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Breve contextualização: A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado/RS (CEL) é 

composta por 3.304 membros, contra 3.246, em 2015 (ou 1.572 famílias, contra 1.529). 

Estatutariamente, é uma comunidade que exerce funções paroquiais. Tem 11 funcionários 

contratados. O trabalho pastoral é exercido pela pastora Miriam Diefenthaeler e pelos pastores Eric 

Peter Nelson e Luis Henrique Sievers. Graças também ao esforço e à dedicação de incontáveis 

membros voluntários esta comunidade ganha vida e caminha na direção do cumprimento de sua 

missão e dos objetivos propostos pelas Assembleias, pelo Plano de Ação Missionária, e pelo 

Presbitério. Além da Igreja de Cristo, no Centro, os membros da comunidade contam com três Pontos 

de Pregação nos bairros: Ponto de Pregação Jardim do Cedro (PPJC), Ponto de Pregação Gustavo 

Adolfo (PPGA) e Ponto de Pregação Barra do Forqueta (PPBF), no Bairro Universitário. Lajeado atrai 

pessoas pelo seu comércio, sua indústria e sua prestação de serviços. O leve crescimento no número 

de membros da comunidade também se deve ao fato de que muitas famílias migram para cá em 

busca de trabalho e melhores condições de vida. Um número considerável delas permanece membro 

de sua comunidade de origem e/ou contribuem financeiramente para as duas. Com alegria 

registramos casos em que as pessoas optam em ser luteranas pelo jeito da comunidade ser Igreja na 

cidade. A CEL promove um encontro mensal para a acolhida de novos membros. São muitas as 

denominações religiosas na cidade. Para conquistar e manter o seu espaço, a CEL trabalha para ser, 

cada vez mais, uma comunidade acolhedora, que cria espaços de convivência e comunhão, 

crescimento na fé e serviço ao próximo. Há muitas oportunidades de se engajar nos grupos, setores 

de trabalho e comissões. O tema da IECLB (“Pela graça de Deus, livres para cuidar”) inspirou e 

orientou diversas atividades, especialmente as diaconais. 

A seguir, mencionaremos algumas das atividades da CEL, de acordo com os 4 pilares do Plano de Ação 

Missionária da IECLB (PAMI): 

Evangelização: Dias 6 e 7 de fevereiro realizou-se o 21º Encontrão Regional de Carnaval da Área Vale 

do Taquari, em Lajeado, sob o tema “A Importância da Cidade no Plano Redentor de Deus”. O Pastor 

Arzemiro Hoffmann, de São Leopoldo/RS, foi o assessor das palestras temáticas. Dia 29 de maio e 5 

de junho, a comunidade celebrou os cultos da 6ª Ação Sinodal, no Ponto de Pregação Gustavo Adolfo 

e na Igreja de Cristo, respectivamente. A 6ª Cantata de Natal foi realizada no dia 26 de novembro 

com o tema: “Jesus, a graça entre nós!” (João 1,17b) As duas escolas pertencentes à comunidade 

(Colégio Evangélico Alberto Torres-CEAT e Colégio Sinodal Gustavo Adolfo-CSGA) também 

proporcionam aos seus alunos momentos de reflexão evangélica e celebrações de datas especiais do 

calendário cristão, como Páscoa e Natal, por exemplo. Nos corredores das duas escolas encontramos 

o cartaz do Tema do Ano da IECLB. A partir de junho, demos início ao Plano de Educação Cristã 

Continuada (PECC), através da implementação gradual da “Missão Criança”, valorizando o batismo. 

Temos um mural onde são colocadas ovelhas confeccionadas em tecido com o nome das crianças 

batizadas. Essas ficam expostas durante um ano simbolizando que somos parte do curral do Bom 

Pastor, que é Cristo Jesus. Depois de um ano as crianças são convidadas a participar de um culto 

especial onde recebem de presente a ovelha com o seu nome. A Juventude Evangélica de Lajeado 



(JEL) realizou o seu Retiro em setembro de 2016, com o tema “A Medida de Todas as Coisas. Os 

versículos bíblicos que inspiraram o encontro foram de Gálatas 2.19b-20: “Eu fui morto com Cristo 

na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, 

eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim.” “A fé não está à 

venda” foi o tema tratado pela Pa. Sheila dos Santos Dreher e pela Pa. Miriam, na visita que a OASE-

Centro fez ao grupo de OASE da Paróquia São Lucas, de Porto Alegre/RS. 

Comunhão: Os grupos e setores de trabalho da CEL são espaços privilegiados para aproximar as 

pessoas e promover comunhão. No dia 16.01, o Grupo de Homens organizou uma pescaria. Amizade, 

partilha, risada, diversão, reflexão, louvor, foram as marcas desse dia. No dia 12.03, ocorreu o 3º 

Encontro de Mulheres, que contou com mais de 100 participantes. As crianças tiveram, no dia 14.05, 

um “passa-tarde”, com o tema “compartilhar faz bem”. A história bíblica de Elias e a viúve de Sarepta 

(1 Reis 17.1-16) foi apresentada em forma de teatro interativo. O tema “Para não perder a Alma”, foi 

trabalhado pela psicóloga Roseli Kühnrich de Oliveira. Os casais tiveram a oportunidade de “polir” o 

seu relacionamento através do retiro, realizado no dia 21.05. “Quando paramos para polir algo, 

podemos ver melhor o brilho que pode estar debaixo da sujeira e outras impurezas; assim também 

é no casamento” disse o P. Dirceu Griggio, de Novo Hamburgo, que assessorou o evento. 

Mensalmente, reúne-se um grupo de casais reencontristas (8) no PPGA. Casais em Construção com 

Cristo é o nome do ministério com casais na comunidade, cuja liderança se reúne periodicamente 

para o planejamento. O 35º Encontro da Primavera, com seu tradicional jantar-baile, proporcionou 

momentos de integração e confraternização. No dia 30 de setembro, a equipe do Culto Infantil 

organizou a 4ª Noite do Pijama, com teatro, música, gincana, brincadeiras, lanche, filme e o famoso 

desfile de pijamas. Tudo inspirado num dos princípios da Reforma Luterana, “sola scriptura”. Os 30 

anos de regência de Ingo Schreiner, à frente do coro da comunidade, foram comemorados com um 

jantar no Centro Comunitário. Nossos mais sinceros agradecimentos ao regente Ingo e a todos os 

integrantes do coro da comunidade! 

Diaconia: Em 2016, o Grupo de Diaconia abraçou mais uma vez a Campanha Vai e Vem, promovendo 

um chá comercial para a arrecadação de fundos para a missão. Com a aprovação, pela IECLB, do 

Projeto de Apoio à Integração dos Imigrantes, pelo período de um ano, muito esforço e trabalho 

voluntário foram dispendidos para a execução dos programas previstos, especialmente da comissão 

de gestão do mesmo. Com o aumento da procura e os bons produtos oferecidos, o Grupo Priscila 

está promovendo o brechó uma vez por mês e assumiu durante alguns meses leite e fraldas para 

gemelares de nossa comunidade. A OASE Priscila, a OASE-Centro, a OASE Gustavo Adolfo e a OASE 

Flor do Cedro auxiliam também financeiramente projetos e iniciativas da comunidade, bem como as 

instituições carentes do nosso município através dos seus programas. O espírito diaconal, tão central 

para o agir cristão, também se manifesta nas escolas (CSGA e CEAT), como na concessão de bolsas a 

alunos carentes, nas tarefas solidárias das respectivas gincanas e nas aulas de ensino religioso, que 

valoriza o próximo como centro de nossas atenções. 

Liturgia: A celebração do culto dominical é a atividade principal da comunidade. A música, um dos 

elementos comunicativos do Evangelho no Culto, conta com os dons de incontáveis colaboradores 

nos coros da OASE (Centro, PPGA), no coro da comunidade, nas violeiras, no grupo de louvor dos 

jovens e nos mais diversos instrumentistas que, quando chamados, colocam seus dons a serviço. A 



coordenação desse setor fica a cargo de Kimberley Nelson. Também há momentos especiais de 

comunhão e oração, como o Dia Mundial de Oração, ocorrido no dia 04.03, organizado pela OASE. O 

Tríduo Pascal também tem motivado os membros na reflexão e preparação da Páscoa. No dia 18.06, 

juntamente com a Congregação Evangélica Luterana Cristo (IELB), através de uma celebração, deu-

se início à contagem regressiva dos quinhentos dias para a comemoração dos 500 anos da Reforma 

Luterana. O Evento acorreu no Centro Comunitário Evangélico. Nas duas igrejas, nas duas escolas da 

comunidade e no Sínodo Vale do Taquari, uma rosa de Lutero registra diariamente a contagem 

regressiva Para os festejos dos 500 anos da Reforma, a nível local, foi formado um comitê com 4 

representantes de cada uma das Igrejas (IELB-IECLB). Para 2017, entre outras atividades, está 

programada uma sessão solene na Câmara Municipal e um culto campal nas dependências do CEAT 

(livro). O culto anual de Ação de Graças (26.06) é um momento especial na vida comunitária para 

expressar gratidão a Deus pelas suas graças derramadas sobre as pessoas, a comunidade e a 

sociedade. Marcante foi o Culto de encerramento do ENCORE (intrumentistas) e ENCORSE 

(coralistas), realizado no dia 20.08, no Ginásio poliesportivo da UNIVATES, promovido pela Rede 

Sinodal e organizado pelo CEAT, Colégio Evangélico Martin Luther (Estrela/RS) e Colégio Teutônia 

(Teutônia/RS), com a participação do Sínodo Vale do Taquari, que também lembrou os 500 anos da 

Reforma Luterana. A Pregação ficou com o Pastor Presidente da IECLB, P. Dr. Nestor Paulo Friedrich. 

Dia 23.10 foi realizada a 16ª celebração conjunta da Reforma Luterana, na IELB, conforme o critério 

da alternância. Com gratidão e alegria, dia 6.11, na Igreja de Cristo, Centro, foram celebradas as 

Bodas de 50 anos de ordenação do Pastor Huberto Kirchheim, ex-presidente da IECLB. Em conjunto 

com as demais Igrejas do Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado (CICLA), organizamos uma celebração 

ecumênica de Advento. Realizada no dia 7.12, às 20h, com a arrecadação de fraldas geriátricas, 

distribuídas entre os membros necessitados de cada uma das Igrejas. 

Formação: Todos os que servem a comunidade cantando e/ou tocando um instrumento tiveram uma 

oportunidade de formação com a palestra “A música como proclamação da Palavra de Deus”, a cargo 

da Dra. Soraya Eberle, de Novo Hamburgo, 30 anos musicista na IECLB e membro da comissão do 

novo hinário. Dia 27 de agosto, ocorreu a Oficina de Fluxo Migratório, que abordou a questão dos 

imigrantes no mundo e em nossa região, promovida pelo Projeto de Apoio à Integração dos 

imigrantes, com a participação de 200 pessoas. Dias 10, 17 e 24 de agosto, o Ministério de Casais 

realizou encontros, assessorados pela equipe do Projeto Viver a Dois – Conjugalidade, adaptado para 

a confessionalidade luterana e coordenado pela Pa. Miriam. Foram trabalhadas as expectativas e os 

mitos em torno da vida conjugal, bem como estratégias para lidar com os conflitos. Em janeiro, 

encerrou o Período Prático de Habilitação ao Ministério (PPHM) de Bruno Gauthier. Em Julho, o 

jovem Cristhofer Berttoti ingressou na Faculdade de Teologia Evangélica (FATEV), de Curitiba. Os 

pastores Eric e Luis participam do Programa de Mentoria Espiritual para Estudantes de Teologia da 

IECLB: “Os encontros com um/a ministro/a mais experiente visam o acompanhamento da 

espiritualidade do/da estudante nas crises de fé, na dúvida sobre a vocação, no confronto de sua fé 

com a vida acadêmica e no estudo profundo da Teologia.” O P. Luis participa ainda do Programa de Mentoria 

Ministerial da Igreja. O curso preparatório é organizado em três etapas de 5 dias. “A mentoria ministerial é 

uma modalidade de apoio que quer ajudar ministros e ministras a refletir sobre suas experiências, 

descobrir recursos e desenvolver perspectivas e soluções em situações de conflitos ou de dificuldades 

estruturais.” 



Sustentabilidade: Dia 6 de novembro, foi realizada a “dedicação dos vitrais” da Igreja de Cristo, 

Centro. Depois de restaurados, eles continuam servindo à pregação do Evangelho através de suas 

formas e suas cores. Comissão de Sustentabilidade, formada em 2015, tem como finalidade 

conscientizar e motivar os membros para contribuírem com seu tempo, talento e tesouro na missão 

de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, em palavras e ações. Também estudou e organizou um 

programa de visitação aos membros e famílias com atraso nas suas contribuições. Além disso, 

confeccionou um banner exposto em cada um dos pontos de pregação da comunidade. Nele 

encontramos os grupos da comunidade e o convite para engajar-se num deles. A Comissão do 

Patrimônio está engajada no estudo e na proposta de melhor aproveitamento e geração de recursos 

dos bens imóveis. Uma de suas preocupações é a reforma da Igreja de Cristo, bem como a construção 

de banheiros e sala para o Culto Infantil. A Comissão de Projetos, com assessoria da UNIVATES, 

encaminhou um projeto de restauro e instalação de um memorial na torre da igreja antiga.  Os 

conselheiros culturais do estado do RS avaliaram a importância do projeto e o consideraram 

relevante e habilitado para concorrer com os demais. Estamos no aguardo da votação. Caso o voto 

seja favorável, a comunidade receberá recursos para a confecção do projeto definitivo e a liberação 

para arrecadar recursos para a sua execução. A Comissão dos Cemitérios trabalhou intensamente 

para adequá-los às exigências legais e equipá-los para melhor servir aos membros. Com gratidão a 

Deus, registramos a eleição e a instalação, para o período de 2017-2018, da nova diretoria, vogais e 

conselho fiscal da CEL.  

Comunicação: A contratação dos serviços de uma profissional da área, a jornalista Renata Leal, tem 

facilitado expressivamente a comunicação com os membros, especialmente pelos meios eletrônicos 

e imprensa escrita e a sua documentação. Para aprimorar a comunicação entre os membros da 

comunidade e o público em geral, no segundo semestre, foi confeccionado um formulário, disponível 

também nos meios eletrônicos, com a finalidade de uma pesquisa de opinião. Os resultados dessa 

pesquisa mostraram à comunidade quais os meios mais utilizados pelos membros para sua 

informação. Percebe-se que os meios de comunicação utilizados são os mais variados, dependendo 

da faixa etária. Os ministros da CEL têm a tarefa sinodal de auxiliar com os programas da Hora 

Evangélica na Rádio Independente (domingos, 6:45-07:00) e na Rádio do Vale (domingos, às 08:00-

08:30) . Além disso, a Rádio Legal, rádio comunitária do bairro Universitário, coloca à nossa disposição 

um espaço mensal na sua programação para uma reflexão e avisos comunitários. O Mensageiro, 

periódico da CEL, continua sendo aquele que em três edições anuais chega a todas as casas pelo 

trabalho voluntário de 103 setoristas. 

Somos gratos a Deus por tudo isso! Afinal, “nele vivemos, nos movemos e existimos.” (Atos 17.28.a) 

Presbitério da CEL  

Assembleia Geral da CEL, 25 de abril de 2016. 


