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Projeto
Aquecendo
Vidas começa
a arrecadar lãs

Para Lutero, o objetivo do Batis-
mo é tornar a pessoa bem-aven-
turada. Bem-aventurada, na perce-
pção do Reformador, é a pessoa que 
entra no reino de Cristo e vive com ele 
eternamente. Quando somos batizadas e 
batizados em nome do trino Deus, a 
dignidade de carregar esse nome nos é 
dada. E “onde estiver o nome de Deus, 
somente pode haver vida e boa-
aventurança” (Catecismo Maior). 
PÁGINAS CENTRAIS

Encontro
terá como
tema o
relacionamento
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VIVER O
BATISMO
Eu escolhi vocês
para que deem fruto.
João 15.16

9



...por arrependi-
mento diário, a velha 

pessoa em nós deve ser 
afogada e morrer com 

todos os pecados e maus 
desejos. E, por sua vez, 

deve sair e ressurgir dia-
riamente nova pessoa, 

que viva em justiça e 
pureza diante

de Deus”

Sou batizado.
E agora?
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EXPEDIENTE

Sou membro da comuni-
dade desde 1994, ano em 
que nasci. Meus pais foram 
os responsáveis pela minha 
trajetória na comunidade de 
Lajeado. Fui batizada, cresci 
frequentando o culto infantil, 
do qual tenho lindas lem-
branças. Participei por anos 
do grupo de jovens, uma 
experiência maravilhosa no 
processo de formação huma-
na e espiritual. Sempre tínha-
mos momentos de conversa, 
discussão e estudo de fé. 
Após nos divertíamos jogan-
do diversos esportes no 
Colégio Sinodal Gustavo 
Adolfo. E a noite nos reunía-
mos para fazer jantas na 
casa de alguém do grupo, 
sempre com a presença de 
algum pastor ou pastora. 
Meus pais sempre estavam 
seguros de onde e com quem 
estava. Participei de retiro de 
jovens, jantas e encontros 
muito divertidos. Além disso, 
tocava teclado na banda do 
Ponto de Pregação Gustavo 

Adolfo, do qual tenho boas 
recordações, dos nossos 
momentos de ensaio e prepa-
ro para auxiliar nos cultos. 
Lembro de que tive o privilé-
gio de tocar teclado no culto 
da minha confirmação. Sou 
grata à Comunidade por 
sempre estar presente na 
minha vida, nos momentos 
bons e difíceis. Nunca vou 
me esquecer de todas as 
visitas da pastora Miriam 
quando minha mãe estava 
enfrentando o câncer de 
mama. Além de pastora, 
tornou-se uma grande ami-
ga. E esse relacionamento 
amigo e sincero me faz admi-
rar ainda mais a nossa comu-
nidade. E sou muito grata a 
Deus por acolherem a mim e 
a minha família tão bem. E 
por participarem de um dos 
momentos mais felizes da 
minha vida, meu casamento.

Milena Fernandes
Allgayer

Gratidão

O ser humano também vive de ritos. Alguns são indivi-
duais. Outros são coletivos, comunitários. Alguns são festi-
vos e outros são solenes. Rituais marcam momentos impor-
tantes da vida. Eles conferem sentido ao passado e nos com-
prometem com o futuro. Ritos são simbólicos. Expressam 
um conteúdo que vai muito além da sua mera celebração. É 
assim também com o Batismo, um rito religioso. Ele é o 
tema da IECLB para 2020 e objeto de estu-
do dessa edição de O Mensageiro.

O tema “Viver o Batismo” 
chama a nossa atenção para 
o lado proativo do rito. 
Lutero expressa esse com-
promisso proativo da 
seguinte maneira: “Sig-
nifica que, por arre-
pendimento diário, a 
velha pessoa em nós 
deve ser afogada e 
morrer com todos os 
pecados e maus dese-
jos. E, por sua vez, deve 
sair e ressurgir diaria-
mente nova pessoa, que 
viva em justiça e pureza 
diante de Deus” (Catecismo 
Menor).

O lema que subsidia o tema é: “Eu 
escolhi vocês para que deem fruto” (João 
15.16). Mas, para que os frutos do Batismo 
possam aparecer na vida da pessoa bati-
zada é preciso manter-se unido com 
Cristo: “Quem está unido comigo e 
eu com ele, esse dá muito fruto” 
(João 15.1). A comunidade é local 
onde se promove essa união.

E agora? Que frutos são esses? A 
tradição bíblica aponta para uma resposta: “Portanto, vis-
tam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de deli-
cadeza e de paciência”. Perdão também não pode faltar (Co-
lossenses 3.12-13). São doces frutos! Quem assim vive expe-
rimenta e promove as promessas do Batismo Cristão: per-
dão, vida nova e salvação.

P. LUIS HENRIQUE SIEVERS

IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA.

notícias do
presbitério

Em nome do Presbitério, agora em 
início de março, quero dar as boas-vindas a 
todos os membros da comunidade que 
retomam as suas atividades após o período 
de descanso, em que muitas atividades 
haviam sido interrompidas.

Em fevereiro o Presbitério reuniu-se 
para o planejamento anual, dando 
sequência ao que havia sido proposto pelo 
Plano de Ação Missionária (PAMI) ainda em 
2018. Foi destacada a grande vontade de 
entrosamento e interação entre os 
diferentes grupos para que os membros 
possam se conhecer e se sintam parte do 
todo da comunidade. Há o desejo de que 
todos se sintam muito bem-vindos nos 
grupos de sua preferência e se sintam 
felizes por fazerem parte desta comunida-
de com os demais cerca de 3000 membros. 
Juntos podemos realizar boas ações a 
pessoas necessitadas e juntos podemos 

Retomando as atividades
criar e fortificar amizades, unidos em 
torno da fé luterana.

Quero agradecer especialmente a 
todos que participam de programações 
regulares e também a todos que costumam 
contribuir financeiramente para a 
sustentabilidade da nossa comunidade. A 
participação de muitas pessoas permite 
que tenhamos tantas atividades variadas e 
permite muitas ações diversificadas. 
Assim muito em breve o anexo em 
reconstrução na igreja estará concluído e 
poderá ser utilizado para encontros, 
reuniões e momentos de culto infantil. E, 
concluída esta etapa, podemos dar 
continuidade à reforma, realizando  
melhorias necessárias  no interior da 
igreja. Muito obrigada a todos.

Renate Schreiner - Presidente

Amados membros
RE
FLE
XÃO

Estamos na quaresma e vislum-
bramos, a partir da graça da fé, a 
quinta-feira santa, a sexta e o 
domingo de Páscoa.  Viver com esse 
horizonte pela frente é poder ir além 

de tudo o que temos e somos e ter-
mos a certeza de que a vitória sobre 

todos os sinais de morte, vitória esta 
impetrada por Deus, tem uma dimensão 

eterna e exerce sobre nós uma sedução que 
não podemos furtar escapar dela. 

Lutero, quando medita sobre a palavra do evan-
gelho, apresenta-nos um Cristo ao contrário. Ele está na 

cruz e é rei, ele foi crucificado por causa de mentiras, mas 
acolheu o projeto de Deus que é de verdade. Assim escreve 
João: “Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu 
Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim 
ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele 
que é da verdade ouve a minha voz” Jo 18.37. 

“Cristo, o Rei, põe em jogo corpo e bens, e vida e tudo. 
Você deve aprender que isso acontece porque seu reino não é 
desse mundo. Enquanto você está aqui na terra, não deve 
fruir sua fé cristã de sorte que tenha toda abundância e 
nada lhe falte. Pois olhe o seu Rei, o Senhor Jesus, em que 
condições se encontra? Onde está sua glória? Que vida 
leva? Está sendo muito honrado? Por acaso, não é verda-
de que ele só conhece sofrimento, escárnio e desprezo, e 

tem que morrer vergonhosamente? Ele tem só um 
pedacinho e com esse ele governa, mas somente 

entre poucas pessoas, a saber, como o testemunho 

da verdade, com o santo evangelho. 
Através desse derrama nos corações o 
Espírito Santo, perdoa os pecados e dá a 
esperança da vida eterna. Tudo isso, porém, é 
questão de fé e promessa; não se pode ver nem o 
agarrar, não se encontra na palma da mão. É 
assunto da esperança. Quem reconhece que esse Rei 
e seu reino são dessa espécie, esse se sujeita de boa 
vontade sob a cruz. Pois não sabe apenas que o mesmo 
aconteceu a seu Senhor Jesus, o Eterno Rei, estando, por 
isso, disposto a sofrer – visto que o servo não terá privilé-
gios acima de seu Senhor; mas também conhece a consola-
ção – ainda que aqui haja sofrimento, na eternidade haverá 
alegria e glória. Isso torna os cristãos intrépidos inclusive em 
meio a tentação e tristeza”. (www.luteranos.com.br)

Jesus Cristo nos desafia a crer e acolher em nosso coração e 
relacionamentos que o que é dele é nosso, que estamos ligados 
a Ele pela graça da fé e assim ligados uns aos outros. Viver a 
partir da Páscoa (passagem da morte para a vida) é viver desta 
esperança no já e agora e no ainda não. Assim acontece Páscoa 
quando vejo o outro e me vejo nele com minhas alegrias, quali-
dades, frustrações e esperanças e nos entendemos, pois Cristo 
é o cabeça da igreja e do todo da nossa vida. Acontece Páscoa 
quando permito que Deus seja Deus e eu sua/seu filha/o. 
Acontece Páscoa quando podemos viver do perdão ofertado 
por Cristo na cruz, esta é a máxima, pois nenhum jejum ou 
ação humana pode operar o que Deus, em Cristo, opera em nós: 
SALVAÇÃO ETERNA, PERDÃO DOS PECADOS E UNIDADE.

Pra Miriam Diefenthaeler

Chá da Páscoa OASE Centro: 07/04/20, às 
14h30min, no Centro Comunitário 
Evangélico.
Almoço Ponto Preg. Gustavo Adolfo:  
26/04/20, às 12h, no Colégio Sinodal 
Gustavo Adolfo.
Galinhada Jardim do Cedro: 03/05/20, às 
12h, no Ponto Preg Jardim do Cedro.
Passa tarde Culto Infantil: 16/05/2020, 
às 14h, no Centro Comunitário 
Evangélico.
Chá bazar da OASE Gustavo Adolfo:  
16/05/20, às 14h30min, no Colégio 
Sinodal Gustavo Adolfo.
Noite de massas da JEL: 06/06/20, às 20h 
no Centro Comunitário Evangélico.
Almoço OASE Centro: 05/07/20, às 12h, 
no Centro Comunitário Evangélico.
Galinhada Jardim do Cedro: 19/07/20, 
12h no Ponto Preg. Jardim do Cedro.

Agenda



ACONTECE
NA IGREJA

Pós-graduação para Ministros e Ministras
Todos os anos, o Sínodo oferece a 

Ministros e Ministras, sete Conferências 
Ministeriais e um Seminário de Formação e 
Atualização Teológica. Os temas são variados e 
normalmente atendem as demandas atuais do 
ministério e da missão da Igreja. Em 2020, 
vamos propiciar uma pós-graduação para 
Ministros e Ministras, mas também para lide-
ranças do nosso Sínodo que consigam unir-se 
ao grupo nesta reflexão. 

Serão 10 etapas que ocorrerão de março a 
novembro. O corpo docente é da Faculdade 
Luterana de Teologia, de São Bento do Sul, SC. O 
tema "Revitalização de Comunidades" é novo 
na IECLB, porém já está em prática em muitas 
igrejas no Brasil e no mundo. Em algumas igre-
jas, como por exemplo na Igreja Luterana do 

Caribe e América do Norte, opta-se por falar em 
"vitalizar". Trata-se de uma reflexão sobre o 
estado atual da Igreja e o que esta pode fazer 
para ser mais eficaz na sua missão. 
Naturalmente, o objetivo com isso é que o evan-
gelho seja levado a um número maior de pesso-
as de forma convincente e transformadora. 

Ao refletirmos sobre este tema no Sínodo 
Vale do Taquari esperamos estar contribuindo 
com a missão de nossas comunidades e para o 
desenvolvimento da Igreja.

O programa é voltado para Ministros e 
Ministras, mas também para lideranças. 
Esperamos contar com, pelo menos, uma pes-
soa de cada Paróquia do Sínodo, além dos seus 
ministros. Os custos envolvidos serão divididos 
entre o Sínodo, o projeto e os participantes.  

Gilciney Tetzner - Pastor Sinodal do SVT  

Pós-graduação para Ministros e Ministras

A Igreja custa caro?
O Grupo da Mordomia e Susten-

tabilidade está encartando, nesta edi-
ção de O Mensageiro, o Folheto “A 
Igreja Custa Caro?” Trata-se de uma 
reflexão sobre um tema já abordado 
em edições anteriores e aborda nossa 
contribuição para a Missão da Igreja.

Na IECLB, o tema faz parte das 5 
metas do Plano de Ação Missionária 
(PAMI), para o período 2019 a 2024.  
Esperamos que a leitura do folheto 
auxilie na reflexão sobre o tema.

O Tríduo Pascal é um conjunto de três cele-
brações que inicia na quinta-feira santa, momen-
to em que é realizado o lava-pés, relembrando o 
que Jesus fez com seus discípulos. Após é celebra-
da a Ceia, em referência à última ceia de Jesus. 
Na sexta-feira santa, é recordada a morte de Jesus 
na cruz e sua entrega para o perdão dos pecados. 
Esse culto chama-se Tenebré, conhecido como 
Culto da Escuridão, pois se inicia com a luz e ter-
mina no escuro, significando total abandono de 
Jesus na Cruz. No domingo de manhã, ocorre a 
mesma caminhada que as mulheres fizeram na 
direção do sepulcro e lá encontraram a sepultura 
vazia. É o dia da ressureição. Nesse momento, é 
celebrada a ceia do Senhor e compartilhado um 
café em frente à igreja. E assim é celebrado com 
alegria, que Cristo venceu a morte e todos podem 
estar em comunhão com Ele pela graça da fé. 
Paralelo ao Tríduo, ocorrem as celebrações dos 
cultos no horário tradicional, que no Culto de 
Páscoa, na Igreja de Cristo, terá sacramento do 
batismo e não terá o sacramento da santa ceia. 

Chegamos a você, querido mem-
bro, com um convite muito especial. 
No ano de 2020, refletiremos sobre o 
livro do Apocalipse de João, nos estu-
dos que acontecem nas casas de mem-
bros em 10 diferentes bairros. 

A palavra Apocalipse é um apor-
tuguesamento do grego apokálypsis. 
No grego, significa o que está desco-
berto, revelado, exposto, mostrado. 
Apocalipse é, portanto, uma revelação, 
uma manifestação de alguma coisa. É 
algo que se dá a conhecer a alguém. 
Nos estudos, vamos compreender 
melhor a quem Deus faz essa revela-
ção, para quem ela foi dada, como ela 
foi recebida, quem a repassou e quem 

foram os destinatários dela? 
Participe, você e sua família, con-

vide pessoas para participar. Os gru-
pos são abertos para todas as pessoas 
que desejam crescer na fé cristã, inde-
pendente da confissão à qual perten-
cem.

Os Grupos de Família da 
Comunidade Evangélica de Lajeado 
são: Centro, Montanha, São Cristóvão, 
Jardim do Cedro, Moinhos, Americano, 
Barra da Forqueta, Universitário e 
Hidráulica

Dúvidas entre em contato com a 
secretaria da Comunidade no telefone 
(51) 3710-1081.

Pra. Miriam Diefenthaeler

Celebrando a Páscoa

09.04 | 19h30min – Tríduo Pascal - Centro com Santa Ceia 
10.04 | 9h – Centro com Santa Ceia – Sexta-feira Santa
            19h30min – Tríduo Pascal – Centro
11.04 | 18h – Jardim do Cedro com Santa Ceia
12.04 | 6h – Tríduo Pascal – Centro – Café compartilhado
             9h – Centro com Batismo – Páscoa
           19h – Centro – Páscoa com Santa Ceia
           19h – Gustavo Adolfo – Páscoa com Santa Ceia

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA

Encontro de Família nos Bairros

GRUPOS  & SETORES

Intercâmbio intensifica prática da língua
CEAT

O CEAT acredita que o 
conhecimento de novos idiomas 
e culturas podem contribuir posi-
tivamente para a formação dos 
estudantes. Com esse propósito, 
o colégio oferece diferentes pro-
gramas de intercâmbio.

Recentemente, durante o 
período de féria, 11 estudantes 
estiveram na Alemanha para 
vivenciar cinco semanas de estu-
do da língua alemã e de aprendi-
zados sobre a cultura local. O 
grupo foi acompanhado da pro-
fessora Roseli Kussler. 

Colégio firma convênio com Univates
GUSTAVO ADOLFO / ORQUESTRA REGIONAL

O contrato que firma o convê-
nio entre Univates e Colégio 
Sinodal Gustavo Adolfo, criando 
uma orquestra regional foi assina-
do em 3 de dezembro, em cerimô-
nia realizada no Centro Cultural da 
universidade.

Com a formalização, a partir 
de 2020, a atual orquestra do GA 
passou a ser chamada de Orquestra 
Colégio Gustavo Adolfo/Univates e 

Querida comunidade, muitos sabem 
outros talvez não. Eu, pastor Eric, passei e 
estou passando por tempos assim como 
coloquei no título. No final de novembro, 
tive uma crise hipertensiva que me levou à 
UTI do HBB. Foram alguns dias de exames e 
tratamentos. Um grande susto! Após 
retornei para casa necessitando de um bom 
tempo de repouso completo por ordem 
médica.  No final de fevereiro, iniciei uma 
lenta volta às atividades na Comunidade e 
assim vou gradualmente retomando a vida 
ministerial sempre observando algum 
sinal.

Tempos diferentes,
de socorro, de repouso,
de recuperação e
também de gratidão.

Quero aqui, acima de tudo, expressar 
minha gratidão ao Senhor da vida, nosso 
Deus misericordioso, fonte de amparo, 
conforto, ânimo. Recebi muito apoio de 
minha família como um todo, de todas as 
equipes do HBB que me dedicaram um 
cuidado exemplar com conhecimento e 
humanidade, dos colegas pastores, do 
presbitério, e de membros que oraram e me 
deixaram descansar, e muitos que nem 
fiquei sabendo.  MUITO OBRIGADO!   Serei 
para sempre agradecido a todos!

Foi também tempo de refletir, mudar 
hábitos de alimentação, exercícios etc. (os 
exames de laboratório já estão mostrando 
bons resultados).  Quero servir ao Senhor e 
sua igreja com ainda mais discernimento e 
amor. Nestas breves palavras, quero 
expressar sobretudo gratidão e amor pela 
vida!  Obrigado!

“Deus é o nosso refúgio e a nossa força, 
socorro que não falta em tempos de 
aflição.”  Salmos 46.1

P. Eric Peter Nelson

integra, além dos estudantes da instituição de 
educação básica, alunos da Universidade do 
Vale do Taquari. A regência será do professor 
Éderson Drebes.

A viagem de estudos englobou quatro 
semanas de aulas na Alpadia Language 
Schools, em Freiburg. Durante período, os 
estudantes frequentaram aulas regulares de 
língua alemã e ficaram hospedados em ca-
sas de famílias, vivenciando o dia a dia dos 
habitantes locais. Na quinta semana, o gru-
po visitou as cidades de Munique e Berlim.
O intercâmbio para a Alemanha é realizado 
pelo CEAT há mais de 30 anos. Podem parti-
cipar os alunos da 9ª série do Ensino 
Fundamental à 2ª série do Ensino Médio.

O CEAT também conta com a parceria 

da AFS desde 2017. Os alunos têm a possibili-
dade de escolher entre mais de 50 destinos 
para frequentar um período do Ensino 
Médio regular, além de aprender outro idio-
ma e sobre outra cultura.

Além disso, entre 2014 e 2019, o CEAT 
ofereceu intercâmbio para o Canadá. No 
momento, a proposta voltada ao aprendiza-
do da língua inglesa está sendo revista. O 
colégio busca parceiros na Inglaterra visan-
do uma proximidade com os exames de 
Proficiência  em Língua Inglesa  de 
Cambridge.

Na cerimônia, o 
diretor Edson Wie-
thölter agradeceu a 
confiança deposita-
da pela Univates e 
destacou: “Não é só 
um acesso às artes 
que estamos pro-
porcionando aos 
estudantes. Acima 
de tudo, queremos 
que tenham quali-
dade de vida”.

Wiethölter foi o primeiro regente da 
Orquestra GA, criada em 1997. A pretensão da 
direção, que vai ao encontro dos objetivos da 
universidade, é de profissionalizar o grupo e 
constituir uma filarmônica no Vale do Taquari.

APOCALIPSE



O XXXI Concílio da Igreja, realizado em 2018 na cidade de Curitiba/PR, apro-
vou as cinco metas missionárias da IECLB para o período de 2019-2024. As 
metas definem as áreas prioritárias e o rumo da nossa ação missionária. 
São propósitos para toda a Igreja. A primeira meta diz que queremos ser 

uma “Igreja que valoriza o sacerdócio geral, capacita as pessoas e aprofun-
da a fé para seu testemunho na Igreja e no mundo”. O Tema do Ano de 

2020 tem como pano de fundo especialmente essa meta. Viver o Batismo é 
viver o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. O Batismo é a ori-

gem e a base para o exercício do sacerdócio. Mas como entendemos o 
Batismo e o sacerdócio geral? Nada melhor do que recorrer ao tesouro da 

tradição bíblica e luterana, bem como às manifestações da IECLB sobre 
esses assuntos. O texto-base que apresentamos é um resumo sistematizado 

desse precioso tesouro de que dispomos. 

O Batismo é um sacramento. 
Sacramentos são meios da graça de 
Deus, ou seja, são meios que Deus utili-
za para conceder perdão e salvação. Um 
sacramento possui três componentes: 
mandamento divino, promessa da graça 
e elemento visível. Seguindo este pres-
suposto, a Igreja Luterana reconhece 
dois sacramentos: o Batismo e a Santa 
Ceia. Esses sacramentos foram instituí-
dos por Jesus Cristo (= mandamento 
divino), oferecem perdão e salvação (= 
promessa da graça) e são perceptíveis 
na forma de água, pão e fruto da videira 
(= elemento visível). 

O elemento visível no Batismo é a 
água. Ela é necessária para a vida das 
plantas, dos animais e dos seres huma-
nos. Sem água não podemos viver; por 
isto, ela é símbolo de vida. A água tem o 
poder de purificar, o que faz dela um 
símbolo de renovação. A água também 
pode destruir e, neste sentido, simboli-
za a morte. Todas estas representações 
são úteis para falar sobre o Batismo, 
porém a água do Batismo não é apenas 
um elemento simbólico, “mas é a água 
contida no mandamento de Deus e liga-
da à palavra de Deus. [...] Sem a palavra 
de Deus a água é só água e não é batis-
mo” (Catecismo Menor). Não é o sentido 
simbólico, a qualidade ou a quantidade 
de água que dignificam o Batismo, mas a 
palavra de Deus.

VIVER O BATISMO
TEMA E LEMA DE 2020 

“A vida cristã é simplesmente um batismo diário, iniciado uma vez e em 
constante andamento” (Martim Lutero, Catecismo Maior)

Eu escolhi vocês para que deem fruto (João 15.16)

Para Lutero, o objetivo do Batismo 
é tornar a pessoa bem-aventurada. Bem-
a v e n t u r a d a ,  n a  p e r c e p ç ã o  d o 

Reformador, é a pessoa que entra no 
reino de Cristo e vive com ele eterna-
mente. Quando somos batizadas e bati-
zados em nome do trino Deus, a dignida-
de de carregar esse nome nos é dada. E 

“onde estiver o nome de Deus, somente 
pode haver vida e boa-aventurança.” 
(Catecismo Maior). 
O Batismo nos torna pessoas bem-
aventuradas porque realiza em nós o 
perdão dos pecados. Isto acontece uni-
camente pela ação de Deus: “ele nos 
salvou, não por obras de justiça pratica-
das por nós, mas segundo a sua miseri-
córdia. Ele nos salvou mediante o lavar 
regenerador e renovador do Espírito 
Santo, que ele derramou sobre nós rica-
mente, por meio de Jesus Cristo, nosso 
Salvador, a fim de que, justificados por 
graça, nos tornemos seus herdeiros, 
segundo a esperança da vida eterna” 
(Tito 3.5-7).

O Batismo se dirige à pessoa em 
particular e cria um vínculo pessoal 
com Cristo. A partir do acontecimento 
único do Batismo, a pessoa é revestida 
de Cristo e está em Cristo. Estar em 
Cristo significa fazer parte do corpo de 
Cristo: “Porque, assim como o corpo é 
um e tem muitos membros, e todos os 
membros, mesmo sendo muitos, consti-

tuem um só corpo, assim também é com 
respeito a Cristo. Pois, em um só 
Espírito, todos nós fomos batizados em 
um só corpo” (1 Coríntios 12.12s). O vín-
culo com Cristo é pessoal, porém não é 
individual. Do corpo de Cristo partici-
pam as pessoas batizadas das diferentes 
denominações cristãs, formando assim 
a santa Igreja cristã, que confessamos 
por meio do Credo Apostólico. 
A união com Cristo e com o Espírito 
Santo nos torna participantes da Igreja 
cristã. Mas o Batismo também nos vincu-
la a uma Comunidade específica e à 
IECLB em âmbito nacional. O guia comu-
nitário Nossa Fé - Nossa Vida diz que a 
IECLB “é o convívio de pessoas por ela 
batizadas ou admitidas, diferentes 
umas das outras, todas elas, no entanto, 
chamadas para viverem seu batismo”. O 
Batismo é celebrado em culto comunitá-
rio justamente para assinalar que a 
Comunidade integra a pessoa em seu 
convívio, a fim de que possa desenvol-
ver e viver a fé. 

A IECLB admite ao Batismo crian-
ças, pessoas jovens e adultas. Ao bati-
zarmos crianças, reconhecemos que a 
graça de Deus não depende de nosso 
mérito ou entendimento. Neste aspecto 
seguimos o que Lutero escreveu no 
Catecismo Maior: “Levamos a criança 
com a ideia e na esperança de que ela 
acredite, e rogamos que Deus lhe dê a fé, 

mas não é com base nessa que batiza-
mos, e sim com base na ordem dada por 
Deus”. Uma comunidade que batiza cri-
anças precisa assumir a responsabilida-
de pela educação cristã para despertar 
e manter viva a confiança na graça de 
Deus. O Programa Missão Criança, 
desenvolvido em muitas de nossas 
Comunidades, é um exemplo do com-
promisso com a educação cristã. 
Através do Missão Criança, temos a pos-
sibilidade de cumprir com a tarefa de 
batizar, educar na fé cristã e promover a 
vivência comunitária da fé. 

O Tema e o Lema do Ano 2020 nos 
chamam para vivenciar o Batismo e a fé. 
Muitas perguntas podem ser feitas a 
partir do Tema e do Lema: O que signifi-
ca ser pessoa batizada em nosso contex-
to? Como podemos nos vestir com a 
“roupa do Batismo”? O que entendemos 
por pecado e por luta contra o pecado? 
Que ações concretizam o amor, que é o 
fruto do discipulado? Como vivenciar o 
sacerdócio geral na comunidade e fora 
dela? Estas e outras questões que sur-
gem no contexto da vida comunitária 
indicam que a vivência do Batismo é 
dinâmica e desafiadora. Temos muito a 
refletir e a realizar. O Batismo não per-
mite ficar inerte. Batismo não é o ponto 
de chegada, mas o ponto de partida 
para a jornada na fé. É transformação e 
efeito ao longo da vida. Na vivência do 
Batismo, permanecemos em união com 
Cristo e nos colocamos a serviço.

Presidência da IECLB
Caderno de Estudos
Tema do Ano 2020

Batismo como sacramento

Qual o efeito do batismo

Batismo e vida
comunitária Viver o batismo



Adolescentes dando mais um passo na vida de fé

VIDA
COMU
NITÁRIAOlá! Me chamo Henrique Luiz Arnold. Sou 

formado em Teologia pela Faculdades EST, em 
São Leopoldo-RS. Desde agosto de 2019, estou 
realizando o meu Período Prático de 
Habilitação ao Ministério (PPHM), na 
Comunidade Evangélica de Lajeado.

 O que é PPHM? É um período muito impor-
tante na vida de quem está se preparando para 
ser pastor ou pastora da IECLB. Ao terminar-
mos a faculdade de teologia, somos designados 
para atuar em uma comunidade de nossa igre-
ja. Eu fui designado para a Comunidade 
Evangélica de Lajeado. Eu ainda não sou pastor 
ordenado, mas sou um Candidato para ser 
pastor. Isso é ser um PPHMista. 

Ao longo de um ano e meio nós colabora-
mos com os trabalhos pastorais das comunida-
des. O objetivo é que possamos ter uma boa 
qualificação e preparação ao sermos ordena-

Enquanto temos vitalidade falar de 
e n v e l h e c i m e n t o  p a r e c e  f á c i l . 
BURMEISTER, em seu livro “Envelhecer 
Bem”, afirma que cada pessoa envelhece 
de uma forma diferente. Há pessoas 
idosas totalmente saudáveis, outras que 
mantêm sua qualidade de vida apesar 
das doenças e ainda as que se tornaram 
totalmente dependentes por causa de 
sua patologia.  

O processo de envelhecimento está 
relacionado com acontecimentos novos 
e ameaçadores que transformam a vida 
das pessoas, que se veem obrigadas a 
desenvolver novos mecanismos de ajus-
te emocional para impor-se sobre as 
perdas que marcam esta etapa. A manei-
ra como cada pessoa enfrenta suas crises 
depende das circunstâncias e do estilo 
de vida de cada um: umas se lançam em 
profundas tarefas reflexivas, outras se 
sobrecarregam com tarefas e afazeres 
até a exaustão... fato é:  a todas está 
reservado o mesmo destino. A qualidade 
da caminhada até lá é que faz a diferen-
ça!

Tendo em vista a longevidade, uma 
pergunta que como igreja devemos fazer 
é: como vivem/viverão nossos idosos? 
Como resposta, cabe-nos aqui resgatar o 
papel de uma comunidade terapêutica, 
que olha e se envolve sobretudo com 
essa faixa etária do desenvolvimento 
humano, promovendo discussões e pro-
jetos que possam ampliar a qualidade de 
vida dos seus idosos, integrando-os 
continuamente em seus contextos de 
vida, onde possam exercer funções que 
almejarem de acordo com suas habilida-
des.

Neste sentido, a nossa comunidade 
tem um projeto de visitação a idosos que 
é desenvolvido pela OASE Centro, Flor do 
Cedro e Gustavo Adolfo. As visitas acon-
tecem mensalmente e são realizadas 

Mas o que é a confirmação? Você sabe?  
É o que cada um acha?  Não.  Como Igreja 
Luterana, temos um entendimento claro do 
que é. O guia “Nossa fé Nossa vida” traz as 
definições importantes sobre o que é batis-
mo, santa ceia, culto, benção matrimonial e 
confirmação para a nossa IECLB.  Então o que 

é confirmação conforme o guia?  
Para viver conscientemente a fé, à qual 

somos chamados pelo Batismo, e ser eficien-
tes cooperadoras e cooperadores de Deus, 
devemos estar preparados, pois a aliança que 
Deus faz no Batismo requer de nós uma 
resposta pessoal: Sim, Senhor, quero viver 

contigo em tua comunidade e servir-te com 
meu tempo, meus dons, talentos e bens.

Ficamos muito felizes com os 26 jovens 
que fizeram a sua confirmação de fé nos 
cultos dos dias 9 e 16 de novembro de 2019! 
Vamos juntos, como Comunidade, nesta 
caminhada da vida e com a nossa fé cristã.

O outono está chegando e junto dele a 
necessidade de nos colocarmos a serviço 
daqueles que sofrem com o frio, confeccio-
nando peças de lã. As mulheres integran-
tes do projeto Aquecendo Vidas da 
Comunidade Evangélica de Lajeado/OASE 
Gustavo Adolfo já estão recebendo doações 
de lã para iniciar os trabalhos. O projeto 
busca entregar toucas, mantas e coberto-
res feitos a mão para aqueles que mais 
precisam. Diversas entidades já foram 

contempladas com o trabalho, entre elas: 
Lar Aconchego, Adefil, Vovólar, Lar Tabita, 
Abrigo São Chico, Amigas do HBB, Apae de 
Lajeado. 

As lãs podem ser deixadas na secreta-
ria da Comunidade, na Igreja de Cristo e 
nos Pontos de Pregação, pois haverá pon-
tos de coleta em cada local. De lã em lã é 
possível fazer um inverno mais quente 
para o próximo!

“PPHMista”?
O que é isto?

dos. Neste período, 
somos acompa-
nhados por um 
pastor da comuni-
dade que tem a 
função de ser 
nosso mentor. O 
Pastor Luis 
Henrique Sievers é 
meu mentor. Estou 
aprendendo mui-
tas coisas com a 
orientação dele! 
Além de termos os nomes “parecidos”, nós 
temos um perfil de trabalho bem semelhante. 
Fico contente que a gente consegue ter uma boa 
sintonia na função pastoral e pessoal. 

Já passaram seis meses desde que cheguei 
em Lajeado e percebo que estou tendo um gran-
de aprendizado na prática pastoral.

A experiência de trabalhar com mais um 
pastor (Eric) e uma pastora (Miriam) está sendo 
muito importante para minha formação e 
preparação no trabalho pastoral. Sou grato a 
Deus por ter a oportunidade de realizar o PPHM 
nesta comunidade. Não tenho dúvidas de que 
estou aprendendo muitas coisas da vida pasto-
ral.

Particularmente espero poder estar colabo-
rando de maneira positiva com as atividades 
que participo. Minha função aqui é colaborar 
na seara do Senhor, indo ao encontro de todas 
as pessoas que têm fome e sede da Palavra de 
Deus, compartilhando da fé que nos fortalece 
na caminhada da vida. Conto com a graça e 
misericórdia do Eterno Deus. Ele tem me acom-
panhado na caminhada da vida. Nessa cami-
nhada você e eu e podemos confiar no cuidado 
de Deus: “Tu me deste vida e me deste amor, e 
os teus cuidados me conservam vivo” (Jó 10.12).

Henrique Arnold – PPHMista

7º Encontro de Mulheres

Em março, a Comunidade Evangélica de 
Lajeado, realizou a 7ª edição do Encontro de 
Mulheres, no Centro Com. Evangélico, com 
cerca de 70 mulheres. A mediadora Denise 
Heidi Süss, teóloga e graduanda em psicolo-
gia, destacou o tema “Mulheres que nos inspi-
ram”. O Encontro oferece à oportunidade de 
crescimento pessoal e integração com outras 
mulheres a fim de apoiar e estimular o desen-
volvimento em sua fé e vida, no meio em que 
ela vive e atua. A palestrante acredita ser 

fundamental ter momentos de reflexão, sejam 
teóricos, intelectuais ou vivenciais. “Muito 
interessante oferecerem um encontro para as 
mulheres, em um ambiente de cuidado, com 
decoração, alimento gostoso e música, tudo 
envolvendo cuidado, afeto e vivências de 
várias formas”. Ela conta que esteve no 
encontro para mediar, levar conhecimento, 
mas também para valorizar o que elas têm 
para contar. “Busquei valorizar essas mulhe-
res e resgatar tudo de bom que nelas existe”.

Desde novembro de 2019, a 
Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana (IECLB),  em Lajeado, iniciou 
a Reforma da Igreja de Cristo. O local 
contará com uma maior sala para o 
culto infantil, quatro banheiros (um 
masculino, um feminino, um para 
deficiente e um para sala do culto 
infantil), além de uma copa, sala de 
instrumentos e outra sala para os 
paramentos. O investimento da refor-
ma será de R$ 200 mil reais. A previ-
são de conclusão é para abril deste 
ano. Segundo o tesoureiro, Francisco 

Projeto Aquecendo Vidas
Reforma e ampliação da Igreja

Hepp, o mais importante desta revitalização é ter o apoio dos membros para a 
ampliação do espaço. “Nosso objetivo é oferecer mais qualidade na estrutura para 
a realização dos cultos, com ambiente mais acolhedor e confortável”. Hepp desta-
ca que acolher bem os membros é primordial, afinal devem se sentir em casa ao 
frequentarem a igreja. “Queremos com a sala do culto infantil, desenvolver, nas 
crianças, o bem-estar, o convívio com a igreja desde pequenas, para que tenham 
uma formação dentro da Igreja e possamos auxiliar na formação de pessoas de 
bem”, diz o tesoureiro.

Brechó Priscila
O Brechó Priscila retornou em 

março. Desde o ano passado, a 
entrada é pela rua Alberto Torres, 
297, também no antigo prédio do 
Ceat, ao lado da secretaria. O Brechó 
é organizado pelo Grupo Priscila há 
quase nove anos. A doação de rou-
pas, calçados, móveis, eletrodomés-
ticos, utensílios domésticos, objetos 
de bazar e brinquedos usados, pode 
ser deixada na secretaria da 
Comunidade. O Brechó costuma 
ocorrer na primeira quinta-feira do 
mês, no período da tarde. O Grupo 
permanece aberto para mulheres da 
Comunidade que queiram se engajar 
a este trabalho voluntário. As doa-
ções auxiliam entidades assistencia-
is e projetos da Igreja. No ano de 
2019 foi doado o total de R$ 
30.320,00 para Associação Pella 
Bethânia, Reforma da Igreja de 
Cristo, Promove Lajeado via CEAT e 
Amigos do HBB.

Em dezembro de 2019, o grupo da OASE 
Centro fez a doação de valores arrecadados 
em eventos e ações do ano. Foram R$ 
5.500,00 para a Fundação reabilitação defor-
midades crânios-faciais (FUNDEF) e R$ 
3.000,00 para a Liga Feminina de Combate 
ao Câncer. Para a Vovolar, compraram diver-
sos tipos de alimentação. Já para a 
Associação Pella Bethânia, foi comprado 
material de limpeza e higiene. Além disso, o 
dízimo e a Oferta de Gratidão foram entre-
gues para o Sínodo Vale do Taquari.

Grupo OASE Centro faz doações

Visitas de Natal

pelas senhoras do grupo, bem como 
no final do ano, visando manter viva a 
chama da espiritualidade cristã evan-
gélica de confissão luterana  junto a 
pessoas que se encontram em institu-
ições de longa permanência (ILP). Esta 
última proposta tem o apoio do grupo 
“Servir com a Música” que é formado 
por jovens de nossa comunidade 
coordenados pela Elisabeth Ritter e 
com apoio da Pastora Miriam. O foco 
das visitas de final de ano é trabalhar 
a música como fator de espiritualida-
de e resiliência como afirmava 
Agostinho “quem canta ora duas 
vezes”. Cantando Noite Feliz, Quero ir 
com os pastores... proporcionamos  
aos nossos idosos um ano e um Natal 
diferente. Já faz 3 anos que temos este 
trabalho e em 2019 algumas visitas 
receberam o auxílio do nosso PPHM 
Henrique Luiz.  Nos colocamos ao 
lado de nossos idosos como igreja de 
Jesus Cristo, pois temos a certeza de 
que se eles esqueceram quem são, 
Deus sabe! Para o ano de 2020, esta-
mos desenvolvendo e aprofundando 
o projeto de visitação a instituições de 
longa permanência que costumamos 
chamar de casas geriátricas. Venha 
fazer parte desta proposta como 
voluntária/o! Deus seja louvado.

Pra Miriam Diefenthaeler

CORTESIA: VIVIANE LEIPELTCORTESIA: VIVIANE LEIPELT



NOVOS
MEMBROS

FALECI-
MENTOS

Ruth Sudbrack Noschang
01.10.2019 - 90 anos
Werner Egon Bender
17.10.2019 - 85 anos
Hedy Ella Lenz
18.10.2019 - 94 anos
Walter Friedrich Hahn
20.10.2019 - 79 anos
Brunhilde Köffender Schneider
30.10.2019 - 83 anos
Anita Heemann
05.11.2019 - 94 anos
Celitta Becker
25.11.2019 - 91 anos
Adamira Emma Grebin
26.11.2019 - 80 anos
Hedy Fensterseifer
13.12.2019 - 79 anos
Ilário Quinot 
21.12.2019 - 79 anos
Anilda Santa Helena Wiehe
30.12.2019 - 73 anos
Hildegart Scherer Bohnenberger
06.01.2020 - 58 anos
Thomas Spriestersbach
16.02.2020 - 56 anos

13.10.2019
Amália Cardoso Arend - Maykle Nain 
Arend e Marta Andrea Cardoso Dias
Helena Dahlen Broilo - Guilherme 
Broilo e Bruna Caroline Dahlen
Davi Rempel Horst - Guilherme 
Horst Gerhardt e Ana Caroline 
Rempel
Tiago Stoll dos Santos - Wagner 
Bergmann dos Santos e Patrícia 
Beatriz Stoll

10.11.2019
Isadora Beatriz Eckhardt Castro - 
Edson Brandão Castro e Elissandra V. 
Eckhardt

BATISMOS

Lavinia Rohrig - Vilmar Rohrig e 
Janaina Datsch
Mathias Stoll de Souza - José S. Cortes 
de Souza e Katiane Luisa Stoll
Valentim Sulzbach da Silva - Everton 
Schmitz da Silva e Maica Ane Sulzbach
Gabriel Bruno Gás Breunig - Roberto 
Laciel Breunig e Michele Farias da Gás
Bento Verruck dos Santos - Márcio 
Alexandre dos Santos e Joseane Janeci 
Verruck

08.12.2019
Brayan Gabriel Scheuermann - 
William Henrique Scheuermann e 
Larissa Dalmoro
Júlia Krüger Neves - Bruno Dias Neves 
e Carine Krüger
Cecília Schneider da Rosa - Vagner da 
Rosa e Simone Cristina Schneider

19.01.2020
Rafaela Schmidt Mallmann - Fábio 
Augusto Mallmann e Anelise Schmidt
Enzo Giongo Nutels - Márcio J. S. C. 
Nutels e Fernanda Giongo Nutels
Eduardo Bianchini Griesang - Carlos 
Francisco Griesang e Mônica Luiza 
Bianchini
Celine Bergesch Souza - Wilson Lacal 
de Souza e Cristiane Bergesch

16.02.2020
Ayron Giovanella - Adams Teloken 
Giovanella e Jéssica Gregory
Elena Koefender Sasso - Giuliano 
Antonio Sasso e Camila Koefender
Valentina Tasca - Marco Antonio 
Schroeder Tasca e Vanessa Elis Busch

08.03.2020
Maria Eduarda Gross Becker - 
Leonardo André Becker e Carla 
Elisangela Gross
Catharina Dressler - Mathias Dressler 
e Cintia Sulzbach Dressler
Cecília Pereira Renner - Cassius 
Renner e Priscila Barbosa da Conceição 
Pereira

William Henrique Scheuermann
Nicole Renner
Vagner da Rosa
Adolfo Borges Flores
Elissandra Vargas Eckhardt
Juliano Breunig
Anelise Schmidt
Laudi Siegfried Finckler
Iria Teresinha Frank
Sara Regina Hoppen
Remi Weissheimer
Bruna Ulrich
Jonas Augusto Ulrich
Vanessa Elis Busch
Edson Antenor Scheuermann
Raqueli Beatriz Becker
Vinícius Fernando Werner
Cristiana Giongo
Geovane Wickert
Monique Wickert
Fernando Fischer
Vinícius Kunz Ruppenthal
Lauri Claudino Finckler
Jordano Augusto Torriani Kussler
Sabrina Krabbe Weiler
Tainá Luana Goss Stürmer
Tailana Juchum
Alexandre Luiz Scheer Hunsche
Leonardo Grün
Vinícius Grün
Jardel Nicolas Lermen
Daniel Felipe Lermen
Vivian Bach
Paloma Claudino
Maicon Lucan Stoll

12.10.2019 - Maurício Algayer e 
Milena Fernandes Algayer
19.01.2020 - Fábio Augusto 
Mallmann e Anelise Schmidt
01.03.2020 - Diego Coser Stürmer e 
Tainá Luana Gross Stürmer
04.04.2020 - Guilherme Rodrigo 
Becker e Karina Taís Krein

BENÇÃO
MATRIMONIAL

Lavinia Rohrig - Vilmar Rohrig e 
Janaina Datsch
Mathias Stoll de Souza - José S. Cortes 
de Souza e Katiane Luisa Stoll
Valentim Sulzbach da Silva - Everton 
Schmitz da Silva e Maica Ane Sulzbach
Gabriel Bruno Gás Breunig - Roberto 
Laciel Breunig e Michele Farias da Gás
Bento Verruck dos Santos - Márcio 
Alexandre dos Santos e Joseane Janeci 
Verruck

08.12.2019
Brayan Gabriel Scheuermann - 
William Henrique Scheuermann e 
Larissa Dalmoro
Júlia Krüger Neves - Bruno Dias Neves 
e Carine Krüger
Cecília Schneider da Rosa - Vagner da 
Rosa e Simone Cristina Schneider

19.01.2020
Rafaela Schmidt Mallmann - Fábio 
Augusto Mallmann e Anelise Schmidt
Enzo Giongo Nutels - Márcio J. S. C. 
Nutels e Fernanda Giongo Nutels
Eduardo Bianchini Griesang - Carlos 
Francisco Griesang e Mônica Luiza 
Bianchini
Celine Bergesch Souza - Wilson Lacal 
de Souza e Cristiane Bergesch

16.02.2020
Ayron Giovanella - Adams Teloken 
Giovanella e Jéssica Gregory
Elena Koefender Sasso - Giuliano 
Antonio Sasso e Camila Koefender
Valentina Tasca - Marco Antonio 
Schroeder Tasca e Vanessa Elis Busch

08.03.2020
Maria Eduarda Gross Becker - 
Leonardo André Becker e Carla 
Elisangela Gross
Catharina Dressler - Mathias Dressler 
e Cintia Sulzbach Dressler
Cecília Pereira Renner - Cassius 
Renner e Priscila Barbosa da Conceição 
Pereira

CONFIRMAÇÃO

09/11/2019, 19h
Felipe Augusto Dickel
Filipe Arthur Drehmer
Gabriel Arthur dos Reis
Gabriele Luise Hinnig
Isabelly Quinot
João Pedro Dal Sotto
Kauana Camila Diemer
Lauren Giane Gisch
Leonardo Koelzer Mendes
Luiz Gustavo dos Santos

Olivia Birckheuer Ruppenthal
Thomás Giesang
Vitor Hugo Kopke Fraga Lima
William Michel Ludwig

16.11.2019, 19h
Anderson Andrei Grunewald
Artur Wanderer
Augusto Lempfert Guth
Eduarda Metzelthin Martins
Eduarda Purper
Eduardo Willig Rahmeier
Gabriela Lais Schneider
Laura Hoppe Ariotti
Manuela Conte Feil
Maria Clara de Melo
Vinicius Kremer
Vitor Hugo de Castro Pfingstag

O Mensageiro

Pastor
Um pastor voltou pra sua igreja 

após ter concluído doutorado. Foi des-
tinado para uma congregação bem 
simples. Na sua apresentação, ele diz 
empolgado:
- Prezados irmãos, estou vindo até 
vocês com hermenêutica, dogmática, 
pneumatologia, exegese e metafísica...

No final do Culto, um velhinho se 
aproximou dele e disse:

- Fique tranquilo pastor e tenha fé. 
Quando cheguei aqui tinha reumatis-
mo, diabetes, artrites e dor de cabeça, 
mas o Senhor me curou. Ele também 
pode curá-lo de todas as suas enfermi-
dades!

MIX

O que é coronavírus?
Coronavírus (CID10) é uma família de 

vírus que causam infecções respiratórias. 
O novo agente do coronavírus foi desco-
berto em 31/12/19 após casos registrados 
na China. Provoca a doença chamada de 
coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos 
foram isolados pela primeira vez em 
1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus 
foi descrito como coronavírus, em decor-
rência do perfil na microscopia, parecen-
do uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os 
coronavírus comuns ao longo da vida, 
sendo as crianças pequenas mais propen-
sas a se infectarem com o tipo mais 
comum do vírus. Os coronavírus mais 
comuns que infectam humanos são o 
alpha coronavírus 229E e NL63 e beta 
coronavírus OC43, HKU1.

A família do vírus tem a característica 

de se parecer com uma coroa, por isso o 
Corona. O período de incubação é o tempo 
que leva para os primeiros sintomas apa-
recerem desde a infecção por coronaví-
rus, que pode ser de 2 a 14 dias. De uma 
forma geral, a transmissão viral ocorre 
apenas enquanto persistirem os sintomas 
É possível a transmissão viral após a reso-
lução dos sintomas, mas a duração do 
período de transmissibilidade é desco-
nhecido para o coronavírus. Durante o 
período de incubação e casos assintomá-
ticos não são contagiosos.
Fonte de infecção 

A maioria dos coronavírus geralmente 
infectam apenas uma espécie animal ou 
pelo menos um pequeno número de espé-
cies proximamente relacionadas. Porém, 
alguns coronavírus, como o SARS-CoV, 
podem infectar pessoas e animais. O 
reservatório animal para o coronavírus 
(COVID-19) ainda é desconhecido.

CORONAVÍRUS
Saiba o que é, como tratar
e se prevenir
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O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral 
de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o corona-
vírus. Entre as medidas estão:

· Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 
segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e 
sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

· Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
· Evitar contato próximo com pessoas doentes;
· Ficar em casa quando estiver doente;
· Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar 

no lixo;
· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
· Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, 

de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e ócu-
los de proteção).

Como prevenir-se?

Fonte: Ministério da Saúde www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus#prevencao

RIR FAZ BEM

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus#prevencao


Falando sobre relacionamento
os dias 19, 20 e 21 de junho, o tema N“Bons relacionamentos não acon-
tecem por acaso...” será explorado 

na Igreja de Cristo no evento ministrado 
pelo Pastor Douglas Wehmuth, de Porto 
Alegre. Encontros são gratuitos e abertos 
para o município de Lajeado e região. 

O pastor Douglas respondeu algumas 
perguntas e relatou o que será abordado 
nos três dias. Confira.

Pergunta (P): Qual a importância do 
cuidado com o relacionamento?

Resposta (R): É verdade que vivemos no 
tempo muito líquido, onde tudo escorre de 
nossas mãos, inclusive os valores mais 
imperiosos da vida em comunhão com 
outras pessoas. Cuidar demonstra sanidade 
emocional, psicológica, mental, sanidade 
espiritual, compreensão do evangelho e é o 
melhor expediente que temos para 
testemunharmos. Não adianta termos 
discursos bonitos, floreados e bem 
perfumados, se nossa vida não for um bom 
perfume.

P: Como a palavra de Deus nos ajuda 
nessa área?

R: Ela é chave. A palavra de Deus nos 
convence que a vida sem relacionamento é 
uma vida dividida. O que nossos antepassa-
dos em termos de povo de Deus fizeram foi 
se recolherem em mosteiros, produziram 

coisas fascinantes, é fácil produzir algumas 
coisas quando estamos sozinhos, quando 
não somos defrontados com miserabilida-
des, quando não somos confrontados com 
pessoas que pensam diferentes de nós, que 
agem diferente. A palavra de Deus diz que 
relacionamentos, no mínimo, são duas 
pessoas. E claro, que não vamos nos 
relacionar com todo mundo, mas pelo 
menos com algumas pessoas. Nada mais 
profundo e intenso do que relacionarmos. 
Como faz bem ter pessoas que podemos nos 
desnudarmos na nossa intimidade, 
emocional e psicológica, como faz bem 

quando temos amigos, irmãos na fé, que 
nos ajudam e promovem relacionamentos 
conosco nos aceitando como somos e nós os 
aceitando como são. Relacionamentos têm 
a ver como aceitar o outro como ele é. A 
palavra de Deus nos convence disso.

P: Quais os cuidados necessários para 
mantermos um relacionamento saudável 
e feliz?

R: Só nos enxergamos verdadeiramente 
no confronto com o outro. Só nos vemos 
como somos diante do outro. O eu e o tu 
descobrindo-se e o tu e o eu se relacionando. 
Não é tarefa para egoístas nem solitários 
estabelecer relacionamentos profundos. É 
tarefa para humanos que sabem que 
precisam de Deus. Relacionamento tem a 
ver com nos aferrarmos a alguns valores. O 
que exige abertura, entrega, trabalho e 
serviço. É um fluxo de ir e de vir. É um 
movimento e a palavra última que quero 
mencionar são os processos de vida mais 
íntimos e intensos. Tem a ver com processos 
o que significa que nunca estamos prontos 
com essa questão do relacionamento. 

Não tenho magia ou segredo a comparti-
lhar, mas vou contar um pouco da minha 
própria vida, sempre em consonância com 
os evangelhos. Especialmente evangelista 
Lucas que tinha perspicácia, profundidade e 
capacidade de entender as entranhas do 
outro, que Deus nos ajude e nos inspire.

PASTOR DOUGLAS WEHMUTH

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
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ABR

2020
MAI

I CORÍNTIOS 12.27

2020
JUN

2020
JUL

07 9h Centro - Ação Sinodal
 9h Gustavo Adolfo, c/ SC
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo, c/ SC
13 18h Jardim do Cedro, c/ SC - Aniversariantes

14 9h Centro, c/ Batismo
 19h Centro 
 19h Gustavo Adolfo
21 9h Centro - Aniversariantes - Ação Graças
 9h Barra da Forqueta, c/ SC - Aniversariantes

 19h Centro, c/SC - Aniversariantes

 19h Gustavo Adolfo - Aniversariantes

28 9h Centro, c/ SC 
 9h Jardim do Cedro 
 19h Centro, c/ SC
 19h Gustavo Adolfo

05 9h Centro 
 9h Gustavo Adolfo, c/ SC   
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo, c/ SC
09 19h30 Centro - Tríduo Pascal, c/ SC
10 9h Centro - Sexta-feira santa, c/ SC
 19h30 Centro - Tríduo Pascal 
11 18h Jardim do Cedro Páscoa, c/SC  
 Aniversariantes       

12  6h Centro - Tríduo Pascal
 9h Centro - Páscoa, c/ Batismo  
 19h Centro - Páscoa, c/ SC
 19h Gustavo Adolfo, Páscoa c/ SC  
19 9h Centro - Aniversariantes

 Apresentação  con�rmandos
 9h Barra da Forqueta, c/SC - Aniversariantes

 19h Centro - Aniversariantes 

 19h Gustavo Adolfo - Aniversariantes 
26 9h Centro, c/ SC
 9h Jardim do Cedro, c/ SC
 10h Gustavo Adolfo
 19h Centro, c/ SC

03 9h Centro - Saúde
 9h Gustavo Adolfo, c/ SC
 19h Centro - Saúde
 19h Gustavo Adolfo, c/ SC
09 18h Jardim do Cedro - Aniversariantes

10 9h Centro, c/ Batismo
 19h Centro 
 19h Gustavo Adolfo - Saúde
17 9h Centro - Aniversariantes

 9h Barra da Forqueta - Aniversariantes

 19h Centro  - Aniversariantes

 19h Gustavo Adolfo - Aniversariantes

24 9h Centro, c/ SC
 9h Jardim do Cedro, c/ SC
 19h Centro, c/ SC
 19h Gustavo Adolfo
31 9h Centro
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo - Ação Sinodal

05 9h  Centro
 9h  Gustavo Adolfo, c/ SC
 19h  Centro 
 19h  Gustavo Adolfo, c/ SC
11 18h Jardim do Cedro - Ação Graças
                Aniversariantes
12 9h  Centro, c/ Batismo
 19h  Centro 
 19h  Gustavo Adolfo
19 9h  Centro - Aniversariantes

 9h  Barra Forqueta - Aniversariantes

 19h  Centro - Aniversariantes

 19h  Gustavo Adolfo - Aniversariantes

26 9h  Centro, c/ SC
 9h  Jardim do Cedro, c/ SC
 19h  Centro, c/ SC
 19h  Gustavo Adolfo



No ano em que a criança completar 12 anos, 
pode se inscrever para o Ensino Con�rmató-
rio. A duração é de dois anos de encontros. 
Trazer certidão de batismo.

Ensino Con�rmatório

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 nos bairros
Acontecem encontros mensais nos bairros 
sempre nas quartas e quintas-feiras, às 19h. 
Venha, traga sua família e participe conosco. 
Informe-se com a secretaria da Comunidade.
1ª quarta-feira/mês: Moinhos.
1ª quinta-feira/mês: Hidráulica e Centro.
2ª quinta-feira/mês: São Cristóvão e Barra 
da Forqueta.
3ª quinta-feira/mês: Jardim do Cedro, 
Montanha e Universitário.
4ª quarta-feira do mês: Americano

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 as 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 Alberto Torres, 
297 (antigo prédio do CEAT).

A Comunidade deseja que todos os interessa-
dos em servir na área da música façam con-
tato com a coordenadora desta área, Kimber-
ley Nelson (3714-2157) para combinar onde 
e como isto poderá ser feito (horários de 
ensaios e cultos etc.). Temos muitas oportuni-
dades para instrumentistas e vocalistas desde 
o acompanhamento nos cultos, Culto Infantil, 
encontros de famílias nos bairros e eventos 
especiais na Comunidade. Venha e ajude a 
Comunidade a louvar 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, 9 horas, no Centro; 
nos pontos de pregação, a combinar. Pales-
tra pré-batismal dias: 17/04; 15/05; 19/06 
e 17/07/20 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 em dia 
com as contribuições. Agende na secretaria o 
horário do sepultamento antes de anunciá-lo 
e traga junto certidão de óbito.

:: Bênçãos
   Matrimoniais

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

Segunda a sexta-feira:
7h30min às 11h20min / 13h às 17h20min
Sábado:
7h30min às 11h20min

HORÁRIOS (Secretaria)

Juventude Mirim
Os encontros ocorrem no 4º sábado do mês 
de março a novembro das 14h às 16h.






