


de bênçãos
A  revista Servas do Senhor está completando 60 anos, e, ao 

longo dessa jornada, muitas servas estiveram à frente da 
edição da revista. Essas servas dedicadas criaram a revista, 

recriaram, vestiram-na de todas as cores, usando seu tempo, sua 
criatividade e disposição para tentar algo novo quantas vezes fosse 
preciso, sem, no entanto, perder o foco principal, que é servir ao 
Senhor com alegria.

Aquela semente, lançada seis décadas atrás, com o primeiro 
exemplar da revista, germinou e deu muitos frutos, que até hoje 
mantêm a mesma essência e são um instrumento de evangelização.

Cada edição é um desafio para a equipe, que é composta por 
integrantes da Diretoria Nacional da LSLB, colaboradoras, redatoras, 
revisoras, coordenadora e pastores conselheiros, além, é claro, de 
profissionais da Editora Concórdia.

Em cada uma de suas edições, nós vivemos e compartilhamos 
o amor cristão através de artigos, estudos, orações e devoções elabo-
rados especialmente para nossa edificação e crescimento espiritual. 

Parabéns à revista Servas do Senhor! Que Deus continue aben-
çoando a cada pessoa que fez ou faz parte deste maravilhoso tra-
balho, e também aos assinantes e agentes de assinaturas! 

Abraços.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Marli Pooch Wiedmann  
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60 anos

Aquela semente, 
lançada seis décadas 
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Comissão atual da revista Servas do Senhor
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Falando diretamenteao coração 
EDITORIAL

Candace Luciana Albrecht Lassig
revista@lslb.org.br

E stamos aqui, em mais uma edição da 
revista Servas do Senhor, para falar de 
uma grande história! História que come-

çou a ser vivida e construída quando a ainda 
jovem Liga de Servas Luteranas do Brasil (LSLB) 
desenvolvia seu trabalho a pleno vapor, tendo 
já realizado seu segundo Congresso Nacional. 
A Diretoria Nacional acolheu a necessidade de 
criar um meio de comunicação que falasse dire-
tamente às senhoras sobre assuntos pertinentes 
ao trabalho dos departamentos – as sociedades 
de senhoras – e da Liga nacional. Até então, 
o trabalho e as notícias eram divulgados em 
outros periódicos da Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil.  

Nestes 60 anos de publicação ininterrupta, 
a revista Servas do Senhor passou a fazer parte 
dos lares e da vida das mulheres luteranas. 
Atravessou gerações de assinantes e leitoras, 
mantendo-se fiel ao objetivo de informar, ins-
truir e capacitar as servas para o trabalho do 
Senhor, compartilhando ações, conhecimentos 
e experiências.

Por isso, neste ano de 2020, vamos celebrar! 
O convite muito especial que lhe fazemos é 
para celebrar revivendo a história – para nos 
fortalecermos com o exemplo das mulheres do 
passado (que construíram essa história até 
aqui) – e olhando para o futuro: estamos, como 
nunca antes, na era da comunicação. Deixar de 
compartilhar está fora de cogitação! A nossa 

geração tem a missão de dar passos para que a 
comunicação por meio da nossa revista Servas 
do Senhor se efetive em nosso tempo, assim 
como a decisão de passar a fazer a revista na 
Editora Concórdia, inserir fotos em preto e bran-
co e, posteriormente, coloridas, foram cruciais 
para seu tempo. 

Neste novo ano, neste nosso tempo moder-
no, o que é necessário para que mais e mais 
servas sejam alcançadas pela revista Servas do 
Senhor? Vamos, juntas, refletir sobre isso e nos 
lembrar de sempre utilizar essa maravilhosa 
ferramenta – a nossa revista – para comparti-
lhar o amor cristão!

Deus abençoe seu ano!
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Q ueridas servas, nós vi-
vemos hoje um período 
que poderíamos muito 

bem chamar de “juventização” 
da sociedade. E o que seria isso? 
Bem, este período se caracteriza 
por repulsa e desprezo por tudo 
que parece antigo ou velho. O 
bom e o legal são as novidades, 
os lançamentos. Por isso tem 
pessoas que ganham grandes 
fortunas por demonstrar criati-
vidade e arranjar um jeito novo 
de se fazer certas coisas.

Isso, é claro, tem o seu lado 
positivo, do qual todos nós des-
frutamos e apreciamos. Infeliz-
mente, porém, na busca só pelo 
novo e o desprezo pelo antigo, 
muita coisa boa se perde, espe-

Reinventar ou renovar
Pastor Luiz Alberto Silveira dos Santos

cialmente a confiabilidade. Todos 
sabemos que as coisas modernas 
são atrativas, mas são muito 
frágeis. Um celular moderníssi-
mo, por exemplo, extremamente 
caro, não suporta uma simples 
queda, porque é revestido de 
vidro. As coisas antigas, por sua 
vez, são reconhecidas por sua 
durabilidade e confiabilidade. 

Então, no ano em que nos 
voltamos para a nossa revista 
oficial e lembramos a celebração 
de seu 60º aniversário, chegou a 
hora de mudar de visual. Quanto 

FOTOS: PIXABAY

MENSAGEM DO CONSELHEIRO

à nossa referência, a Palavra 
de Deus, não temos como fazer 
qualquer mudança. Seguir um 
caminho diferente seria renun-
ciar nosso fundamento e negar 
a fé. 

Quanto aos assuntos, quem 
acompanha há muitos anos nos-
sa revista poderá testemunhar 
que ela sempre se preocupa em 
tratar de temas que sejam de in-
teresse para as servas. Ao mesmo 
tempo, tudo aquilo que é impor-
tante para a informação dos de-
partamentos, distritos e regiões 
a respeito do que é realizado pela 
LSLB no Brasil está aqui.

E, finalmente, o nosso grupo 
redatorial é composto por servas 
da maior qualidade, e todas 
muito jovens.

Por isso a nossa revista com-
pleta 60 anos renovando-se 
periodicamente, sem perder o 
viço. Que a pressão pelo novo 
não nos faça perder o interes-
se por aquelas coisas que não 
precisam ser reinventadas, mas 
podem renovar-se à medida que 
o tempo passa. 

Canoas, RS, 3 de agosto de 2019

Quanto à nossa referência, a Palavra de Deus, 
não temos como fazer qualquer mudança. 

Seguir um caminho diferente seria renunciar 
ao nosso fundamento e negar a fé
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N a certeza de que tudo está sob o cuidado 
e  domínio de Deus, a Diretoria Nacional 
da LSLB expressa sua gratidão a Deus 

pela vida do pastor Luiz Alberto Silveira dos San-
tos, Conselheiro Nacional da LSLB, falecido no dia 
28 de outubro de 2019, e pela vida de sua esposa, 
Elisabeth Breyer Lopes dos Santos, falecida no dia 
23 de outubro do mesmo ano.

Sentimentos distintos afloram: por um lado, 
profunda tristeza e abatimento em face do faleci-
mento; por outro lado, o sentimento que só pode ser 
compreendido pelos que estão na fé em Cristo, qual 
seja, o consolo que vem da certeza da ressurreição 
dos mortos e de que as dores e lágrimas deste 
mundo não mais podem causar horror, pois agora 
o pastor Luiz e sua amada esposa se unem aos que 
já adormeceram no Senhor para a vida eterna.

O pastor Luiz dedicou-se ao ministério por 36 
anos e foi apoiador incessante do trabalho das ser-

vas na sua congregação, Castelo Forte, de Canoas, 
RS, em seu distrito (Distrito Rio Gravataí - DIGRA) 
e presentemente atuava como conselheiro da dire-
toria nacional da LSLB, tendo ao lado o apoio da 
companheira de jornada, Beth.

Deixam enlutados os filhos, Israel, Jenifer, 
Sabrina e Jéssica, cinco netos e demais familiares 
e amigos.

Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, 
conforte os corações da família, amigos e de toda 
a LSLB, com a certeza da vida eterna pela fé no 
Salvador Jesus Cristo.

 
“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Es-

creve: Bem-aventurados os mortos que, desde 
agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, 
para que descansem das suas fadigas, pois as 
suas obras os acompanham.” (Ap 14.13)

Homenagem

VIDA ETERNA
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para Cristo
Veronica Bopsin de Oliveira* 
CEL São João, Gravataí, RS

Colaboração: pastor Cláudio Kehl

REFLEXÃO

Conquistar pessoas 

T odos os dias são ocasiões oportunas para 
difundir e expandir a boa nova da salvação 
em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. 

Na área de Administração em Recursos Humanos, 
utilizamos as competências: Conhecimento, Habili-
dades e Atitudes para desenvolver, agregar e manter 
pessoas com o objetivo de aprimorar os processos nas 
organizações.

Assim também vamos utilizar o nosso delicioso 
CHÁ servido em nossos encontros e reuniões das ser-
vas, para aperfeiçoar atributos de como conquistar 
pessoas para Cristo.

CONHECIMENTOS + HABILIDADES + ATITU-
DES = Conquistando pessoas para Cristo.

C – Conhecimentos: estudos da Palavra – comu-
nhão com Deus em oração e sacramentos.

H – Habilidades: dons e talentos: SERVIR – ser e 
estar a serviço de Deus e do próximo.

A – Atitudes e ações de amor: SERVIR e SER 
MÃO – ser e viver com JESUS 24 horas por dia.

CONHECIMENTOS: ESTUDANDO A 
PALAVRA DE DEUS E CONQUISTANDO 
PESSOAS PARA CRISTO

O privilégio do estudo da Palavra nos é concedido 
em reuniões, encontros, congressos, cultos públicos, 
devoções em família ou individuais.

Comunhão é sintonia de sentimentos, de modo de 
pensar, agir ou sentir. 

Assim, é bom começar o dia em comunhão com 
Deus em oração e conhecer a sua vontade através do 
estudo da Palavra. Colocar Deus em primeiro lugar em 
nossas vidas. Tomar café com Deus, pedindo perdão 
dos pecados conforme o salmo 51, no qual Davi ensina 
que todos nós somos pobres e miseráveis pecadores, 

que nascemos em pecado e, por isso, temos a necessi-
dade constante do perdão, do amor, da misericórdia 
e da compaixão de Deus. 

“Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia 
de mim. Por causa da tua grande compaixão apaga 
os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas 
maldades e lava-me do meu pecado” (Sl 51.1-2).

Dessa forma, arrependidos e limpos de todos os 
pecados, podemos pedir a Deus que ele nos conceda 
um coração sincero e sabedoria para temê-lo, amá-lo 
de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, 
e amar o próximo como a nós mesmos (Lc 10.27).

“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o 
SENHOR. Se você conhece o Deus Santo, então você 
tem compreensão das coisas” (Pv 9.10).

É preciso sabedoria para colocar nas mãos de 
Deus o nosso viver diário e desejar que a vontade de 
Deus prevaleça em nós, tendo como exemplo Jesus no 
jardim do Getsêmani.

“Ele (Jesus) foi um pouco adiante, ajoelhou-se, 
encostou o rosto no chão e orou: – Meu Pai, se é 
possível, afasta de mim este cálice de sofrimento! 
Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que 
tu queres” (Mt 26.39). 

HABILIDADES: DONS E TALENTOS 
SERVINDO A DEUS E CONQUISTANDO 
PESSOAS PARA CRISTO 

DOM vem do latim donus, que significa dádiva, 
PRESENTE.

A palavra TALENTO tem sua origem no latim 
talentum, e significa: inclinação, desejo de fazer, 
de conquistar. 

Quando vem do grego, talenton, possui o sentido 
de: pesagem, soma, quantia de dinheiro. 
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“Sejam bons administradores 
dos diferentes dons que receberam 
de Deus. Que cada um use o seu 
próprio dom para o bem dos 
outros! Quem prega, pregue a 
palavra de Deus; quem serve, sirva 
com a força que Deus dá. Façam 
assim para que em tudo Deus seja 
louvado por meio de Jesus Cristo, 
a quem pertencem a glória e o 
poder para todo sempre. Amém!” 
(1Pe 4.10-11).

Conhecendo o grande amor de 
Deus, é hora de usar as habilidades 
de SERVIR com os dons e talentos 
que Deus nos deu de presente, para 
sermos testemunhas e instrumen-
tos na pregação do Evangelho.

SER + VIR = Levando Cristo 
para todos em SER exemplo do 
amor de Deus em palavras e ações 
a quem VIR (vier) a nós precisan-
do ou necessitando de auxílio e 
amparo.

Para todas as pessoas que o 
procuravam, Jesus buscou, em 
Deus, SER o melhor e dar o má-
ximo para ajudar. Jamais deixou 
alguém sem amparo ou ajuda.

“O cristão vive não em si mes-
mo, mas em Cristo e no próximo. 
De outro modo, ele não será um 
cristão” (Martinho Lutero).

ATITUDES E AÇÕES 
CONQUISTANDO PESSOAS 
PARA CRISTO 

Em nossos cultos, reuniões, 
encontros e congressos, temos a 
oportunidade de ouvir o sermão 
dos pastores, que tem como ob-
jetivo anunciar o amor de Deus 

em Cristo Jesus, nosso Salvador, 
e orientar-nos sobre como sermos 
fiéis testemunhas do amor de 
Deus.

Assim, temos ocasião oportu-
na de anunciar o Evangelho da 
salvação, em SER a MÃO de Jesus 
Cristo em ações de amor 24 horas 
por dia, que são presentes de Deus.

SER MÃO de Jesus em minhas 
atitudes, maneiras e ações de 
conquistar pessoas para Cristo, 
implica em:

SER uma pessoa que utilize 
palavras mágicas: “Obrigada”; 
“Por favor”; “Por gentileza”;

SER uma pessoa que procure 
ressaltar qualidades dos amigos, 
vizinhos, familiares e colegas, es-
quecendo-se de seus defeitos, pois 
ressaltar defeitos não agrega em 
nada, muito pelo contrário, deixa 
cicatrizes profundas; 

SER uma pessoa alegre e feliz 
– pois todos gostam de estar com 
pessoas alegres, felizes, cordiais e 
amáveis – fazendo a seguinte refle-
xão: “Como transformar minhas 

ações e atitudes em instrumentos 
vivos do amor de Deus em Cristo 
Jesus, nosso Salvador, e conquistar 
pessoas para Cristo? 

Conquistar e TER pessoas 
para Cristo requer de nós SERMOS 
e AGIRMOS demonstrando o pra-
zer de SERVIR a Deus e ao nosso 
próximo. 

Lembre-se: “E todos continua-
vam firmes, seguindo os ensina-
mentos dos apóstolos, vivendo 
em amor cristão, partindo o 
pão juntos e fazendo orações” 
(At 2.42).

*professora, contadora e psicope-
dagoga institucional e clínica

(Parte da palestra do 20º Encontro 
Regional da LSLB – Região Sul – novem-
bro de 2018)

Fontes de pesquisa
 www.gramatica.net.br/origem-

-das-palavras/etimologia
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de 

pessoas: e o novo papel dos recursos 
humanos nas organizações. 2.ed.Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004.

BÍBLIA. Português. A Bíblia da 
Mulher – leitura, devocional, estudo. 
2.ed.Barueri: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2009. 
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Jesus,
o bom pastor

T al afirmação de Jesus está escrita em João 
10.11. Quando pensamos em Jesus como o bom 
pastor, estamos inclinados aos pensamentos 

ocidentais, onde temos o pastor como uma figura 
melancólica e sentimental. Um homem com os seus 
braços cheios de cordeiros brancos e bonitos, impecáveis. 

Porém a realidade de um pastor, no tempo de Jesus, 
não era um ofício tão fácil; era um trabalho cansativo, 
exigia coragem e, algumas vezes, tinha boas doses de 
perigo. Mas, ao mesmo tempo, sempre houve uma 
intimidade entre o pastor e o seu rebanho. Como está es-
crito em João 10.3: “Para este o porteiro abre, as ovelhas 
ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias 
ovelhas e as conduz para fora”. O porteiro era alguém 
contratado, uma espécie de subpastor, responsável por 
cuidar da entrada do aprisco. E o pastor chama suas 
ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, ou seja, elas 
percebem, elas estão seguras acerca da voz do pastor.

E no aprisco as ovelhas estão misturadas, são 
inúmeras, e são vários os pastores que estão ao redor 
do curral, assim é o costume no Oriente. Porém o 
chamado é peculiar, elas compreendem e se reúnem 
ao redor do seu pastor. Contudo, aqui acontece um 
distanciamento entre o pastor da cultura oriental e o 
pastor Jesus: enquanto o pastor oriental chama suas 
ovelhas coletivamente, Jesus chama seu 
rebanho individualmente, ele chama cada 
ovelha pelo nome. Jesus vem ao aprisco das 
ovelhas e as chama uma por uma para 
constituir seu rebanho messiânico. E ainda 
mais: elas são suas antes de ele as chamar. 

Mas é importante salientar que no 
tempo de Jesus havia dois tipos de pastores: 
aquele que era contratado para cuidar do 
rebanho, e aquele que era dono do rebanho. 

O primeiro alimentava as ovelhas, observava os seus 
movimentos, mas não colocava sua vida em risco em 
favor delas. Já o segundo é um tanto diferente: ele convi-
via diariamente com o rebanho, ele as alimentava, pro-
curava sombra para os dias de forte calor, tratava suas 
feridas, dormia com elas, dava segurança e conforto nos 
momentos de medo diante dos riscos, enfim, o pastor 
estava pronto para arriscar sua vida pelo rebanho. 

Sim, amigas leitoras, assim Jesus, o bom pastor, veio 
para salvar os pecadores! O Filho de Deus deixou toda 
a sua glória, tornando-se perfeito homem, para retirar 
o ser humano da sombra do pecado e da destruição 
eterna. A ovelha é um ser que necessita de contínua 
orientação, ela não sobrevive sozinha; assim somos 
nós, seres humanos. 

No entanto, é no bom pastor que está a íntima 
comunhão entre Deus e a criatura. Na intimidade da sal-
vação, do perdão e da vida eterna. Por isso, alegremo-nos 
porque estamos reunidos diante do verdadeiro pastor, 
ele, que não impõe nem força ninguém a segui-lo, mas 
se oferece, e, de fato, se ofereceu. Eis a cruz, eis a porta 
do amado pastor, Jesus Cristo.

Como podemos apresentar o bom pastor 
para as pessoas?

IM
AGEM

: PIXABAY

Pastor Arthur Charczuk
Congregações Martinho Lutero 

e Cristo Redentor
São Leopoldo, RS

REFLEXÃO

Jesus,
o bom pastor

Pastor Arthur Charczuk
Congregações Martinho Lutero 

e Cristo Redentor
São Leopoldo, RS

REFLEXÃO

8 SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS



Revista
A Diretoria Geral da LSLB, 

desde o início, preocu-
pou-se com o crescimen-

to espiritual das mulheres com 
ênfase no testemunho e na missão 
de evangelizar o povo. A partir 
da revista Servas do Senhor do 
segundo trimestre de 1968, são 
apresentados esboços para estu-
dos bíblicos a serem usados nas 
reuniões das sociedades de senho-
ras (assim denominados os depar-
tamentos de servas). Os primeiros 
estudos apresentados foram sobre 
“Os três credos”, assinados pelo 
pastor Guido Ruben Goerl. Nos 
anos seguintes, seguiram-se estu-
dos sobre assuntos diversos para 
orientar a vida cristã.

Os temas dos estudos para a 
revista acompanhavam os textos 
litúrgicos da igreja e eram prepa-
rados por pastores e membros da 
Diretoria. Com a boa aceitação 
dos estudos bíblicos publicados na 
revista, por sugestão das leitoras, 
os estudos do quarto trimestre 
de 1975 até o quarto trimestre 
de 1985 foram reunidos em um 
livro, denominado de Planos de 
Crescimento Espiritual da LSLB. 
Foi lançado no 14º Congresso 
Nacional, em janeiro de 1987, em 
Belo Horizonte, MG. 

Depois surgiu o II Planos de 
Crescimento Espiritual da LSLB, 

uma coletânea de 
estudos e outras 
contribuições de ir-
mãos na fé, publi-
cados na revista, 
que abrangeu o 
período de 1986 
a 1995. Este foi 
lançado no 
18º Congresso 
Nacional, em janeiro de 1996, 
em Santa Cruz do Sul, RS; esta 
coletânea foi assinada pela então 
presidente da CCE, Vera Regina Pa-
checo Mahler, e pelo conselheiro da 
LSLB, pastor Luiz Carlos Garlipp.

A página da CCE na revista 
teve vários nomes: Estudo bíblico, 
Plano de Crescimento Espiritual, 
Página do Crescimento Espiritual, 
Crescimento Espiritual – Estudo 
bíblico, Crescendo juntos – estu-
dos, Página da CCE.

No 19º Congresso Nacional, 
em 1998, em Luziânia, GO, foi 
criado o cargo de coordenadora da 
CCE, aliviando a 1ª vice-presidente 
da LSLB, que passa a ser o elo entre 
a Diretoria Nacional e a CCE. A 
partir daí, a coordenadora e os 
componentes da comissão são 
os responsáveis pelos estudos 
da página da CCE. Também foi 
criado o Ligue-se na Liga, livro 
com estudos e reflexões para 
mulheres e outras pessoas. 

CCE

Ursula Ana Neumann
Integrante da CCE

Novo Hamburgo, RS

Hoje denominado Ligue-se, é 
editado anualmente, com boa 
aceitação.

No período de 2000-2008, os 
estudos foram assinados pelo 
pastor conselheiro da LSLB e da 
CCE, pela coordenadora, pelos 
membros da comissão e por 
pessoas convidadas. A partir de 
2008, as integrantes da comissão 
assumiram a elaboração e a escri-
ta dos textos e dos estudos da pá-
gina na revista. Foram explorados 
diversos temas, como: mulheres 
da Bíblia, parábolas, além de 
diversos assuntos atuais. Cada 
integrante colocou-se à disposição 
e contribuiu com alegria para o 
crescimento e o fortalecimento da 
fé no Salvador Jesus. 

Desejamos que Deus abençoe 
a equipe de redatoras e as leitoras 
da revista.

A CCE na 
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Vivemos e compartilhamos 
o amor cristão

REFLEXÃO

Firmados em Cristo
Pastor Geraldo Walmir Schüler 

Presidente da IELB

REFLEXÃO

N a encosta do monte Her-
mon, ao norte de Israel, 
nasce o rio Jordão. Suas 

preciosas águas entram em Israel 
e descem em direção ao sul e, por 
onde passam, deixam exuberan-
tes sinais de vida. Quilômetros 
depois, elas desaguam no mar da 
Galileia. Mas o rio Jordão continua 
o seu curso após o mar da Galileia 
e, cerca de 110 quilômetros depois, 
deságua no mar Morto. Ao con-
trário do que ocorre ao longo do 
percurso do rio Jordão e no mar 
da Galileia, no mar Morto não há 
nenhum sinal de vida, pois a ele-
vada quantidade de sal impede a 
vida de animais e plantas dentro 
dele e no seu entorno.

Esta é a  grande diferença 
entre os dois mares: o mar da 
Galileia recebe aquelas preciosas 
águas, usufrui de tudo que elas 
oferecem, proporciona grande 
quantidade e variedade de vida 
nele e em seu entorno, e ainda 
possibilita que as águas conti-
nuem seu curso em direção ao sul, 

proporcionando múltiplas formas 
de vida para pessoas animais e 
plantas; mas o mar Morto, que 
recebe todas aquelas águas, não 
produz nenhuma forma de vida 
e, o que é pior, tudo termina nele, 
pois o rio Jordão encerra nele o 
seu curso.

Vivemos e compartilhamos 
o amor cristão é o destaque da 
temática da IELB em 2020, fun-
damentada em Atos 2.42 (Leia 
At 2.42-47).

Firmados em Cristo, os cris-
tãos da igreja primitiva criam 
que tinham sido alcançados pelo 
grande amor de Deus que os 
havia libertado da condenação 
eterna e os conduzia para a vida 

eterna. E, nesta fé, de uma forma 
simples e espontânea, eles eram 
instrumentos pelos quais o amor 
de Deus alcançava mais e mais 
pessoas. E o resultado dessa ação 
de Deus neles, e por meio deles, 
está descrita no versículo 47b: 
“Enquanto isso, acrescentava-lhes 
o Senhor, dia a dia, os que iam 
sendo salvos”. Eles eram seme-
lhantes ao mar da Galileia, pois 
recebiam o grande amor de Deus, 
viviam este amor diariamente e 
serviam de instrumentos para 
que o amor de Deus também al-
cançasse outras pessoas, inclusive 
de gerações futuras. 

Infelizmente, depois de al-
guns séculos, várias congregações 

A vontade de Deus é que vivamos e compartilhemos 
sempre o seu grande amor, pois ele quer nos conduzir em 

segurança para o céu e, por meio do nosso testemunho 
diário, acrescentar, dia a dia, aqueles que, como nós, 

serão salvos por ele. Por isso somos convidados a perse-
verar na doutrina dos apóstolos, a qual nos coloca em 
comunhão com Jesus Cristo e o seu grande amor, amor 

que o levou a sacrificar-se em nosso favor na cruz
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cristãs, em vários lugares no mundo, tornaram-se 
como o mar Morto. Elas receberam o grande amor 
de Deus, mas, por motivos mesquinhos, não viveram 
este amor e não souberam ou não quiseram com-
partilhá-lo. O resultado foi que muitas congregações 
deixaram de existir e seus templos foram transfor-
mados em museus.

O ano de 2020 será especial para refletirmos sobre 
o que somos e o que pretendemos ser no futuro: mar 
da Galileia ou mar Morto? A vontade de Deus é que 
vivamos e compartilhemos sempre o seu grande 
amor, pois ele quer nos conduzir em segurança para 
o céu e, por meio do nosso testemunho diário, acres-
centar, dia a dia, aqueles que, como nós, serão salvos 
por ele. Por isso somos convidados a perseverar na 
doutrina dos apóstolos, a qual nos coloca em comu-
nhão com Jesus Cristo e o seu grande amor, amor que 
o levou a sacrificar-se em nosso favor na cruz. Pela 
fé nele recebemos, vivemos e podemos compartilhar 
o seu grande amor para muitas pessoas.

As contradições da vida 
Ligue-se 22

O livro As Contradições da Vida, da série Ligue-se, 
volume 22, traz estudos que abordam contradições que 
enfrentamos no nosso dia a dia. Além disso, tem poemas 
de Ruth Hellmann e versículos que mostram o que a Bíblia 
fala sobre os diferentes sentimentos e contradições.

Com certeza, em nossa vida muitos momentos são 
difíceis, mas quem está conosco é aquele que venceu o 
mundo em nosso lugar: Jesus, o nosso Salvador. Só nele 
vivemos o verdadeiro amor cristão. E é isso que os estu-
dos nos mostram, que com a graça de Deus, podemos 
enfrentar qualquer situação.

Sessão de autógrafos no 30º Congresso Nacional, 
em Foz do Iguaçu: Dia 13 de janeiro de 2020. Participe!
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Estamos todas de parabéns!
Elaine Ikkert Stahlhoefer

MEU RECADO

H á 60 anos, a comunicação, tanto à grande distância 
quanto entre bairros e cidades, se dava, na maior 
parte, pela escrita. Não havia a facilidade do celular, 

e o telefone era um luxo a que poucas residências particulares 
podiam se dar. Cartas, jornais, revistas, remessas em geral, 
passavam pelo Correio e viajavam de trem, de ônibus, de 
navio ou de avião, que era bem mais caro.

Fico imaginando aquelas servas pioneiras a reunirem-se 
para combinar o importante passo a ser dado de como pro-
pagar o trabalho da jovem Liga de Senhoras Luteranas do 
Brasil. E foi assim que surgiu o primeiro elo, como costumo 
dizer, entre a Diretoria da Liga e as sociedades auxiliadoras 
de senhoras, como se denominavam os atuais departamentos 
de servas, a ela filiados. Este elo recebeu o título de Boletim 
Informativo, contendo duas páginas de papel ofício dobradas 
ao meio, formando quatro folhas e oito páginas.

Que ideia maravilhosa! A comunicação fora estabelecida. 
A semente foi plantada em solo fértil e se desenvolveu. Hoje 
temos circulando uma bela e colorida revista, com assuntos 
variados e muitas notícias. Como desde o seu início, traz a 
importante mensagem da salvação através da cruz de Cristo 
e testemunhos do grande amor de Deus.

Estamos todas de parabéns, tanto a equipe responsável 
pela revista, quanto as colaboradoras que enriquecem suas 
páginas enviando seus textos, 
assim como as leitoras que nos 
dão seu apoio assinando e lendo.

Queira o bom Deus seguir 
abençoando nossa tão querida 
revista Servas do Senhor, provi-
denciando redatoras e leitoras, 
que, unidas, a levarão adiante, 
dando razão à sua existência. 
Assim também nós serviremos 
ao Senhor com alegria através 
da mensagem escrita.
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sessenta anosRevista Servas do Senhor comemora 

Do mimeógrafo a tinta à impressão digital, aqui está a revista 
Servas do Senhor comemorando 60 anos de circulação ininterrupta!

Ao longo de seis décadas, progredindo de acordo com a evolução da 
tecnologia da indústria gráfica, esse meio de comunicação das servas 
luteranas cresceu, se fortaleceu e se consolidou no trabalho da LSLB.

Desde o início do trabalho da LSLB, as lideranças perceberam que 
compartilhar as ações, ideias e reflexões é essencial para a 

manutenção, o  desenvolvimento e o avanço do trabalho!
     Passeie pelas páginas da revista, aproprie-se das cores, 

conteúdos e mensagens que falam do amor e da presença de 
Jesus Cristo ressuscitado, e fale dela!

Coragem.
Fé.

Ânimo.
Bênçãos.

É disso que queremos falar em 2020!
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Sessenta anos de bênçãos sem medida,
Experimentadas pela Liga de Servas do Brasil,
Sempre seguindo o lema, alcançando metas,
Servindo ao Redentor, com alegria e muito amor.
Espalhando a Palavra, ajudando nos projetos,
Nas diversas frentes de missão, ou mesmo construção.
Tantas capelas da Liga receberam o necessário
A fim de concluírem os projetos já iniciados.
 
As irmãs de todo o Brasil tomaram ciência
Na revista SERVAS DO SENHOR, arauto das realizações,
Ou dos assuntos pertinentes às irmãs, suas emoções,
Suas vitórias, frustrações, alegrias e comemorações.
 
Revelar a todas as irmãs as realizações,
Eis que em folhetos surgiram as primeiras divulgações,
Vencendo barreiras, buscando irmãs com aptidões.
Incentivadas, elas passaram do folheto à revista
Sempre buscando promover os projetos, tendo em vista
Toda a Liga, abraçando e divulgando as metas
A alcançar em cada período, realizações completas.
                                                                                                                                      
SESSENTA ANOS contínuos na divulgação.
Este periódico merece a nossa admiração,
Resultado de esforço, abnegação e fieldade,
Vencendo obstáculos, alcançou respeito por sua qualidade,
Assim, que é lida e amada pelo mundo afora,
Servindo de arauto do Evangelho, que do conteúdo aflora.
 
Das páginas coloridas, que a revista oferece,
Outros assuntos como vitórias e comemorações ali aparecem.
 
SENHOR, que és e sempre serás honrado!
Continua, pedimos, abençoar escritores e leitores abnegados
para nunca se apagar este arauto hoje homenageado!

60 ANOS REVISTA SERVAS DO SENHOR 

Rosemarie Kunstmann Lange
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e o presente

S ou Irma Flor, professora 
aposentada, mas não do 
serviço do Senhor!

Moro em São Paulo, SP, e sou 
membro da Congregação Ebené-
zer. Nasci em 30 de dezembro de 
1932, em Canoinhas, SC. Na con-
gregação, eu participo de cultos 
dominicais, estudos e encontros 
diversos. Na SBB, participo de um 
novo programa, “Mulheres pela 
causa da Bíblia“, que começou 
recentemente. Tenho três filhas ca-
sadas, sete netos, enteados e seus 
familiares. Somos uma grande e 
abençoada família. Quase todos 
participam da igreja.

Lendo o convite para escrever 
a respeito da revista Servas do 
Senhor durante o tempo no qual 
nela trabalhei, encontrei duas 
cartas a mim dirigidas. Uma, de 
abril de 1969, assinada por Lore-
na dos Santos Thomé, em nome 

Lembranças do passado 

da LSLB, convidando-me para 
ajudar na revista da Liga como 
conselheira. Eram redatoras, 
na época, Irmgard Goerl, Marga 
Kristmann e Elizabeth Kunst-
mann. Minha participação foi 
esporádica, mas muito boa, com 
artigos e sugestões.

A outra carta, datada de fe-
vereiro de 1975, convidando-me 
para integrar a equipe como reda-
tora e também coordenadora da 
revista. Desempenhei com muita 
alegria minha participação na 
revista, não importando o nome 
da função, até a primeira edição 
do ano de 1980.

Quando comecei o trabalho, 
em 1970, morava em São Paulo, 

SP. A partir de 1974, morei em 
Porto Alegre e fiz muitos trabalhos 
para a IELB na área da educação, e 
tinha participação ativa na LSLB. 
Em 1976, após o falecimento de 
meu esposo, pastor Martim Walter 
Flor, voltei a morar em São Paulo.

Com minha mudança para 
São Paulo, muitos ajustes foram 
necessários na minha vida, mas 
diversas viagens a Porto Alegre, 
telefonemas e muitas cartas 
resolveram as dificuldades. Não 
tínhamos a tecnologia de hoje, 
que facilita muito a interação en-
tre pessoas e grupos. As redatoras 
foram muitas e todas excelentes; 
não vou citá-las por nome pois 
tenho receio de não lembrar 

FOTOS: ARQUIVO LSLB
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de todas, pois meus 
arquivos não estão 
completos. Até hoje 
vejo artigos escritos 
por servas que reme-
tiam matéria, já no 
nosso tempo de coor-
denação. Foi bênção 
na minha vida ter 
tido essa experiência.

No início houve 
alguns obstáculos e 

dificuldades, vou co-
mentar alguns antes de entrar no trabalho da revista 
propriamente dito. Talvez a primeira dificuldade foi 
a discreta sugestão de descontinuar a publicação da 
revista e integrá-la ao Mensageiro Luterano, e isso nos 
assustou. Nossa reação foi imediata. Mais empenho 
em tudo e o aumento no número de assinaturas, o 
que realmente aconteceu: em um ano passamos a 
ter 3.500 assinaturas. Progredimos. Ao tempo em 
que escrevo estas memórias, recebi a revista de nú-
mero 233, com a tiragem de 7.500 exemplares. Muita 
alegria e louvor!

 Houve também atrasos nas publicações e impro-
visos necessários com a apresentação, fotos, diagra-
mação, etc. Não tínhamos jornalistas a nos ajudar. 

Nossa primeira equipe foi composta por pastor 
Gerhard Grasel e dr. Walter Kunstmann como conse-
lheiros, e as senhoras Lyria Rick, Beatriz Raymann, 
Wilma Warth e Elizabeth Kunstmann. Tivemos 
muitas reuniões no início, sempre com a presença 
de Wanda Flor, recém-eleita presidente da LSLB. 
Traçamos um projeto para o primeiro ano de 
trabalho. Pastor Grasel sempre esteve presente e 
nos deu muito estímulo e encorajamento, além 
de nos provocar para que todas se manifestas-
sem. Esse início motivou todas a se tornarem 
mais responsáveis e autônomas em decisões 
que fossem em benefício da obra.

Outra dificuldade inicial foi ter material sufi-
ciente e de muito conteúdo para publicação. Fizemos 

muitos contatos e o resultado foi satisfatório, pois 
mais mulheres se prontificaram a nos ajudar. Nessa 
época, muitas mulheres se profissionalizaram, o que 
enriqueceu e trouxe visões diferentes a todas. Escre-
veram a respeito de seu trabalho e da necessidade de 
fazer ajustes como esposa, mãe e profissional.

Lembranças ótimas tive de todo o meu período 
de atuação, apenas vou destacar algumas.

Nos últimos números de 1975 e 1976, incluímos 
um cartão para presentear uma amiga com a 
revista. Foram muitos presentes dados e, poste-
riormente, as presenteadas passaram também a 
assinar a revista.

Durante três anos publicamos os estandartes 
dos distritos, pedindo que incluíssem o significado 
dos símbolos e um resumo das passagens bíblicas 
ou histórias bíblicas usadas. Teve muita aceitação, 
e os estandartes se tor-
naram identificação 
de fé, e até hoje são 
mostrados com alegria, 
desfilando nos diversos 
encontros.

Muito material de 
estudos para pessoas, 
casais e famílias, além 
de roteiros para retiros 
espirituais de servas 
ou outros eventos fo-
ram desenvolvidos pela 
equipe, sempre com a 
presença do pastor Grasel – o que foi o início da 
atual Comissão de Crescimento Espiritual. A equipe 
também ajudou bastante na publicação do Manual 
das Servas.

A mudança da palavra senhoras para servas 
foi muito boa, pois solteiras e singulares se sentiram 
acolhidas e agora faziam parte das servas do Senhor.

Preocupávamo-nos também como a revista 
era aceita. Em encontros ou congressos distritais 
apresentávamos relatórios a respeito de nossas ati-
vidades e conversávamos com líderes e pastores para 

Revista 4 de 1975

Revista 3 de 1976
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saber sua opinião. Lembro de um 
pastor ter mandado uma carta 
escrita à mão, na qual dissecou 
todo o conteúdo e finalizou que 
a leitura tinha sido boa, especial-
mente a parte relativa à doutrina. 
Como em todas as atividades 
da vida, o preparo, a execução 
e a avaliação são necessários, 
e assim o fizemos.

Como eu recebia com regulari-
dade a revista Lutheran Woman’s 
Quarterly, publicada pelas irmãs 
da igreja-mãe nos Estados Unidos, 
senti muita sintonia e a mesma 

determinação de participar da 
expansão do Evangelho através 
da escrita.

A revista impressa ainda 
é atual? Creio que a revista 
impressa ainda cumpre sua fina-
lidade. Em encontros e congressos, 
encontramos servas que precisam 
e apreciam ainda o material 
impresso. Mas os tempos estão 
mudando com rapidez, e senti isso 
discutindo o assunto com duas 
netas adolescentes, que usam 
tudo o que é oferecido de novo em 
tecnologia. Foi uma discussão de-

liciosa! Entre todos os argumentos 
apresentados, justificaram a ne-
cessidade de diminuir o impacto 
sobre a natureza pelo número de 
árvores abatidas para a confecção 
de 7.500 revistas. O antigo e o novo 
se encontrando. Eu vou continuar 
a ler a revista impressa.

Para finalizar, uma men-
sagem na qual lanço mão do 
“Manual do Proprietário”, minha 
querida Bíblia, e abro em Mateus 
28.18-20, onde encontramos as 
seguintes palavras:

  Então disse Jesus: “– Deus 
me deu todo o poder no céu e 
na terra. Portanto, vão a todos 
os povos do mundo e façam 
com que sejam meus seguido-
res, batizando esses seguidores 
em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo e ensinando-os 
a obedecer a tudo o que tenho 
ordenado a vocês. E lembrem 
disto: eu estou com vocês todos 
os dias, até o fim dos tempos”.

Essa é a minha, a nossa men-
sagem, a mensagem de Jesus para 
todos. Aleluia!

60 ANOS REVISTA SERVAS DO SENHOR
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1966

a1960 – esboço de conteúdo 
para Boletim Informativo da 
Liga de Servas Luteranas do 
Brasil.  

a1960 – edição 1 do Boletim 
Informativo

a 1965 – impressa na Casa Pu-
blicadora Concórdia

a 1965 – edição 3: início do uso 
do nome “Os distritos informam”

a 1966 – segundo trimestre: 
o Boletim Informativo passa a 
circular com o nome de Servas 
do Senhor. 
a 1966 – segundo trimestre: 
a cruz da capa começou a 
ser apresentada nas cores 
litúrgicas.

a 1970 – segundo trimestre: 
primeira revista que circula com 
foto na “Página da presidenta” 
[sic], Frieda Thomé, e desenhos. 
a 1971 – primeiro trimestre: 
primeira edição com fotos de 
eventos e da Diretoria Nacional 
da LSLB.

1960

1965

a1967 – terceiro trimestre: começa a circular com capa toda colorida, com fotos ou desenhos.
a1968 – edição 3 – começa a constar no expediente a tiragem da revista: 1.300 exemplares.
a1971 – edição 2 – Primeira menção à atuação de pastor: “Revisão doutrinária: W. Kunstmann”. 
a1974 – Irma Flor – primeira coordenadora editorial da revista.

1970
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1996

a2008 – edição 4 – início da página “Meu recado”, com Elaine Ikkert Stahlhoeffer.
a2014 – edição 4 – Seminário Concórdia passa a ter uma página fixa na revista.
a2016 – Inscrição na Biblioteca Nacional, obtendo o número de ISSN.

a 1970 – segundo trimestre: 
primeira revista que circula com 
foto na “Página da presidenta” 
[sic], Frieda Thomé, e desenhos. 
a 1971 – primeiro trimestre: 
primeira edição com fotos de 
eventos e da Diretoria Nacional 
da LSLB.

a1989 – criação da pági-
na “Eu nem havia pensado 

nisso…”.

a1996 – edição quarto tri-
mestre – primeira edição 
com fotos coloridas na capa.

a2011 – primeiro trimestre 
– primeira edição com fotos 
coloridas no miolo da revista.
a2013 – uso do QRCode.
a2013 – criação do 
“Encarte de Notícias”, 
na edição 4.

1970 2013
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Revisão,
uma atividade gratificante

Edgar Lemke
Pastor na Congregação da Cruz 

Porto Alegre, RS

D eram-me uma tarefa muito gratificante 
como pastor conselheiro da Comissão da 
revista Servas do Senhor. Com esse trabalho 

de revisar os artigos redigidos com muito carinho e 
criatividade pelos colaboradores, eu acabo conhe-
cendo a revista antes de ela nascer. Sinto-me um 
autêntico obstetra ao ver esta “criança” ser gerada 
trimestralmente. Eu posso dar alguns palpites para 
que certas distorções teológicas sejam desfeitas e, ao 
mesmo tempo, sugerir alguns cuidados para que a 
revista Servas do Senhor nasça dentro dos propósitos 
para os quais foi criada e que balizaram sua cami-
nhada ao longo desse tempo todo. 

Como conselheiro da revista Servas do Senhor 
acontece, num primeiro momento, algo contrário ao 
que Paulo disse ter Jesus afirmado: “É mais feliz quem 
dá do que quem recebe” (At 20.35). Pois eu me sinto 
muito feliz ao receber, em primeira mão, tudo o que 
acontece nesse imenso país no que diz respeito às ati-
vidades das servas, e leio atentamente os artigos que 
são redigidos por uma variedade de colaboradores 
que colocam seus dons a esse serviço. Agora, quando 
apareceram alguns resgates do início de sua história, 
vi coisas bem familiares. Os primeiros redatores, 
Erna e Arno Goerl, tornaram-se meus tios quando 

me casei com sua 
sobrinha Gisela. 
Como me sinto 
enriquecido com 
muitas dádivas 
ao colaborar na 
revisão dessa 
revista, entendo 
melhor o que Je-
sus ensinou ao 
dizer: “É mais 
feliz quem dá do que quem recebe”.

Enfim, quero continuar realizando minha ta-
refa com alegria. Sei que nesses tempos de escrita 
fácil, disponibilizada pelas novas tecnologias, a 
gente pode escrever e apagar o que quiser. Nesse 
contexto, a revista Servas do Senhor torna-se 
um instrumento mais valioso, pois seus escritos 
aguentam um bom tempo. Ela continua tendo o 
desafio de repartir com suas leitoras e seus leitores 
a esperança que não se limita a esta vida, esperan-
ça oferecida pelo Senhor Jesus, que venceu a morte 
em nosso lugar. Que a sua equipe continue garim-
pando gente boa na escrita, e que Deus abençoe os 
seus textos para alcançar esse propósito.

Sei que nesses tempos de escrita fácil, disponibilizada pelas 
novas tecnologias, a gente pode escrever e apagar o que quiser. 
Nesse contexto, a revista Servas do Senhor torna-se um instru-

mento mais valioso, pois seus escritos aguentam um bom tempo. 
Ela continua tendo o desafio de repartir com suas leitoras e seus 
leitores a esperança que não se limita a esta vida, esperança ofe-

recida pelo Senhor Jesus, que venceu a morte em nosso lugar 
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FOTO ARQUIVO PESSOAL

Nádia Blum
São Leopoldo, RS

passadoRelembrando o 

P lanos foram feitos, pro-
jetos realizados: assim a 
menina nasceu, cresceu, 

se desenvolveu e já está na terceira 
idade. De quem estou falando? Da 
nossa menina, sim, da nossa revis-
ta, que já está fazendo 60 anos.

Toda vez que alguém está 
para vir ao mundo, os familiares 
se encontram para esperar o nas-
cimento da criança. Com a revista, 
ou melhor, Boletim Informativo, 
como era chamado, acontecia algo 
parecido. Toda vez que um boletim 
estava para ser lançado, minha 
família se reunia no final da sema-
na, no gabinete de meu pai, Arno 
Ewald Goerl, para datilografar e 
desenhar no estêncil, contar as 
folhas, imprimir, separar as folhas 
para não manchar, dobrar, enrolar 
e assim deixar tudo pronto para 
ser levado ao correio. 

A mãe, Erna Wagner Goerl 
(1ª tesoureira da LSLB), também 
auxiliava, mas se preocupava 
mais com a cozinha para deixar 
todos alimentados e satisfeitos. 
Ao pai, cabia a responsabilidade 
maior, datilografar, desenhar e 
imprimir. À medida que fomos 
crescendo, meus dois irmãos, Arno, 
Nilton e eu, auxiliávamos cada vez 
mais o pai. O mimeógrafo era à 
tinta, uma tinta muito espessa e 

preta; parece que ainda sinto seu 
cheiro. Era uma meleca só... lem-
bro-me de o pai ter um guarda-pó 
branco, que de branco não tinha 
mais nada, era todo manchado de 
preto, destinado somente para este 
serviço. Ai, se encostasse a mão 
suja de tinta em alguma roupa: 
não tinha mais como sair.

Na semana seguinte, era a 
vez de embalar e levar ao correio. 
Separávamos o número a ser 
enviado para o departamento e 
enrolávamos com papel pardo. 
Para colar os pacotinhos fazíamos 
cola caseira, aquela com farinha. 
A mesa da cozinha ficava repleta 
de pacotinhos; todos ajudavam. 
Para nós era uma brincadeira, ou 
melhor, uma meleca gostosa. Hora 
de ir ao correio. Tudo era colocado 
naquelas sacolas de feira, aquelas 

antigas de pano. Lembro-me de ir 
muitas vezes com a mãe e, à me-
dida que fui crescendo, já levava os 
pacotes sozinha.

Hoje é tudo diferente, mais 
moderno. Os anos se passaram, e 
nossa revista cresceu, ficando cada 
vez mais linda. Ela continua fazen-
do parte da família, pois quando 
chega é recebida com alegria e 
entusiasmo. A mãe, não podendo 
mais ler, é sempre auxiliada por 
algum familiar que com ela con-
vive, para ler a revista em voz alta.

Parabéns, querida revista! 
Durante estes 60 anos, muitos 
escreveram, muitos leram e se 
beneficiaram com a leitura. Que 
nossa revista continue levando 
as notícias, mas, principalmente, 
o evangelho salvador a muitos 
lares.

Deise Goerl Küch lendo a revista para a avó Erna Wagner Goerl
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Aproveitando
oportunidades

dades ela contém e quantas 
oportunidades ela nos oferece 
para fazermos o bem. 

Acreditem que Deus Es-
pírito Santo pode, através de 
uma mensagem, de um estudo 
bíblico ou mesmo de um relato 
de vida, despertar pessoas 
para a fé ou fortalecê-las. 
Diferentes assuntos poderão 
aumentar o conhecimento ou 
mesmo contribuir com ideias 
sobre o que pode ser realizado 
no lar, na escola, no departa-
mento, na congregação ou no 
distrito. Enfim, muitas infor-
mações podem ser divulgadas 
através dela.

Valorizem nossa revista, 
escrevam, leiam, passem 
adiante ou presenteiem outras 
pessoas com uma 
assinatura, o que 
poderá resultar 
em bênçãos 
para elas.

Vamos, como 
diz o versículo 24 
do capítulo 10 de 
Hebreus, cuidar de nos 
animar uns aos outros no 
amor e na prática de boas 
obras, agradecendo sempre 
a Deus pelo trabalho de nossas 

“Cuidemos também de 
nos animar uns aos outros 
no amor e na prática de boas 
obras” (Hb 10.24 – NAA)

O lema da Liga de Ser-
vas Luteranas do Bra-
sil é “Servi ao Senhor 

com alegria”. Que meios temos 
usado para servir a Deus?

Deus, através de sua Pa-
lavra, nos incentiva e oferece 
inúmeras oportunidades de 
servi-lo. 

 A revista Servas do 
Senhor, durante 60 anos, 
tem sido um instrumento de 
serviço a Deus, através da 
colaboração de muitas servas 
luteranas de nosso país.

Cada serva que auxiliou na 
elaboração dessa revista, in-
centivada pelo Espírito Santo, 
deixou seu testemunho, o qual 
pode ter contribuído para ani-
mar e encorajar outras irmãs 
ao amor e à prática de boas 
obras. Lembramos aqui o que 
nos ensina Martinho Lutero: o 
testemunho cristão é a maior 
de todas as obras.

Quando recebemos e lemos 
a revista, muitas vezes não 
percebemos quantas preciosi-

DEVOÇÃO

Edelgard Maria Margaret Garlipp 
CEL Emanuel, Capão da Canoa, RS

Presidente da LSLB 1987 a 1995

irmãs na elaboração da revis-
ta, na seleção de textos, nas 
contribuições enviadas e pelas 
oportunidades que Deus nos 
dá através desta obra.

ORAÇÃO: Muito obrigada, 
Deus bendito, por teres incen-
tivado servas a elaborarem a 
nossa revista Servas do Senhor 
durante 60 anos. Que o Senhor 
continue a abençoar esta obra, 
para que ela produza frutos 
que contribuam para a edifi-
cação do teu reino entre nós. 
Por amor de Jesus Cristo, nosso 
Salvador. Amém.
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Senhor!
C elebrar é muito gostoso! Geralmen-

te, quando comemoramos, estamos 
em espírito de festa, de alegria, e 

aflora o desejo de comunhão. Desejamos 
que todos ao nosso redor sintam a mesma 
alegria que nós estamos sentindo. Fala-
mos, cantamos e até dançamos de alegria 
quando estamos celebrando! (2Sm 6.5,14).

E nós temos muitos motivos para co-
memorar. Jesus já nos resgatou do pecado, 
da morte e do inferno por sua morte e 
ressurreição (Rm 8.37-39).  Já nos garantiu 
que está conosco todos os dias aqui nesta 
vida e que estaremos com ele eternamente 
no céu (Mt 28.20b; 1Jo 2.25; Jo 3.16).

Além disso, Jesus cuida de nós a cada 
dia. Mesmo em meio aos problemas, difi-
culdades e desafios que você está passando 
exatamente neste momento da sua vida, 

VAMOS FALAR DE QUÊ?

Dâmaris Feld
revista@lslb.org.br

Celebrai com júbilo ao

“Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, 
tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é 

excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas 
grandiosas; saiba-se isso em toda a terra” (Isaías 12.4-5)

“Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com 
cântico. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus 
átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 

nome” (Salmo 100. 2a; 4)

ele acalma, cuida, conforta e aconselha (Sl 
73.23,24; 2Co 1.3-4); ele dá paz (Jo 14.27; 
16.33); ele renova as forças (Is 40.31); e 
ele ajuda a levantar para cada novo dia, 
pois suas misericórdias renovam-se a 
cada manhã (Lm 3.22,23). Nos momentos 
de alegria, Jesus também está presente 
(Sl 103.2). 

Estamos tranquilas: com esta seguran-
ça que temos em Deus, podemos seguir 
em frente, celebrando as conquistas aqui 
nesta vida, as grandes e as pequenas vitó-
rias. Vamos comemorar as coisas boas que 
Deus nos concede a cada novo dia. Grandes 
coisas o Senhor tem feito por nós, por isso 
estamos alegres! (Sl 126.3). 

É isso que eu queria dizer para você 
neste aniversário de 60 anos da nossa 
revista Servas do Senhor!
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Márcia Otharan

DIA A DIA

Tempo
certo para tudo

M eu dia bem que podia 
ter 30 horas. E ainda 
me faltaria tempo 

para fazer tudo o que preciso. 
Quem de nós já não teve essa 
sensação? Trabalho, família, la-
zer, cuidados pessoais e médicos, 
estudos... A lista só aumenta, e 
o tempo disponível parece estar 
cada vez menor. Então come-
çamos a ter pressa e ansiedade 

para dar conta de tudo. Entra ano 
e sai ano, é sempre aquela pro-
messa de que daqui para frente 
dedicaremos mais tempo ao que 
realmente importa. E cá estamos 
nós, num novo ano. Agora é a 
hora certa para refletir e mudar 
a correria diária que tanto nos 
atrapalha. 

Ultimamente eu tenho me 
questionado sobre aonde essa 

pressa que vivemos vai nos levar. 
Se a tela do celular tranca, xinga-
mos. Se o sinal abre e o carro da 
frente não avança, buzinamos. 
Se o filho demora um pouco mais 
para contar algo, o apressamos no 
relato. Os exemplos são muitos, 
mas o ingrediente é sempre o 
mesmo: a falta de tempo – ou será 
de paciência? 

Estou lendo o livro A Terceira 
Medida do Sucesso, de Arianna 
Huffington, no qual ela fala que 
a nossa sociedade está acometida 
da síndrome da fome de tempo, ou 
seja, nossa cultura está obcecada 
com o tempo. Estamos sempre 
tentando poupá-lo, mas a sensa-
ção é de que ele nunca é suficien-
te. Criamos agendas lotadas para 
dar conta de compromissos, sem 
intervalos, tentando economizar 
cada minuto possível. Baixamos 
aplicativos de produtividade e 
lemos artigos sobre economia de 
tempo na internet. Cortamos to-
dos os excessos da rotina para dar 
conta de algo a mais para obter o 
sucesso em nosso trabalho.  Acele-
ramos tudo. Nossos computadores 
e celulares, nossos filmes, nossas 

FOTO FREEPIK
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orações, nossas refeições e nosso 
sono. Sim, dormimos cada vez 
menos e comemos cada vez mais 
rápido para, depois, gastarmos 
horas preciosas em tratamen-
tos médicos. Mas quanto mais 
preenchemos nossa vida com 
dispositivos e estratégias para 
poupar tempo, mais apressados 
nos sentimos. 

E como já diz o velho ditado: 
a pressa é inimiga da perfeição. 
Cedo ou tarde essa corre-
ria desenfreada nos cobra a 
conta. Estudos comprovam 
que pessoas apressadas e 
impacientes têm maior risco 
de desenvolver hipertensão. 
A pressa também é aliada do 
ganho de peso, pois comer 
rápido significa comer mais, 
já que o cérebro leva cerca de 
20 minutos para enviar sinais 
de saciedade ao corpo, ou seja, 
quem come devagar come me-
nos. A criatividade também é 
prejudicada pela pressa. Um 
estudo publicado no Harvard 
Business Review mostra que 
sob pressão a criatividade 
acaba sendo morta.  

Voltando ao livro citado, con-
cordo com a dica da escritora de 
que o segredo para sobrevivermos 
à doença da pressa está no equi-
líbrio: em vez de fazer tudo mais 
rápido, faça tudo na velocidade 
certa. Precisamos também rever 
a forma como lidamos com as 
tecnologias. Quando os apare-
lhos eletrônicos nos escravizam 
e aumentam nossa ansiedade, 

está na hora de os deixarmos de 
lado. Experimente trocar o celular 
por um bom livro. Ouça uma bela 
música ou dê uma caminhada. 
Aumentar o bem-estar vai lhe 
dar uma sensação de que tem 
mais tempo disponível. E, por fim: 
acabe de vez com aquela lista de 
projetos e afazeres acumulada 
por meses ou anos. Se não os co-
locou em prática ainda, risque do 
mapa, pois roubam sua energia e 
atenção. É libertador se livrar de 
um projeto distante e inalcançá-
vel, que não conseguiu realizar, 
e focar seu tempo em coisas que 
estão ao seu alcance no momento. 

TUDO NAS MÃOS DE DEUS 
Quando penso em como 

gastar meu tempo nos dias tu-
multuados e agitados em que 
vivemos, logo me vem à cabeça 
Eclesiastes 3.1-11, onde aparece 
a certeza de que Deus é o Senhor 
do tempo. É ele quem permite que 
algo aconteça ou não na minha 
vida, no seu tempo. Peço que ele 
me dê sabedoria e paciência para 
compreender a sua vontade, que, 
muitas vezes, é bem diferente 
da minha. Só assim posso viver 
mais calma e confiante de que 

é Deus que está no comando de 
minha vida.

“Tudo tem o seu tempo de-
terminado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo do céu: 
há tempo de nascer, e tempo 
de morrer; tempo de plantar, e 
tempo de arrancar o que se plan-
tou; tempo de matar, e tempo de 
curar; tempo de derrubar, e tempo 
de edificar; tempo de chorar, e 
tempo de rir; tempo de prantear, e 
tempo de saltar de alegria; tempo 
de espalhar pedras, e tempo de 
ajuntar pedras; tempo de abraçar, 
e tempo de afastar-se de abraçar; 
tempo de buscar, e tempo de per-
der; tempo de guardar, e tempo 
de lançar fora; tempo de rasgar, 
e tempo de coser; tempo de estar 
calado, e tempo de falar; tempo 
de amar, e tempo de aborrecer; 
tempo de guerra e tempo de paz. 
Que proveito tem o trabalhador 
naquilo com que se afadiga? Vi 
o trabalho que Deus impôs aos 
filhos dos homens, para com ele 
os afligir. Tudo fez Deus formoso 
no seu devido tempo; também 
pôs a eternidade no coração do 
homem, sem que este possa des-
cobrir as obras que Deus fez desde 
o princípio até ao fim”.

Deus é o Senhor do tempo. É ele quem per-
mite que algo aconteça ou não na minha vida, 

no seu tempo. Peço que ele me dê sabedoria e 
paciência para compreender a sua vontade, 

que, muitas vezes, é bem diferente da minha. Só 
assim posso viver mais calma e confiante de que 

é Deus que está no comando de minha vida
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Edelgard E. Zimmermann

„Mit menschlichen Fesseln 
zog ich sie an mich, mit den 
Ketten der Liebe“ (Hosea 11.4)

G ott zieht uns durch seine 
Liebe zu sich um uns 
zum Glauben zu brin-

gen und um uns ewiges Leben 
zu geben. Immer wieder müssen 
wir von neuem ermahnt werden 
wegen unserer Schwäche, aber 
die Güte und Liebe des Herrn rettet 
uns. Er ist uns immer nahe und 
nennt uns seine Kinder. „ Der Herr 
ist mir erschienen von ferne: Ich 
habe dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte“. (Jer 31.3). Hier will 
der Herr uns zeigen wie gross 
seine Liebe ist. Ja, er selbst ist die 
Liebe. Darum haben wir Grund zu 
lachen und zu strahlen, weil wir 
gerettet worden sind.

Als Gottes Sohn über das 
höchste Gebot befragt wurde, 

antwortete er: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott lieben von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele und 
von ganzem Gemüt. Und du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ (Mt 22.37 u. 39). Durch die-
ses Wort wird es klar dass die Liebe 
der Höhepunkt unter Gott und den 
Menschen ist. Das zeigt uns dass 
man gut und richtig mit unserem 
Nächsten handeln soll und dass 
keiner wichtiger als der andere 
ist. Man soll diese Liebe zum Herrn 
und zu unseren Mitmenschen vor-
leben. Wichtig ist, Gott den Herrn 
über alles zu lieben und unseren 
Nächsten wie uns selbst und zu 
suchen die Menschen miteinan-
der zu verbinden  durch  Gottes 
Wort,   mit Liedern, Taten und 
Treue. Im Johannesbrief wird das 

DEUTSCHER TEIL

Wort „Liebe“ häufig angewendet,  
immer wieder von Gottes Liebe 
gesprochen , von geliebt werden 
und andere zu lieben. Und Jesus 
sagt: „Liebt ihr mich, so werdet 
ihr meine Gebote halten, und ich 
will den Vater bitten und er wird 
euch einen anderen Tröster geben, 
dass er bei euch sei in Ewigkeit“.
(Johannes 14.15-16).

Leider verachten viele Men-
schen Gottes Liebe indem sie 
sich zuviel mit anderen Dingen 
beschäftigen. Deshalb haben wir, 
als Gottes Kinder eine Aufgabe. 
Wir sollen versuchen die Ver-
lorenen zurück zu rufen. Das 
heisst, dass man von Gottes Liebe 
sprechen muss, damit sie wieder 
zum Glauben gerufen werden. Je 
mehr der Heilige Geist in unserem 
Leben wirkt, desto mehr können 
wir von Gottes Liebe zeugen. „Des 
Menschen Herz erdenkt sich seinen 
Weg, aber der Herr allein lenkt 
seinen Schritt.“  (Sprüche 16.9).

Herr Gott wir danken dir jeden 
Tag, dass du unsere Zuflucht und 
Stärke bist. Segne und behüte uns 
alle Tage. Das bitten wir um Jesu 
Christi Willen. Amen.

FO
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Liebe Leserinnen,
wir bekommen mit grosser Freude jede Aus-

gabe der Zeitschrift “Dienerinnen des Herrn”, 
sowohl für den tollen Inhalt als auch für die 
Präsentation unseres geliebten sexagenarischen 
Magazins. Ich erinnere mich noch an die ein-
fache Zeitschrift, die wir in den siebziger Jahren 
geschrieben haben, als alle Mitarbeiterinnen 
noch Amateure waren, doch zu jener Zeit haben 
wir das bestmögliche gemacht. Das Papier war 
Zeitungspapier, und es gab damals nur wenige 
Illustrationen, weil dadurch die Zeitschrift teu-
rer geworden wäre. 

Aber wir alle haben mit 
Liebe gearbeitet,  wie es 
heute noch geschieht. Und 
die Zeitschrift “Dienerin-
nen des Herrn” war schon 
immer diese schöne  Ver-
bindung, die uns verband 
und als Mitarbeiterinnen 
des Königreichs hier auf der 
Erde identifiziert.

Ich gratuliere den jet-
zigen Schriftstellerinnen, 
dass  Ausgabe für Aus-
gabe der Zeitschrift mit 
fachlicher Kompetenz 
ausgearbeitet und illus-
tiert wird, so, dass ihre 
Lektüre sehr angenehm 
ist. Danke,  Euch allen, 
und möge Gott euch wei-
terhin segnen!  Dies sind 
auch die Wünsche von 
Betti Evers, die über vier-
zig Jahre für den Deut-
schen Teil der Zeitschrift 
veranwortlich war, und 
dies immer mit Freude 

und Engagement geschrieben hat. Mit ihren 
92 Jahren  und körperlicher Schwäche, 
kann sie nicht mehr mitarbeiten.

Auf dem Foto ist Betti Evers, ihre Schwester 
Ilse Evers Gans und Edelgard E. Zimmermann, 
die jetzige Veranwortliche für den deutschen 
Teil des Magazins in Zusammenarbeit mit an-
deren Schwestern.

Liebe Grüsse! 
Ilse Evers Gans
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Recebo com muita alegria 
cada número das “Servas”, 
tanto pelo ótimo conteúdo como 
pela apresentação primorosa da 
nossa querida revista sexage-
nária. Lembro então da singela 
revistinha que elaborávamos 
nos anos setenta, quando todas 
as colaboradoras éramos ama-
doras, mas fazíamos o melhor 
possível na época. O papel era 
de jornal, e havia escassez de 
ilustrações porque isso encare-
ceria a revista.

Mas todas trabalhavam com 
muito amor, como ainda hoje 
acontece. E a “Servas” já era, 
como continua sendo, aquele elo 
bonito que nos unia e identifica-
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va como colaboradoras da cons-
trução do Reino aqui na Terra.

Parabenizo as editoras de 
agora, que elaboram número 
após número da revista com 
competência profissional, a re-
digem e ilustram tão bem que 
tornam a sua leitura prazerosa. 
Obrigada a vocês, e que Deus 
continue abençoando a todas! 
Estes também são os votos da 
Betti Evers, que por mais de 
quarenta anos era responsável 
pela parte em Alemão da revis-
ta, e sempre o fez com alegria 
e dedicação. Com seus 92 anos 
de idade e enferma, já não pode 
mais colaborar.

Na foto, Betti Evers, sua irmã 

Ilse Evers Gans, e Edel Zimmer-
mann, a atual responsável pela 
parte alemã da Revista, com a 
colaboração de outras irmãs.

Atenciosamente,
Ilse Evers Gans

Caras leitoras

Projetos da LSLB

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Congregação Castelo Forte, de Céu Azul, PR, 
realizou a dedicação do templo no dia 16 de de-
zembro de 2018.

Congregação Cristo Redentor, de Açailândia, MA.
Inauguração em 7 de setembro de 2019
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FOTO: ARQUIVO SEM
INÁRIO CONCÓRDIA

TRADUÇÃO DA PÁGINA 27 SEMINÁRIO CONCÓRDIA

Pastor Leonerio Faller
Diretor do Seminário Concórdia

Escritos na areia da praia transmitem mensa-
gens, mas as ondas as apagam. Palavras faladas 
comunicam, mas o vento as leva. Porém, palavras 
impressas permanecem. Quando os primeiros mis-
sionários americanos vieram trabalhar no Brasil, 
concluíram que uma das medidas necessárias para 
o desenvolvimento da igreja seria a publicação 
de literatura, para que os congregados pudessem 
ter em suas casas mensagens que os ajudassem a 
crescer em conhecimento da Palavra de Deus 
e na fé em Jesus Cristo.

Sem dúvida, este também foi o pensa-
mento da liderança da Liga de Servas Lute-
ranas do Brasil quando, há 60 anos, começou 
a publicar a revista Servas do Senhor. Queria 
estar presente na vida das irmãs luteranas 
de todo o Brasil com meditações, reflexões, 
notícias. Desde então, quantos textos edi-
ficantes e informativos foram impressos! 

Inclusive, ao Seminário Concórdia 
sempre foi dado espaço para publicar 
textos sobre as suas atividades, a vida de 
seus alunos e famílias, suas necessidades, 
e para agradecer pela ajuda recebida da 
Liga de Servas em orações e ofertas. E há 
anos os estudantes têm recebido gratui-
tamente assinaturas da revista Servas 
do Senhor para que vá fazendo parte da 
vida dos futuros pastores.

Quando Jesus foi pregado na cruz, Pila-
tos mandou escrever no alto, “Jesus Naza-
reno Rei dos Judeus”. Sendo criticado pelos 

Palavras
 impressas permanecem

líderes judeus, Pilatos respondeu: “O que escrevi, 
escrevi” (Jo 19.22), e as palavras permaneceram, e 
até hoje sabemos o que ele mandou escrever.

Todos os escritos na revista Servas do Senhor, 
nesses 60 anos, serviram e continuam servindo para 
transmitir, ensinar, consolar e continuar apontando 
para Jesus Cristo, “o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo”. O que foi escrito, está escrito e 
permanece como mensagem proveitosa.
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Revista Servas do Senhor
está de novo visual

NOVA REVISTA

Buscou-se trabalhar com um conceito que refletisse a feminilidade e a delicadeza do público da revista, 
complementado pela contemporaneidade da mulher do século XXI, moderna e atualizada.

Fotos dos colunistas arredondadas

Títulos com a mesma cor

Fonte serifada que auxilia na leitura 
dos textos

Combinações de fontes serifadas e 
cursivas nos títulos

Algumas páginas com três colunas, 
conforme o conteúdo

Destaques em bold, com sublinhado 
pontilhado na cor preta

Colunas e alinhamentos em tamanhos 
variáveis conforme a melhor disposição 
do conteúdo 

Capitular com tamanho maior e em preta

Assinatura da matéria no topo da página

Consistência no projeto gráfico: 
título da revista com duas fontesUtilização de recursos gráficos 

com a própria imagem para 
escrever a palavra “servas”

Personalização que mantém 
a unidade pela borda/fontes 
brancas
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Distrito Nordeste Catarinense – DINOCA
32º Congresso Distrital de Servas, 25 de agosto 

de 2019, CEL Ebenézer, Jaraguá do Sul, SC. Lema: 
“Para o bem de todos Deus dá a cada um alguma 
prova da presença do Espírito Santo”. Tema: “O 
poder da comunicação na oração”. Palestra sobre 
o tema, pelo pastor e professor dr. Vilson Scholz. 
Projeto: auxílio para a construção da capela de 
São Francisco do Sul, SC. Filiação: Departamento 
de Servas Esperança, CEL Esperança, Três Barras, 
Garuva, SC, fundado no dia 21 de julho de 2006, 
pediu filiação ao seu Distrito no dia 25 de agosto 
de 2019; Departamento de Servas Cristo, CEL Cristo, 
Vila Nova, Joinville, SC, fundado no dia 15 de abril 
de 1977, pediu filiação ao seu Distrito no dia 25 de 
agosto de 2019; Departamento de Servas Paz, CEL 
Paz, Vila Nova, Joinville, SC, fundado no dia 31 de 
março de 1975, pediu filiação ao seu Distrito no dia 
25 de agosto de 2019; e Departamento de Servas 
Paz, CEL Paz, Itapoá, SC, fundado no dia 7 de agosto 
de 2019, pediu filiação ao seu Distrito no dia 25 de 
agosto de 2019. Presenças: 242 (20 departamentos). 
Representante da LSLB: Maria Terezinha Pereira 
Starosky, presidente da Região Catarinense. 

Distrito Pioneiro 
15º Congresso Distrital de Servas, 16 de junho de 

2019, CEL da Paz, São Pedro do Sul, RS. Lema: “Onde 
está Deus enquanto estou sofrendo?” Tema: “Quando 
a vida machuca: compreendendo o lugar de Deus 
em nossa dor”. Palestra sobre o lema, pelo pastor 
Waldemar Garcia Carvalho Júnior. Presenças: 104 (9 
departamentos). Representante da LSLB: Luiz Alberto 
Silveira dos Santos, pastor conselheiro. 

Distrito Amazônico 
5º Encontro Distrital de Famílias, nos dias 16 a 18 de 

agosto de 2019, no Campus da Universidade Luterana 
do Brasil, em Manaus, AM. Tema: “Família 4.0”. Palestra 
sobre o tema, por Daniela Von Mühlen. Presenças: 138 
(5 departamentos). Representante da LSLB: Adriana 
Claudia Dias Leite, presidente da Região Norte. 

DISTRITOS INFORMAM

Distrito Concórdia – DICO 
30º Congresso Distrital de Servas, 18 de agosto 

de 2019, CEL Cristo Redentor, Montenegro, RS. Lema: 
“Firmadas em Cristo”. Tema: “Firmadas em Cristo, 
servimos com perseverança na vida em ação so-
cial – At. 2.42”. Palestra sobre o tema, pelo pastor 
Airton Scheunemann Schroeder. Projeto: auxílio 
a estudante de Teologia, enviado diretamente ao 
Seminário Concórdia, São Leopoldo, RS. Presenças: 
61 (10 departamentos). Representante da LSLB: Rosie 
Guites Pfluck, presidente da Região Sul. 

Distrito Espírito Santo Norte - DIESNORTE 
41º Congresso Distrital de Servas, 24 e 25 de 

agosto de 2019, PEL da Paz, Vila Valério, ES, na 
Escola Municipal Ensino Fundamental Viva. Lema: 
“Mateus 7.24-29 – Os dois fundamentos”. Tema: 
“Famílias firmadas em Cristo, recomeçando a cada 
dia em perdão e amor”. Palestra sobre o tema, pelo 
pastor Paulo Roberto Teixeira, da Sociedade Bíblica 
do Brasil (SBB). Oficina: Gincana Bíblica, baseada no 
livro de Atos, conduzida pelo pastor Mauro Sérgio 
Hoffmann. Projeto: 1) Auxílio de R$ 2.000,00 para 
aplicação na obra da capela da Congregação da Pa-
róquia Concórdia, de Nova Venécia, ES, Comunidade 
Vida Nova. 2) Auxílio de R$ 3.980,00 para o projeto da 
Comunidade de São Luís Rei, Paróquia de Vila Pavão, 
ES (obra da Sala de Eventos e Sala da Escola Bíblica). 
Presenças: 283 (15 departamentos). Representante da 
LSLB: Neyva Timm do Carmo, presidente da Região 
Espírito Santo-Minas. 

Distrito Rio Machado – DIRIMA 
25º Congresso Distrital de Servas, 7 e 8 de se-

tembro de 2019, CEL Concórdia, Vilhena, RO. Lema: 
“Firmados em Cristo”. Tema: “Seguimos e compar-
tilhamos os ensinamentos dos apóstolos”. Palestras: 
1) “Firmados em Cristo, seguimos e compartilhamos 
os ensinamentos dos apóstolos”, pelo pastor André 
Gonçalves de Freitas; e 2) “Ser humano nota dez”, por 
Helda Elaine Völz Bier. Projeto: O DIRIMA mantém a 
Casa de Retiros que fica na Linha 7, em Cacoal, RO. 
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Presenças: 171 (10 departamentos). Representante 
da LSLB: Rosângela Holando dos Santos, presidente 
da Região Noroeste. 

Distrito Rute Sul II 
12º Congresso Distrital de Servas, 8 de setembro 

de 2019, CEL São João, Herval, Canguçu, RS. Lema: “A 
mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem 
juízo o destrói com as próprias mãos”– (Pv 14.1). 
Tema: “A importância da mulher firmada em Cristo 
no seu lar”. Palestra sobre o tema, por Verônica Bopsin 
de Oliveira, professora, contadora e psicopedagoga. 
Projeto: Auxílio financeiro para a Escola Dominical do 
Distrito Rute Sul II. Filiação: Departamento de Servas 
Paz, CEL Paz, Iguatemi, Canguçu, RS, fundado no dia 
24 de abril de 2019, pediu filiação ao seu Distrito no 
dia 8 de setembro. Presenças: 299 (16 departamentos). 
Representante da LSLB: Gudrun Amsberg de Almeida, 
2ª secretária. 

Distrito Mato Grosso do Sul – DIMASUL 
34º Congresso Distrital de Servas, 13 a 15 de 

setembro de 2019, CEL Cristo, Dourados, MS. Lema: 
“Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e 
lhe obedecem de todo o coração” (Sl 119.2). Tema: “Os 
Dez Mandamentos”. Palestras: 1) “Os dez mandamen-
tos: segurança para a saúde psicológica e espiritual”, 
pelo pastor Nestor Duemes; 2) “Saúde da Mulher: 
importância da água”, por Mauro Maltzahn e Agnes 
Maltzahn; 3) “Saúde da Mulher: importância do 
alongamento, por Thyciara Schmidt, fisioterapeuta. 
Projeto: 1) auxílio para Escola Bíblica CEL Luz e Vida, 
Amambaí, MS, no valor de R$ 3.820,11; 2) auxílio para 
a construção da sala de Escola Bíblica CEL Cristo para 
Todos, Bonito, MS, no valor de R$ 5.000,00; 3) auxílio 
para colocação de forro no templo de Sidrolândia, 
MS, no valor de R$ 3.000,00; 4) auxílio para coloca-
ção do padrão de energia elétrica, com propósito 
de primeira etapa da construção de templo na Vila 
Macaúba, Dourados, MS, no valor de R$ 3.000,00. 
Valor total aprovado: R$ 14.820,11. Presenças: 150 (11 
departamentos). Representante da LSLB: Loci Marinês 

Narcizo Gobetti, 2ª vice-presidente. 

Distrito Vale do Guaporé – DIVAGUA 
4º Congresso Distrital de Servas, 13 a 15 de setem-

bro de 2019, CEL Novo Horizonte D'Oeste, realizado na 
Escola José Veríssimo, Rolim de Moura, RO. Lema: “E 
não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo 
certo faremos a colheita, se não desanimarmos” (Gl 
6.9 – NAA). Tema: “Firmadas em Cristo, servimos com 
perseverança”. Palestras: 1) “Firmados em Cristo, 
seguimos com perseverança”, pelo pastor Michael 
Reinicke; 2) Depressão, pela psicóloga Claudineia 
Santos. Filiação: Departamento Feminino Ebenézer, 
CEL Ebenézer, Linha 102, lado sul, Km 06, Santana 
do Guaporé, RO, fundado no dia 1º de julho de 2018, 
pediu filiação ao seu Distrito no dia 14 de setembro 
de 2019. Departamento Feminino Castelo Forte, CEL 
Castelo Forte, Linha 102, lado sul, km 15, Paróquia de 
Santana do Guaporé, RO, fundado no dia 8 de julho 
de 2018, pediu filiação ao seu Distrito no dia 15 de 
setembro de 2019. Presenças: 195 (16 departamen-
tos). Representante da LSLB: Rosângela Holando dos 
Santos, presidente da Região Noroeste. 

Distrito Rio de Janeiro – DRJ 
1º Congresso Compartilhado de Servas e Leigos 

DRJ/IELB, 14 de setembro de 2019, Colégio Estadual 
Clodomiro Vasconcelos, Itaguaí, RJ. Lema: "Assim 
como o Pai me enviou, também envio vocês" (Jo 
20.21). Tema: “Firmados por Cristo, compartilhamos 
os ensinamentos dos apóstolos”. Palestra:   “Furacão 
chamado cristianismo”, pelo pastor Laerte Tardelli 
Hellwig Voss. Dra. Liane Wille Auel apresentou um PPT 
do Projeto Mulheres pela causa da Bíblia, cedido pela 
Sociedade Bíblica do Brasil – SBB. Projeto: 1. Auxílio 
na manutenção de pastor estagiário em Campos 
Elíseos, Duque de Caxias, RJ, no valor de R$ 4.000,00; 
e 2. Auxílio à construção de um ponto de missão em 
Itaguaí, RJ, no valor de R$ 2.500,00. Presenças: 117 (12 
departamentos). Representante da LSLB: Diani Luçardo 
Madruga Voss, presidente Região Metropolitana. 

Distrito Alto Rio Madeira - DARMA 
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14º Congresso de Servas, 5º Encontro de Leigos e 
6º Encontro Mirim do Distrito Alto Rio Madeira, 14 
e 15 de setembro de 2019, E.E.E.F.M. Dayse Mara de 
Oliveira Martins, Jaru, RO. Lema: “A mulher sábia 
edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com 
as próprias mãos” (Pv 14.1 – NAA). Tema: “A mulher 
virtuosa na igreja e no lar. Palestras: 1) “A mulher 
virtuosa na igreja”, pelo pastor Jorge Adivasson 
Keiber; 2) “A mulher virtuosa no lar”, pelo pastor 
Marco Antônio Clemente; e 3) “Saúde emocional da 
mulher”, pela psicóloga Camila Garcia Galvão Costa 
Schrock. Outras informações: Durante toda a progra-
mação ocorreu Congresso Mirim, e, durante a parte 
administrativa das servas, os leigos reuniram-se 
para a palestra “Leigos e pastores servindo ao Senhor 
juntos”, pelo pastor Otávio Schrock. Presenças: 152 
(8 departamentos). Representante da LSLB: Silmari 
Cristina Silva Garcia Carvalho, 1ª secretária. 

Distrito Videiras 
32º Congresso Distrital de Servas, 15 de setembro 

de 2019, Associação dos Moradores do Santa Helena, 
Bento Gonçalves, RS. Lema: “Não nos cansemos de 
fazer o bem. Pois, se não desanimarmos, chegará 
o tempo certo em que faremos a colheita” (Gl 6.9). 
Tema: “Cansadas? Jamais!”. Palestra: “Fazer o bem”, 
pelo pastor David Karnopp. Projeto: Auxílio para a 
compra de material da Hora Luterana para o trabalho 
de capelania no Hospital Pompéia de Caxias do Sul, 
RS, e auxílio aos estudantes Douglas Behling e Roberto 
Geloch, do Seminário Concórdia, em São Leopoldo, RS. 
Presenças: 160 (11 departamentos). Representante da 
LSLB: Marli Pooch Wiedmann, presidente. 

Distrito Vale do Iguaçu – DIVI 
23º Congresso Distrital de Servas e Leigos, 15 de 

setembro de 2019, CEL Cristo Redentor, Pato Branco, 
PR. Tema: “Os meios de comunicação social e suas 
implicações”. Palestras: 1) “Os meios de comuni-
cação social”, pelo pastor Marcos Moisés Stüker; 2) 
“Suas implicações”, pelo pastor Ricardo Bruno Voss. 
Projeto: compra de material para as escolas bíblicas 

das congregações do Distrito. Presenças: 135 (6 depar-
tamentos). Representante da LSLB: Lígia Madalena 
Albrecht, presidente da Região Paranamasul. 

Distrito Paraná Centro – DPC 
22º Congresso Distrital de Servas, 21 e 22 de 

setembro de 2019, Colégio Estadual Dr. Cândido de 
Abreu, Cândido de Abreu, PR. Lema: “Todavia, eu sou 
o SENHOR, teu Deus, desde a terra do Egito; portanto, 
não conhecerás outro deus além de mim, porque não 
há salvador, a não ser eu” (Os 13.4). Tema: “Oseias, da 
condenação à justiça”. Palestras sobre o tema pelos 
pastores Gilmar Lang e Lucas Rodrigo Lenz: cada um 
apresentou uma parte do livro de Oseias. Projeto: 
Auxílio à construção da casa pastoral de Ivaiporã, 
PR, R$ 5.000,00. Presenças: 74 (9 departamentos). 
Representante da LSLB: Lígia Madalena Albrecht, 
presidente da Região Paranamasul. 

Distrito Paraná Norte – DIPANO 
53º Congresso Distrital de Servas, 21 e 22 de 

setembro de 2019, Chácara Cristianismo Decidido, 
Londrina, PR. Lema: “Deus viu tudo o que havia 
feito, e eis que era muito bom” (Gn 1.31a). Tema: 
“Tudo é muito bom”. Palestras: 1) “Mulheres na 
transformação para melhor”, por  Helda Elaine Völz 
Bier;  2) “Correr atrás do vento”, pelo  pastor Jair 
Krack. Projeto: Auxílio financeiro a um estudante do 
seminário, e auxílio financeiro à Paróquia de Loanda, 
PR. Presenças: 115 (15 departamentos). Representante 
da LSLB: Eulalia Herzog, 3ª tesoureira. 

Distrito Alto Taquari 
62º Congresso Distrital de Servas, 22 de setembro 

de 2019, CEL São Paulo, Barros Cassal, RS. Lema: “De 
fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso 
estamos alegres” (Sl 126.3). Tema: “Como ser feliz 
no mundo de hoje”. Palestra sobre o tema, pela pro-
fessora Veronica Bopsin de Oliveira. Projeto: Auxílio 
a uma congregação do Distrito que estiver com 
dificuldade financeira no período. Presenças: 122 (8 
departamentos). Representante da LSLB: Olga Beatriz 
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Hepp Hannes, 3ª secretária. 

Distrito Sul I 
41º Congresso Distrital de Servas, 22 de setem-

bro de 2019, CTG Tropeiros do Sul, Capão do Leão, 
RS. Lema: “E todos continuavam firmes, seguindo 
os ensinamentos dos apóstolos...” (At 2.42). Tema: 
“Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos 
apóstolos... da família para a igreja”. Palestras: 1) 
“Família e igreja”, pelo pastor Egon Kopereck, Bagé, 
RS; 2) “Entre as servas e Deus”, por Tânia Eloisa 
Voigt Kopereck, Bagé, RS. Projeto: Auxílio financeiro 
às congregações carentes do distrito. Neste ano, 
será para a conclusão da igreja Da Cruz, Cerrito, RS. 
Presenças: 347 (17 departamentos). Representante da 
LSLB: Tânia Eloisa Voigt Kopereck, 1ª vice-presidente. 

Distrito Gaúcho Central – DIGACE 
55º Congresso Distrital de Servas, 22 de setem-

bro de 2019, CEL Cristo Salvador - Linha Curitiba, 
Candelária, RS. Lema: “E todos continuavam firmes, 
seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo 
em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo 
orações” (At 2.42). Tema: “Firmados em Cristo”. Pa-
lestra: “Ansiedade”, pelo pastor Paulo Proske Weirich. 
Projeto: Auxílio financeiro a Gladimir Ivan Doebber, 
que está no período preparatório para ingressar no 
curso de teologia do Seminário Concórdia. Presenças: 
238 (23 departamentos). Representante da LSLB: 
Gudrun Amsberg de Almeida, 2ª secretária. 

Distrito Salto do Yucumã 
29º Congresso Distrital de Servas e Leigos, 22 de 

setembro de 2019, CEL São Pedro, Gamelinhas, Tenen-
te Portela, RS. Lema: “Firmados em Cristo”. Tema: 
“Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos 
apóstolos”. Tema: “A nova imoralidade em contras-
te com a Palavra de Deus”. Palestra sobre o tema, 
pelo pastor Martinho Sonntag. Projeto: Subsídio ao 
Conselho Distrital. Presenças: 154 (8 departamentos). 
Representante da LSLB: Izalete Pinz Graffunder, pre-
sidente da Região Missioneira. 

Distrito Litoral Norte Gaúcho – DILINORTE 
31º Congresso Distrital de Servas, 22 de setem-

bro de 2019, CEL Sião, Linha Cachoeira, Maquiné, 
RS. Lema: “Da boca de pequeninos e crianças de 
peito, tiraste perfeito louvor” (Mt 21.16). Tema: “A 
importância da participação da criança no culto 
público”. Palestra sobre o tema pelo pastor Carlos 
Henrique Weirich. Projeto: Auxílio à Escola Bíblica e 
ao Congresso Distrital do DILINORTE. Presenças: 95 (9 
departamentos). Representante da LSLB: Rosie Guites 
Pfluck, presidente da Região Sul. 

Distrito Planalto 
52º Congresso Distrital de Servas, 29 de se-

tembro de 2019, Q' Assado Buffet, Carazinho, RS. 
Lema: “Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a 
prudência ele se firma” (Pv 24.3). Tema: “Servas e 
famílias firmadas em Cristo”. Palestras: 1) “O cate-
cismo Menor”, pelo pastor Elias Tiago Ceceltski; 2) 
“Conflitos conjugais”, pela psicóloga Angélica Neu-
mann. Projeto: Hora Luterana 25%, Lar Martinho 
Lutero (Entre Ijuís, RS) 25%, Capelania Hospitalar 
(Ijuí, RS) 25%, Encontro de Lideranças Distrital, 25%. 
Presenças: 127 (14 departamentos). Representante 
da LSLB: Izalete Pinz Graffunder, presidente da 
Região Missioneira. 

Distrito Campos Gerais 
33º Congresso Distrital de Servas, 29 de setem-

bro de 2019, Chácara Ágape, BR 151, Carambeí, PR. 
Lema: “O cristão diante das adversidades”. Tema: 
“Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar 
qualquer situação” (Fp 4.13). Palestra sobre o lema, 
pelo pastor Sérgio Renato Flor. Projeto: Auxílio 
a estudante do Seminário oriundo do Distrito; e 
auxílio à CEL São Pedro, de Guaraúna de Tocas, 
Palmeira, PR, com o valor da Multiplicação de 
Talentos e também a oferta do culto. Esta igreja 
sofreu destruição por um forte vendaval. Presenças: 
199 (10 departamentos). Representante da LSLB: Iris 
Scholz, 1ª tesoureira. 
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LSLB

50 anos de bênçãos e culto da 
festa da colheita

No dia 2 de junho de 2019 foi realizado um culto 
festivo pelos 50 anos de bênçãos derramadas sobre o 
Departamento de Servas Emanuel, de Esquina Ema-
nuel, Roque Gonzales, RS. Momento de muita gratidão, 
homenagem às ex-presidentes, almoço festivo e bolo 
de aniversário. O culto, dirigido pelo pastor local, Edi-
son Seling, iniciou com o hino das servas e a entrada 
do estandarte, seguido por todas as ex-presidentes 
que atuaram no Departamento. O momento contou 
também com a presença da presidente do Distrito Mis-
sioneiro, Lurdes V. Rodrigues. Um pequeno resgate da 
história do Departamento foi apresentado pela atual 
presidente, Angela R. Pagel Malikowski, relatando 
as dificuldades, as bênçãos e os desafios enfrentados 
atualmente como departamento.

O Departamento agradece às servas que foram 
fiéis no passado e anima suas atuais integrantes a 
manterem o trabalho no presente e no futuro, servindo 

ao Senhor com alegria.
Nesse mesmo culto foi celebrada a Festa da Co-

lheita, em gratidão a Deus pelas bênçãos derramadas 
sobre a colheita – os frutos da terra, do trabalho e da 
dedicação.



Diretoria distrital visita 
departamentos
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No dia 26 de maio de 2019, a Diretoria de Servas do Distrito Vale do Guaporé, RO realizou visitas aos depar-
tamentos da Paróquia de Santana do Guaporé, o da Linha 102 e o da Linha 110 (Sul). Foi uma oportunidade 
maravilhosa dada por Deus para que a Diretoria conhecesse a realidade de cada departamento, para troca de 
experiências, comunhão e crescimento espiritual. Teve momento de louvor e estudo da Palavra de Deus, condu-
zido pelo pastor Jovane França. “De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres” (Sl 126.3).

Departamento de Servas 
Redentor completa 40 anos

O Departamento de Servas da Congregação Redentor, de Maravilha, SC, completou, no dia 19 de abril 
de 2019, 40 anos de fundação. A data foi comemorada em culto especial realizado no dia 28 de abril, com 
a participação das servas com leituras bíblicas, mensagem e hino. “Grandes coisas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres” (Sl 126.3).  São 40 anos de bênçãos, fé, trabalho e amor, naquele que tudo fez por 
nós, naquele que deu sua vida por nós na cruz.
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Departamento de Servas da Linha 110 (Sul) de San-
tana do Guaporé

Departamentos de Servas Luteranas da Congrega-
ções Ebenézer e Castelo Forte
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Sacolinhas e desafio em Bagé
O Departamento de Servas Da 

Paz, de Bagé, RS, no culto com Festa 
da Colheita, no dia 14 de julho de 
2019, fez o segundo recolhimento 
das Sacolinhas para a Missão. Neste 
momento, todas as servas presen-
tes são convidadas a participar. 
Ficamos muito felizes com o valor 
arrecadado, pois assim, a LSLB pode 
continuar realizando seus projetos, 
como a construção de capelas, 
bolsas de estudos no Seminário 
Concórdia e ainda material literário evangelístico, além do 
auxílio ao projeto de capelania hospitalar.

Nesse mesmo culto, as servas receberam o desafio de arreca-
dar fraldas para os bebês da UTI Neonatal do Hospital de Bagé, que 
era uma necessidade urgente. Foram doadas mais de mil fraldas.

“O amor a Deus e ao nosso próximo nos motivam a con-
tinuar realizando nosso trabalho como servas do Senhor. Sem dúvida, Deus tem abençoado muito nosso 
Departamento. Servir ao Senhor com alegria (Sl 100.2) é o que queremos continuar fazendo!”.

Tânia Eloisa Voigt Kopereck 

No dia 20 de abril de 2018, Deus permitiu que o casal Silvério e Nelsi Michaelsen completassem bodas de 
ouro. O casamento foi abençoado com o filho Airton, a nora Marla os netos Taís e Andrei; e a filha Tânia, genro 
Valdecir e os netos Matheus e Kauan. Silvério e Nelsi são membros ativos da comunidade Cristo Redentor, de 
Linha Ipiranga, Seara, SC, com várias participações na liderança da igreja e da comunidade. Nelsi é também 
serva fundadora do departamento de servas de 
Linha Ipiranga. O culto foi celebrado pelo pas-
tor Haroldo Holdorf, de Erechim, RS, e a men-
sagem foi baseada no versículo da certidão de 
casamento, Romanos 12.12: “Regozijai-vos na 
esperança, sede pacientes na tribulação, na 
oração, perseverantes”. As servas da Comu-
nidade Paz, de Linha Ipiranga, agradecem o 
convite para a celebração das bodas e desejam 
as mais ricas bênçãos de Deus para o casal.

Bodas de ouro
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Brinquedos didáticos

No dia 31 de julho de 2019, o grupo de servas da Congregação Bom Jesus, Tupãssi, PR, entregou 
ao Centro de Convivência João Paulo II uma porção de brinquedos didáticos. Na ocasião, a presidente 
do grupo de servas, Cristina Chesca, lembrou às crianças, servas e professores presentes que a 
aquisição do material só foi possível graças à participação de muitas pessoas que se empenharam 
e doaram materiais para um bazar realizado ainda em 2018. As servas agradecem a Deus pela 
oportunidade de ajudar as crianças do centro de convivência com esse material e esperam que 
seja útil na formação cidadã das crianças carentes da cidade.

FO
TO

S:
 A

RQ
UI

VO
S 

PE
SS

OA
IS

No dia 23 de junho de 2019, Deus chamou para junto de si Ruth Lonny 
Konig Scheffler. Ela partiu serena e em paz em sua residência, junto a fa-
miliares. Dona Ruth foi uma das fundadoras do Departamento de Servas 
Cristo, Schroeder, SC que no ano de 2018, completou 50 anos de fundação. 
Esposa do professor sinodal Arlindo Scheffler (in memoriam), esteve sempre 
presente nos trabalhos da escola e da igreja. 

Deixa enlutados as filhas Madalene, Lourdes, Miriam, os genros Ademar 
e Renildo, netos Amanda, Darlene, Klauber e Débora, Jair e Rodrigo, bisnetos 
Henrique, Mateus e Antonella.

A cerimônia fúnebre foi dirigida pelo pastor Ivo Dreyer e baseada no Salmo 23: Jesus, o Bom 
Pastor.

A família agradece a Deus pelas muitas bênçãos derramadas na vida da Dona Ruth.

Vida eterna



NOTÍCIAS

SERVAS DO SENHOR 2019 5

Até aqui nos ajudou o Senhor
“Iniciamos este texto 

com este versículo porque 
estamos alegres em anunciar 
que há 50 anos, em 11 de 
maio de 1969, um grupo de 
servas se uniu para criar o 
Grupo de Servas Luteranas 
Emanuel, em Jaraguá do 
Sul, SC. 

Fundamentado na Pa-
lavra, com muitas lutas, 
dificuldades e perseverança, 
Deus permitiu esse jubileu de 
ouro. Cada serva, com seus 
dons e talentos, na música, 
na arte, na culinária ou em 
pequenas tarefas como lavar 
a louça, continua construindo essa história. Vivendo 
e levando a Palavra, confortando pessoas doentes, 
estendendo um sorriso e um abraço, isso torna o 
grupo muito especial. Cada serva com o seu jeito, 
fazendo a diferença, sabendo que todo trabalho é 
para o Senhor Jesus.

O grupo chega a reunir até 30 servas. Os encon-
tros acontecem duas vezes por mês, com estudos 
dirigidos geralmente pelo pastor. O encontro tem 

músicas, dinâmicas e devoções realizadas pelas ser-
vas e sempre é encerrado com um delicioso café e um 
bom bate-papo, vivendo a alegria que vem do Senhor. 

Assim como até aqui nos ajudou o Senhor, temos 
a certeza que Deus sempre estará conosco, porque 
todo trabalho feito para o Senhor alcança vidas e 
traz proveito para a eternidade.”

Departamento de servas

Deus chamou à eternidade, no dia 15 de maio de 2019, Olinda Fuelber, 
que alcançou a idade de 86 anos. Residia em Vila Progresso, Vera Cruz, 
RS. Durante toda a sua vida foi membro ativo da Congregação Trindade, 
do departamento de servas e do grupo da terceira idade da Congregação. 
Deixa enlutados as duas filhas, Jeni e Leci, um genro, cinco netos e cinco 
bisnetos. A cerimônia de sepultamento foi oficiada pelo pastor Osmar 
Hartwig e baseada no Salmo 39.
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Desafio da LSLB:

Servas entregam toalhas de rosto 
à Associação Hospitalar 

“Sentindo-se chamadas a participar do “Desafio” 
da LSLB, programa voltado para a ação social, os 
departamentos de servas luteranas da Congregação 
São Pedro, de Santa Clara do Ingaí, RS, e da Congre-
gação São Paulo, de Quinze de Novembro, RS, foram 
desafiadas a auxiliar o hospital da cidade de Quinze 
de Novembro com algum material que fosse útil aos 
pacientes e que viesse ao encontro das necessidades 
do hospital.

Os dois departamentos de servas se reuniram e 
decidiram pela aquisição de toalhas de rosto no mo-
delo hospitalar, nas quais foram bordadas a chama 

da LSLB (logomarca), e também as palavras “Servas 
Luteranas”, além do nome do hospital.

Foi escolhido o dia 14 de agosto de 2019 para rea-
lizar a entrega das 36 toalhas de rosto. Quinze servas, 
acompanhadas do pastor Ederli Berle, da Paróquia São 
Pedro, realizaram a visita ao hospital. 

A direção da Associação Hospitalar de Quinze de 
Novembro, RS, ficou agradecida pela doação e pela 
iniciativa e trabalho dos departamentos de servas. 
Na oportunidade, também tivemos um momento 
para testemunhar nossa fé, como também expor os 
trabalhos que são realizados pelas servas em nossas 
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congregações e também em nível nacional pela LSLB.
Os departamentos de servas São Pedro e São Paulo 

fazem parte de congregações filiadas à Paróquia São 
Pedro, de Santa Clara do Ingaí. A Congregação São 
Pedro, atual sede paroquial, foi organizada em 1901 
e fundada no dia 29 de novembro de 1902, e em 2019 
completou 117 anos de fundação, levando Cristo 
para todos.

O Departamento São Pedro iniciou seus trabalhos 
e também foi fundado no dia 8 de junho de 1960, 
completando 59 anos de trabalho ininterruptos, e 
os encontros acontecem na primeira e na terceira 
quarta-feira de cada mês, com a presença regular de 
aproximadamente 18 servas.

O Departamento São Paulo iniciou seus trabalhos 

no dia 11 de janeiro de 1985, dia em que 
também foi fundado, completando 34 anos. 
No entanto, houve uma interrupção nos 
encontros e reuniões durante um período 
de tempo. Mas, atualmente, o departamento 
realiza seus encontros e reuniões na segunda 
e quarta quarta-feira de cada mês, e conta 
com a presença regular de 10 servas.

Com gratidão a Deus por tudo o que ele 
fez e continua fazendo por cada um de nós, 
servimos ao Senhor com alegria, e a nosso 
Deus revelado em Jesus Cristo estendemos 
nossa gratidão e nosso louvor, conforme 
lemos no Salmo 100: “Celebrem com júbilo ao 

Senhor, todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, 
apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que 
o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; 
somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem 
por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, 
com hinos de louvor; rendam-lhe graças e bendigam o 
seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia 
dura para sem-
pre, e, de geração 
em geração, a 
sua fidelidade” 
(Sl 100, NAA)”.

Pastor 
Ederli L. Berle

O casal Irineu João e Iloi Lubenow comemorou bodas 
de ouro no dia 12 de julho de 2019. O casal é membro 
da Congregação Redentor, de Seara, SC. A cerimônia foi 
realizada no pavilhão Martin Luther de Canhada Grande, 
Arabutã, SC. A mensagem, baseada em João 2. 1- 12  “As Bo-
das em Caná da Galileia” foi dirigida pelo pastor Fabrício 
Darlan Dörzbacher, sobrinho do casal e pastor em Corbélia, 
PR. Estiveram presentes os dois filhos, as duas filhas, seis 
netos, parentes, amigos e o pastor local, Egon Griesang.

Bodas de Ouro
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CONTATOS
Site da LSLB: www.lslb.org.br
Secretaria da LSLB: lslb@lslb.org.br

Site da revista: www.revistaservas.com.br
Contato da revista: revista@lslb.org.br

FOTOS: ARQUIVOS PESSOAIS

A Liga de Servas Luteranas do Brasil – LSLB, 
através das representantes Márcia Silveira Wiltgen, 
2ª tesoureira, e Eulalia Herzog, 3ª secretária, se fez 
presente no 17º Congresso da Liga Misional de Damas 
Luteranas da Argentina, ocorrido em Charata – Pro-
víncia de Chaco, Argentina. O Congresso teve como 
lema: “Enseñemos las cosas que Dios nos manda”, e 
como tema: “Testigos de Jesucristo” (Hechos 1.7). As 
palestras foram: “Testigos de Jesucristo”, pelo pastor 
Edgardo Waldemar Elseser; “Construyendo puentes 
através de la Misericordia Y la diaconia de Jesus”, 
pelo pastor Cristian Eldor Rautenberg; e “Y Me seréis 
Testigos”, pelo pastor Digno Rosin. 

Oficinas: Jerusalén: Familia, por Adelina Sack; Ju-
dea: Congregación, por Mirta Charytoñiuk; Samaria: 
Comunidad, por Gloria Eckert; e Hasta los confines de 
la Tierra, por Mariza Gadea. Durante o Congresso ocorreu visita ao orfanato e também ao lar dos idosos; 
e eleições, tendo sido eleita para presidente a senhora Evelin Leonor Fritzler, de Buenos Aires, Argentina. 
As representantes da LSLB relatam que foi um Congresso muito edificante. “O acolhimento por parte das 
irmãs e irmãos da Argentina foi fantástico”, disseram elas.

LSLB na Argentina




