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Não existe
receita pronta, mas

sem dúvida o 
testemunho de

pessoas de nossa 
confiança é muito 
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EXPEDIENTE

Naquilo que prendes teu 
coração, isto é teu Deus. Foi 
um convite, num domingo à 
noite, no culto, resolvemos 
participar. Sentimos necessi-
dade de participar mais das 
ações da nossa comunidade. 
Conhecer o Curso Trilha 8 me 
fez compreender com mais 
convicção que a Fé nos 
impulsiona para a vida, para 
o bem. Quando algo na vida 
nos abala temos a sensação 
de que fomos abandonados e 
a desconfiança nos afasta de 
Deus. Acreditar que nas mais 
adversas situações ele não 
nos abandona, mas nos 
mostra o caminho. Deus nos 
fala pelo coração e no nosso 
dia a dia quando realizamos 
nossos afazeres com amor e 
pensando no bem das pesso-
as que estão a volta, Deus 
está agindo a cada instante. 

O Curso Trilha 8 veio 
reafirmar o que já sabíamos, 
trouxe ao nosso coração mais 
certeza do sim que damos 
todos os dias como gratidão 
pelo presente da vida. 

Nossos filhos são nossa 
continuação de fé em Cristo 
e mostrar a eles que a força 
de Deus está em nós, no 
diálogo com Ele que dá ener-
gia para buscarmos ser o 
nosso melhor todos os dias 
com amor. Gratidão por este 
presente de estar, conviver e 
conhecer pessoas através do 
Curso Trilha 8. Jesus Cristo já 
dizia: “...onde dois ou três 
estão juntos em meu nome, 
eu estou ali com eles”. 

DILSON GÖHL E JILVANE
SCHMITT GÖHL

Curso de Fé
Trilha 8

A pergunta do título é instigante! Como luteranos cre-
mos que a fé em Deus não é produto da pessoa, mas ação do 
próprio Deus em nós.  Respondemos a ele confiando na sua 
vontade e misericórdia.  É a Palavra de Deus aliada ao agir 
do Espírito Santo que cria esta fé.  E é a confiança ou fé em 
Deus que ele mais deseja, acima de tudo.

Como os cristãos podem ser aliados neste agir de Deus?  
Nossa missão inclui proclamar o Deus 
Eterno e seu amor em Cristo Jesus, 
seu Filho.  A forma como o evan-
gelho chega às pessoas tem 
mudado através dos tem-
pos.  Várias igrejas ao 
redor do mundo têm 
pesquisado como as 
pessoas chegam a fé 
cristã.  Cada vez mais 
as pesquisas têm mos-
trado a importância 
d e  d o i s  f a t o re s .  
Primeiro, as pessoas 
mais próximas como 
familiares e amigos.   O 
testemunho de fé e vida 
cotidiana tem grande 
poder de atração.  Segundo, 
cursos da fé e pequenos grupos 
tem um impacto muito importan-
te.  Ou seja, o evangelho transmitido 
por palavras e atitudes coerentes.  

Não existe receita pronta, mas sem 
dúvida o testemunho de pessoas de 
nossa confiança é muito importante.  
E sentir este evangelho na prática 
cotidiana.

O processo de chegar a fé pode 
ser de anos e muitas vezes inicia 
pelo pertencimento ao grupo de cris-
tãos.   

Veja neste Mensageiro como o curso Trilha 8 tem sido 
muito proveitoso.  Queremos oportunizar para que muitos 
outros tenham esta chance.  Como no todo da vida, na fé 
também estamos sempre aprendendo!   Somos aprendizes 
do Mestre.

Em Cristo, revelação do Pai.

P. ERIC P. NELSON

IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA.

notícias do
presbitério

NATAL
RE
FLE
XÃO

Tem uma canção muito conhecida que diz assim:
“Então é Natal e o que você fez?”

Esta pergunta possui uma 
resposta totalmente diferente 
daquela que muitos de nós ofere-

ce. Natal! Quem faz é Deus! Quem 
toma a atitude é Deus! Quem desce 

até nós é Deus! Enquanto escrevo 
esta reflexão, tenho também o desafio 

de tomar para mim os aprendizados sig-
nificativos do Curso Trilha 8 e não posso 

deixar de me lembrar da história de Zaqueu, 
homem pequeno, quis utilizar todos os recursos 

possíveis para subir na sua caminhada até Deus. No 
caso de Zaqueu, o próprio Cristo o interpela dizendo: 
desce! Hoje irei ter contigo em tua casa! Nesta fala de 
Jesus Zaqueu vive o prenúncio do Natal, o movimento de 
Deus ao seu encontro. Jesus visita-o e desta relação Zaqueu 
sai com aprendizados de restauração dos prejuízos que 
causou na vida de muitas pessoas e sai com outro foco para 
sua existência que é o de olhar mais para o que não se pode 
carregar e medir. 

 
Então é Natal! E o que Deus fez? Ele veio morar entre 

nós, derrotar nossos medos, restaurar nossa vida, ofere-
cer nova comunhão. Afirma o autor do Curso Trilha 8 
que em Jesus, Deus desceu até nós. Sua saudade por 
nós recebe um rosto humano. Quando nos relaciona-

mos com Jesus, percebemos que estamos na presen-
ça de Deus. Quando seu olhar nos encontra, o céu 

se abre. Quem se deixa encontrar por ele, encon-

tra um tesouro – no meio do campo de 
nossa vida. E assim é Natal! Natal no cocho 
dos animais que acolhe aquele que é cheio de 
poder e glória, Natal na pequena e lotada cidade 
onde não há lugar para o pobre, é Natal  para aque-
les que professavam uma fé diferente – os 3 Reis 
Magos. Natal para a natureza, onde boi, burrinho, 
ovelhas e tantos outros recebem a visita do criador, 
onde árvores ouvem, flores cheiram e grama fala. É 
Natal, sim é Natal, também quando a madeira da manje-
doura se transforma na cruz do calvário que carrega o 
Cristo crucificado, por isso não há Natal sem Páscoa! E 
ainda hoje, neste precioso Natal de 2019 Deus continua 
vindo a nosso encontro, como afirma Clodovis Boff: “Cristo 
me interpela no rosto do outro!”

Que Deus também desça até você! Feliz Natal!

Pra Miriam Diefenthaeler

O P resbi tér io  da  Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana em 
Lajeado tem se reunido ordinariamente 
na segunda terça-feira do mês, à noite, e 
noutros horários extraordinários, para 
deliberar sobre as necessidades da 
Comunidade.

No decorrer deste ano, tem havido 
preocupação com integração e maior 
conhecimento entre os membros do 
Presbitério e os membros de setores e de 
grupos da Comunidade. Assim foram 
realizadas reuniões nos espaços dos 
Pontos de Pregação Gustavo Adolfo no 
Bairro São Cristóvão e do Jardim do Cedro 
e de diferentes grupos e setores de 
bairros diversos. Atualmente também 
estão sendo convidados líderes represen-
tantes de Pontos de Pregação, grupos e 
setores para virem a reuniões e dialoga-

Somos uma só Comunidade

rem com os componentes do Presbitério 
sobre suas ações, necessidades, seus 
desejos e sugestões. O conhecimento 
mútuo e o diálogo aproximam a todos.

O objetivo primeiro é alargar a 
compreensão de que somos uma só 
Comunidade,  todos desejosos da 
continuidade tranquila e do bom e 
uniforme desenvolvimento desta 
Comunidade centenária. Ficou claro que, 
em todos os grupos, tem havido a 
preocupação com o aprofundamento do 
conhecimento da teologia luterana, com 
o estudo de textos bíblicos, com ações 
sociais, além do convívio e da amizade 
entre todos os participantes.

Queremos  que  a  comunidade 
permaneça forte na cidade de Lajeado, 
ciente de suas atividades missionárias, 
com membros engajados e bem relacio-
nados entre si e em ações nesta socieda-
de.

Renate Schreiner - Presidente



ACONTECE
NA IGREJA

A 3ª Convenção Nacional 
de Ministros e Ministras da 
IECLB, ocorreu entre os dias 15 
a 17 de outubro, em Curitiba-
PR. Teve como tema “Vocação e 
Ministério – O que me move”. 
Provérbios 16.24 serviu como 
lema: “Palavras agradáveis são 
como favo de mel: doces para a 
alma e remédio para o corpo”. 
Do total de 485 participantes, 
425 eram ministros e ministras 
ordenados. 

A missão “propagar o 
Evangelho de Jesus Cristo, esti-
mulando a sua vivência pesso-
al na família e na comunidade 
e promovendo a paz, a justiça 
e o amor na sociedade brasilei-

ra e no mundo” é tarefa de 
todo membro batizado e para 
todas as áreas da sua vida. 
Neste sentido, toda pessoa que 
crê e atende a este chamado 
participa do sacerdócio geral 
de todos que creem. Algumas 
pessoas compartilham de uma 
responsabilidade especial. Elas 
são chamadas e ordenadas 
para o exercício do ministério 
catequético, diaconal, 
missionário e pastoral dentro 
da IECLB. 

A 3ª Convenção Nacional 
foi uma oportunidade para 
promover o encontro e a troca 
de experiências realizadas em 
todo o Brasil. As celebrações e 

as reflexões procuraram ressal-
tar o que move esta gente de 
fé. Proximidade e comunhão 
fortaleceram laços e inspira-
ram vocações. A Pastora Dra. 
Antje Jackelén, arcebispa da 
Igreja da Suécia, brindou a 
todos com duas palestras: “Vo-
cação e Ministério– o que nos 
move” e “O caminho da felici-
dade é amor e trabalho”.  Três 
painéis aguçaram o interesse 
para o aprofundamento: a) O 
que me move no ministério 
com ordenação; b) O que me 
move no ministério como 
mulher e homem; e c) O que 
me move no contexto.

P. Luís Henrique Sievers

3ª Convenção Nacional de Ministros e Ministras da IECLB

Vai e Vem 2019
A Campanha Nacional de Ofertas para a 

Missão Vai e Vem, nasceu da constatação decor-
rente das reflexões sobre o Plano de Ação 
Missionária da IECLB (PAMI). A Vai e Vem é via-
bilizada por meio das ofertas e do que elas pro-
porcionam: o anúncio do Evangelho pelo viés 
luterano. Com motivação, ânimo, criatividade e 
esperança, é possível que irmãos e irmãs ofer-
tem para que novas Comunidades e trabalhos 
missionários e diaconais surjam e sejam apoia-
dos pelo Brasil. 

Segui a paz com todos, e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o 
Senhor. Hebreus 12.14

ACOLHER - ESCUTAR E (se) 
PERMITIR (se) TRANSFORMAR (se)

Queridos membros!As reflexões 
acima eram mote para um projeto que 
desenvolvi para ser realizado aqui na 
nossa Comunidade, mas não era o seu 
tempo, naquele momento. 

Hoje a administração pública munici-

As ações realizadas na Comunidade Evangélica de Lajeado, este ano, foram: o Chá Comercial 
quando comercializaram 380 chás dos cartões vendidos, com lucro de R$ 4.605,50, duas coletas 
nos cultos que somaram R$ 1.052,65. Além dessas, os envelopes distribuídos nos Cultos do 
Centro e Pontos de Pregação arrecadaram R$ 468,00. 

O Grupo de Diaconia agradece à sociedade lajeadense e a todas as pessoas que colaboraram 
para o sucesso do Chá comercial, cujo lucro foi revertido para a Campanha de Missão Vai em 
Vem, principalmente as secretárias da comunidade e imprensa pelo empenho e divulgação.

pal nos chama para esta tarefa. É chegado 
o tempo de criar espaços onde buscamos a 
concórdia, a pacificação social e o teste-
munho da fé cristã luterana em espaços de 
escuta, acolhimento e não julgamento. 

As igrejas integrantes do CICLA - 
Conselho de Igrejas Cristãs em Lajeado - 
foram desafiadas a criar em seus espaços 
sócio-ocupacionais núcleos de justiça res-
taurativa, ou seja, reconhecer que nas 
comunidades faz-se necessário o fomento 
de espaços institucionalizados de resolução 
pacífica de conflitos e promoção da paz.  
Para atingir os objetivos, recebemos uma 
qualificação nos círculos de paz, metodolo-
gia desenvolvida por Kay Pranis. 

Os Círculos de Construção de Paz são 
uma metodologia estruturada de 
facilitação de diálogo, que pode ser aplica-
da também como metodologia restaurati-
va. Se originam dos ensinamentos das 

tribos indígenas da América do Norte, 
quando costumavam reunir-se ao redor do 
fogo para resolver seus problemas. Afirma 
Kay que o “círculo é um processo de 
diálogo que trabalha intencionalmente na 
criação de um espaço seguro para discutir 
problemas muito difíceis ou dolorosos, a 
fim de melhorar os relacionamentos e 
resolver diferenças. A intenção do círculo é 
encontrar soluções que sirvam para cada 
membro participante. O processo está 
baseado na suposição de que cada partici-
pante do círculo tem igual valor e dignida-
de, dando então voz igual a todos os parti-
cipantes. Cada participante tem dons a 
oferecer na busca para encontrar uma 
solução para o problema.” (Kay Pranis)

Você também faz parte deste desafio!

Pra Miriam Diefenthaeler

Buscai a paz

GRUPOS  & SETORES

Projeto Aquecendo Vidas para combater o frio 
oase gustavo adolfo

O Projeto “Aquecendo Vidas” é realizado pela OASE 
Gustavo Adolfo. As Senhoras entregam toucas, mantas e 
cobertores feitos a mão para aqueles que mais precisam. Em 
2019 as entidades visitadas foram a Associação de Deficientes 
Físicos de Lajeado (Adefil) e a Casa Geriátrica Aconchego. A 
ideia do projeto é aquecer com agasalhos e com uma tarde de 
convivência através de cantos, orações e leituras bíblicas. O 
Projeto conta com a parceria do Clube de Mães do Castelinho, 
das Amigas do HBB, da dona Terezinha Antoniazi, da empresa 
DAC Elevadores e a doação de lã dos membros da Comunidade.

Colégio recebe vitrais
GUSTAVO ADOLFO

O  d e s e n v o l v i-
mento do hábito da 
leitura é incentivado e 
v i v e n c i a d o  p e l o s 
estudantes do CEAT 
em todos os níveis e 
séries ao longo da 
Educação Básica. O 
c o l é g i o  p r o m o v e 
diversas iniciativas 
q u e  e n v o l v e m  a 
leitura de livros. Uma 
d e l a s  é  o  A u t o r 

O Colégio Sinodal Gustavo 
Adolfo recebeu, no mês de junho, a 
instalação de dois vitrais restaura-
dos que pertenciam à Igreja de 
Cristo, localizada no Centro de 
Lajeado. Os vitrais foram retirados 
da igreja construída em 1899, no 
momento da sua demolição que 
iniciou em janeiro de 1973 e que 
deu origem à atual estrutura, na 
qual permaneceu somente a torre 
da antiga igreja.  Desde então, os 
materiais estavam armazenados 
em Porto Alegre. “Tendo o conheci-
mento da existência desses vitrais 

Projeto Autor Presente
CEAT

Gratidão
mordomia

Gratidão é um sentimento e uma atitude das mais no-
bres que o ser humano pode expressar. Agradecer é um ato 
de reconhecimento por um benefício que recebemos e que 
nada nos custou, sendo, muitas vezes, algo caro e relevan-
te. Para ser grato é preciso ter sensibilidade, humildade e 
amor.

Deveríamos expressar gratidão tanto a Deus como às 
pessoas. Na verdade, deveríamos agradecer com gosto e 
boa vontade, pois é um ato que não exige esforço nem 
trabalho – apenas reconhecimento. Portanto, se você é 
grato a alguém, não hesite em dizer isso a essa pessoa.

A gratidão é uma manifestação da nossa fé em Cristo. 
Agradecer é também um ato de louvor e essas duas 
manifestações andam juntas. Louvar é aplaudir, elogiar, 
reconhecer; portanto, quando louvamos a Deus, estamos 
expressando nossa gratidão e reconhecendo que Deus é 
bom e que o que faz é sempre o melhor para nós.

Na IECLB, a Gratidão é um dos três pilares do sistema 
de contribuição, junto com a Fé e o Compromisso. Diante 
disso, o grupo da Mordomia Cristã da CEL participou, este 
ano, dos três Cultos de Ação de Graças celebrados na Igreja 
de Cristo e nos Pontos de Pregação Jardim do Cedro e 
Gustavo Adolfo, para levar uma palavra expressando a 
gratidão da Comunidade para com seus membros:

- pelo trabalho voluntário de tantos membros e grupos 
da Comunidade que acolhem, abraçam, ensinam, 
consolam, oram, alimentam, visitam e muito mais;

- pelo serviço de tantos membros que anonimamente 
doam, ajudam, se importam, oram, cuidam dos outros. 
Também em momentos difíceis da vida de pessoas, em 
momentos de tristeza, desespero, fraqueza, luto, doença, 
solidão;

- pelas muitas pessoas que servem na área da música, 
ajudando a Comunidade no louvor a Deus, na expressão da 
gratidão e conforto através da música;

- pelas doações nos Cultos de Ação de Graças, as quais 
expressam o reconhecimento de que tudo vem de Deus;

- pelas contribuições financeiras que os membros 
ofertam regularmente para a missão da Igreja.

Enfim, agradecemos a você, membro da Comunidade, 
por sua participação, sua boa vontade, por sua oração, por 
ser uma parte do corpo de Cristo aqui conosco.

Wilson Henn - Grupo Mordomia e Sustentabilidade

que têm mais de 100 anos, fomos em busca da sua limpeza e restauração”, 
comenta o diretor da instituição, Edson Wiethölter. 

Os vitrais foram instalados na escada de acesso ao refeitório do Colégio e 
no acesso às salas dos estudantes do Ensino Médio. Segundo Wiethölter, o hall 
de entrada da escola também deve receber vitrais, futuramente.

Presente, que acontece desde 2007. A iniciativa propõe a leitura, exploração e 
debates sobre livros de diferentes autores e culmina com a vinda de escritores 
para o colégio.

A 13ª edição do Projeto traz, ao CEAT, quatro escritores: Paula Taitelbaum, 
autora de Bicho lógico (Berçário e Nível 2), Eliandro Rocha, escritor de Amigo 
Secreto, A ponte e Escola de príncipes encantados (Nível 3 a 4ª série), Antônio 
Schimeneck, autor de 7 histórias de gelar o sangue e A verdade em preto e 
branco (5ª a 9ª série) e Valesca de Assis, escritora de A ponta do silêncio 
(Ensino Médio).   



Uma oportunidade de aprofundamento e renovação da fé cristã. 
Imagine passar por oito estações de aprendizado na fé. Foi assim 
que aconteceu entre os meses de agosto a outubro de 2019, pelo 

segundo ano consecutivo, na Comunidade Evangélica de 
Lajeado. O Curso da Fé é uma forma apreciada de apresentar o 

evangelho de Cristo, os ensinamentos bíblicos de uma forma con-
vidativa (evangelização), sendo também uma oportunidade de 

formação e conhecimento da fé cristã, de embasar a fé com edu-
cação cristã. Os encontros buscam colaborar na revitalização da 

vida comunitária, da comunhão, do sentir-se parte de uma fé 

Curso Trilha 8 é 
capaz de transformar

e edificar vidas 

O Pastor Luis Henrique 
Sievers conta que 
todos os temas são 

abordados num clima de abertura 
e se busca uma forma de atualizar 
a fé cristã para a realidade e o con-
texto presente.  “A fé cristã precisa 
se fazer entender, levando em con-
sideração as perguntas que as pes-
soas do nosso tempo fazem. 
Pesquisas mostram que uma comu-
nidade que cresce é aquela que 
oferece espaço para conversar, de 
maneira franca e sincera, sobre o 
que se crê, além de buscar respos-
tas atualizadas para os novos desa-
fios que a humanidade enfrenta”, 
diz o Pastor ao concluir que o clima 
fraterno e de diálogo do Curso 
Trilha 8 oportuniza crescer na com-
preensão dos temas básicos da fé e 

da prática da espiritualidade. 

Segundo o Pastor Eric Nelson, 
cursos de curta duração sobre a fé 
cristã têm sido cada vez mais 
importante no mundo. “Somos 
bombardeados por tantas cren-
ças, mensagens e postagens diari-
amente, e o que pensar disto 
tudo?  Parar, pensar, dialogar e 
renovar a fé naquele que é nosso 
Criador e Restaurador traz um 
novo ânimo e direção para vida”.  
Conforme o Pastor, o Trilha 8 é 
uma ótima oportunidade para des-
cobrir o fundamento da vida. “Isto 
não é brincadeira, é coisa séria.  
Precisamos parar e pensar numa 
boa teologia, numa compreensão 
bíblica de Deus. ” 

A Pastora Miriam Diefenthaeler acre-
dita que o Trilha 8 tem contribuído para a 
solidificação de alguns laços com a comu-
nidade de fé e no autoconhecimento. Ela 
conta que por se tratar um espaço de 
curta duração não há um aprofundamen-
to interpessoal e sim um beber da água 
da vida ofertada por Cristo. “O espaço é 
acolhedor e a proposta bastante dinâmi-
ca que respeita os processos de internali-
zação de cada pessoa”, salienta. 

“Achamos muito bom o Trilha 8. Foi interessante, aprendemos muitas coisas novas. Como media-
dor, eu Jorge, me senti alegre em poder ajudar 
dentro da Comunidade, trabalhar para o cresci-
mento na fé. Foi revigorante transmitir para os 

outros um pouco da minha experiência de Curso 
e gostei de ter minha esposa e meu neto, que é 
confirmando, também participando conosco”.

Marli e Jorge Lempfert e Augusto Guth – 
Cozinheira/Comerciário/Estudante- Cozinheira e 

Auxiliar de Escritório

“Primeira vez que participo do Curso. Ano passa-

do tinha pensado em participar, mas por outros 

compromissos não consegui e está superando 

minhas expectativas. Não tinha noção de como 

seria, mas tinha muita curiosidade de conhecer e 

cada encontro sempre teve uma surpresa melhor. 

Pude fortalecer a fé, esclarecer vários pontos e 

cresci até em desenvolvimento humano. Foi posi-

tivo conhecer várias pessoas diferentes, achei 

bacana participarmos em grupos, colocarmos 

nossa opinião, interagirmos e aprendermos com 

os outros.” 

Cristiane Bergesch – arquiteta

“Foi um Curso muito proveitoso. Recebi uma 
carga de conhecimento da religião e pude me 

colocar como ser humano perante o cristianismo, 
aprender mais sobre importância geral da postu-
ra do dia a dia e de forma geral, como resultado 
de cada encontro, nos sentimos e saímos melhor 
do Curso. Fiquei sabendo pela divulgação no pró-

prio culto e me interessei bastante. Adorei 
conhecer pessoas novas cujas ideias eram pareci-
das e fluíam. Um compreendeu melhor o outro, 
já que todos estavam reunidos pelo mesmo pro-

pósito”. 
Jordano Kussler – engenheiro de mineração 



Fazendo história na OASE Centro

São vivências, aprendiza-
dos, trocas e muita parceria 
de fé. Das aproximadamente 
125 mulheres que fazem parte 
da Ordem Auxiliadora de 
Senhoras Evangélicas de 
Lajeado (OASE), muitas estão 
no Grupo há mais de 45 anos. 
Para elas, estar entre amigas e 
se sentirem acolhidas, dá 
ainda mais força para se faze-
rem presentes nos encontros. 
A OASE Centro ocorre nas 
tardes de terça e as Senhoras 
sabem o quanto é bom medi-
tar, integrar, divertir, lanchar 
e estar junto. Segundo depoi-
mentos, frequentar o grupo é 
uma das melhores coisas da 
vida. Elas afirmam que a OASE 
é o coração pulsando e os dias 
dos encontros são sempre 
muito aguardados.

VIDA
COMU
NITÁRIA

Retiro JEL e Confirmandos do 2º ano

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

Vamos viajar?Algumas das Senhoras que fizeram história
na OASE Centro e ainda participam do grupo

Na noite de 14 de 
setembro, ocorreu a 
38ª edição do Baile da 
Primavera da IECLB 
Lajeado. O Baile, reali-
zado no Centro 
Comunitário 
Evangélico, contou 
com aproximadamente 
350 pessoas. O buffet 
foi da Speciale, garçons 
da Essencial e a música 
ficou por conta da 
Banda La Montanara. A 
responsável pela músi-
ca de acolhida foi 
Kimberley Nelson, que 
também encantou a 

O membro da Comunidade 
Evangélica de Lajeado Wolfgang 
Hans Collischonn escreveu o livro “À 
minha querência – Histórias – 
Comentários – Nostalgia” que fala do 
município de Lajeado e região, assim 
como de pessoas e locais.  Na página 
117, o capítulo é exclusivo sobre a 
história da Torre da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana em Lajeado. 
Na página 120, Collischonn escreve 
sobre o Dia da Reforma. Aqueles que 
quiserem adquiri-lo, cujo valor é R$ 
20,00. O livro está disponível na 
secretaria da Comunidade. Todo o 
valor arrecadado com as vendas será 
revertido para as obras da Igreja.

Collischonn já foi presidente por 
duas gestões na Comunidade da 
IECLB, em Lajeado, (anos 70 e 80) e 
fez parte do presbitério e da comis-
são de construção durante muitos 
anos. No livro, fez um retrato da 
árvore genealógica da família, pois 
queria que os netos soubessem mais 
sobre a história. “Eles não conse-
guem ler documentos em alemão, 
então queria que entendessem de 
quem descendem. Quando se tem 
uma família assim, com essa história, 
devemos ter orgulho. A minha que-
rência é o centro e cerne e depois 
abro para a cidade, Vale do Taquari, 
Rio Grande do Sul e Brasil”.  

O escritor destaca que, na juven-
tude, estudou no Colégio Evangélico 
Alberto Torres e só falava alemão, 
por isso teve muita dificuldade na 
alfabetização. “Aprendi o português 
na marra. Na época de guerra, era 
proibido falar alemão sob pena de
os pais serem presos”, diz Collis-
chonn, ao fazer referências da esco-
la e da Comunidade Evangélica de 
Lajeado, que também fazem parte
de sua querência. 

 

Páginas sobre
a Igreja

38º Baile da Primavera

todos com voz e piano. A Comissão Organizadora composta pelos membros Alessandra 
Baum, Alfredo Baum, Danieli Johann, Márcio Klaus, Elaidi Eckhardt, Waldir Enio Eckhardt, 
Ivete Brust e Marise Jommertz aproveitou a ocasião para apresentar a Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado para os membros. Através de slides, apre-
sentaram a história da Comunidade, os Pontos de Pregação, os Grupos, as Escolas, os 
Pastores, entre outros. A Comissão agradece a presença de todos.

Que tal aprofundar nosso conheci-
mento bíblico viajando? A ex-
presidente da Comunidade Evangélica 
de Lajeado, Herta Welzel, esteve em 
Israel e na Jordânia em fevereiro de 
2018. Retornou entusiasmada com 
tanta informação e esclarecimento 
referente às passagens bíblicas nos 
dois países. Contar aos amigos e mem-
bros da Comunidade motivou e des-
pertou interesse em algumas pessoas. 
“Foi um sonho meu e agora quando os 
Pastores falam nas prédicas, imagino 
de forma real o que vivenciei. Tive 
muitas informações, conhecimento e 
visualizações. Mesmo sendo apenas 14 
dias, aprendi muito e voltei querendo 
retornar. Foi também importante co-
nhecer outras religiões. Tive contato 
com muçulmanos, judeus e suas histó-
rias”.

Após o interesse dos membros, 
entrou-se em contato com uma 
Agência de Turismo de São Leopoldo, 
que conta com um Pastor habilitado 
como guia espiritual. Está sendo pla-
nejada uma nova viagem em fevereiro 
de 2021 para Israel e Jordânia. Quem 
quiser maiores informações pode se 
inscrever e retirar o roteiro na secreta-
ria da Comunidade Evangélica de 
Lajeado.

VAGAS LIMITADAS. Vamos junto?!

Retiro?  O que é isso?  Um tempo 
para sair da rotina e das demandas do 
dia a dia para investir em si, no conví-
vio e na reflexão sobre a fé em Deus. 
Dos dias 20 a 22 de setembro, tivemos 
mais um Retiro da (Juventude 
Evangélica de Lajeado) e dos 
Confirmandos, mais um grande inves-
timento na vida deles!  Brincamos, 
pensamos, cantamos, passamos um 
pouco de frio, jogamos, ouvimos dos 
propósitos de Deus... enfim, tivemos 
um feriadão marcante!  O Eric SK, estu-
dante de teologia na Fatev (Curitiba), 

que é também barbeiro e cantor de 
rap, deixou ensinamentos valiosos 
numa linguagem bem compreensível 
aos nossos jovens. Falamos sobre 
“Além do óbvio”, uma vida moldada 
por Cristo no dia a dia. 

Que Deus guie nossos jovens na 
sua luz dando coragem de optar por 
caminhos que nem sempre serão popu-
lares, mas é o caminho da vida verda-
deira em Cristo!  Vamos manter o 
foco!

Pastor Eric Nelson

Brechó Priscila em novo espaço
O Brechó Priscila está em 

novo espaço. A entrada agora é 
pela rua Alberto Torres, 297, no 
segundo andar. Os clientes 
contam com mais espaço, clari-
dade e conforto. As peças 
seguem sendo vendidas por 
valores simbólicos. Os encon-
tros ocorrem todos os meses, 
geralmente na primeira quinta-
feira do mês. 

Nos meses de dezembro, 

janeiro, fevereiro e março o Grupo da OASE Priscila solicita 
que não enviem doações para a secretaria da Comunidade 
Evangélica de Lajeado, pois estarão em recesso e o espaço 
não comporta a quantidade de peças entregues.

As Priscilas agradecem as doações feitas em 2019 e tam-
bém a compreensão de todos. 

Isolde Schmitd - 74 anos - 50 de OASE
Marli Markus - 78 anos - 50 de OASE
Iria Saatkamp - 84 anos - 50 de OASE

Iria Hahn - 80 anos - 50 de OASE
Eliria Müller - 75 anos - 50 de OASE
Nair Ruckert - 85 anos - 67 de OASE

Nair Dienstmann - 80 anos - 54 de OASE
Ingeburg Von Frühauf - 82 anos - 59 de OASE

Marlene Ahlert - 79 anos - 54 de OASE
Celma Prediger - 87 anos - 60 de OASE
Lorena Lammel - 86 anos - 50 de OASE

Lucena Von Frühauf - 87 anos - 60 de OASE
Hedi Allebrand - 88 anos - 45 de OASE

Carmen Holderied - 90 anos - 55 de OASE
Norma Leipnitz - 95 anos - 65 de OASE

Lori Bender - 81 anos - 45 de OASE
Wilma Schaffer - 89 anos - 65 de OASE



NOVOS
MEMBROS

Alan Daniel Brenner
Julia Brenner
Carlos Fabiano Rossner
Felipe Einloft Brandolt
Marcos José Machado dos Reis
Graziela Schroeder
Everton Schroeder
Fernanda Giongo Nutels
Cleverson Fábio Becker
Maurício Henrique Kern
Ramon Renner
Leonardo Mateus Eckhardt
Amanda Carolina Manini
Jair Marcelo Tem Pass
Guilherme Roberto Göhl
Lucas Leonhardt
Henrique Luiz Arnold
Luis Felipe Corbellini
Leonardo Alencar Michel
Lucena Dullius Araújo
Inácio Thomas
Daiane Hauenstein
Sheila Mariele Immich
Cristian Daniel Brauwers
Cláudia Gisch
Júlia Valkimil Tavaniello

FALECI-
MENTOS

Ilda Bergmann
31.05.2019 - 101 anos

Elio Walmir Weber 
13.07.2019 - 54 anos

Helma Schneider
18.07.2019 - 87 anos

Tosca Maria Z. Koefender
25.07.2019 - 93 anos

Antonio Christiano Bencke
14.08.2019 - 86 anos

Lyra Helena Ahlert
17.08.2019 - 92 anos

Astor Gross
05.09.2019 - 64 anos

Lauri Claudio Worst
08.09.2019 - 68 anos

Gilberto Henrique Bladt
17.09.2019 - 71 anos

Erny Bücker
19.09.2019 - 90 anos

Ruth Sudback Noschang
01.10.2019 - 90 anos

16.06.2019
Joaquim de Oliveira Mendes
Lucas K.Mendes e Marnie Madiery 
A. O. Mendes

João Antônio Schmidt Mariani
Gilmar O. Mariani e Kelli Schmidt

Lavínia Borges Scheuermann
Guilherme Scheuermann e 
Emanuele R.B.Scheuermann

Mariana Cé Carvalho
Leandro Carvalho e Marília Cé 
Rodrigues

Maria Clara Müller
Jair Edwald Müller e Bruna Luara 
Pereira

Miguel Piffer Griesang
Karl Heinz Griesang e Sandra Piffer 
Griesang

14.07.2019
Izabella Ferreira
Fabiano Luis Ferreira e Marciane 
Marlise Lenhart

Joaquim Rafael Labres
Magnus Rafael Labres e Jaine Mara 
Eckhardt

11.08.2019
Mateus Rossner
Carlos Fabiano Rossner e Carine 
Regina Rossner

Martin Renner Stimamiglio
Ismael Moreira Stimamiglio e 
Daiane Renner

Lívia Rafaella Wahlbrinck
Ederson Rogério Wahlbrinck e 
Tainara Gross

08.09.2019
Augusto Luiz Becker
Laercio Luiz Becker e Graziela 
Schroeder

BATISMOS

Ó Deus, tu estás 
em volta de mim, 
por todos os lados, 
e me proteges com 
o teu poder. 
Salmo 139.5

O Mensageiro

RIR FAZ BEM
Histórias da vida
“Minha mulher adora cães e por isso 
vive tratando de muitos vira-latas que 
aparecem na nossa rua. Sua atividade 
franciscana acabou deixando-a 
famosa no bairro onde moramos.  Isso 
ficou mais evidente quando, num 
sábado à tarde, uma senhora bateu a 
nossa porta perguntando:
- É aqui que mora a mulher do 
cachorro? 
 (Seleções 07/04, p. 96)

O menino segurava o rabo do gato, e o 
gato fazia a maior algazarra, sem 
conseguir se soltar. A mãe do menino, 
incomodada, diz:
- Pare de puxar o rabo do gato!
O menino, sem se abalar, retruca:
- Eu não estou puxando, mãe!  Só estou 
segurando.  Quem está puxando é ele!
(Anuário Evangélico 2019, p. 110)

MIX

O ano está terminando. Passou 
rápido, não é mesmo? Contando 
os dias para as férias? Seu filho 

também. As férias escolares são funda-
mentais para as crianças, pois o descanso 
permite fazer reflexões que a rotina 
diária impede. Com o distanciamento do 
ambiente escolar, a criança faz outra lei-
tura, ela aprende diferentemente os con-
teúdos transmitidos durante o ano.

O ideal, neste momento, é que a famí-
lia se programe para passar alguns dias 
próximos, dedicando-se ao lazer. 

Férias significam isto, ficar junto, 
brincar junto, tanto faz a idade. O período 
de férias deve ser um tempo dedicado 
para dormir até mais tarde, fazer passe-
ios diferentes, divertir-se com um monte 
de atividades diferentes, pois além de 
descanso e diversão, esse período é muito 
benéfico para o desenvolvimento social, 
emocional e cognitivo da criança.

As crianças recebem dois tipos de 
informações no dia a dia: a formal, que 
vem da sala de aula, e a fluída ou infor-
mal, derivada de todas as outras ativida-
des em contato com a criança ao longo do 
dia. Assim, elas recebem um conjunto de 
informações que não conseguem colocar 
em prática se não tiver um tempo para 
assimilar estas. E as férias são o momento 
ideal para isto, pois o brincar livre, sem 
horários para terminar, é muito impor-
tante e altamente estimulante.

É nessa hora que a criança consegue 
criar, aplicar conhecimentos, extrapolar 
o que aprendeu na escola e fora dela, sem 
um compromisso ou pressão. 

A brincadeira ajuda a desenvolver a 
noção espacial e corporal, a capacidade 

Agenda

Chá Bazar OASE Centro: 12/11/2019, às 
14h30min no Centro Comunitário 
Evangélico.

Cantata de Natal: dia 30/11/2019, às 20h 
no Centro Comunitário Evangélico

Dia Mundial de Oração: dia 01/03/2020, 
às 9h na Igreja de Cristo

VII Encontro de Mulheres: 07/03/2020, 
às 8h no Centro Comunitário Evangélico

de solucionar problemas, a criatividade, a 
imaginação, a autonomia, o saber ganhar 
e perder, entre tantas outras habilidades 
essenciais para um desenvolvimento 
cognitivo saudável. 

A necessidade de brincar continua na 
fase adulta, só que de outra forma. 
Quantas vezes você já disse a frase: "é 
brincadeirinha"...? Desperte sua criança 
interior, que continua em você e seja feliz 
com seu filho. Aproveite a companhia 
especial dele, deixe seu celular de lado. 
Peça que ele dê folga aos jogos eletrônicos 
e boas férias.

AS 
NECESSÁRIAS

FÉRIAS

Luana de Moraes Ten Pass
Jair Marcelo Tem Pass e Ana Paula A. 
de Moraes

Bernardo Giebmeier 
Ricardo Giebmeier e Debora 
Giebmeier

Arthur Machado Glufke
Lucas Ahlert Glufke e Maria Angélica 
C. M. Glufke

Graziela C. Ely
Psicóloga
Colégio Sinodal 
Gustavo Adolfo
CRP 07/13718





2019
NOV

2019
DEZ

2020
JAN

2020
FEV

2020
MAR

 19h Centro - aniversariantes

 19h Gustavo Adolfo - aniversariantes

22 9h Centro c/ SC
 9h Jardim do Cedro c/ SC
 19h Centro c/ SC
 19h Gustavo Adolfo   
29 9h Centro
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo

01 9h Centro - Dia Mundial da Oração
 9h Gustavo Adolfo c/ SC
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo c/ SC
08 9h Centro c/ Batismo
 19h  Centro 
 19h Gustavo Adolfo
14 18h Jardim do Cedro 
15 9h Centro - aniversariantes

 9h Barra da Forqueta - aniversariantes

05 9h Centro
 19h Gustavo Adolfo c/ SC
11 18h Jardim do Cedro c/ SC - 
        aniversariantes
12 19h Centro          
19 9h Centro c/ Batismo - aniversariantes

 19h Gustavo Adolfo - aniversariantes

26 9h Barra da Forqueta
 19h Centro c/ SC

02 9h Centro
 19h  Gustavo Adolfo c/ SC   
08 18h Jardim do Cedro c/ SC -
          aniversariantes 
09 19h Centro
16 9h Centro c/Batismo - aniversariantes

 19h Gustavo Adolfo - aniversariantes

23 9h Barra da Forqueta c/ SC
 19h Centro c/ SC
              

02 9h  Cemitério Evangélico Novo
03 9h Centro
 9h Gustavo Adolfo c/ SC 
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo c/ SC
09 18h Jardim do Cedro - aniversariantes

 19h Centro Con�rmação
10 9h Centro c/ Batismo
 19h Centro 
 19h Gustavo Adolfo
16 19h Centro - Con�rmação
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   
30 20h Centro Cantata de Natal (Centro
        Comunitário Evangélico)             

01 9h Centro                    
 9h Gustavo Adolfo c/ SC 
 19h Centro e Col. Sin.  Gustavo Adolfo
08 9h Centro c/ Batismo 
 19h Centro 
 19h Gustavo Adolfo  
14 18h  Jardim do Cedro c/ SC - aniversariantes   
15 9h Centro - aniversariantes
 9h Barra da Forqueta c/ SC - aniversariantes

 19h Centro - aniversariantes
 19h Gustavo Adolfo - aniversariantes

22 9h Centro c/ SC
 19h Centro c/ SC
 19h Gustavo Adolfo - Natal
24 19h Centro Véspera - Natal  
 19h30 Jardim do Cedro / Véspera Natal
25 9h Centro - Natal c/ SC
29 9h Centro
 19h Centro
 19h Gustavo Adolfo
31 19h Centro - Fim de Ano



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 lem-
brar de alguém que necessita de 
uma visita ou que gostaria de 
receber uma visita pastoral, por 
favor, comunique à secretaria da 
comunidade. 

Encontros de
famílias nos bairros
Acontecem encontros mensais nos bairros 
sempre nas quintas-feiras, 19h. 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 e 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 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, 2º andar (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 (tel.3714-2157) para combinar 
onde e como isto poderá ser feito (horários 
de ensaios e cultos, etc.). Temos muitas opor-
tunidades 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, 9h, no Centro; nos 
pontos de pregação, a combinar. Palestra pré-
batismal dias: 22/11; 13/12/2019; 24/01 e 
21/02/2020 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 
em dia com as suas contribuições. Agende, na 
secretaria da comunidade, o horário do 
sepultamento antes de anunciá-lo e traga 
junto a certidão de óbito. 

:: Bênçãos
   Matrimoniais

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

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 no Cen-
tro Comunitário Evangélico.


