


Cantar é para
todas as pessoas,

cantar é anúncio do
que Deus faz, é como 

uma onda que banha as 
praias do Rio Grande

do Sul e cujo efeito
se percebe na

China e no
Japão. 

A música como
testemunho de fé!
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EXPEDIENTE

O que dizer do coro da 
Comunidade?  Todos sabem 
que o coro é tradicional na 
nossa Comunidade. Todos 
sabem que o coro tem como 
objetivo principal estimular 
o canto coral, participar em 
cultos e de outras ocasiões 
festivas e cantar com a comu-
nidade durante as celebra-
ções. 

Certamente cada partici-
pante terá seus próprios 
motivos para participar. E, 
certamente, o primeiro deles 
é gostar de cantar. Além 
disso, o encontro semanal 
com os amigos para os ensai-
os, as brincadeiras, as con-
versas fazem a semana come-
çar bem já que os encontros 
são às segundas-feiras. 

Assim, a participação no coro 
passa a ter também um 
outro significado. 

Cantar sempre fez parte 
da minha vida. As minhas 
primeiras lembranças me 
remetem ao jardim de infân-
cia nas apresentações de 
final de ano; depois no coro 
do colégio, depois no coro da 
escola onde o filho estudava. 
Então, ao voltar a morar em 
Lajeado, foi também natural 
aceitar o convite para cantar 
no coro da comunidade, 
encontrar velhos conhecidos, 
antigos professores. E lá já se 
vão alguns anos.

E você, não ficou anima-
do para participar também?

MARGIT KOELLN

O canto
coral

IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA.

No dia 23 de abril de 2019, ocorreu a 
Assembleia Geral Ordinária da Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana em 
Lajeado, quando ocorreu a leitura da Ata da 
Assembleia anterior, a análise do relatório 
da Comunidade – exercício 2018 e do 
parecer do Conselho Fiscal, além do debate 
entre os presentes de assuntos diversos e 
sem caráter deliberativo.

Entre os referidos assuntos, foi 
apresentado o projeto de reforma da Igreja 
de Cristo, o qual foi protocolado junto a 
Prefeitura Municipal de Lajeado no mês de 
maio de 2019. Além da reforma e ampliação 
das salas e banheiros, foram encaminhadas 
regularizações dos espaços existentes na 
Igreja, como por exemplo o mezanino. Os 
membros da Comunidade poderão solicitar 
a cópia da planta aprovada mediante e-mail 
que deverá ser enviado para a secretaria. 
Inclusive, em reunião do Presbitério, foi 

Assembleia Geral e reunião extraordinária

notícias do
presbitério

decido por unanimidade, que membros da 
Comunidade serão muito bem-vindos para 
a próxima etapa, integrando uma comissão 
especial com o objetivo de auxiliar no 
levantamento de preços, escolha de 
materiais, arrecadação de fundos e, 
também, para o planejamento da utilização 
da Igreja durante o período da reforma e 
execução da obra.

Ainda, no dia 07 de maio de 2019, 
ocorreu a reunião extraordinária do 
Presbitério, com o objetivo de avaliação dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Pastor Luís 
Henrique Sievers nesta Comunidade, 
visando a renovação do TAM – Termo de 
Atividade Ministerial. Com a presença do 
Pastor Sinodal Gilciney Tetzner, após um 
diálogo produtivo que apontou pontos 
fortes e oportunidades de melhorias, 
visando o desenvolvimento e fortalecimen-
to da Comunidade, o termo de atividade 

ministerial firmado com o Pastor Luís 
Henrique Sievers foi renovado por mais 
cinco anos, contados a partir de 2019.

O Presbitério reúne-se na segunda 
terça-feira do mês e, eventualmente e 
pontualmente, em reuniões extraordinári-
as para tratar de assuntos pertinentes à 
Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana como um todo. Durante o 
corrente ano, as reuniões ordinárias estão 
sendo realizadas em espaços diversos, 
como já ocorrido no Ponto de Pregação 
Jardim do Cedro e no Ponto de Pregação 
Gustavo Adolfo. Acolhimento, visibilidade e 
integração entre os setores é uma das 
metas propostas pelo Presbitério, dando o 
exemplo aos demais membros desta 
Comunidade.

Alessandra Baum, Vogal do Presbitério

Música na
manhã da criaçãoRE

FLE
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GRUPOS  & SETORES

Brechó organizado pelo grupo completa oito anos
GRUPO OASE PRISCILA

O Grupo OASE Priscila, formado por 18 
mulheres, é responsável pela organização e 
realização do Brechó mensal da Comunidade, 
que ocorre na primeira quinta-feira do mês, 
em sala do antigo prédio do CEAT. Nesta 
atividade, são realizadas várias horas de 
triagem, separação e organização de roupas, 
calçados, bazar e móveis, recebidos em 
doação dos membros da Igreja e da comunida-
de de Lajeado.

O propósito deste trabalho é realizar a 
venda das doações por um preço simbólico, de 
forma a permitir que, com esta  arrecadação, 
auxiliar   entidades de assistência social  e a 
própria  Comunidade Evangél ica  em 
melhorias e serviços aos membros. Nestes 8 
anos de trabalho, as participantes deste 
grupo já arrecadaram cerca de 140 mil reais e 
repassaram  mais de 120 mil reais. No ano de 
2019, o grupo já repassou  20 mil reais para o 
Projeto de Reforma da Igreja, 8 mil reais de 
doação para o Associação Pella Bethânia, 320 
reais ao Comitê Promove Lajeado e R$ 2 mil reais ao Grupo Amigas do 
HBB, com doação de fraldas geriátricas. 

Todos os doadores são fomentadores deste projeto, sendo que o  
Grupo agradece imensamente e reforça que sejam doadas somente 
peças em bom estado de conservação, objetivando a realização de 
rotatividade de roupas, calçados e móveis que não servem mais para 
alguém, mas que podem atender  às necessidades de outros.

Naide Heemann – participante Grupo Priscila

O aluno da 2ª 
série do Ensino 
Médio do CEAT, 
João  Gui lherme 
Manini Remonti, 
representou Lajea-
do na X Conferên-
cia  Estadual  da 
Criança e do Ado-
lescente. O profes-
sor Régis Casarin 
acompanhou o es-
tudante no evento, 
realizado na PUC, 
em Porto Alegre, de 

Aluno do colégio na
Conferência Estadual da
Criança e do Adolescente

CEAT

João Guilherme foi eleito o representante de 
Lajeado em outubro de 2018, durante a X 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Ao todo, cinco alunos do CEAT 

participaram da etapa municipal.

Colégio sedia Encontro
Nacional de Liderança
Jovem da Rede Sinodal

GUSTAVO ADOLFO

O Colégio Si-
nodal Gustavo A-
dolfo foi sede do 
26º Encontro Na-
cional de Liderança 
Jovem e Encontro 
Nacional de Pro-
fessores de Ensino 
Religioso, entre 30 
de maio e 1º de ju-
nho. Os dois even-
tos da Rede Sinodal 
ocorreram conco-
mitantemente e 
reuniram quase 

Imagem: Pastora presidente da IECLB, Sílvia Beatrice 
Genz, foi a responsável pela meditação de abertura 

do evento. (Foto: Bárbara Bottoni/divulgação)

21 a 23 de maio. “Creio que a 
atividade foi muito produtiva, 
pois houve inúmeras trocas de 
experiências sobre as diferentes 
realidades existentes em nosso 
Estado, permitindo o debate e a 
eleição de propostas na tentativa 
de amenizar os problemas exis-

tentes. Conferências como essas 
são de suma importância, pois 
desenvolvem o protagonismo e 
dão voz à criança e ao adolescen-
te, muitas vezes excluídos do 
ambiente de discussão”, relata o 
aluno, eleito como suplente para 
a fase nacional dos debates.

100 pessoas, sendo 56 estudan-
tes e os demais professores e 
pastores de 25 instituições de 
ensino do sul do país.

O tema "Educação para 
solidariedade e paz" foi pautado 
no evento, que teve, em sua aber-
tura, a meditação da pastora 
presidente da IECLB, Sílvia 
Beatrice Genz. Criou-se, através 
de palestras, oficinas, apresenta-
ção de cases, atividades dirigi-
das, apresentações culturais, 
culto e diálogos mediados, uma 
reflexão forte sobre a aplicação 
dos conceitos de paz e solidarie-
dade dentro das escolas e entre 
os jovens líderes. Além disso, 
foram proporcionados momen-
tos de convivência.

Nos destaques da programa-
ção, espaço para os estudantes 
manifestarem suas visões sobre 
liderança, oficinas com FLD (Nem 
Tão Doce Lar/Justiça de Gênero e 
Comércio Justo e Solidário); CAPA 

(Comida Boa na Mesa); COMIN 
(Diálogo intercultural e inter-
religioso); SERPAZ (Comunicação 
Não Violenta); e IECLB com 
Superação de Traumas. Também 
houve compartilhamento de 
práticas e projetos sociais desen-
volvidos a partir das aulas de 
Ensino Religioso e do trabalho da 
Pastoral Escolar e palestra com o 
Dr. Manfredo Carlos Wachs, que 
abordou Referenciais Curricu-
lares do Ensino Religioso da RSE 
e a Educação para a Solidarie-
dade e Paz.

Contou-se, ainda, com a fala 
da Secretária Executiva da 
Fundação Luterana de Diaconia 
( F L D ) ,  C i b e l e  K u s s  e  d a 
Coordenadora Pedagógica da 
Rede Sinodal de Educação e 
Integrante da GPENreformation, 
Prof.ª Ma. Cat.  Joni Roloff 
Schneider. Durante todo o even-
to, houve venda de artesanato 
por tribo indígena kaingang.

Doação para a 
Associação Pella 
Bethânia em abril/2019 
e doação ao Grupo 
Amigas do HBB em 
maio/2019

ACONTECE
NA IGREJA

O Conselho de Igrejas Cristãs de 
Lajeado (CICLA) é um espaço de 
reflexão, diálogo e ação. As igrejas que 
fazem parte procuram viver o que 
Jesus pediu a Deus, em oração: “Rogo 
para que todos sejam um; assim como 
tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que 
também eles sejam um em nós; para 
que o mundo creia que tu me envias-
te” (João 17.21).

A unidade de igrejas cristãs é 
experimentada quando há procura 
sincera por permanecer sob a orienta-
ção do Evangelho de Jesus Cristo. 
Onde isso acontece, há respeito pelos 

Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado

A Campanha Nacional de Ofertas para a 
Missão Vai e Vem abraça o desafio lançado pelo 
Tema e Lema do Ano em 2019: o amor restabele-
ce e promove verdade, justiça e paz. Nesse senti-
do, uma forma concreta de construir pontes para 
a paz são as nossas palavras. A chamada da 
Campanha destaca um trecho do refrão do hino 
609 do Livro de Canto da IECLB: Palavra não foi 
feita para dividir ninguém, palavra é uma ponte 
onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem.

Assim, quem, pela fé, se engaja na Missão de 
Deus, está sob a sua bênção: Felizes as pessoas 
que trabalham pela paz, pois Deus as tratará 

como seus filhos (Mt. 5.9). Quem promove a paz, 
com palavra e ação, segue os passos de Deus. 
Quem constrói pontes para a paz imita o agir de 
Deus. Tudo isso sob os impulsos do amor.

Que Deus continue a abençoar cada gesto e 
cada ação que brotam de um coração cheio do 
amor e da paz que Cristo nos dá. Amém!

Presidência da IECLB
Domingo de Pentecostes, 9 de junho/2019
Fonte: http://www.luteranos.com.br/
conteudo/campanha-nacional-de-ofertas-
para-a-missao-vai-e-vem-2019

Pontes Missionárias

Não perca esta oportunidade:
Curso da Fé - Trilha 8

A Comunidade Evangélica de Lajeado 
oferecerá, pelo segundo ano consecutivo, 
o curso Trilha 8 que conta com oito eta-
pas ou estações. Do dia 14 de agosto a 2 
de outubro de 2019, nas quartas-feiras, 
por duas horas, ocorrem palestras e 
pequenos grupos de diálogo para com-
partilhar sobre o assunto da noite. 
Voltado à pergunta sobre o que é um 
curso da fé, pode-se dizer que é uma 
forma muito apreciada de apresentar o 
evangelho de Cristo, os ensinamentos 
bíblicos de uma forma convidativa (evan-
gelização). Mas é também uma oportuni-
dade de formação e conhecimento da fé 
cristã, de embasar a fé com educação cris-
tã. E ainda podemos dizer que colabora 
na revitalização da vida comunitária, da 
comunhão, do sentir-se parte de uma fé 
ativa que está sempre procurando pensar 
em como ela se aplica ao nosso dia-a-dia. 
Pelo mundo afora, cursos com curta dura-

ção têm sido ótimas ferramentas na 
formação cristã e na vida de fé pesso-
al e comunitária. Bom conteúdo e 
conhecimento bíblico, bom convívio 
encorajador e revitalização da fé são 
ingredientes do curso Trilha 8. Não 
perca a oportunidade de participar da 
próxima edição!

diferentes olhares. A diversi-
dade não é vista como uma 
barreira que separa. Pelo 
contrário, representa um 
desafio ao diálogo e cresci-
mento mútuo na missão de 
ser sal e luz do mundo.

Uma nova coordenação 
do grupo foi eleita, para o 
período de dois anos. Frei 
Flávio Guerra, da Igreja Católica, é o 
novo coordenador. Ele terá a colabo-
ração de um vice coordenador, P. 
Heins Hattge, da Igreja 
Congregacional. Rogamos a Deus que 

ele abençoe os trabalhos da nova 
coordenação e mantenha acesa a 
chama do ecumenismo e do diálogo 
inter-religioso.

P. Luís Henrique Sievers



Em maio, a Comunidade Evangélica 
de Lajeado realizou um Workshop 
do Livro de Canto com o tema "Lou-

vemos todos juntos o nome do Senhor" e 
convidou os grupos de música para o 
encontro, onde foram trabalhados cantos 
de diferentes momentos do Culto Cristão. 
No Encontro, os ensaios apresentaram 
novas músicas, algumas pouco tocadas e 
outras que tiveram alterações no conteú-
do para melhorar o entendimento, a inter-
pretação e até mesmo o próprio conteúdo. 

A integração, devido ao novo livro de 
canto que conta com mais de 650 hinos, 
buscou apresentar as músicas, para que os 
grupos auxiliem e ajudem a comunidade a 
cantar junto e todos sintam que estão lou-
vando e cantando, fazendo parte do culto 
inteiramente.

Conforme o Pastor Luis Henrique Sie-
vers, a música é uma tradição luterana, 
sem ser um assunto lateral e assim como 
faz parte da vida do ser humano desde que 

existe sobre a terra, também faz parte da 
vida do povo de Deus, desde que se enten-
de por povo de Deus. “Lutero sempre disse 
que a música transmite o Evangelho. É 
uma ferramenta importante de comunica-
ção da mensagem evangélica, daquilo que 
Jesus fez e falou”. O Pastor afirma que o 
culto cristão não está centrado apenas na 
pregação, mas, especialmente, o luterano 
também está na música. “Quando presta-
mos atenção na música e no conteúdo, tam-
bém cantamos e tocamos com a comunida-
de e fazemos missão transmitindo evange-
lho”.

A música, dentro da Igreja, funciona 
de uma forma muito organizada. Segundo 
a coordenadora da música na Igreja, 
Kimberley Nelson, sua função é organizar 
toda a programação daqueles que irão 
tocar nos cultos aos domingos, divididos 

na Igreja de Cristo, Ponto de Pregação 
Gustavo Adolfo, Ponto de Pregação Jardim 
do Cedro e Ponto de Pregação Barra da 
Forqueta. Segundo Kim, a maioria já tem 
domingos fixos.

Entre os grupos de música da IECLB 
estão: o Coro da OASE Centro, Coro da OASE 
Gustavo Adolfo e Coro da Comunidade, a 
Roda que é um grupo de canto com violões, 
Grupo das Violeiras, Grupo de Louvor da 
noite, Grupo de Louvor da JEL e Servir com 
a Música, além dos avulsos, que tocam solo 
ou acompanhados de outros grupos.  

Além dos cultos, a Comissão de 
Música auxiliou na decisão da compra dos 
novos livros de canto, organiza a Cantata 
de Natal e ensaia com alguns grupos. 
Aqueles que têm interesse em servir com o 
dom da música, são convidados a entra-
rem em contato e fazer parte desses 
momentos. 
Kimberley afirma que a música chama as 
pessoas e aproxima com o objetivo de 

A música tem como objetivo desenvolver a mente humana, promover o equilíbrio e proporcio-
nar um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do racio-

cínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Na Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana (IECLB), não é diferente. A música não é somente um comple-
mento nos Cultos ou em eventos realizados, mas sim, faz parte deles inteiramente, buscando 

passar de forma tocada e cantada os ensinamentos de Deus. 

A importância
da música
dentro da
Igreja

 “Eu gostaria que 
todas as artes, particu-

larmente a música, 
estivessem a serviço 

daquele que as
concedeu”.
Martinho Lutero

mexer com as pessoas e fazer com que sin-
tam que Deus está aqui. “Deus está junto 
sempre dando apoio e toda ela precisa 
estar em harmonia com o culto. São dife-
rentes ritmos, instrumentos e letras signi-
ficativas. Todo o Culto é preparado com 
muito cuidado junto com o pastor. Os 
hinos são selecionados de acordo com o 
tema da prédica ou do Culto, formando 
uma ligação e conduzindo as pessoas com 
a letra, para que participem junto”, conta.

Há 32 anos como regente do Coro da 
Comunidade, Ingo Schreiner destaca que a 
música sempre fez parte de sua vida. 
Enquanto estudante, tocava em orquestra 
e grupos. Já tocou na Orquestra Sinfônica 
da Universidade do Paraná, na Ospa, na 
Orquestra de Câmara do Rio Grande do Sul 
em São Leopoldo e em outros grupos. “A 
atividade musical sempre foi muito forte 
na minha vida. Depois de formado, tive 
grupo fixo durante 12 anos, um quarteto 
de cordas, que ensaiava regularmente e 

realizava  apresentações, concertos. Foi 
nessa vivência que aprendi muito para 
realizar o trabalho no coro. Sempre gostei 
de ouvir a música e interpretar”. Para 
Schreiner, fazer parte da Igreja Evangélica 
e poder levar a palavra de Deus através da 
música fez com que se envolvesse cada vez 
mais com a música e o grupo do coro, o 
qual viu se desenvolver e criar uma grande 
amizade. “Sabemos o quanto os ensaios e 
apresentações são importantes para o 
grupo do Coro da Comunidade. É uma gran-
de satisfação reger esses amigos. Muitos 
voluntários e amadores, mas que estão no 
Coro por gostarem. É uma satisfação e 
agradeço a eles por toda a parceria”. 
Um amor chamado música

Para Thomas Hoppe que faz parte do 
Coro e auxilia nos grupos de louvor é um 
grande prazer estar dentro da Comu-
nidade há 10 anos. Desde criança, Hoppe 
tocava flauta e cantava no coro onde o pai, 
por mais de 50 anos, foi regente e organis-

ta da pequena comunidade do interior 
Santa Catarina. “Quando vim morar em 
Lajeado, decidi retomar com o violino e 
como estava no sangue, sempre me fez 
bem. É uma forma de expressão por trás de 
tudo que é o dom, busco aproveitar, agra-
decer a Deus e dessa forma ajudar no lou-
vor”. Para o músico, esse é um momento 
que se sente feliz por poder confraterni-
zar, integrar-se e ter uma convivência 
comunitária.

A filha de Thomas também toca piano 
e flauta no Colégio e o pai se orgulho de ver 
o dom da menina. “Espero que no futuro se 
envolva na Comunidade, lembro-a sempre 
de não esquecer de agradecer o dom que 
tem, em termos de futuro também. Às 
vezes está cansada e não quer ensaiar e 
digo que, independente da profissão que 
vá assumir na vida, tem o dom da música e 
pode ser um caminho alternativo de sobre-
viver e de compartilhar”.

Grupos de Música - IECLB em Lajeado



10º Dia Sinodal da Igreja

No dia 16 de março, ocorreu, no Centro Comunitário 
Evangélico, o tradicional Encontro de Mulheres, realizado pela 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Lajeado 
(IECLB). Pelo sexto ano consecutivo, o Encontro busca reunir 
mulheres para que dediquem essa data a elas e façam um auto-
conhecimento das próprias vidas. Este ano, a palestrante res-
ponsável pelo evento foi a psicóloga Mariane Fin, de Três 
Coroas, que conversou sobre “A mulher nos ciclos da vida”. 

Uma das responsáveis pela Comissão do Encontro, 
Kimberley Nelson, destaca que tudo é pensado com antecedên-
cia para que as mulheres tenham um dia especial. “Queríamos 
entender o que as mulheres estão passando, para ajudá-las a ter 
uma vida mais saudável, independente do ciclo da vida”. A 
Comissão também organizou um descontraído teatro para mos-
trar a realidade dos ciclos de vida das mulheres. “Imaginamos 
que saíram do Encontro com ânimo para saber lidar com a fase 
em que estão. Esperamos que utilizem os aprendizados que 
tiveram para continuar crescendo na sua fé e vida e que bus-
quem através das experiências no Encontro mais uma ferra-
menta de conhecimento para viver melhor, sem esquecer de 
estar junto com as amigas e dedicar sempre um tempo a elas 
mesmas”, conta Kimberley. 

VI Encontro de Mulheres
Grupo da Terceira Idade

No dia 9 de junho, o Sínodo do Vale do Taquari da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil (IECLB) realizou o 10º Dia Sinodal da Igreja no Parque 
de Exposições Christoph Bauer, em Forquetinha. Aproximadamente 1.200 estive-
ram reunidos para celebrar a fé. O encontro contou com o tema “Paz, paz que vem 
do amor”. Atualmente, o Vale conta com 59 comunidades e 15 paróquias. Durante 
a manhã, ocorreu o Culto com pregação do Pastor Marcos Bechert, que foi pastor 
sinodal entre 2007 e 2014 e atualmente é secretário geral da IECLB. 

No turno da tarde, a palestra com o promotor de justiça Sérgio Diefenbach 
teve como tema “Como se busca a paz através da justiça?”. O promotor falou 
sobre projetos de pacificação social. As crianças também refletiram sobre a paz 
que Jesus oferece e que não é possível encontrar no mundo.  A música do Culto 
ficou a cargo do Conselho Sinodal de Música e convidados. Dentro da programação 
cultural, a orquestra do Colégio Sinodal de Conventos ficou responsável pela apre-
sentação e residentes da Associação Pella Bethânia dançaram. O evento também 
contou com o Lançamento do Tema da Missão Vai e Vem de 2019. O Dia Sinodal da 
Igreja ocorre a cada dois anos. parte dos representantes da Comunidade Evangélica de Lajeado, 

que estiveram presentes no Dia Sinodal da Igreja

O Grupo da 
Terceira Idade, Flor 
de Maio, criado 
para valorizar o 
idoso da comunida-
de, comemora em 
setembro, 24 anos 
de história. Os 
encontros ocorrem 
nas segundas quar-
tas-feiras do mês 

Num bonito 
sábado de maio, dia 
18, aconteceu um 
encontro de adoles-
centes e jovens de 
nossa Comunidade. 
Uma tarde prepara-
da pelos jovens da 
JEL para melhor 
integrar os confir-
mandos e estimulá-
los a continuar 

Integração JEL e confirmandos

participando dos encontros semanais.  Foi uma tarde de muitos risos, 
música, correria, conversa e novas amizades. Falamos sobre “Quem 
sou eu?”.  Quem somos aos olhos de outros, de nós mesmos e de 
Deus?!

Fica o convite para todos os nossos jovens da Comunidade, não 
fique na solidão, no anonimato, no mundo virtual ou na acomodação. 
Viva na real, todos nós precisamos uns dos outros. Você tem seu lugar 
na JEL! Jovens com alegrias, dúvidas, conquistas, preocupações e von-
tade viver sem fazer de conta.  Venha você também. 

no Centro Comunitário Evangélico e contam com a participação do 
Pastor Luis Henrique Sievers, responsável pela meditação. As aproxi-
madamente 40 senhoras aproveitam os encontros para cantar e reali-
zar diversas atividades, brincadeiras, tarde de jogos como bingo ou 
cartas. Todos participam com muita alegria e amizade. Além disso, 
elas realizam encontros e passeios também em locais no Vale do 
Taquari, para integração das senhoras. Após os encontros, é oferecido 
chá com doces e salgados para confraternizar. A presidente Ingeburg 
Kreutzer von Frühauf afirma que os encontros são legais, pois as 
pessoas da terceira idade gostam e ficam felizes em participar com os 
amigos e amigas. Elas agradecem ao Pastor Luis pelas belas mensa-
gens e companheirismo de sempre. Pessoas que têm a partir de 60 
anos de idade e interesse em participar dos encontros, serão recebi-
das e acolhidas com muito carinho. O Grupo aproveita para lembrar 
que também é aberto aos homens da Comunidade. Venham partici-
par do Grupo da Terceira Idade, com alegria e fé.

VIDA
COMU
NITÁRIA

Passa-tarde das Crianças

Projeto de apoio
aos imigrantes

Dentro do Projeto de Apoio à 
Integração de Imigrantes, a Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana de 
Lajeado (IECLB), com verba obtida pelo 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(CONIC), está oferecendo a prática espor-
tiva de Karatê para crianças e adolescen-
tes em situação de vulnerabilidade da 
Escola Fernandes Vieira. A atividade 
ocorre no turno inverso ao período esco-
lar. O instrutor Ildo Salvi voluntariamen-
te cede o espaço e oferece as aulas que 
ocorrem duas tardes por semana para os 
jovens. Todos os participantes do projeto 
são voluntários. Em março, as crianças 
receberam os Kimonos, com valor doado 
pelo Grupo Priscila, da Comunidade 
Evangélica de Lajeado. Agora estão 
ainda mais lindos para os treinos!

No dia 18 de maio de 2019, ocorreu, no 
Centro Comunitário Evangélico, o Passa-
Tarde com as crianças. O evento teve início 
às 14h, encerrando às 17h. O Passa-Tarde 
contou com a colaboração da equipe de 
orientadoras do culto infantil juntamente 
com a Pastora Miriam. Toda a organização, 
preparo do local e tema foi pensado pela 
equipe. A ideia era ter uma tarde de integra-
ção, alegria e descontração, e ainda, um 
momento de trabalhar de forma lúdica, uma 
palavra bíblica. As crianças foram acolhidas, 
houve uma dinâmica de apresentação com o 
professor de teatro e membro da 
Comunidade, Leandro Braun e logo após 
louvor com a participação do Elemar 
Corbellini, do grupo de louvor de Lajeado. 
Todos assistiram a uma representação da 
parábola do semeador, na qual interagiram 

com os personagens. Logo após foram divi-
didos em grupos menores, quando dialoga-
ram sobre duas questões a partir do tema 
bíblico. Terminado esse momento, foram 
para o lanche, que foi coletivo, com tudo que 
foi trazido por eles. Assim que terminaram o 
lanche, foram para a quadra do CEAT onde 
realizaram algumas brincadeiras e retorna-
ram ao Centro Comunitário para aguardar os 
pais. Participaram do evento 76 crianças e 
todas levaram para casa, como lembrança 
do Passa-Tarde, sementes plantadas e um 
chocolate bis.

Convidamos vocês para trazer seus 
filhos e suas filhas ao Culto Infantil todos os 
domingos, na Igreja de Cristo, no culto das 
9h e 19h. Reservem a data da Noite do 
Pijama que ocorrerá dia 30 de agosto às 19h 
no Centro Comunitário Evangélico.

As lideranças e o pres-
bitério da Comunidade 
Evangélica de Confissão 
Luterana de Lajeado (IECLB) 
realizaram o tradicional 
Retiro de Formação na Casa 
Sinodal em Teutônia e foi 
ministrado pelo Pastor 
Ezequiel Schacht, de 
Montenegro, que falou 
sobre “Comunicação e 
Liderança”. A Meditação 
inicial foi feita pelo Pastor 
Sinodal Gilciney Tetzner, 

Retiro sobre Comunicação e Liderança

que também falou sobre a estrutura sinodal e sua função na IECLB.
A presidente da IECLB em Lajeado, Renate Schreiner, acredita ser importante que a diretoria 

do presbitério se reúna com mais algumas lideranças para ter mais tempo para pensar sobre o 
trabalho realizado. “As reuniões mensais são limitadas e neste encontro, tivemos tempo para 
pensar e nos conhecermos melhor, além de conversar, integrar e ver formas para o trabalho 
fluir ainda melhor”, diz.

Tirar esse tempo para a formação, adquirir conhecimento e melhorar o trabalho realizado 
na comunidade e grupos de trabalho sempre será importante, conforme o vice pastor sinodal e 
pastor coordenador da Comunidade Evangélica de Lajeado, Luis Henrique Sievers. “Esse é o 
sentido da função e cargos que exercemos na Igreja. É uma prestação de serviço e queremos 
fazer isso da melhor maneira possível. Sabemos que a comunicação é um elemento fundamental 
no exercício da liderança”. 



NOVOS
MEMBROS

Tania Majara Pauli
Claudete Fritsch
Edor Bohn
Richard Luis Schuck
Wilmar Prates Dias
Bárbara Cristina Eggers
Rosicler Lauxen Trevisol
Vitor Marcelo Scherer
Marília Cé Rodrigues
Geri Adriano Becker
Gereci Waldir Becker
Vilmar Rohrig
Vitória Bassan Metz
Erno Dörr
Nestor Sprandel
Angélica Andrelisa Sprandel
Cristof Charlan Sprandel
Karina Taís Krein
Kelli Schmidt
Bodan Andreoli Chilanti 
Diego Batista Nascimento 
Marnie M.A. Mendes 
Jorge Luiz Soares 
Noeli Machado de Lima
Maykel Nain Arend
Matheus Ruppenthal

FALECI-
MENTOS

Alceno Bauer
29.12.2018 - 87 anos

Sônia Ille Hach
31.12.2018 - 86 anos

Huberto Kirchheim
14.01.2019 - 80 anos

Olindo Primaz Sobrinho 
31.01.2019 - 78 anos

Helga Haas Bergesch
01.02.2019 - 93 anos

Josefina Fausta Sudbrack
01.02.2019 - 81 anos

Alice Heemann 
10.02.2019 - 91 anos

08. Iris Schuck Schmitt
08.03.2019 - 92 anos

Reni Rosalina Nietiedt
16.03.2019 - 68 anos

Hélio Horn
16.04.2019 - 79 anos

Benício Verruck dos Santos
11.05.2019 - 3 dias

Ilga Cecilia Benoit
17.05.2019 - 85 anos

Otávio da Rosa Hertz
19.05.2019 - 88 anos

Louri Dorst
21.05.2019 - 79 anos

Cerenita Hüffner
26.05.2019 - 88 anos

17/02/2019

Axel Giovanella
Adams Telocken Giovanella e 
Jéssica Gregory

Tomás Diehl Leipelt
Juliano Leipelt e Liciane Diehl

07/04/2019

Ana Laura Koefender
Ismael Koefender e Fabiane 
Beatriz Bugs

14/04/2019

Liz Purper 
André Emilio Purper e Denise 
Rosângela P. Purper

Valentim Campos Datsch 
Ismael Datsch e Tainan Nunes 
Campos

Ana Loise Hofstaetter
Rogério Hofstaetter e Ivete Inês 
Hosftaetter

Miguel Scherer 
Emerson Evandro Scherer e 
Griciele Beckel Scherer

12/05/2019

Tomás Ruppenthal 
André Carlos Ruppenthal e 
Sandra Teresinha da Silva

Lucas Jorge Hentges Soares
Jorge Luiz Soares e Aléxia 
Hentges

Aurora Tillwitz Batista
Diego Batista Nascimento e 
Daniela da Costa

BATISMOS

Foi para a liberdade 
que Cristo nos liber-
tou. Portanto, perma-
neçam firmes e não 
se deixem submeter 
novamente a um jugo 
de escravidão.
Gálatas 5.1

O Mensageiro

RIR FAZ BEM
Festa
Hoje cedo estava sentado na calçada da minha casa, 
passa uma vizinha e pergunta: 
- Que festa foi aquela que teve aqui ontem?
Eu disse: 
- Foi um casamento!
- Que bom, e os noivos, estão bem? 
- O noivo está no cemitério e a noiva no hospital. 
- Que horror! O que houve?
Eu disse:
- Nada! O noivo é coveiro e a noiva é enfermeira. 

MIX

MÚSICA NA IGREJA
A música e os músicos sempre desempenharam um 

papel vital na adoração a Deus. Por exemplo, quando 
Deus salvou milagrosamente os israelitas no mar Ve-
rmelho, Miriã, irmã de Moisés, liderou as mulheres 
num cântico e dança de vitória. E elas tocavam pandei-
ro. Esse acontecimento demonstra como a música era 
importante para os israelitas - eles tinham acabado de 
escapar do exército egípcio e, no entanto, muitas 
mulheres tinham seus instrumentos à mão, prontos 
para serem tocados. (Êxodo 15.20) Mais tarde, o 
Rei Davi providenciou milhares de músicos para tocar 
seus instrumentos como parte da adoração no taberná-
culo. Esse sistema continuou a ser usado no templo que 
seu filho Salomão construiu. (1 Crônicas 23.5).

Tipos de instrumentos musicais
Os instrumentos usados nos tempos bíblicos 

podem ser divididos em três categorias básicas:
• instrumentos de corda, como a harpa, a lira e o 

alaúde:
• instrumentos de sopro, como a buzina ou cho-

far, a trombeta, a tão apreciada flauta ou pífaro; 
• instrumentos de percussão, como o pandeiro, o 

sistro, os címbalos e as campainhas, ou sinos. Os mú-
sicos tocavam esses instrumentos para acompanhar 
poemas, dança animada e canto. (1 Samuel 18.6, 7) 

Mas o mais importante de tudo é que eles eram 
usados na adoração ao Deus que os havia abençoado 
com a dádiva da música. (1 Crônicas 15.16).

Veja ao lado alguns desses instrumentos.

ALAÚDE
CÍMBALO

SALTÉRIO

GAITA
DE FOLES

PANDEIRO

CÍTARA

PÍFARO

TAMBORIM

TAMBOR



Agenda

Faça parte desse sonho

Conheça como ficará a Igreja de Cristo. Precisamos da sua 
colaboração para tornar esse sonho realidade.

Desde já agradecemos aqueles que estão contribuindo 
para mais esse passo. A Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana em Lajeado está trabalhando para ter mais acessi-

bilidade na Igreja. Queremos que você siga fazendo parte da 
construção da nossa história.

Você pode contribuir com a doação espontânea na 
secretaria da Comunidade ou dentro do carnê de contribui-
ção. 

Almoço OASE Centro: 14/07/2019 - às 12h, no 
Centro Comunitário Evangélico.
Galinhada Jardim do Cedro: 21/07/19 - às 12h, no 
Ponto de Pregação Jardim do Cedro.
Almoço Ação Graças OASE Gustavo Adolfo: 
04/08/2019 - às 12h, no Colégio Sinodal Gustavo 
Adolfo.
Curso Trilha 8: 14/08/19 até 02/10/19 - às 19h, no 
Centro Comunitário Evangélico.
Chá bazar da OASE Flor do Cedro: 17/08/19 - às 
14h, no Ponto de Pregação Jardim do Cedro.
Noite do Pijama do Culto Infantil: 30/08/2019 - às 

19h, no Centro Comunitário Evangélico.
Galinhada Jardim do Cedro: 01/09/2019 - às 12h, 
no Ponto de Pregação Jardim do Cedro
38º Encontro na Primavera: 14/09/2019 - às 20h, 
no Centro Comunitário Evangélico.
Cachorro-Quente da JEL: 05/10/2019 - às 20h, no 
Centro Comunitário Evangélico.
Almoço integração Ponto Pregação Gustavo 
Adolfo: 20/10/19 - às 12h, no Colégio Sinodal 
Gustavo Adolfo.
Cachorro-Quente do Jardim do Cedro: 26/10/19 - 
às 18h, no Ponto Pregação Jardim do Cedro.

PA
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