos imensamente a todos os envolvidos neste 
maravilhoso momento, até o próximo ano!

(Vitória Einloft Tatsch - Vice-presidente da JEL)

Retiro da Juventude
Evangélica de Lajeado

O 11º Dia Sinodal das Crianças ocor-
reu no domingo, 9 de setembro, no Centro 
Comunitário Evangélico. Este ano o encon-
tro foi sediado pela Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana em 
Lajeado (IECLB). As crianças de 6 a 12 anos 
que participaram do evento puderam 
através de brincadeiras, enriquecer a fé 
em Deus. A temática deste ano foi “As 
crianças louvam ao Criador” e o encontro 
contou com cantos, gincana, teatro e 

muita diversão.  Mais de 140 crianças 
participaram do evento. Ao todo, 59 comu-
nidades participam do Sínodo do Vale do 
Taquari. Destas, 20 estiveram representa-
das no local.

O evento foi organizado pela equipe 
Sinodal da Missão com Crianças e a equipe 
do Culto Infantil de Lajeado. A Pastora de 
Lajeado, Miriam Diefenthaeler, conta que 
a organização do evento ficou também 
sob a responsabilidade das orientadoras 

do Culto Infantil de Lajeado. Para pensa-
rem na programação, foi preciso de com-
panheirismo e coletividade. “Consegui-
mos trazer o tema na decoração, na cria-
ção do mundo, frutas sob o altar, painéis, 
integrando todos os elementos na cele-
bração”, diz a Pastora, agradecendo pela 
presença dos professores Edson e Edinho, 
na música, e de um teatro que falou sobre 
a transformação do ser humano. O encon-
tro começou com acolhida e depois teve o 
culto, teatro, mensagem do evangelho, 
gincana e encerramento com a bênção. 

A 37ª edição do Baile da Primavera ocorreu no dia 29 de 
setembro no Centro Comunitário Evangélico. Participaram do 
evento aproximadamente 400 pessoas que puderam saborear o 
buffet da equipe da Kátia e Dani, de Santa Clara do Sul, e 
aproveitar o baile com a banda Cassino. A decoração ficou a cargo 
da Lidiane Guimarães. O valor arrecadado no Baile será destinado 
ao Asilo Pella Bethânia (2.400 fraldas descartáveis) e mobília 
(cadeiras e mesas) para a nova sala do Culto Infantil e reforma da 
Igreja.

O grupo de comendadores formou uma bela parceria que 
acredita que participar de uma comenda organizando a decora-
ção, o jantar e contratando conjunto para animar o baile exige 
empenho, compromisso e doação. Para eles, o resultado foi muito 
gratificante.

Comendadores do 37º Baile na Primavera
Marli Meyer e Flávio Vanzetta; Magali Elisa Baller Röhsig e 

Hans Heineich Röhsig; Lidiane Guimarães e Ederson Drebes; 
Marione Scheid Hoppe e Thomas Hoppe; Marlise Klaus e Antônio 
Bettio; Climene Bassan Metz e Luciano Metz.

O Ponto de 
Pregação Jardim do 
Cedro realizou, no dia 
2 de setembro, a últi-
ma galinhada de 2018, 
marcando a inaugura-
ção da churrasqueira e 
cozinha do local, que 
também contou com 
um cardápio especial. 
O espaço construído 

37º Baile na PrimaveraComunidade do Jardim do Cedro
inaugura cozinha e churrasqueira

tem 64,5 m². O valor para a obra foi arrecadado por diretorias anteriores e 
pela atual. Em reunião, foi decidido que o espaço poderá ser locado por 
membros para a realização de festas de confirmação, aniversários, batiza-
dos, entre outros. 

Segundo a presidente do Ponto de Pregação, Ivete Brust, é uma con-
quista ter um espaço maior para a realização dos eventos. “É uma parte 
dos nossos sonhos ter uma cozinha maior, uma churrasqueira para poder 
fazer outros cardápios”, diz. Para Ivete, o envolvimento dos membros 
nesta tarefa trouxe um sentimento de pertencer a um grupo. “Muitos 
membros afastados se engajaram com os demais e agora estão participan-
do ativamente das atividades. O grupo aumentou, estamos muito felizes”.



O Mensageiro

12.08.2018
Cecilia Nicolini Bücker
André Luís Bücker e Thais Janaina 
Nicolini
Ana Clara Pohl Auler
André Rodrigo Auler e Aline 
Grasiela Pohl
Gustavo Henrique Scheuermann
João Henrique Scheuermann e 
Juliane A.de Oliveira

09.09.2018
Augusto Rheinheimer Purper
Henrique Purper e Ana Paula 
Rheinheimer
Eduarda Kettner Comin
Everton Roberto Comin e 
Francieli Kettner
Augusto Gabriel Gauer
Eduardo Gauer e Márcia Gauer
Maia Osterkamp Spohr
Rafael Spohr e Isa Carla 
Osterkamp

Raquel G. Guerra
Alexandre Purper
Guilherme Mueller
Adolicio Ferrari Neumann
Gabriela Rieth
Theo Junior Osterkamp
Lisete Marinês Hagemann
Darlei Marcelo Becker
Dirce Ivone Staggemeier
Renata Pereira Leal

BATISMOS

06.10.2018 - Juliano Höehr Clavé 
e Denise Flores Clavé

Bodas de Ouro 
 21.10.2018 - Odário Scherer e 
Noeli Scherer

BENÇÃO
MATRIMONIAL

NOVOS
MEMBROS

FALECI-
MENTOS MIX

RIR FAZ BEM

DICA DE
SAÚDE

Sogra querida
Sogrinha! Quanto tempo a senhora não aparece! Quanto 
tempo vai ficar conosco dessa vez?
Óh, meu genro, até vocês ficarem cansados de mim!
Sério? Não vai nem mesmo tomar um cafezinho?

Vasos
- Moça, quanto custam esses vasos?
- O bom custa R$ 10,00 e o ruim R$ 100,00.
- Nossa, mas por que o ruim é mais caro?
- É porque vaso ruim não quebra!

Diga-me o que comes e te direi
se terás saúde ou doença

A descoberta do GENOMA humano, em 
2003, foi um grande avanço para a ciên-
cia. Novas áreas de pesquisa surgiram 
abrindo o leque de conhecimento. 
Nutrigenômica, nutrigenética, epigené-
tica, entre outros, eram termos pouco 
conhecidos até pouco tempo. Sabemos 
que essa descoberta foi apenas a ponta 
do iceberg e que a ciência ainda há 
muito o que evoluir. No entanto, viver 
na era pós GENOMA significa mudanças 
importantes na abordagem médica fren-
te aos pacientes. Hoje sabemos com 
fundamento científico que determina-
dos alimentos podem promover saúde 
para um indivíduo, enquanto para outro 
pode promover doença. Sabemos a 
influência que um alimento pode exer-
cer sobre o DNA do indivíduo podendo 
alterar de forma positiva ou negativa a 
sua expressão gênica. Infelizmente 
dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) são alarmantes. As mortes 
por doenças crônicas no Brasil 
correspondem a 72%. A boa 
notícia é que a própria OMS acre-
dita que cerca de 80% dos pro-
blemas cardiovasculares (infarto 
e AVC), diabetes tipo II e 40% 
dos casos de câncer poderiam 
ser evitados se corrigíssemos 
nossos hábitos alimentares, redu-
zíssemos o uso de tabaco e álco-
ol e adotássemos uma atividade 
física regular. Considerado o pai 
da medicina ocidental, 
Hipócrates já dizia, "faça do seu 
alimento o seu remédio e do seu 
remédio o seu alimento". Lembre-se de 
uma coisa, aquela velha desculpa que 
“sou assim porque minha genética é 
ruim” não cola mais. A epigenética que 
é a influência do meio nos nossos genes 
é muito mais importante que a genéti-

ca. Ou seja, suas atitudes diárias ditarão 
se manifestarás saúde ou doença. Só 
depende de você! 
 Te desejo uma vida super saudável.

Autoria: Dr. Marcio Nutels, nutrólogo

Rua Bento Gonçalves, 639 - Lajeado - RS
Fones: 51 3748-6044 e 51 99916-1679
wickert@pwcontabilidade.com.br

Nosso compromisso
é a busca da sua
satisfação total.

Walli Pohl
26.06.2018 - 78 anos

Iloni Wommer 
06.07.2018 - 85 anos

Júlio Ernesto Leipnitz
16.07.2018 - 81 anos

Lothar Edgar Koefender
30.07.2018 - 88 anos

Isabel Rodrigues Freitas
08.08.2018 - 55 anos

Romeu Schmitz
17.08.18 - 82 anos

Oscar Müller
20.08.2018 - 86 anos

Harry Huwe
26.08.2018 - 89 anos

Delci Pilger
01.09.2018 - 65 anos

Hary Herpich
17.09.2018 - 64 anos

Marinilva Morigi
21.09.2018 - 42 anos

Glaci Conrad
24.09.2018 - 76 anos

Selmira Webers Schneider
03.10.2018 – 81 anos

Derick Hagemann da Rosa
Paulo Sérgio S. da Rosa e Lisete 
Marinês Hagemann
Emanuelly Vitória Staggemeier
Dinéia Cristini Staggemeier
Theo Kaspar Gisch 
Renan Gisch e Ana Maria Kaspar
Miguel Krüger Thomé
Thales Thomé e Ana Krüger 
Thomé
Felipe Bald
Volnei André Bald e Gabriela Rieth
Peter Tonini Osterkamp 
Theo Júnior Osterkamp e Mariana 
Tonini Osterkamp

14/10/2018
Victoria Haas Tramujas
Gustavo H. Tramujas e Tatiana 
Cristiane Haas
Livia Blanger Wunder
Gelson Juares Wunder e Sirlene 
Blanger Wunder
Joaquim Wolf Maia
Neuri Maia e Sandra Helena Wolf

Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem
presente na angústia.
SALMOS 46:1



Agenda
Chá Bazar Flor do Cedro 
(promoção OASE Flor do 
Cedro): dia 10/11/18 às 
14h30min no Ponto Pregação 
Jardim do Cedro.

Chá Bazar OASE (promoção da 
OASE Centro): dia 13/11/18 às 
14h30min no Centro 
Comunitário Evangélico.

Cantata de Natal (promoção da 
Comunidade): dia 01/12/18 às 
20h30min no Centro 
Comunitário Evangélico.

Faça o seu evento conosco
Os salões de evento do Centro 

Comunitário Evangélico estão disponí-
veis para a locação. A agenda já está 
aberta para o ano de 2019. Toda a 
estrutura completa para a realização de 
seu evento. No local o espaço é para 400 
pessoas sentadas. Para palestras e 
eventos coorporativos 800 lugares. 

O Centro Comunitário também 
dispõe de um salão em anexo com 

capacidade 100 pessoas. No local você 
encontra um grande palco, datashow, 
climatização, cozinha equipada, mesas 
e cadeiras. 

Para agendar e ter mais informações 
sobre o espaço, envie e-mail para 
secretaria@ieclblajeado.com.br ou 
entre  em  contato  por  telefone  pelo 
(51) 3714-1825. 
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Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço 
dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que 
Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja porta-voz de Deus; quem se 
dedica ao serviço, faça com a força que Deus lhe dá.

I PEDRO 4.10-11

PLANO
DE

CULTOS

2019
JAN

2019
FEV

06 9h Centro
 19h Gustavo Adolfo c/SC
12 18h Jardim do Cedro c/SC
13 19h Centro          
20 9h Centro c/Batismo
 19h Gustavo Adolfo
27 9h Barra da Forqueta
 19h Centro c/SC

03 9h Centro
 19h Gustavo Adolfo c/SC   
09 18h Jardim do Cedro c/SC  
10 19h Centro
17 9h Centro c/Batismo
 19h Gustavo Adolfo
24 9h Barra da Forqueta c/SC
 19h Centro c/SC

02 9h Cemitério Evangélico Novo
03 19h Centro Con�rmação
04 9h Centro
 9h Gustavo Adolfo c/SC
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo c/SC
10 18h Jardim do Cedro c/SC
 19h Centro Con�rmação
11 9h Centro c/Batismo
 19h Centro 
 19h Gustavo Adolfo
18 9h Centro
 9h Barra da Forqueta 
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo
25 9h Centro c/SC
 9h Jardim do Cedro
 19h Centro c/SC
 19h Gustavo Adolfo

01 20h30min Centro - Cantata de Natal
 (Centro  Comunitário Evangélico)              
02 9h Centro                    
 9h Gustavo Adolfo c/SC 
 19h Centro (encerramento Colégio
 Sinodal Gustavo Adolfo
08 18h  Jardim do Cedro
09 9h Centro c/Batismo 
 19h Centro 
 19h Gustavo Adolfo       
16 9h Centro
 9h Barra da Forqueta c/SC 
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo
23 9h  Centro c/SC
 19h  Gustavo Adolfo
24 19h30min  Centro Véspera Natal 
 19h30min Jardim do Cedro / Véspera Natal
25 9h Centro - Natal c/SC
30 9h  Centro
 19h  Gustavo Adolfo
31 19h Centro Fim de Ano



NOSSOS
TELEFONES

ENDEREÇOS

Visitas pastorais

FIQUE POR DENTRO

Secretaria
3714-1825  /  3710-1081  /  99867-9904
Pastor Eric Nelson
3714-2157  /  99651-7330
Pastor Luis Henrique Sievers
3714-4860 ou 98156-3632
Pastora Miriam Diefenthaeler
98041-0076

Secretaria 
Rua Alberto Torres, 297 - Bairro Centro
Centro Comunitário Evangélico
Rua Carlos von Kozeritz, 88 - Bairro Centro - 
Telefone: 3710-1330
Ponto de Preg. Barra da Forqueta
Av. Alberto Pasqualini, s/n - Barra Forqueta
Ponto de Preg. Gustavo Adolfo
R. Albert Schweitzer, 38 - B. São Cristóvão
Ponto de Preg. Jardim do Cedro
R. Helmuth Rother, 209 - B. Jardim do Cedro
Igreja de Cristo/Centro
Rua Alberto Torres, 310 - Bairro Centro

As visitas pastorais acontecem 
durante todo o ano. Se você 
lembrar de alguém que necessi-
ta de uma visita ou que gosta-
ria de receber uma visita pasto-
ral, por favor, comunique à 
secretaria da comunidade.

Encontros de
famílias
Acontecem encontros mensais nos bairros 
sempre nas quintas-feiras. Venha, traga sua 
família e participe conosco. Informe-se
com na secretaria da Comunidade.
1ª quinta-feira/mês: Hidráulica, Moinhos.
2ª quinta-feira/mês: São Cristóvão 1 e São 
Cristóvão 2, Barra da Forqueta.
3ª quinta-feira/mês: Jardim do Cedro, 
Montanha e Universitário.
4ª quinta-feira/mês: Americano, Centro e 
Florestal.

Mordomia Cristã
Primeira sexta-feira de cada mês, às 
8h30min, na secretaria da Comunidade.

Culto Infantil
Dominicalmente, no mesmo horário dos cul-
tos, no Centro.
Ponto de Pregação Jardim do Cedro, mesmo 
horário dos cultos.

Juventude 
Evangélica
Todos os sábados das 15h às 17h no Centro 
Comunitário Evangélico.

OASE
Centro: Encontro todas às terças-feiras, às 
15h, com atividades variadas, no Centro
Comunitário Evangélico. Na 4ª terça-feira do 
mês, Encontro de OASE nos Bairros.
Ponto Pregação Gustavo Adolfo: Encon-
tros na 1ª e 3ª quinta-feira do mês, na sala da 
OASE. Na 2ª quinta-feira do mês, acontece a 
visitação a pessoas doentes e idosas.
Jardim do Cedro: Encontros no último 
sábado de cada mês às 14h.

Grupo Priscila
Encontros sempre na última quinta-feira do 
mês. O brechó acontece na 1ª quinta-feira do
mês a partir das 14h na Rua Bento Gonçalves 
(antigo prédio do CEAT).

Todos os interessados em servir na área da 
música podem contatar a coordenadora 
desta área, Kimberley Nelson (tel.3714-2157) 
para combinar onde e como isso poderá ser 
feito (horários de ensaios e cultos etc.). 
Temos muitas oportunidades para instrumen-
tistas e vocalistas desde o acompanhamento 
nos cultos, Culto Infantil, encontros de famíli-
as nos bairros, e eventos especiais na Comu-
nidade. Venha e ajude a Comunidade a lou-
var a Deus através da música!

Grupo de música

Coral da Comunidade: ensaio nas segun-
das-feiras, às 18h30min, Igreja de Cristo.
Coral da OASE/Centro: ensaio nas terças-
feiras, às 14h, no Centro Com. Evangélico.
Coral da OASE/Ponto de Pregação Gus-
tavo Adolfo: ensaio na 1ª e 3ª quinta-feira
do mês, na sala da OASE, às 14h.

Corais

:: Batismos
2º domingo de cada mês, manhã, no Centro; 
nos pontos de pregação, a combinar. Palestra 
pré-batismal dias: 16/11; 14/12; 25/01 e 
22/02 às 19h30min, na Igreja de Cris-
to/Centro. Agende na secretaria da Comuni-
dade a data do Batismo!

Agende com antecedência na secretaria da 
Comunidade as datas da bênção matrimonial 
e da conversa pré-matrimonial.

:: Sepultamentos
Para ser sepultado nos Cemitérios da Comu-
nidade, precisa ser membro da IECLB e estar 
rigorosamente em dia com as suas contribui-
ções. Agende na secretaria da comunidade o 
horário do sepultamento antes de anunciá-lo.

:: Bênçãos
   Matrimoniais

Sempre na 1ª quarta-feira do mês às 
19h30min na Igreja de Cristo/Centro – dias 
07/11 e 05/12.

Encontro com
novos membros

2ª quarta-feira do mês, às 14h30min, no Cen-
tro Comunitário Evangélico.

Grupo 3ª Idade

Mensalmente, na 2ª terça-feira,
às 18h, na sala do Ensino Con�rmatório,
ao lado da secretaria da Comunidade.

Presbitério



INFORMATIVO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE
CONFISSÃO LUTERANA EM LAJEADO  -  NOV/2018

Certa vez algumas pessoas levaram 

crianças para Jesus abençoar. Os 

discípulos de Jesus ficaram zangados com 

aquelas pessoas. Jesus não gostou de seus 

discípulos se zangarem e disse: 

_Deixem que as crianças venham a 

mim, não atrapalhem, porque o Reino de 

Deus é dos que são como as crianças. E 

lembrem-se disto: Quem não receber o 

Reino de Deus igual a uma criança nunca 

entrará nele. 

Em seguida, Jesus pegou as crianças 

em seus braços, pôs as mãos em cima delas 

e as abençoou.

Naquele momento, os discípulos 

chegaram perto de Jesus e perguntaram: 

_Quem é o mais importante no Reino 

do Céu?

Jesus chamou uma criança, colocou-a 

na frente deles e disse: 

_Eu afirmo a vocês que isso é verdade: 

Se vocês não mudarem de vida e não 

ficarem iguais às crianças, nunca entrarão 

no Reino do Céu. A pessoa mais importante 

no Reino do Céu é aquela que se humilha e 

fica igual a essa criança. E a pessoa que 

recebe em meu nome uma criança como 

esta, está recebendo a mim. 

Jesus abençoa as crianças

Vamos ajudar
a criança a
encontrar Jesus?

Aquele que tem os meus manda-

mentos e os guarda, este é o que 

me ama; e aquele que me ama, 

será amado de meu Pai, e eu o 

amarei e me manifestarei a ele.

João 14:21

PARA COLORIR



     Convidamos você para participar do Culto Infantil. 

Lá nós cantamos, oramos, ouvimos histórias sobre Jesus 

e fazemos atividades legais. 

O Culto Infantil ocorre todos os domingos, na Igreja 

de Cristo (no Centro), às 9h e às 19h.         

Esperamos você! 

Venha ao Culto Infantil!

Encontre 5 palavras nesse tabuleiro que são 

utilizados para a sua higiene.

CAÇA-PALAVRAS (HIGIENE)

Ajude as crianças a 
chegarem até a Igreja.

Elaborado por: Daniele Cristine Nyland Jost – pela Equipe do Culto Infantil, da Comunidade Evangélica de Lajeado–RS
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RESP.(HZ.) COTONETE, PERFUME

(VT.) SABONETE, PENTE, TOALHA

VEJA NO ESPELHO

A MENSAGEM

DESTE QUADRO!

Todas as

crianças são

especiais

para DEUS.

Você

também!


