


ao próximo
E ste ano começou de forma muito 

abençoada, pois, com laços de amor 
e de carinho, Deus nos reuniu no 30º 

Congresso Nacional da Liga de Servas Luteranas 
do Brasil, onde vivemos e compartilhamos o amor 
cristão.

Durante quatro dias tivemos a alegria de con-
fraternizar com as irmãs da Argentina, Paraguai, 
Uruguai e também dos mais diversos lugares do 
nosso país. Vivemos momentos de louvor e adora-
ção, orações e intercessões, crescimento espiritual 
e testemunho de nossa fé e comemoramos juntos 
os 63 anos de fundação da LSLB, os 49 anos da LLLB 
e os 60 anos da revista Servas do Senhor. 

Através da ação conjunta com a Hora Lutera-
na, denominada “Laços e lenços”, as servas ofer-
taram cerca de 3.700 lenços que serão doados para 
pacientes oncológicas de todo o Brasil, juntamente 
com o livreto Esperança e Consolo – enfrentando o 
câncer de mama, como demonstração de empatia 
e auxílio para lidar com os sentimentos que sur-
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Amor

Durante os 
próximos dois anos 

queremos intensificar 
esse trabalho de amor 
ao próximo com ações 

de apoio material e 
espiritual a instituições 

sociais carentes e 
centros oncológicos

gem após a confirmação do diagnóstico da doença.
Na cidade de Foz do Iguaçu, PR, ao ofertarmos 

cerca de 500 lenços e livretos para instituições 
de apoio a pacientes com câncer de mama, dei-
xamos uma pequena amostra do potencial que 
temos frente a um desafio, e, por isso, durante os 
próximos dois anos queremos intensificar esse 
trabalho de amor ao próximo com ações de apoio 
material e espiritual a instituições sociais carentes 
e centros oncológicos.

Que no decorrer deste ano continuemos firmes, 
seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo 
em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo 
orações.

Estejamos sempre firmadas em Cristo, que nos 
toma nos braços fortalecendo os laços, e, mesmo 
quando somos rebeldes, permanece fiel.

Sim, com laços de amor e de carinho, vivamos 
e compartilhemos o amor cristão servindo ao 
Senhor com alegria!

Abraços

2 SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS



MENSAGEM DA PRESIDENTE

Laços e abraços
no servir ao Senhor com alegria

EDITORIAL

Candace Luciana Albrecht Lassig
revista@lslb.org.br

V ocê percorreu toda a trilha das Catara-
tas do Iguaçu, contemplando a obra do 
Criador, registrando em sua memória 

cada momento e o eternizando em muitas fotos 
que mostrará às que não vieram. Na entrada da 
passarela que possibilita a experiência incrível de 
sentir as gotas deliciosas – numa tarde escaldante 
– do rio Iguaçu e sentir-se no meio de toda aquela 
maravilha, você encontra uma de suas amigas 
parada, grudada na grade, dizendo que não tem 
coragem de entrar. Outra diz que vai só até um 
pedacinho, mas tem vertigem se chegar na ponta. 
Você: a) lamenta por ela, que vai deixar de viver o 
que para você é uma experiência incrível e segue 
em seu passo de passeio; b) para, encoraja e diz: 
“Vem que eu te cuido, vamos caminhar devagar 
e juntas”?

Você sempre participa das reuniões e atividades 
do departamento de servas, congregação e 
seu distrito. Para você é algo tão natural 
estar à frente do trabalho; não entende 
como muitas mulheres não participam, 
ou, se participam, não se envolvem nessas 
atividades. Você: a) lamenta por ela que vai 
deixar de viver o que para você é uma expe-
riência incrível, e segue; b) para, encoraja e 
diz: “Vem, que eu te cuido, vamos caminhar 
devagar e juntas”?

A forma como nós enviamos nossos 
pedidos e convites aos nossos familiares, 
nossas irmãs e irmãos na fé, faz toda a di-

ferença. Um convite pode conter muitas mensagens 
subliminares, que facilitam ou dificultam a decisão 
de quem quer se colocar a caminho, começar a an-
dar rumo ao desafio que traz a experiência incrível 
que é trabalhar pela causa de Cristo.

O 30º Congresso Nacional da LSLB em Foz do 
Iguaçu é tema desta edição, com textos, reportagens 
e fotos para inspirar sua vida diária de oração e 
estudo da Palavra, de convivência com familiares e 
na disposição de colocar seus dons e bens a serviço 
da obra de Cristo nas suas mais variadas formas: 
testemunho, pregação do evangelho, assistência 
social, visitas a idosos, etc, buscando e fortalecendo 
irmãs na fé para esta obra. 

Ore, abrace, caminhe junto e dê a mão sempre. 
Estabelecendo laços e envolvendo em abraços é 
a melhor maneira de compartilhar a alegria de 
servir ao Senhor!

FOTO CANDACE LASSIG
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C om alegria e com o 
desejo de servir ocu-
po mais uma vez este 

espaço! É como diz o nosso hino: 
“Com tudo o que somos e temos”, 
com essa intenção aceitei o convi-
te para voltar a exercer a função 
de conselheiro. Espero, com a 
graça de Deus, poder continuar 
colaborando com a LSLB em todos 
os seus trabalhos. 

Uma das coisas que chama 
a atenção em nossos congressos 
é o abraço; dá para dizer que os 
nossos congressos são “grandes 
abraços”, o que é muito bom. O 
abraço aproxima as pessoas, fa-
zem dois corações baterem perto 
um do outro, quebra barreiras, 
fortalece, compartilha amor 
e consola. Na minha imagem 

Pastor Rubens José Ogg

particular do Senhor Jesus, o 
vejo como alguém que não tinha 
medo de chegar perto das pessoas 
e abraçar, como fez com as crian-
ças quando as segurou em seus 
braços e as abençoou.

Por isso, congressos são gran-
des momentos para a igreja 
cristã. Congressos são grandes 
momentos para as servas da 
Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil. Com eles lembramos o 
grande gesto do Deus de infinito 
amor, graça e misericórdia, que 
estendeu os seus braços sobre o 
mundo pecador, nos reconcilian-
do em Cristo, consigo mesmo. 
Neste abraço, Deus vem ao nosso 
encontro e nos torna seus amigos, 
irmãos, irmãs e filhos. Essa é a 
grande comunhão de amor que 

FOTO DAVID DO CARM
O

MENSAGEM DO CONSELHEIRO

Deus refez com o ser humano, o 
que nos possibilita vivermos, pela 
fé, a comunhão de amor, perdão 
e amizade com o nosso próximo.

Esse momento de comunhão 
se reflete no abraço, no carinho, 
no acolhimento, no apoio e no 
suporte que queremos compar-
tilhar uns com os outros. Não 
é bom estar sozinho “É melhor 
haver dois do que um porque duas 
pessoas trabalhando juntas po-
dem ganhar mais. Se uma delas 
cai a outra ajuda a se levantar” 
(Ec 4.9-10).

Essa comunhão é tão especial 
porque o laço de amor, o abraço do 
Senhor, acontece no nosso irmão 
em Cristo. Por isso, não negue um 
abraço, não se negue a recebê-lo. 
Há fardos muito pesados que são 
compartilhados assim. Há lágri-
mas guardadas há muito tempo, e 
no abraço são liberadas, trazendo 
o alívio e o suporte tão necessários 
e importantes ao outro.

Que o trabalho das servas 
sempre envolva a comunhão, o 
afeto, o carinho e os laços de amor 
refletidos no abraço do Senhor 
ao mundo inteiro. Um grande 
abraço!

Abraços sinceros
criam laços
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A ascensão de 
no viver cristão

IMAGEM: FREEPIK

“[Jesus,] enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo 
elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusa-
lém [...]. E estavam sempre no templo, louvando a Deus” (Lc 24.51-53)

E stimada família na fé em Cristo,
o que você julga ser a “ascensão” do Salva-
dor Jesus ao céu? Pergunto isso porque são 

muitos os que raciocinam que ela foi somente sim-
bólica, e que não deve ser aceita no sentido literal. 
Por outro lado, é fato que os cristãos antigos já 
escreveram no Credo que Jesus “subiu ao céu e 
está assentado à destra de Deus Pai”. De onde será 
que eles tiraram esta conclusão, que nós também 
confessamos publicamente em cada culto? É que 
eles renunciaram a todos os argumentos filosóficos 
e subjugaram sua razão ao que o Deus infalível e 
imutável afirma nas Escrituras Sagradas. O Salva-
dor, falando delas, diz: “As minhas palavras 
não falharão”. 

Ele predisse sua ascensão ao 
céu, quando, de público, afirmou: 
“Subo para meu Pai e vosso Pai”. 
Cristo deu cumprimento integral 
a esta afirmação, quando, 40 
dias depois de sua ressurrei-
ção, levou seus discípulos até 
Betânia. Ali, ele os consolou 
com sua presença e ensino, 
e os confirmou como seus 
mensageiros. A seguir, ale-
grou-os com a garantia: 
“Eu estou convosco todos os 
dias até à consumação dos 
séculos”. Então os abençoou, 

e, enquanto isso, “ia-se retirando deles, sendo ele-
vado para o céu”, sendo recebido em glória. Nem 
mesmo Tomé duvidou disso, mas, com todos eles, 
“o adorou”. 

Os discípulos aceitaram e creram na ascensão 
corporal de Cristo ao céu. Com eles, todos nós 
também erguemos nossos corações em adoração 
ao Salvador glorioso que, também segundo sua 
gloriosa natureza humana, está assentado à destra 
do Pai, governando céus e terra, mas dirigindo com 
amor seus fiéis.

Este fato tem divino valor para cada cristão, 
como também para nosso testemunho do evange-

lho. A ascensão de Cristo é a confirmação 
de que nosso Salvador é o próprio 

Deus. Ela é nosso argumento 
firme de que o céu e a vida 
gloriosa são reais. Ela é nos-
so consolo no sofrer, e nossa 
feliz esperança quando em 
luto e dor.

Prece: Gracioso e glorio-
so Salvador Jesus, em jubilo-
sa fé te adoramos. Concede 
que, guiados pelo Espírito 
Santo, guardemos firme este 
ensino do evangelho, para 

que também herdemos a glória 
celeste. Amém.

DEVOÇÃO

Cristo
Edeltraud Hegele Dauernheimer

Presidente da LSLB  1981-1982
Congregação Paz, Canoas, RS   
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Amizade
Dirce H. Herbertz

Congregação Jesus Salvador – Butiá, RS
Doutora em Educação

EDUCAÇÃO

versus intimidade na educação de 
crianças e adolescentes

V ocê que é mãe, pai, avó, certamente 
já se questionou sobre a educação que 
gostaria de ter dado e a que conseguiu 

dar aos filhos, netos! Talvez já ouviu ou até falou a 
frase: “No meu tempo era diferente!” Dar opinião e 
“educar” os filhos dos outros é sempre mais fácil que 
os da gente, não é? Boa parte das leitoras talvez seja 
do tempo em que bastava só um olhar do pai ou da 
mãe e os filhos já entendiam o recado. 

E hoje? Como está essa relação entre pais e filhos? 
Para alguns ainda vale aquela famosa frase: “Vou 
fazer diferente com os meus filhos do que meus pais 
fizeram comigo”. O ideal é “nem tanto ao céu nem tan-
to ao mar”, mas, sim, buscar o equilíbrio na forma de 
educar os filhos, não severo demais, nem permissivo 
demais. Como também aconselha o autor de Provér-
bios: “É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando 
todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a 
sua mãe passar vergonha” (Pv 29.15 – NTLH).

Olhando para a história, percebe-se que até os anos 
1980 a educação estava centrada na perspectiva do 
adulto/professor, o qual tinha a verdade absoluta, e 
à criança restava atender/obedecer ao que o adulto 
mandava. Na década de 90, tivemos uma grande 
mudança e fomos para outro extremo, em que não 
mais se podia dizer um não para os pequenos, pois 
isso lhes causava impactos que poderiam prejudicar 
seu crescimento saudável.

Nesse contexto, as vertentes educacionais, mídias 
em geral e as bibliografias em número crescente, se 

incumbiram de reforçar essa ideia. O problema não 
está em “afrouxar” as regras, mas em tirar algo do 
lugar sem pôr nada nesse lugar, ficando, assim, um 
grande vácuo entre o que se tinha e o que se queria 
implementar, sem saber ao certo o que e como fazer. 

Saiu-se de um extremo ao outro. Na prática fami-
liar, aconteceu algo muito similar. Pais que tiveram 
uma educação mais rígida passaram a empregar 
outra forma com seus filhos. E isso confundiu alguns 
pensamentos e entendimentos, a ponto de alguns pais 
entenderem que precisam ser, primeiro, amigos dos 
filhos, para, depois, serem pais. E, na verdade, pais 
precisam ser pais, pois são eles que, por terem expe-
riência de vida, vão orientar seus filhos, transmitir 
segurança, dar limites, etc. Nesse sentido, a afirmação 
do filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, “pais têm 
que ser pais”, faz toda a diferença quando colocada em 
prática. Pois aos pais foi dada a tarefa de ensinar o que 
é certo e o que é errado, construir espaços de diálogo, de 
confiança, de regras. Com os pais, os filhos aprendem 

Como também aconse-
lha o autor de Provérbios: 
“É bom corrigir e discipli-
nar a criança. Quando to-
das as suas vontades são 
feitas, ela acaba fazendo 
a sua mãe passar vergo-

nha” (Pv 29.15 – NTLH)
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que cada ato tem consequências, 
positivas ou negativas. Sempre de 
novo precisamos nos perguntar: 
que filhos e filhas estamos deixan-
do para este mundo?

Cada um de nós carrega 
consigo a experiência de que os 
valores que acompanham toda 
a nossa vida aprendemos no seio 
da família. Isso mostra que os 
valores, ensinados com amor e 
limites, preparam a criança para 
seguir bons rumos e a preparam 
para se tornar um adulto seguro 
e de bem.

Por isso sempre é importante 
perguntar: quem é o adulto da 
história? Pois a eles cabe empregar 
tempo, de qualidade, com os filhos 
em sua educação. Para isso não se 
precisa ir a nenhum extremo (rigi-
dez ou afrouxamento), mas, sim, 

um meio termo, em que o diálogo 
seja a chave principal para educar 
essa nova geração cheia de vigor e 
afeto. Exercer a autoridade sem ser 
autoritário. Exercer a autoridade 
com amor, mas com firmeza! “Não 
deixe a criança sem disciplina”, diz 
Salomão (Pv 23.13a – NAA). Pois 
essa geração de filhos “não pode 
crescer sem limites, sem ideia de 
esforço, sem compromisso”, segun-
do Cortella, e ainda, “Quem ama, 
cuida, por isso é preciso ser firme”. 

Nesse sentido, a afirmação do filósofo e educador Mário 
Sérgio Cortella, “pais têm que ser pais”, faz toda a diferença 
quando colocada em prática. Pois aos pais foi dada a tarefa 
de ensinar o que é certo e o que é errado, construir espaços 

de diálogo, de confiança, de regras. Com os pais, os filhos 
aprendem que cada ato tem consequências, positivas ou 

negativas. Sempre de novo precisamos nos perguntar: que 
filhos e filhas estamos deixando para este mundo?

Para o educador, o problema não 
está na relação de amizade entre 
pais e filhos, e, sim, quando essa 
relação se excede, extrapolando as 
fronteiras da intimidade. 

Para finalizar, quero dizer que 
esse assunto, certamente, não se 
esgota aqui. O objetivo é provocar 
reflexões acerca do tema e, quem 
sabe, até proporcionar relações de 
diálogo entre os adultos, a fim de 
que possam compreender melhor 
seu papel diante dos filhos.
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H á dias uma ilustração que compar-
tilhei no Facebook não me saía da 
cabeça. Andava eu pensando em 

metas e projetos para o novo ano e a danada 
figura, que reproduzimos nesta matéria para 
vocês, insistia em me deixar inquieta. Resolvi 
dar um crédito ao assunto e entendi porque 
estava me perturbando tanto: algo tão simples, 
ao alcance de todos nós, e tão deixado de lado 
ultimamente. Falo de hábitos de vida que podem 
nos ajudar a ser mais felizes.  

A felicidade sempre foi tema de filmes, de 
poesias e da arte. Mas, ultimamente, endocri-
nologistas e neurocientistas têm se dedicado a 
estudá-la também como um processo biológico, 
numa tentativa de comprovar que há 
formas de desencadear o sentimento 
do ponto de vista físico. Isso quer dizer 
que podemos, sim, dar uma forcinha 
para que a alegria faça parte de nosso 
dia a dia. 

O quarteto da felicidade, como é 
popularmente nominado, é composto 
por quatro substâncias químicas pro-
duzidas pelo nosso cérebro: endorfina, 
serotonina, dopamina e oxitocina. Essas 
substâncias, ou neurotransmissores 
como também são chamados, podem 
ser ativadas com práticas simples, como 
abraçar, dançar, recordar momentos 
felizes em fotos, conversar com um 
amigo, caminhar, admirar a natureza, 
entre outras.

 Na ilustração a seguir, você encontra exem-
plos práticos de como aumentar a liberação das 
substâncias que promovem alegria e bem-estar, 
grandes aliadas da felicidade. Não estão ligadas 
a ter muito dinheiro, sucesso profissional ou 
status social. Referem-se mais a fazer algo de 
que gostamos, que dê prazer e que muitas vezes 
envolva mais pessoas, vencendo a solidão. 

No meu caso, sou levada a refletir que, quan-
do criança ou jovem, eu fazia muitas das coisas 
listadas na figura compartilhada. Então veio a 
idade adulta e suas responsabilidades e parece 
que viver de maneira mais séria e rotineira facili-
tou as coisas. Grande engano. Depois de perceber 
os benefícios no convívio com minha família e 

Márcia Otharan

DIA A DIA

Ser feliz 
a cada dia

IM
AGEM

 EXTRAÍDA DO FACEBOOK ENFERM
AGEM

 M
UDOU M

INHA VIDA

8 SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS



IM
AG

EN
S:

 L
UA

NA
 L

EM
KE

amigos, tenho tentado adotar algumas vivências 
que trazem mais felicidade. Requer certo esforço, 
mas com o passar do tempo, vão fazendo parte 
de nossa vida sem nem percebermos. E quando 
nos damos conta, andamos sorrindo e cantaro-
lando por aí.  

A FELICIDADE VERDADEIRA 
A mulher cristã tem a maior de todas as ale-

grias: a certeza da vida eterna. Aliás, no Sermão 
do Monte, em Mateus 5.1-12, Jesus deixa claro que 
a felicidade de um cristão é ainda maior porque 
ele nunca perde de vista a eternidade. Por isso 
somos chamados bem-aventurados, pois a morte 
de Cristo na cruz nos deu a salvação e nos livrou 
da eterna condenação. Então, tudo podemos 
enfrentar aqui neste mundo na certeza de que o 
céu já está preparado para nós. Há maior motivo 
para sermos gratas e alegres todos os dias? 

Finalizo com uma sugestão: leia mais a Depois de perceber os bene-
fícios no convívio com minha 
família e amigos, tenho tenta-
do adotar algumas vivências 

que trazem mais felicidade. 
Requer certo esforço, mas com 

o passar do tempo, vão fazendo 
parte de nossa vida sem nem 

percebermos. E quando nos da-
mos conta, andamos sorrindo e 

cantarolando por aí

sua Bíblia. Nela Deus fala 
diretamente com você, fica 
mais perto, alimenta-lhe a 
alma e fortalece a sua fé. 
Diz lá no salmo 1.1-3: “A 
verdadeira felicidade – Fe-
lizes são aqueles que não 
se deixam levar pelos con-
selhos dos maus, que não 
seguem o exemplo dos que 
não querem saber de Deus 
e que não se juntam com os 
que zombam de tudo que é 

sagrado! Pelo contrário, o prazer deles está na lei 
do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. 
Essas pessoas são como árvores que crescem na 
beira de um riacho; elas dão frutas no tempo certo, 
e as suas folhas não murcham. Assim também 
tudo que essas pessoas fazem dá certo”.
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ESTUDO

Pastor Eltton Zielke
Pastor e professor em São Jerônimo, RS

As provações 
fortalecem! (1Pe 1.7)

A o abordar o tema das provações, via 
de regra, penso que gostaríamos que 
elas nem existissem. Afinal, prova-

ções estão associadas a situações difíceis, como 
o excesso de sofrimentos, por exemplo, quando 
a capacidade de superação de uma pessoa é 
testada. Normalmente as provações envolvem a 
fé, os valores morais, os princípios e convicções 
assumidos por uma pessoa. Então, provações são 
uma prova, que, de certa forma, conseguem dizer 
quem, de fato, somos. 

Pois bem, ao falar sobre quem somos, come-
çamos a tratar de nossa identidade, de nossa fé, 
de nossos valores e nossa esperança. Entra aí a 
difícil, mas importantíssima, questão relativa 
ao sentido de nossa vida, sobre os porquês, so-
bre os para quês, enfim, sobre os propósitos de 
nosso ir e vir. Penso que poucas vezes refletimos 
a respeito disso de forma objetiva e consciente, 
porém constantemente vivemos isso desafiado-
ramente na dinâmica do dia a dia. Certamente 
todos (as) teríamos situações a relatar em que a 
fé e os valores oriundos desta fé nos colocaram 
à prova e foi necessário decidir. 

A Bíblia fala a respeito das provações. O após-
tolo Pedro aborda o tema de forma bastante clara, 
onde, antes de tudo, fala da misericórdia de Deus, 
que “deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus 
Cristo” (1Pe 1.3) a todos os que creem. Segundo o 
apóstolo, é esse Cristo que “enche o coração do 
crente de uma esperança viva”, que muda tudo, 

dando identidade, sentido e motivação para fazer 
e realizar. Porém, segundo o apóstolo, as provações 
virão, já que os valores cristãos não são os mesmos 
dos que não creem em Cristo.

Primeiro, penso que é preciso destacar o que 
temos e, por causa da misericórdia de Deus, temos 
em Jesus Cristo uma “nova vida”, que enche o nosso 
coração de uma “esperança viva”, em palavras do 
apóstolo (1Pe 1.3). Por causa de Cristo, portanto, 
como cristãos, somos cheios de vida, porque fomos 
plenificados de esperança pela fé. Temos razões e 
muitos motivos para ir e vir, para fazer e realizar, 
porque, dinâmica e diariamente, somos motivados 
à vida, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso 
não significa dizer que diária e constantemente 
estaremos motivados e animados, pois certamente 
ainda lidamos com os resíduos de nossa natureza 
pecadora, mas significa dizer que temos como 
seguir, com perseverança, superando os desa-
fios diários e buscando fazer o melhor dentro 
de nosso contexto e circunstância de vida.

Segundo, penso que é preciso que estejamos 
conscientes de que, como cristãos, somos diferen-
tes. Nem melhores, nem piores, mas diferentes 
do que as demais pessoas. Somos diferentes, por 
causa da fé, para fazer a diferença para o lado 
da vida, da esperança, do amor, do respeito, da 
alegria, ou seja, de tudo aquilo que enalteça a 
vida, e a respeite e glorifique como dom de Deus. 
Temos aí um desafio e uma oportunidade diária 
de exercitar a fé, pois, infelizmente, nosso contex-
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to de vida é inundado por situações e realidades 
de sofrimento, dor e lágrimas, que, em muitas 
situações, são abafadas e silenciadas por uma 
sociedade que exige “vencedores”, sorrisos e 
poses de elegância.

Então penso que todos concordamos que temos 
muitos desafios e oportunidades, pois, infelizmen-
te, estamos rodeados por situações onde impera 
o preconceito e a exclusão, onde pessoas são su-
focadas e silenciadas por contextos de opressão 
econômica e cultural, com imensas dificuldades 
de fazerem ouvir a sua voz, na busca de oportu-
nidades de dignidade e vida. Possivelmente seja 
necessário um olhar mais atento, um ouvido mais 
apurado, para que, de fato, consigamos ouvir o 
lamento dos que “estão à beira do caminho” (Lc. 
18. 9-17), em palavras de Jesus. Esse é o exercício, 
esse é o desafio, mas, acima de tudo, essa é a 
oportunidade de realização, de plenificação de 
sentido e felicidade. 

Possivelmente esteja aí a maior das provações, 

que é justamente viver a fé cristã e assumir o 
que ela propõe, numa relação de dependência 
e fé com Deus e de serviço amoroso e consa-
grado com o próximo. Nessa dinâmica, como 
alerta ao apóstolo (1Pe 1. 6,7), muitas outras pro-
vações virão, mas que servirão para firmar nossas 
convicções naquilo que Deus ensina e propõe para 
nossa vida, como sentido e razão para o ir e vir, 
para o fazer e realizar. Possivelmente seja essa a 
maior de todas as aprendizagens necessárias e 
importantes ao longo de toda a existência e, como 
sabemos, elas acontecem no tempo de Deus, de 
acordo com os seus desígnios e propósitos. A nossa 
salvação já aconteceu de forma plena e completa 
na cruz de Cristo, e acontece de forma diária e 
constante nas aprendizagens de salvação, livra-
mento e liberdade que Deus opera em nossa vida, 
por sua graça e misericórdia. Assim seguimos, 
agradecidos e alegres, mas também conscientes 
e comprometidos com os propósitos da fé cristã, 
que redime, liberta e motiva.
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Beleza oculta

A dmirem-se, jovens! 
Não muito tempo 
atrás, as meninas 

aprendiam a bordar nas aulas 
de trabalhos manuais na escola. 
E, antes disso, as mães e avós 
ensinavam em casa. Haviam 
diferentes pontos para diversos 
tipos de tecido e de linha: ponto 
cruz e ponto atrás eram os mais 
comuns e mais fáceis, seguidos do 
ponto cheio, o ponto sombra, ponto 
rococó, e outros.

Por que me refiro a bordados? 
Porque havia uma recomendação 
às aprendizes: Caprichem no pon-
to, o lado avesso deve ficar igual 
ou o mais parecido possível com 
o lado direito. E repetiam: Lem-
brem-se, o lado avesso tão bonito 
quanto o direito...

Pondo a quarar velhos borda-

dos de tias, mãe e também meus, 
lembrei da recomendação: do lado 
avesso tão bonito quanto... e daí 
compus este texto.

Atualmente é dado muito 
valor ao nosso “lado direito”, o 
exterior é malhado, lapidado, 
preenchido, maquiado, para que 
agrade ao olhar. É certo cuidar 
da aparência, retocar o que for 
preciso. Mas... e o interior, o lado 
avesso, como está?

A troca de gentilezas e a ma-
neira de ser agradável aos que 
convivem diariamente ou em 
eventual encontro, é de dentro; 
do lado avesso que brota aquele 
“Bom dia!” efusivo ou aquele 

sorriso espontâneo que cativa; é 
do sentimento de amor e bondade 
que surge o abraço amigo cheio de 
calor humano. Não será a beleza 
externa, mas, sim, a beleza interior 
que passará conforto e consolo 
através de um firme e sincero aper-
to de mão. Ao ouvir com atenção 
a queixa, o desabafo, a mágoa que 
um amigo tem para confidenciar, 
é do nosso precioso tempo que lhe 
oferecemos, e é algo invisível, que 
faz parte do lado avesso, assim 
como aquele que oferece auxílio ou 
presta um favor ao seu próximo.

O lado de dentro versus o lado 
de fora completam nossa maneira 
de ser, nem um nem outro deve ser 
esquecido. Mas o lado de dentro 
é composto por alma e coração, 
tesouros valiosos que compõem a 
nossa beleza oculta.

“Não procure ficar bonita 
usando enfeites, penteados exa-
gerados, joias ou vestidos caros. 
Pelo contrário, a beleza de você 
deve estar no coração, pois ela 
não se perde; ela é a beleza de 
um espírito calmo e delicado, 
que tem muito valor para Deus” 
(1Pe 3.3-4).

O lado de dentro versus o lado de fora completam 
nossa maneira de ser, nem um nem outro deve ser esque-

cido. Mas o lado de dentro é composto por alma e coração, 
tesouros valiosos que compõem a nossa beleza oculta

Elaine Ikkert Stahlhoefer

MEU RECADO
IM

AG
EM

: F
RE

EP
IK

12 SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS



Senhor?
Eras tu, Senhor Jesus, hoje, no meu portão? 
Batendo palmas, pedindo ajuda, no fim da manhã? Uma roupa, um alimento, qualquer ajuda...
No exato momento em que eu pedia uma bênção tua para minha vida.
Eu te pedindo, aqui dentro de casa. Tu, me pedindo no portão.
Eu pedindo ajuda, e tu, me mostrando que eu posso ajudar.
Eu pedindo a bênção, e tu, me mostrando que posso ser bênção.
Eu, querendo saber onde tu desejas me colocar, 
e tu, me mostrando que já estou no lugar onde posso ajudar.

Eras tu, Senhor Jesus, hoje, no centro da cidade? 
Me abordando, pedindo ajuda, no início da tarde? Uma lata de leite para as filhinhas gêmeas...
No exato momento em que eu passeava com meus filhos saudáveis, bem alimentados.
Eu, cuidando dos meus, e tu, cuidando de todos.
Eu, querendo cuidar e ajudar, 
e tu, me mostrando que posso cuidar e ajudar além dos meus, também aos outros.

Eras tu, Senhor Jesus, hoje, na internet?
Me chamando para conversar, pedindo ajuda, tarde da noite? Uma palavra de conforto, 

um conselho, alguém para ouvir um desabafo…
No exato momento em que eu pensava que ninguém me ouve, que ninguém mais precisa 

de mim…
Eu querendo falar, compartilhar, repartir,
e tu, me mostrando que, sim, há sempre alguém que ainda precisa ouvir.

 “[…] tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, 
e me hospedastes; estava nu, e me vestistes; enfermo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me. 
Então, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? 
Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te 
vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei, respondendo, lhes 
dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes” (Mt 25.35-40).

VAMOS FALAR DE QUÊ?

Dâmaris Feld
revista@lslb.org.br

Eras tu, 
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anos

Querido Deus, amado Pai Celestial,

neste momento, todas nós expressamos a ti 
nossa gratidão pelas inúmeras bênçãos que der-
ramaste sobre a nossa revista Servas do Senhor 
ao longo de seus 60 anos de existência.

Tu abençoaste a revista no seu começo e em 
todo o seu desenvolvimento ao longo dos anos, 
provendo pessoas para coordenar, colaborar, es-
crever, assinar e ler a revista, bem como pessoas 
para fazer a revista chegar às mãos das leitoras.

Ó Deus, 

te agradecemos pelas assinantes da revista, 
por seu carinho e fidelidade para contigo e para 
com a revista, ao longo do tempo.

Te agradecemos pelas agentes de literatura, 
por seu apoio e perseverança, que providenciam 
e organizam as assinaturas da revista e fazem 
chegar cada edição às mãos das servas.

Te agradecemos por todas as colaboradoras 
da revista, por sua disponibilidade e por seu 
serviço na realização das mais diferentes tarefas, 
que atuam para garantir que assuntos atuais e 
reflexões à luz da tua Palavra cheguem às mãos 
das leitoras. 

60 ANOS REVISTA SERVAS DO SENHOR 

Dâmaris Feld

Oração de gratidão a Deus 
pelos 60 anos da revista Servas 
do Senhor

Te agradecemos por cada pessoa que lê e que 
compartilha o conteúdo da revista, pois, assim, 
a revista se mantém viva e relevante para as 
mulheres em todos os tempos.

Te agradecemos por teres feito desta revista, de 
início tão modesto e singelo, algo tão importante 
hoje em nossas vidas e na vida da igreja. 

Humildemente te pedimos, ó querido Pai 
Celestial, que nos permitas, como mulheres con-
sagradas ao teu serviço, sempre perseguir o nobre 
objetivo que a revista tem desde seu início: o de 
integrar as servas de todo o Brasil por meio da 
formação cristã, da reflexão sobre as Sagradas 
Escrituras e da reflexão sobre assuntos da vida, 
proporcionando informação, união, inspiração e 
estímulo à ação.

Pedimos-te, ó querido Pai Celestial, humilde-
mente, que sempre abençoes a revista Servas do 
Senhor para que continue a ser instrumento teu 
para a edificação das mulheres na fé e para seu 
crescimento no conhecimento da tua Palavra e do 
trabalho da Liga. 

Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador,

Amém.
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Recordações
L ucilla Goldapfel Solka 

atuou como coorde-
nadora da revista 

Servas do Senhor no período 
de abril de 1982 até dezembro 
de 1983, substituindo Irma Flor. 
Atualmente ela está com 85 anos 
de idade e reside em Canoas, RS. 
É membro da Congregação Cris-
to, do bairro Niterói. Tem a seu 
lado a filha Haidi Solka Rambo, 
o genro João Carlos Rambo, os 
netos Andrew Solka Rambo e 
Marcel Solka Rambo, e a bisneta 
Manuela da Silva Rambo.

Para esta edição, pedimos a 
ela que contasse um pouco sobre 
o período em que esteve à frente 
de trabalho da revista.

“Logo que comecei a parti-
cipar das reuniões das servas 
e também da Frauenhilfe*, na 
Comunidade Cristo, de Niterói, 
a convite do pastor Norberto 
Ott, também comecei a ler a 
revista Servas do Senhor que, 
inicialmente, recebia empresta-
da de outra serva. Considero essa 
uma boa maneira de divulgar o 
trabalho.

Após alguns anos, a convite 

da presidente da LSLB, 
Edeltraud Dauernhei-
mer, me arrisquei a acei-
tar a coordenação de 
uma publicação. Quan-
do iniciei, eu não ima-
ginava quantas pessoas 
eram envolvidas nesse 
belo trabalho, cada uma 
em um setor, para com-
por o todo. Era uma ta-
refa bem desconhecida 
para mim, mas todos os 
tropeços foram transfor-
mados em aprendizado, 
pois em cada pessoa da 
equipe encontrei apoio, 
orientação e carinho.

Guardo belas recordações das 
reuniões de trabalho realizadas 
nas residências das redatoras, e o 
quanto ficávamos felizes com as 
devoções, notícias e colaborações 
enviadas pelas irmãs. Foi um 
tempo muito feliz, e agradeço 
a cada pessoa que fez parte da 
equipe, mas, de forma especial, 
ao conselheiro pastor Milton 
Klagenberg (in memoriam), meu 
“professor”, com quem muito 
aprendi. A cada reunião, mais 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
60 ANOS REVISTA SERVAS DO SENHOR

aprendizado com as irmãs, às 
quais sempre serei grata.

Também lembro do revisor 
doutrinário, pastor dr. Walter 
Kunstmann (in memoriam), e 
do diagramador, pastor Guido 
Goerl, com quem aprendi a or-
ganizar uma publicação.

A todas as amigas colabora-
doras: sempre lembrarei de vocês 
com gratidão e alegria.

A todas as irmãs da nossa 
querida LSLB desejo as mais ricas 
bênçãos de Deus, que continuem 
fiéis e abençoadas.

Abraços, Lucilla Goldapfel 
Solka”

*Denominação dada à Sociedade 
Auxiliadora de Senhoras

Desejo que a nossa querida revista Servas do Senhor continue 
sendo aguardada, por suas devoções e notícias vindas de todos 
os recantos do nosso país e até do exterior. Que Deus abençoe o 
trabalho das irmãs, pois, sem a sua bênção, o trabalho é em vão.

Lucilla Goldapfel Solka

SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS 15



60 ANOS REVISTA SERVAS DO SENHOR 

Radwald Kurzenbaum é um “jovem” senhor de 98 anos, apoia-
dor e leitor da revista Servas do Senhor, que lhe foi apresentada por 
sua esposa. Radwald mora em Porto Alegre, RS, onde é membro da 
Congregação Cristo e assíduo frequentador dos cultos dominicais. 
Ele tem quatro filhos, Erni, Rudi, Fredi e Mônica, e cinco netos. 

Seu Radwald é assinante da revista há oito anos. Em 2019, pre-
senteou 16 pessoas amigas com assinaturas, não só do Rio Grande 
do Sul, mas também de outros estados. Diz ele:

“Todos os artigos me agradam. Considero que a revista ainda 
cumpre seu propósito, pois há manifestações de elogios sobre o 
conteúdo. De minha parte, não acredito que a revista impressa será 
substituída pela revista digital – a revista impressa é mais atrativa.

 Não sei usar de palavras para dar meu testemunho da obra, 
da Palavra e do amor de Deus como gostaria de fazer, por isso me 
sirvo da revista para alcançar as pessoas, repartindo seu conteúdo de evangelização.

Sou muito grato pela circulação desta revista, pois está fazendo efeito, e tenho recebido muito retorno. Que 
o Senhor Deus abençoe a leitura e através dela alcance o coração dos leitores.”

 
Meu nome é Lori Einloft Hexsel e tenho 91 anos. Tenho cinco filhos: Jorge Danilo, Elisabeth, Clarice, 

Renato e Juliane, sete netos e quatro bisnetos. Moro em Porto Alegre, RS. Sou membro da Congregação 
Cristo, onde sou assídua participante do Departamento de 
Servas e dos cultos dominicais.

Conheci a revista Servas do Senhor através da minha mãe, 
presidente do departamento na época. Sou assinante desde 
as primeiras revistas, há 57 anos. Compartilho a revista com 
outras pessoas, presenteando-as com assinaturas. Algo que 
gosto de compartilhar, relacionado à revista, é o Deutscher Teil, 
que traduzo para minhas filhas. Na minha opinião, a revista 
impressa não deve ser substituída pela versão digital. 

Ao completar seus 60 anos, considero que a revista ainda 
cumpre seu propósito e é importante que ela continue existindo 
pelas gerações vindouras. As leitoras devem continuar a apoiar 
a revista da LSLB/IELB, valorizá-la, comentá-la e propagá-la, 

para que mais pessoas conheçam seu conteúdo.

* Colaboração de Elaine Ikkert Stahlhoefer 

Entrevistas
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CONGRESSO NACIONAL

30º Congresso Nacional da LSLB
12 a 16 de janeiro de 2020

#CONGRESSOLSLB2020
Tema: Laços de Amor
Lema: “Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim” (Os 11.4a)
Local:  Centro de Convenções do Mabu Thermas Resort – Foz do Iguaçu, PR

A tradicional solenidade de entrada dos estandartes foi marcada por uma novidade, para que cada 
região da LSLB tivesse seu momento especial no Congresso.

 Na abertura, participaram a Diretoria Nacional da LSLB, as presidentes regionais e as ligas convi-
dadas. No início de cada sessão, duas ou três regiões realizaram a entrada com sua presidente regional, 
presidentes distritais e representantes de departamentos. 

A mudança foi aprovada pelas participantes do Congresso. 
Destaque: as presidentes regionais entraram com trajes típicos de sua região.
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CONGRESSO NACIONAL

REGIÃO SUL (abertura)                              
Tema: Laços de amor no casamento e na in-

fância dos filhos. 
Texto-base: Oseias 11.4a
Destaque: Encenação do texto da devoção

REGIÃO NOROESTE
Tema: Apesar dos nossos pecados, Deus não nos 

abandona, mas nos ama com laços de amor e carinho. 
Texto-base: Romanos 5.8
Destaque: Dança litúrgica

REGIÃO OESTE
Tema: Apesar de termos de passar por mo-

mentos difíceis em nossa vida, Deus usa todos os 

DESAFIO DA LSLB
O Desafio da LSLB foi renovado para os próximos dois anos: buscar, em sua comunidade, cidade ou 

região, instituições que atendam pessoas doentes e/ou carentes em asilos, hospitais ou outro trabalho. 
Acolher as necessidades dessas pessoas e organizar o trabalho do departamento de servas para atuar 
em favor delas.

DOAÇÃO DE LENÇOS  
As servas doaram lenços para a campanha 

“Outubro Rosa – Laços de Amor”, lançada pela Hora 
Luterana no ano de 2019. Os lenços doados foram 
enviados para distribuição em centros de oncologia 
em vários Estados do Brasil. 

MOÇÕES 
O novo estatuto da LSLB foi aprovado através de moção.

AS DEVOÇÕES FORAM DIRIGIDAS PELAS SEGUINTES REGIÕES: 

momentos para nos manter sob seus cuidados com 
seus laços de amor e carinho.

Texto-base: Hebreus 12.8
Destaque: Encenação “A vacina”

REGIÃO CENTRO-OESTE
Tema: Apesar de nossa insegurança quanto 

ao futuro, Deus nos garante que estará conosco 
todos os dias, amando-nos com seus laços de amor 
e carinho.

Texto-base: Mateus 28.20
Destaque: Devoção encenada

Os textos das devoções constam na íntegra no caderno 
do 30° Congresso Nacional e no site da LSLB. 
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CONGRESSO NACIONAL

PALESTRAS
1º) Laços de amor 

– Me. Helda Elaine Völz 
Bier  

 P e r g u n t a n d o : 
“Qual é o seu sonho?”, 
Helda Elaine iniciou 
sua palestra, que ca-
tivou e empolgou o 
plenário do Congresso. 
Ela definiu potencial 
como força, energia e 
capacidade que Deus 

nos deu; enfatizou que é preciso que cada pessoa 
realmente use seu potencial, isto é, aquilo que 
ainda não realizou, mas é capaz de realizar. 
Afirmou que é importante dizer sim: sim para a 
própria vida e para a vida em família e comuni-
dade; nosso sentimento e postura dependem de 
como interpretamos a realidade. É importante 
dizer sim para convites que recebemos para atuar 
na igreja, pois Deus capacita aqueles a quem 
chama. As oportunidades nem sempre chegam a 
nós com “rótulo” de oportunidade; às vezes, vêm 
como trabalho voluntário, novo departamento, 
etc. Helda concluiu a palestra com a pergunta: 
“Mulher, qual é o teu valor?”. Citou o que a Bíblia 
diz sobre isso: “... o seu valor excede o de finas 
joias” (Pv 31.10) e incentivou a que as mulheres 
utilizem seu potencial, dando valor e atenção ao 
que realmente importa.

2ª)  “Com laços de 
amor e de carinho, eu os 
trouxe para perto de mim” 
(Os 11.4a) – pastor Leonidio 
Schulz Görl – professor de 
Teologia Prática do Semi-
nário Concórdia.

Tomando por base o 
texto de Oseias capítulo 11, 
o pastor Leonidio contex-
tualizou historicamente 
o versículo que serviu de lema ao congresso e que 
deu origem ao tema “Laços de Amor”. Às vezes Deus 
precisa nos levar ao deserto para nos ensinar a refletir, 
mudar e agir. Precisamos aprender a não abrir mão 
do Deus verdadeiro, pois nosso coração é uma “fábrica 
de ídolos”: assim que sentimos a falta, nosso coração 
providencia um novo “deus” e novos “altares”: sucesso/
trabalho, dinheiro, romance/amor, poder/glória, beleza/
corpo. Apesar de nossa rebeldia e dos nossos pecados, 
apesar de nossa insegurança e dos momentos difíceis 
que vivemos, Deus jamais nos abandona! Deus conti-
nua atraindo pessoas para perto dele através de Jesus 
Cristo. A cruz de Cristo nos enlaça com o amor de Deus, 
nos perdoando e nos direcionando para o único Deus 
verdadeiro.

 
Ao final dessa palestra, questionamentos do plenário 

foram encaminhadas ao palestrante por aplicativo de men-
sagens e respondidos pelo palestrante no palco do Congresso 

Nacional.

60 ANOS DA REVISTA SERVAS DO SENHOR
No estande da revista Servas do Senhor, a capa da 

edição comemorativa dos 60 anos da revista estava re-
produzida em tamanho gigante. Ali, as congressistas pu-
deram tirar fotos e obter exemplares gratuitos de edições 
passadas da revista. Durante o culto de encerramento, 
uma oração de gratidão foi dirigida por integrantes da 
comissão da revista presentes no Congresso. 

FOTO DAVID DO CARM
O
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LOUVOR
O hino do Congresso Nacio-

nal, “Laços de amor”, com letra 
e música do pastor Luiz Alberto 
Silveira dos Santos, emocionou e 
alegrou o plenário durante todo 
o Congresso. A Banda Limine, do 
estado do Espírito Santo, condu-
ziu os momentos de louvor.

Presidente, Marli Poo-
ch Wiedmann , apresentou 
informações de locais e datas 
de encontros e congressos dis-
tritais dos quais participou, 
das reuniões do Departamento 
de Expansão Missionária da 
IELB, do qual é integrante, da 
62ª Convenção Nacional, na 
qual é membro consultivo, e 
de duas reuniões anuais do 
Conselho Diretor, no qual é 
membro votante; e de reuniões 
da Diretoria Nacional da LSLB 
e com presidentes regionais no 
centro administrativo da IELB, 
em Porto Alegre. Apresentou in-
formações sobre a aula institu-
cional no Seminário Concórdia 
e atividades diversas para as 
quais foi convidada, dentre elas: 
Janta Melancólica e formatura 
no Seminário Concórdia.

 1ª vice-presidente, Tânia 
Eloisa Voigt Kopereck, apre-
sentou relatório dos projetos da 
LSLB que foram atendidos. Apre-
sentou fotos de locais de culto, 
de estudantes do Seminário e 

RELATÓRIO DA DIRETORIA – PERÍODO 2018-2019

também de material litúrgico e 
bíblias que foram enviadas para 
a Congregação São Pedro, de 
Guaraúna de Tocas, Palmeira, 
PR, que sofreu danos por causa 
de um temporal no ano de 2019.

2ª vice-presidente, Loci 
Marinês Narciso Gobetti , 
conduziu o relatório das presi-
dentes regionais, destacando 
a importância do trabalho por 
elas realizado em suas regiões. 
Elas foram recebidas pelo ple-
nário com calorosa salva de 
palmas para apresentação do 
seu relatório. 

1ª tesoureira, Iris Scholz, 
falando em nome da tesouraria, 
apresentou gráficos com a evo-
lução das ofertas das Sacolinhas 
e da Multiplicação de Talentos 
de 2016 a 2019 e dos pagamen-
tos das assinaturas da revista 
Servas do Senhor. Enfatizou 
que as ofertas de Sacolinhas e 
Multiplicação de Talentos são 
utilizadas exclusivamente para 
os projetos da LSLB. Explicou 

que despesas administrativas 
e ressarcimento de despesas 
são cobertos com valores das 
assinaturas da revista Servas 
do Senhor e com royalties de 
produtos vendidos pela Editora 
Concórdia com a logomarca 
da LSLB; salientou que todo o 
trabalho das integrantes da 
Diretoria Nacional e das comis-
sões é voluntário. Incentivou 
as presentes a adquirirem e va-
lorizarem o material produzido 
pela comissão da revista Servas 
do Senhor e pela Comissão de 
Crescimento Espiritual, desta-
cando todo o empenho que é 
empregado na sua produção. 

Também com gráficos, apre-
sentou as saídas para auxílio à 
construção de locais de culto, 
para bolsas de estudos e para 
os demais projetos. Concluiu 
com um gráfico comparativo de 
entradas de Sacolinhas e Multi-
plicação de Talentos e saídas 
para bolsas de estudo e auxílio 
à construção de locais de culto, 
salientando que em 2017 e 2018 
as entradas foram menores que 

CONGRESSO NACIONAL
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as saídas.  
Explicou como foi organi-

zado e gerenciado o caixa das 
regiões da LSLB. Apresentou 
informações e dados estatísticos 
sobre as inscrições do 30° CN. 
Total de participantes: 1.262. 
Agradecimentos: a Deus, às 
chefes de caravana e a todas 
as servas.

Pastor conselheiro, Ru-
bens José Ogg, aceitou o con-
vite para atuar como pastor 
conselheiro da LSLB após o 
falecimento do pastor Luiz 
Alberto Silveira dos Santos, em 
outubro de 2019. O pastor Ru-
bens informou que o principal 
foco de atuação do conselheiro é 
o cuidado espiritual à Diretoria 
Nacional por meio de estudos, 
orações e aconselhamento. Ou-
tras atividades incluem a pro-
dução da página do conselheiro 
na revista Servas do Senhor e a 
revisão teológica de material 
produzido, quando solicitado. 
Salientou que a representação 
da Liga Nacional nos eventos 
distritais e regionais é uma 
forma importante e necessária 
para manter o elo entre os de-
partamentos. Enfatizou que o 
departamento de servas precisa 
estar pautado no estudo da Bí-
blia, na comunhão e nas tarefas 
no trabalho do departamento 
de Servas, com incentivo à uti-
lização do material produzido 
pela LSLB.

A coordenadora da Comissão de Eleições, Lídia Agnez Glitz Sander, 
apresentou as candidatas ao plenário do Congresso e orientou as 
delegadas sobre a votação, que ocorreu nos dias 13 e 14 de janeiro. A 
instalação dos membros da Diretoria Nacional eleitos neste Congresso foi 
feita no dia 15, durante a Ordem das Vésperas.

Após a eleição, a Diretoria Nacional, o Conselho Fiscal e as diretorias 
regionais estão assim constituídas:
Presidente: Marli Pooch Wiedmann 
1ª vice-presidente: Tânia Eloisa Voigt Kopereck 
2ª vice-presidente: Loci Marinês Narcizo Gobetti (eleita)
1ª secretária: Ângela  Neumann Schünke (eleita)
2ª secretária: Gudrun Amsberg de Almeida 
3ª secretária: Olga Beatriz Hepp Hannes 
1ª tesoureira: Iris Scholz 
2ª tesoureira: Márcia Silveira Wiltgen (eleita)
3ª tesoureira: Eulalia Herzog 
Pastor conselheiro: Rubens José Ogg (homologado)
Conselho Fiscal: 1ª titular: Marli Dockhorn Lemke, 2ª titular: Carmen Edela 
Fach de Oliveira; 3ª titular: Neide Lemke. Suplentes: Astrid Irlaine Fassbinder 
Malaszkiewicz, Adriana Voigt Poock; e 3ª suplente: Miriam Venske Knoblauch.
 Região Catarinense: presidente: Maria Terezinha Pereira Starosky;  tesou-
reira: Margitte Beck Waiduschat.
Região Centro-Oeste: presidente:Maria de Nazareth Danzmann; tesoureira: 
Cecília Ferreira da Silva.
Região Espírito Santo-Minas: presidente: Neyva Timm do Carmo; tesou-
reira: Alini Ewald Eller.
Região Metropolitana: presidente: Neide Hübner; tesoureira: Jane Aparecida 
Lemes Lopes. 
Região Missioneira: presidente: Izalete Pinz Graffunder; tesoureira: Mônica 
Raquel Grade. 
Região Nordeste: presidente: Jane Denise Serafim de Oliveira; tesoureira: 
Ana Rita de Jesus Santos.

CONGRESSO NACIONAL

ELEIÇÕES  

SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS 21



CONGRESSO NACIONAL

SAUDAÇÃO
A presidente da DELPA – Damas Evangélicas Luteranas do Paraguai, Marlene Miriam Tomm; a presi-

dente da LMDL – Liga Misional de Damas Luteranas da Argentina, Évelin Leonor Fritzler; as representantes 
da LIDLU – Liga de Damas Luteranas do Uruguai, Maíra Reis Müller e Claudia Gamarra, saudaram as 
congressistas e falaram brevemente sobre o trabalho desenvolvido em seus países. 

MOMENTO DIÁRIO DE ORAÇÃO
A sessão plenária de cada manhã foi aberta com uma oração, dirigida por pastor, na qual foram incluídos 

pedidos e agradecimentos feitos por congressistas por meio de formulário disponibilizado na entrada do auditório.

CARAVANA
Um grupo de pessoas alegres que se desloca de ônibus, de sua casa, de sua congregação, para partici-

par do 30º Congresso Nacional de Servas Luteranas. É uma tradição que fortalece os laços de amizade e 
fraternidade. Em torno de 15 caravanas foram organizadas para este congresso. 

Distrito Hortênsias     
Responsável: Rose Dagmar Krauspenhar
“Esse Congresso marcou a minha 

vida, pelas edificantes palestras, que 
nos proporcionaram crescimento es-
piritual, pelo louvor contagiante, por 
rever amigas e fazer novas amizades.” 
Rosane Roos Schuler 

“Lembrar de cada momento me 
emociona, foram dias de muita paz 
e gratidão, as palestras foram aben-
çoadas e fortaleceram nossa fé.” Hedi 
Janete Dietrich 

Região Noroeste: presidente: Rosângela 
Holando dos Santos; tesoureira: Angela Cutolo.

Região Norte: presidente: Adriana Cláudia 
Dias Leite; tesoureira: Irineia Littig Sontag da 
Silva.

Região Oeste: presidente:  Rosangela 
Franciela Cordazzo Poganski; tesoureira: Maria 
Teresa Rodrigues Hachbardt. 

Região Paranamasul: presidente: Maria 
Elizabete Bobato Retzlaff; tesoureira: Cleusi 
Teresinha Bobato Stadler.

Região Sul: presidente:  Rosie Guites Pfluck;  tesoureira: Dulce Lires Dittberner Weber.
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Distrito Noroeste Gaúcho (Dinorga) 
Responsável: Alda Scherbaum
“Gratidão. Foi a palavra que mais 

ouvi durante a viagem de retorno do Con-
gresso Nacional de Servas. Em nome da 
Caravana DINORGA, quero agradecer à 
Diretoria Nacional pelos cinco dias mara-
vilhosos que vivemos em Foz do Iguaçu, 
PR, onde fortalecemos laços de amor e 
amizade. Muito obrigada por tudo!”

Distrito Nordeste Catarinense (Dinoca)   
Responsável: Leonilva Schmitt Mittmann
“Organizar Caravanas para con-

gressos não é uma tarefa simples. 
São noites sem dormir, inquietações, 
lágrimas, às vezes até perda de di-
nheiro e muita oração a Deus pedindo 
orientação. Mas a alegria do Congres-
so somada ao carinho e empatia de 
muitas servas transforma tudo em 
motivação, e vontade de recomeçar 
para o próximo se renova. Sou grata 
a Deus pela oportunidade de servi-lo 
organizando caravanas. Que venha 
2022, e que Deus abençoe todas que se 
dedicam a este trabalho.”

Distrito Concórdia (DICON/SC)   
Responsável: Márcia Silveira 

Wiltgen
O DICON agradece aos distritos Vale 

do Rio do Peixe e Médio Oeste Catari-
nense pela parceria em viajar conosco.
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As contradições

Q uando estava par-
ticipando do 30º 
Congresso Nacio-

nal da Liga de Servas Luteranas 
do Brasil, que aconteceu nos 
dias 12 a 16 de janeiro deste 
ano, em Foz do Iguaçu, PR, ao 
olhar o caderno do Congresso, 
me deparei com estas palavras 
do saudoso pastor Luiz Alberto 
Silveira dos Santos, quando foi 
conselheiro da Liga: “Por isso, 
o lema do nosso 30º Congresso 
Nacional da LSLB brilha como a 
luz do sol no nosso mundo cheio 
de ressentimentos. Em vez de 
afastamento, Deus nos fala de 
nos tomar nos braços, em vez 
de vingança, Deus nos fala de 
fortalecer os laços, e tudo isso 
em relação a nós, que muitas 
vezes somos rebeldes” (Caderno 
do 30º Congresso Nacional da 
LSLB, p.14, saudação pastor 

conselheiro da LSLB – in memo-
riam). E pensei: Eu não mereço 
mesmo um Deus tão amoroso 
que, sendo eu rebelde, me toma 
em seus braços de amor, me 
perdoa, consola e anima! 

Conhecer mais e melhor 
esse Deus que é maravilhoso e 
falar dele para mais pessoas, é 
a missão de cada cristão aqui 
neste mundo. Nós, como servas 
do Senhor, também queremos 
cada vez mais compartilhar 
esse amor. Para isso, o estudo da 
Palavra de Deus deve ser priori-
dade em nossa vida, pois, para 
falar aos outros, precisamos 
tê-la em nosso coração.

A Comissão de Crescimento 
Espiritual da LSLB, a cada ano, 
lança um novo livro. Desta vez 
foi o Ligue-se 22, As Contradi-
ções da Vida. O lançamento 
oficial aconteceu na 65ª Feira 
do Livro de Porto Alegre, RS, 
que aconteceu entre os dias 
1º e 17 de novembro de 2019. 
As Contradições da Vida, 

volume 22, traz estudos 
que nos fazem refletir 
sobre os sentimentos 

contraditórios que en-
frentamos em nosso dia 

a dia. A sessão de autógra-
fos aconteceu no dia 4 de 

novembro de 2019, na Praça da 
Alfândega. Um grande número 
de pessoas compareceu, apesar 
da chuva. Uma segunda sessão 
de autógrafos foi realizada neste 
30º Congresso Nacional da LSLB. 
Muitas servas adquiriram o 
livro para si, também para dar 
de presente e, além disso, para 
levar ao seu departamento para 
o momento de estudo e reflexão 
na Palavra de Deus.

Somos muito gratas a Deus 
por mais esta grande bênção. 
Esperamos que você também 
possa fazer uso deste livro para 
o seu crescimento espiritual.

A Diretoria Nacional da 
LSLB agradece à Comissão de 
Crescimento Espiritual, forma-
da pelas servas Nádia Blum 
(coordenadora), Carmen Regina 
Rain, Marli Schüller Buss, Ursula 
Ana Neumann e o pastor conse-
lheiro, Raul Blum, pelo belíssimo 
trabalho e dedicação na elabo-
ração deste livro, bem como nas 
demais atividades realizadas.

Quero concluir, usando as 
palavras da coordenadora Ná-
dia: “Que o livro As Contra-
dições da Vida possa trazer 
alento e conforto para todos 
aqueles que nos dão o privi-
légio de sua leitura”.

CCE

Tânia Eloisa Voigt Kopereck
Primeira vice-presidente da LSLB

da vida
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O que fazer? Orgulhem-se de ter completado a sua missão: 
vocês criaram seus filhos para serem independentes e cumpri-
ram sua tarefa. Agora é o momento de tirarem seus sonhos da 
gaveta. Encontrem novos projetos em conjunto, hobbies, prati-

quem exercícios, viagens, comecem um novo curso e aprendam 
coisas novas. Façam uma lista de sonhos e planos adiados e 

procurem realizar em conjunto. Aproveitem a nova fase para 
dar mais atenção ao seu relacionamento e sair mais a dois

E agora? 
Meus filhos cresceram...

DIA DAS MÃES

P reparando uma ho-
menagem para o Dia 
das Mães, deparei-me 

com uma frase que me fez chorar 
e ainda me faz engasgar cada vez 
que a leio: “Ser mãe é saber que 
essa ‘pessoinha’ nem sempre vai 
poder estar bem protegida nos 
seus braços, porque em algum 
momento de sua vida ela terá que 
seguir o seu caminho e aprender a 
andar com suas próprias pernas”. 

Pois é, para mim isso não 
é fácil. Mas estou trabalhando 
essa nova fase em minha vida.  
Muitas mães – e pais também 
– que dedicaram sua vida aos 
filhos e “esqueceram” de descobrir 
outras funções enquanto pessoa, 
começam a sentir-se fragilizados. 
Precisamos refletir e aceitar que 
essa fase de mãe protetora passou, 
e perceber que existem outras 
possibilidades. É uma nova opor-
tunidade de cuidar de si e realizar 
novas tarefas.

Existem casais que, ao pas-
sarem por esta fase, acabam em 
conflitos, pois percebem que não 
possuem mais nenhum projeto 
em comum. Eles, inconsciente-
mente, tinham o “compromisso” 
de educar os filhos, mas, com os 

 Marcia Tereza Schöenardie Faller 
CEL Martinho Lutero 

São Leopoldo, RS

filhos seguindo seus caminhos, 
os pais sentem que sua missão 
foi cumprida. Talvez esteja aí a 
causa para as muitas separações 
de casais maduros. 

O que fazer? Orgulhem-se 
de ter completado a sua missão: 
vocês criaram seus filhos para 
serem independentes e cumpriram 
sua tarefa. Agora é o momento de 
tirarem seus sonhos da gaveta. 
Encontrem novos projetos em 
conjunto, hobbies, pratiquem 
exercícios, viagens, comecem um 
novo curso e aprendam coisas no-
vas. Façam uma lista de sonhos e 
planos adiados e procurem realizar 
em conjunto. Aproveitem a nova 
fase para dar mais atenção ao seu 
relacionamento e sair mais a dois.

É fácil? Não. A tendência é nos 
isolarmos em nosso pesar e solidão, 
esquecendo de ver as maravilhosas 
oportunidades que irão surgindo 
nesta nova etapa. Porém, nosso Pai 

celeste, mesmo sabendo de todo o 
sofrimento que seu Filho amado 
iria enfrentar em nosso lugar, 
“deixou-o” sair do lar celeste para 
habitar entre nós. Isso “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).  
Esse Pai também nos dará forças 
e sabedoria para continuarmos a 
viver uma vida feliz durante esse 
novo ciclo das nossas vidas. 

Queridas mães, firmadas na fé 
no Filho Jesus, estamos perdoadas 
pelo Pai onde tivermos falhado. 
Vivamos na alegria de termos pro-
curado cumprir bem o nosso papel 
de mães para com os filhos que o 
Senhor nos concedeu, criando-os 
“... na disciplina e na admoestação 
do Senhor” (Ef 6.4). E, sem dúvida, 
em nossas casas, os filhos e os 
netos sempre terão um lar onde 
serão acolhidos e amados.
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Edelgard E. Zimmermann

Verschiedene Bande/
Bindeglieder

DAS BAND DER LIEBE
Liebe ist ein Wort dass alle hören wollen und 

wissen was wahre Liebe bedeutet. Es ist leicht, 
wenn man an die Familie denkt und an das 
was man für sie tut. Nicht alle verstehen  die 
wahre Liebe die von Gott kommt. "Ihr Lieben, 
lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist 
von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren 
und kennt Gott" (1.Johannes 4.7). Er hat uns 
seine Liebe gezeigt indem er uns seinen Sohn 
sandte. Es gibt nichts besseres als Gott lieben 
zu können. Durch diese Liebe ruft er  dich und 
mich, auf dass man uns unsere Vergehen ver-
geben kann. Gott lenkt uns durch sein Wort und 
durch seinen Heiligen Geist, damit wir unseren 
Nächsten lieben. "Ein neu Gebot gebe ich euch, 
dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 
geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb 
habt" (Johannes 13.34).

DAS BAND DER DEMUT
Jesus ist in Demut geboren, und so sollen 

wir in Bescheidenheit leben. Um in Demut leben 

zu können, muss man Gottes Willen tun, das 
bedeutet sich lenken zu lassen, und so immer 
wieder das Band der Demut und Güte zu be-
festigen, denn gut sein, ist Gott zu gehören. 
Bescheidenheit ist eine Tugend die wir durch 
Gottes Güte bekommen und 

die uns zur Gehorsamkeit führt - eine Gnade 
Gottes. "Wer Ehrfurcht vor dem HERRN hat und 
Ihm gehorcht, der empfängt Reichtum, An-
erkennung und Leben", und "von der Ehre des 
Menschen kommt Bescheidenheit" (Sprüche 22.4 
und 18.12). Eine demütige Person weiss wie sie 
Menschen miteinander vebinden kann, denn sie 
ist ihrem Herrn nahe und dankbar für alles was 
er ihr schenkt und für seine besondere Führung. 
"Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind 
seine Söhne und Töchter" (Römer 8.17).

DAS BAND CHRISTI
Wir sollen Christi Band/ oder Bindeglied 

sein, indem wir mit den Christen in der Kirche 
sind und in Gemeinschaft Gott danken und 
loben. Ebenso, wenn wir gemeinsam mit Be-
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rufs Kollegen, Nachbarn und anderen Fremden 
Leuten leben, obwohl sie von Christus entfernt 
sind; gerade deswegen sollen wir ihnen Gottes 
Wort verkündigen. Denn das bedeutet für Gottes 
Reich zu wirken und eine gute Beziehung mit-
einander zu haben.

Es ist nicht leicht mit so verschiedenen Men-
schen umzugehen, aber als Bindeglied Christi 
sind wir auch seine Weinrebe und sein Parfüm 
und tun Gottes Willen, das ist, wir gehen um 
das Evangelium zu verkünden.  "Geht in die 
ganze Welt und verkündet allen Menschen die 
gute Botschaft" (Markus 16.15).

Herr, unser Weinstock, wir danken für alle 
deine Gaben und bitten, sende uns als Binde-
glieder/Band, Weinreben und Parfüm deinen 
Willen zu tun. In deinem Namen. Amen.

Gott gab uns Augen, das zu schauen,
Was er fuer getan;
Drum wollen wir ihm stets vetrauen,
Ihm folgen himmelan

Gott gab uns Ohren, das wir hoeren
Sein liebes Wort;
Drum wollen wir sein Lob vermehren,
Hier und an allem Ort

Gott gab die Stimme uns, zu preisen
Wie er uns je geiebt;
Drum wollen wir ihm Dank erweisen,
Ihm geben, wie er gibt.

Gott gab uns!
Gott gab uns Haende, dass wir wagen
Und tun, was ihm gefaellt;
Drum wollen wir sein Kreuz auch tragen,
Im Leide dieser Welt.

Gott gab uns alles, was wir haben
Zu seinem Dienst allein
Drum wollen wir auch alle Gaben
Zu seinem Preise weih"n.

(revista Servas do Senhor, p. 23;  jul/ago/set/1980)
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INÁRIO CONCÓRDIA

SEMINÁRIO CONCÓRDIA

Pastor Leonerio Faller
Diretor do Seminário Concórdia

N o dia 26 de outubro de 2019 realizou-se 
o chá comemorativo pelos 116 anos do 
Seminário Concórdia, promovido pela 

Associação de Servas Amigas do Seminário (ASAS), 
com a presença de mais 350 pessoas de fora do cam-
pus. A presidente da ASAS, Mirian Gutz Timotheo 
dos Santos, saudou os presentes e os convidou para 
entoarem o hino do Seminário. O diretor do Seminário, 
pastor Leonerio Faller, dirigiu uma breve reflexão sobre 
o texto do cartão-convite: “Deus é amor” (1 Jo 4.8), 
concluindo: Que maravilha! Deus nos amou primeiro e 
nos capacita a amar ao próximo. E concluiu com uma 
oração. Após, agradeceu a presença de todos, e à ASAS 
por promover mais este evento, que visa dar oportuni-
dade a luteranos e não luteranos conhecerem a escola 
onde são formados diáconos, pastores e mestres para a 
Igreja, promover a confraternização entre estudantes, 
professores e familiares com irmãos e irmãs de tantas 
congregações e arrecadar recursos financeiros para 
auxiliar estudantes em diversas necessidades.        

 Foi uma alegria receber uma caravana de Indaial, 

Chá de Confraternização e Bênçãos
SC, com o pastor Osvino Vorpagel 
e congregados que, com carinho, 
trouxeram várias doações para 
as feiras mensais da ASAS em 
prol dos estudantes e familiares. 
Aproveitamos para agradecer a 
todas as doações e doadores(as), 
de perto e de longe.

O chá foi servido aos convida-
dos, nas mesas, pelos estudantes 
do Seminário. O Parabéns a você 
foi cantado em homenagem ao 

aniversário do Seminário Concórdia e da ASAS, que 
completou 41 anos de atividades. 

Deus deu condições de ser organizado e realizado 
mais um chá de confraternização e bênçãos para 
quem participou, e de modo especial para os estudan-
tes que são beneficiados pelos recursos arrecadados.

Para encerrar a celebração a Deus pelo aniversá-
rio do Seminário, às 19h aconteceu o Festival Anual 
de Coros no auditório, no qual se apresentaram os 
coros do Seminário e vários coros convidados de 
congregações.

Em 2020, o Chá de aniversário do Seminário Concórdia acontecerá no dia 24 de outubro, às 16h

28 SERVAS DO SENHOR 2020 – 60 ANOS



COMPARTILHANDO

Voltando 
à querência!

Raquel Hoffmann do Amaral

Q uando estamos 
longe de casa, a 
saudade aperta, a 

vontade de voltar para junto da 
família e dos amigos é grande. 
Durante estes 20 anos de casada 
e 10 mudanças, a saudade vira 
uma constância em nossas vidas. 
Desta vez, a saída de Lima, Peru, 
teve algumas peculiaridades, a 
saudade continuava, mas, ao 
mesmo tempo, era um misto de 
sentimentos, agora de voltar, tris-
teza de sair de um lugar em que 
fomos felizes e onde conseguimos 
ajudar e vivenciar um pouquinho 
da vida dos irmãos peruanos.

Natal e ano novo, para nós, 
sempre são datas difíceis de co-
memorar em família. Dessa vez, 
o Natal de 2018 foi comemorado 
com a família militar na Embai-
xada do Brasil. O ano novo, come-

moramos com nossos amigos e 
irmãos, o pastor americano Pablo 
Brink e sua esposa, Bárbara. Nesse 
momento de confraternização, vi-
venciamos o amor de Deus e seus 
caminhos: quando imaginaria 
que estaríamos em um país di-
ferente, com irmãos americanos, 
brindando o novo ano?  

No dia 5 de janeiro de 2019 
embarcamos de volta ao nosso 
país, carregando, além da ba-
gagem, um coração cheio de 
agradecimento pelo ano vivido. 
A chegada foi carregada de 
emoção: em 30 dias recebi 
tantos abraços carinhosos e 
amorosos! As coisas foram 
entrando na rotina: receber 
a casa, a mudança que tinha 
ficado no Brasil, crianças 
reiniciando em novo colégio, 
nova adaptação, novos ami-

gos... tudo de novo! 
Alguns dias depois, soubemos 

que tinha acontecido um proble-
minha com nossa mudança que 
estava vindo do Peru, “só” tinha 
entrado água no contêiner! Mais 
alguns dias de ansiedade e preo-
cupação, mas, no fim, depois de 
alguns prejuízos, estávamos com 
a mudança em casa.

Todas aquelas caixas, em-
brulhos, mofo, coisas estragadas, 
tristeza por ver aquela bagunça... 
parei, respirei fundo e lembrei 
que Deus tem um propósito em 
tudo. Mas qual era? Acho que 
era Deus me lembrando que as 
coisas mais importantes da vida 
não são coisas! 

Agora a vida segue, perto da 
família, de volta à congregação 
onde conheci meu marido, onde 
casamos, batizamos nossa filha 
mais velha. Hoje, vejo-a indo 
na juventude em que partici-
pamos, penso: “Quantas coisas 
aconteceram nestes 20 anos… 
quanta proteção de Deus, quanta 
vivência…”. Acho que por onde 
andei consegui deixar o perfume 
de Deus!

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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“O Senhor é também alto 
refúgio para o oprimido, 
refúgio nas horas de tribulação” (Sl 9.9)

COMPARTILHANDO

E m uma noite de ju-
lho de 2018, ao tomar 
banho, resolvi fazer o 

autoexame de mama. Enquanto 
meus dedos da mão direita des-
lizavam sobre a pele, notei algo 
que achava ser mais um cisto 
comum. Passaram-se os meses e, 
ao invés desse “cisto” sumir, como 
era de costume, ele aumentou 
de tamanho. Mesmo ainda com 
a descrença de que poderia ser 
algo mais sério, e aproveitando o 
Outubro Rosa, resolvi realizar um 
exame mais apurado. Após a ma-
mografia, houve a necessidade da 
ultrassonografia, como um exame 
complementar. 

Em janeiro de 2019 consegui 

Iracema Pereira do Couto
CEL Cordeiro de Deus

Belo Horizonte, MG

realizar o ultrassom, e o 
resultado deixou bem claro 
que não era um cisto. Havia 
a necessidade de uma inves-
tigação, e o médico mastolo-
gista solicitou a biópsia. Em 
todos esses momentos, Deus 
estava presente segurando 
minhas mãos e me dando 
força, paciência e humilda-
de. Em momento algum me 
senti desamparada por ele. 

Até então, o único que 
sabia dessa minha situação era 
meu marido. Nem meus filhos, 
irmãos e outros parentes sabiam; 
aguardava uma resposta concreta, 
pois poderia ser um alarme falso, 
e eu os deixaria preocupados sem 
razão. Diante desse novo cenário, 
resolvi contar, mas, antes, desaba-
fei com uma pessoa muito especial 
para mim, minha cunhada Gilva-
na, que muito me ajudou. 

Após a angustiante espera, 
finalmente o resultado da biópsia 
chegou às minhas mãos. Abri o en-
velope e me deparei com o diagnós-
tico: Carcinoma ductal invasivo. 
Naquele momento, a vontade foi 
de chorar, mas me contive, pois 

estava no ambiente de trabalho. 
Fiquei assustada? Fiquei! Falei com 
Deus que tudo seja para a honra 
e glória do seu nome. Nunca o 
questionei (Rm 9.14-24). A cirurgia 
foi agendada para o dia 23 de abril 
de 2019. Durante o procedimento, 
tive um choque anafilático e, por 
isso, fiquei três dias no CTI.

Até o dia 2 de novembro de 
2019, já havia realizado três ses-
sões de quimioterapia, e o nódulo 
que até então era um, agora são 
oito, e tive uma metástase no fí-
gado, diagnosticada pouco depois. 

Sigo firme, firme na promessa 
de Jesus Senhor, meu mestre. 
Bendito seja Deus, que não me 
rejeita a oração nem afasta de 
mim a sua graça. Tem sido fácil? 
Não! Mas, conforme o salmo 23, 
“O Senhor é meu pastor e nada me 
faltará”. Ele me dá descanso junto 
às águas, refrigera-me a alma. E 
ainda que eu ande pelo vale da 
sombra da escuridão e da morte, 
não temerei mal algum, pois sei 
que está comigo. Bondade e mise-
ricórdia certamente me seguirão 
e habitarei com o Senhor para 
sempre. Amém!
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HOMENAGEM

E rna Wagner Goerl nasceu em Porto Alegre, RS, no dia 2 de 
maio de 1925, vindo a falecer no dia 25 de janeiro de 2020, 
alcançando a idade de 94 anos. Casou-se com Arno Ewald 

Goerl, cujo lar foi abençoado com três filhos, 12 netos e 14 bisnetos. Foi 
professora paroquial na Escola de Niterói, Canoas, RS, e depois na Escola 
São Paulo, de Porto Alegre, RS. Sempre atuante no departamento de 
servas, serviu ao Senhor com alegria, sendo a primeira tesoureira da 
LSLB, eleita no 1º Congresso Geral, atuando por três gestões, de 1957 a 
1964. Quando a diretoria resolveu criar um boletim informativo, não 
hesitou em trazer para casa o trabalho a ser feito. Deste boletim se 
originou a bela revista Servas do Senhor que está completando 60 anos. 
Até os últimos momentos permaneceu confiante no amor salvador de 
Cristo Jesus. A saudade fica, mas o que nos consola é saber que ela está 
cantando louvores a Deus, junto com os anjos nos céus, e que um dia 
nos reencontraremos na glória celestial.

Erna Wagner Goerl

Projetos LSLB

Bom Pastor
Brasil Novo, PA

da Paz
São Vicente, SP

Martinho Lutero 
Alto Rio Posmosser, ES
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ANIVERSÁRIO

Servas celebram aniversário60 anos de bênçãos
Q uanta gratidão por 

todas as servas do 
Senhor, que, no ano 

de 2019, comemoraram os 60 anos 
do nosso Departamento, com um 
culto festivo, no dia 9 de junho, e 
um chá, no dia 15 de junho. O chá, 
realizado em um clube da cidade, 
teve como ponto alto o devocional 
de abertura, dramatizado, que 
teve ainda a presença de inte-
grantes da banda da Congregação, 
do coral e dos pastores Airton 
Roni Schünke, Edson Pinz e Jonas 
Guilherme Dolvitsch. Tudo foi 
organizado com muito carinho e 
abençoado por nosso bondoso Deus 
– um belo testemunho de fé para 
as 250 pessoas presentes ao chá.

Os encontros do nosso Depar-
tamento acontecem na primeira 
terça-feira de cada mês, às 20h, 
reunindo, em média, 55 mulheres. 
Em cada encontro, além do mo-
mento de louvor e adoração, temos 
um devocional apresentado por 
um grupo de servas, o estudo bí-
blico, e, no final, confraternizamos 
com deliciosos quitutes, momento 
em que aproveitamos para dar 
aquele abraço amigo e bater um 
papo, para fortalecer nossa união 
e comunhão. 

Às terças-feiras, o pastor Ed-

son Pinz e algumas voluntárias 
realizam visitas às casas geriá-
tricas do município, ou, então, às 
residências de pessoas enlutadas, 
adoentadas; ou, ainda, aos lares 
que precisam de um abraço amigo.

Além disso, o Departamento 
tem voluntárias que se reúnem 
todas as quartas-feiras, às 19h, 
no hospital da cidade para levar a 
mensagem de Cristo, com cantos, 
distribuição de folhetos e testemu-
nhos aos pacientes. Esse trabalho 
já acontece há mais de 15 anos.

Anualmente também rea-
lizamos o Projeto Casquinhas: 
pintamos casquinhas de ovos e as 
enchemos com amendoins doces, 
o famoso “cricri”, que são vendidas 
pelas servas do departamento. O 
valor arrecadado é destinado ao 
hospital em forma de doações.

Temos, ainda, no mês de mar-
ço, o nosso tradicional retiro. São 
sempre momentos de reflexão e 
fortalecimento da fé e da amizade.

Não há idade para começar a 
participar do nosso grupo. Antes 
de participar das Servas, a minha 
visão era de “senhorinhas que 
se reuniam”. Hoje, participando, 
vejo que não é assim: são servas 
de todas as idades que participam, 
que trocam experiências, que são 

amigas verdadeiras, porque em 
cada coração está plantado o 
amor: o amor a Deus, o amor pelo 
próximo, o amor que Deus nos 
ensinou e quer que espalhemos 
por este mundo tão lindo.

Agradeço a Deus por este 
Departamento, pelas servas tão 
dedicadas que temos e já tivemos, 
tantas servas que só deixaram 
belos exemplos de dedicação ao 
Reino de Deus. 

Hoje, somos nós que aqui esta-
mos, servindo ao Senhor com ale-
gria. Daqui a alguns anos seremos 
nós as servas que terão deixado 
uma marca de fé, louvor e adora-
ção a Deus! As novas gerações já 
nos observam e, um dia, também 
estarão participando ativamente 
deste Departamento! Feliz em fazer 
parte das Servas Cristo! Feliz em 
fazer parte do Departamento de 
servas do Senhor!

Silvana Huff Ohlveiler
Presidente Servas Cristo 

Três Coroas, RS, 2019



Distrito Rio Uruguai – DISRIU 
55º Congresso Distrital de Servas, 15 de setem-

bro de 2019, CEL São Mateus, Erechim, RS. Lema: 
“As Escrituras Sagradas”. Tema: “Seguimos e 
compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos”. 
Palestras: 1. Formação do Cânon, e a preservação 
e transmissão do texto bíblico. 2. O papel da IELB 
na preservação e transmissão do texto bíblico, 
pastor Joel Müller, presidente interino da IELB. 
Presenças: 390 (22 departamentos). 

Distrito Nordeste Verdes Mares 
18º Congresso da Família Luterana, 6 a 8 de 

setembro de 2019, Hotel Fazenda Day Camp, Cam-
pina Grande, PB. Tema: “A Família Cristã”. Pales-
tra sobre o tema pelo pastor Airton Scheunemann 
Schroeder, vice-presidente de Ação Social da IELB. 
Presenças: 113 (5 departamentos). Representante 
da LSLB: Ana Rita de Jesus Santos, presidente da 
Região Nordeste. 

Distrito Paraná Sul – DIPARSUL 
22º Congresso Distrital de Servas, 6 de ou-

tubro de 2019, CEL Ressurreição, Imbituva, PR. 
Lema: “Por estarem unidos com Cristo, vocês são 
fortes, o amor dele os anima, e vocês participam 
do Espírito de Deus. E também são bondosos e 
misericordiosos uns com os outros” (Fp 2.1). Tema: 
“Sou cristã, e agora?”. Palestra: Sou cristã, e ago-
ra?, pelo pastor Rangel Augusto Bredow. Projeto: 
cada departamento oferta um salário mínimo 
anual para o Conselho Distrital, que decide como 
aplicar esse auxílio financeiro: 1) Estudantes de 
teologia do Distrito, no Seminário Concórdia; ou 
2) Paróquias do Distrito. As ofertas das sacolinhas 
são encaminhadas 100% para o caixa da LSLB. 
Presenças: 330 (17 departamentos). Representante 
da LSLB: Eulalia Herzog, 3ª tesoureira. 

Distrito Nordeste Coqueiros 
15º Congresso da Família Luterana, 11 a 13 de 

outubro de 2019, Sítio Renova Vida, Itacimirim, 

Camaçari, BA. Lema: “E não vos conformeis com 
este século, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja 
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 
12.2). Tema: “Transformados para transformar”. 
Projeto: Construção de projeto missionário por 
congregação. Presenças: 106 (3 departamentos). 
Representante da LSLB: Ana Rita de Jesus Santos, 
presidente da Região Nordeste. 

Distrito Lago Itaipu 
35º Congresso Distrital de Servas, 13 de ou-

tubro de 2019, Entre Rios do Oeste, PR. Tema: “A 
Nova vida em Cristo”. Palestra sobre o tema pelo 
pastor André Silva, e palestra motivacional, por 
Luciane Franco Bade. Oficina: Gincana bíblica 
do livro de Josué. Projeto: auxílio aos estudantes 
e escola bíblica do Distrito. Presenças: 228 (22 
departamentos). 

Distrito Centro Serrano 
1º Congresso Distrital de Servas, 20 de outubro 

de 2019, CEL Voz da Cruz, São João do Garrafão, 
ES. Lema e Tema: “Seguimos compartilhando o 
ensino dos apóstolos com a oração do Pai-Nosso”. 
Palestra: “A oração do Pai-Nosso”, pelo pastor 
Gilmar Degen. Presenças: 280 (14 departamentos). 
Filiação: este distrito pediu filiação à LSLB, e a 
mesma foi homologada no 30º Congresso Nacio-
nal da LSLB, 12 a 16 de janeiro de 2020, Foz do 
Iguaçu, PR. Presenças: 280 (14 departamentos). 
Representante da LSLB: Marli Pooch Wiedmann, 
presidente. 

Distrito Sete Quedas 
52º Congresso Distrital de Servas, 20 de ou-

tubro de 2019, CEL Emanuel, Planalto do Oeste, 
PR. Lema: “Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem 
permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito 
fruto” (Jo 15.5a). Tema: “Somos ramos da videira”. 
Palestra: Somos ramos da videira, pelo pastor 
Lineu Schencknecht. Projeto: auxílio financeiro 

DISTRITOS INFORMAM
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à Congregação de Umuarama, PR. Presenças: 
167 (11 departamentos). Representante da LSLB: 
Lígia Madalena Albrecht, presidente da Região 
Paranamasul. 

Distrito Cataratas 
45º Congresso Distrital de Servas, 26 e 27 de 

outubro de 2019, CEL Bom Jesus, Tupãssi, PR. 
Lema: “Não temas, porque eu sou contigo” (Is 
41.10). Tema: “Qual é a sua dor?”. Palestras: 1. 
Apocalipse, pelo pastor Albino Ariberto Nerling; 
2. “Não temas, porque eu sou contigo” (Is 41.10); e 
3. Qual é a sua dor? pelo pastor Adelar Munieweg. 
Projeto: 1. Capelania Hospitalar de Cascavel, PR; 
2. Cada congresso tem um desafio: o deste ano 
foi levantar valores para a construção da capela 
em Cafelândia, PR. Presenças: 179 (14 departa-
mentos). Representante da LSLB: Iris Scholz, 1ª 
tesoureira. 

Distrito Paulista 
35º Congresso Distrital de Mulheres Luteranas, 

26 e 27 de outubro de 2019, Recanto Campestre, 
Vinhedo, SP. Lema: “Se alguém está sozinho e cai, 
fica em má situação porque não tem ninguém que 
o ajude a se levantar” (Ec 4.10). Tema: “Onde estão 
aqueles que caminhavam conosco?”. Palestra 
sobre o tema, pelo pastor Leandro Hübner. Projeto: 
oferta mensal de R$ 300,00 para a Hora Luterana. 
Presenças: 174 (13 departamentos). Representante 
da LSLB: Diani Luçardo Madruga Voss, presidente 
da Região Metropolitana. 

Distrito Noroeste Gaúcho – DINORGA 
44º Congresso Distrital de Servas, 10 de no-

vembro de 2019, Alegria, RS. Lema: “Ela usava 
todo o seu tempo fazendo o bem” (At 9.36). Tema: 
“Firmadas em Cristo, fazendo o bem”. Palestra 
sobre o tema pelo pastor Geraldo Valmir Schüler, 
vice-presidente de Expansão Missionária da IELB. 
Projeto: auxílio ao estudante Mateus Rübel Prust. 
Presenças: 198 (14 departamentos). Representante 

da LSLB: Izalete Pinz Graffunder, presidente da 
Região Missioneira. 

Distrito Sul II - Dorcas 
12º Congresso Distrital de Servas, 17 de no-

vembro de 2019, CEL São João, Canguçu, RS. Lema: 
“Muitos são os planos no coração do ser humano, 
mas o que prevalece é o propósito do Senhor” (Pv 
19.21 – NVI). Tema: “Uma vida com propósito”. 
Palestra: Uma vida com propósito, pelo psicólogo 
Vilnei Roberto Varzin. Projeto: assistência social 
e crescimento espiritual para famílias carentes 
do Distrito. Presenças: 217 (15 departamentos). 
Representante da LSLB: Iris Scholz, 1ª tesoureira. 

Distrito Parque do Iguaçu 
6º Congresso Distrital de Servas, 24 de novem-

bro de 2019, CEL São João, Realeza, PR. Lema: “... 
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor” 
(Js 24.15b). Tema: “Família, plano de Deus”. Pales-
tras: 1) Família, plano de Deus, pelo pastor Jonas 
Eduardo Lindner. 2) Chamadas para brilhar, pela 
psicóloga Priscyla Kunzendorff Lindner. Projeto: 
financiamento do Congresso Infantil – meio 
salário mínimo por departamento. Presenças: 
125 (6 departamentos). Representante da LSLB: 
Lígia Madalena Albrecht, presidente da Região 
Paranamasul. 

Distrito Concórdia – DICON 
34º Congresso Distrital de Servas, 24 de no-

vembro de 2019, Sociedade Esportiva e Recreativa 
de Nova Estrela, Arabutã, SC. Lema: “Muitas 
mulheres são exemplares, mas você a todas 
supera” (Pv 31.29). Tema: “Autoestima”. Palestra 
sobre o tema pela psicóloga Núbia Fernanda de 
Lima Pietzsch. Projeto: auxílio financeiro a duas 
congregações do Distrito para adequações no 
patrimônio (Lei de Acessibilidade). Presenças: 310 
(18 departamentos). Representante da LSLB: Marli 
Pooch Wiedmann, presidente. 
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SERVAS DO SENHOR
A Liga de Servas Luteranas do Brasil (LSLB) é uma organização de serviço da Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil (IELB). Endereço: Av. Lucas de Oliveira, 894; bairro 
Mont’Serrat; Porto Alegre, RS; CEP 90440-010.
www.lslb.org.br
 

Diretoria
Presidente: Marli Pooch Wiedmann – Av. Brasília, 180, Bairro Nossa Senhora das 
Graças  92025-460 - Canoas, RS. Fone (51) 99653-0918 presidente@lslb.org.br
1ª Vice-presidente: Tânia Eloisa Voigt Kopereck – Rua General Osório,  416. Bagé, 
RS  CEP  96400-100. Fone (51)99967-8137 - projetos@lslb.org.br
2ª Vice-presidente: Loci Marinês Narcizo Gobetti  
presidente2@lslb.org.br
1ª Secretária: Ângela  Neumann Schünke - lslb@lslb.org.br
2ª Secretária: Gudrun Amsberg de Almeida - secretaria2@lslb.org.br
3ª Secretária: Olga Beatriz Hepp Hannes - contato@lslb.org.br
1ª Tesoureira: Iris Scholz – Travessa Arvoredo, 67, bairro São João Batista; CEP 
93022-320; São Leopoldo, RS. Fone (51) 3591-8554 e 99163-1955 - tesouraria1@lslb.
org.br
2ª Tesoureira: (responsável pelo pagamento da revista Servas): Márcia Silveira 
Wiltgen – Rua da Paz, 139, bairro Imperial; Concórdia, SC; CEP 89.709-000. Fones 
(49) 3444-0940  e 99104.2028 - assinaturas@lslb.org.br
3ª Tesoureira: Eulalia Herzog – tesouraria3@lslb.org.br - Rua Paulo Setúbal, 2478, 
Bloco 1, apto 01 CEP 81670-670, Curitiba, PR. (41) 996264650 e (41) 3378-4200
Conselheiro: pastor Rubens José Ogg 

Conselho Fiscal
Titulares: Marli Dockhorn Lemke, Carmen Edela Fach de Oliveira e  Neide Lemke.
Suplentes: Astrid Irlaine Fassbinder Malaszkiewicz, Adriana Voigt Poock  e  
Miriam Venske Knoblauch.

Comissão da revista Servas do Senhor
Coordenadora: Candace L. Albrecht Lassig - Fone (51) 98939-7993 - revista@
lslb.org.br. Conselheiro da comissão e revisor teológico: Edgar Lemke; 2ª vice-
presidente: Loci Marinês Narcizo Gobetti; 2ª tesoureira: Márcia Silveira Wiltgen; 
coordenadora da CCE: Nádia Blum; colaboradoras: Dâmaris A. Feld, Elaine 
Stahlhoefer, Rosemarie Lange, Márcia Ruppenthal Otharan. Deutscher Teil: 
Edelgard Zimmermann; revisora: Marie Luize Heimann; conselheiro e revisor 
teológico: pastor Éderson Vorpagel.

Comissão de Crescimento Espiritual (CCE)
Nádia Blum (coordenadora) – cce@lslb.org.br, Carmen Regina Rain, Marli Lenir 
Schüler Buss, Ursula Ana Neumann e 1ª vice-presidente Tânia Eloisa Voigt 
Kopereck, pastor e professor Raul Blum (conselheiro). 

Região | Presidente | Tesoureira
Catarinense | Maria Terezinha Pereira Starosky | Margitte Beck Waiduschat
Centro-Oeste | Maria de Nazareth Danzmann | Cecília Ferreira da Silva 
Espírito Santo-Minas | Neyva Timm do Carmo | Alini Ewald Eller 
Metropolitana | Neide Hübner |Jane Aparecida Lemes Lopes
Missioneira | Izalete Pinz Graffunder  | Mônica Raquel Grade  
Nordeste | Jane Denise Serafim de Oliveira | Ana Rita de Jesus Santos 
Noroeste | Rosângela Holando dos Santos | Angela Cutolo  
Norte | Adriana Cláudia Dias Leite | Irineia Littig Sontag da Silva  
Oeste | Rosangela Franciela Cordazzo Poganski| Maria Teresa Rodrigues Hachbardt  
Paranamasul | Maria Elizabete Bobato Retzlaff | Cleusi Teresinha Bobato Stadler 
Sul | Rosie Guites Pfluck | Dulce Lires Dittberner Weber

Revista Servas do Senhor 
ISSN 2525-4286

Sacolinhas e Multiplicação dos 
Talentos
Caixa Econômica Federal, agência: 1761. 
Conta Corrente: 1130-0 (operação 003). 
O valor das ofertas deve ser enviado 
para o distrito, que repassa para a LSLB. 
Após o depósito é necessário informar a 
1ª tesoureira Iris Scholz. (51) 3591-8554/ 
(51) 99163-1955 – tesouraria1@lslb.
org.br

Assinaturas
Valor anual: R$ 34,00 (até 31/05) 
Após 1º/06: R$36,00
Assinatura para o exterior: 30 dólares
(incluindo gastos de correio)

Informações bancárias
LIGA DE SERVAS LUTERANAS DO BRASIL
Banco do Brasil, Agência 2987-4,
Conta Corrente 48871-2.
Responsável: Márcia Silveira Wiltgen 
(2ª tesoureira).
Rua da Paz, 139, bairro Imperial, 
Concórdia, SC. CEP 89709-000.
Fones (49) 3444.0940 / 99104.2028
assinaturas@lslb.org.br

Gestão do site e rede sociais
Olga Beatriz Hepp Hannes - 3ª secretária 
contato@lslb.org.br
Raquel A. de Almeida - rachamsberg@
gmail.com
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Porto Alegre, RS. 
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LSLB

Sião comemora 60 anos

No dia 4 de setembro de 2019, o Departamento de 
Servas da Congregação Sião, da Linha 26, Ajuricaba, 
RS, fundado no dia 2 de setembro de 1959, comemorou 
60 anos, com devoção, confraternização e revelação 
da amiga secreta de oração. As reuniões ocorrem duas 
vezes ao mês, sempre às quartas-feiras, com devoções, 
estudo bíblico, acompanhadas pelo pastor. Também 
destacamos algumas atividades desenvolvidas pelas 
servas: ornamentação do altar, participação em 
projetos da Congregação, visitas a doentes, levando 
o consolo da Palavra de Deus, organização de chás 
para integração da Congregação. As servas sempre 
colaboram para desenvolver os projetos da LSLB e 
participam das visitas das amigas secretas do 

Distrito Vale do Rio Ijuí (Divari). Os momentos 
marcantes nos quais as servas se fazem presentes: os 
congressos distritais, nacionais e encontros regionais 
da Região Missioneira. 

Projetos desenvolvidos pelo Departamento de 
Servas: auxílio à escola dominical; visitas ao Centro de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACON) de Ijuí, RS, 
com músicas e distribuição de material evangelístico; 
e, a cada três meses, são feitas bolachas e levadas 
ao Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), atendendo ao 
Projeto Assistência Espiritual Cristã nos hospitais, 
assistindo em amor. 

Em 2019, cada serva foi presenteada com uma 
assinatura da revista Servas do Senhor, no mês do 
seu aniversário, e foi desafiada e incentivada a seguir 
renovando a assinatura a cada ano.

O Departamento de Servas Sião, após 60 anos, 
continua com o mesmo objetivo desde sua fundação: 
seguir o exemplo de Dorcas.

Louvamos e agradecemos a Deus de todo coração 
pelos 60 anos de fundação do Departamento de Servas 
da Congregação Sião. Nada do que foi feito teria sido 
possível sem a bênção de Deus, a quem rendemos 
nosso louvor, honra e glória. 

Odete Mittman Scheunemann
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As servas da Comunidade Sião, de Santo Ângelo, RS, realizaram um chá festivo no dia 8 de outubro de 2019, 
em comemoração aos 90 anos de bênçãos da Comunidade.

Estiveram presentes vários departamentos de servas da IELB e também de outras denominações religiosas 
de Santo Ângelo e cidades vizinhas. Participaram 145 pessoas.

Agradecemos a Deus pelas inúmeras bênçãos nestes 90 anos da Comunidade.

A presidente da LSLB, Marli Pooch Wiedmann, 
representou a LSLB na 35ª Convención Nacional de 
Damas – DELPA, nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, 
em Santa Rita, Paraguay. O lema foi “Amemos a Dios 
sobre todo”, e o tema: “Pongan toda su atención en el 
reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, 
y recibirán también todas estas cosas”  (Mt 6.33). 
Palestras: 1. “La vida es como una rosa”, ministrada 
pelo pastor Gerardo Wagner, e 2. “Ansiedad y depre-
sión”, pela psicóloga Valkíria Baumgarten. Estudo 
Bíblico: “Por lo tanto, pongan su atención en el reino 
de los cielos” (Mt 6.33). Projeto: Misión IELPA, Ayuda 
de misericordia, Misión Chaco Central. Estiveram 
presentes 193 pessoas, de 13 departamentos.
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Comunhão e crescimento 
espiritual

No dia 8 de dezembro de 
2019, aconteceu o encerramento 
das atividades do Departamento 
de Servas de Alto Alegre dos 
Parecis. Para esse momento es-
pecial foi convidada também a 
diretoria distrital da LSLB, Vale 
do Guaporé. A programação foi 
a seguinte: momento de louvor, 
dinâmica, conduzida pelo pastor 
Michael Reinicke, e devoção, so-
bre o tema “Com laços de amor e 

de carinho, eu os trouxe para perto de mim” (Oséias 11.4a), conduzida pela presidente do Departamento, 
Rosalinda Zimermann. Foi uma oportunidade maravilhosa que nosso Deus nos permitiu, para comunhão 
e crescimento espiritual. “Oh! como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Sl 133.1).

Todo final de ano, um carinho especial é dedicado 
aos idosos por parte do Departamento de Servas da 
Congregação Redentor, de Igrejinha, RS. Acompanha-
das por seu pastor, Emerson Zielke, realizam visitas 
às geriatrias da cidade, levando o verdadeiro Natal de 
Jesus aos idosos por meio de lindos hinos natalinos, 
mensagem e oração. Em parceria com a Hora Lutera-
na, é entregue um devocionário Cinco Minutos com 
Jesus em cada um dos lares visitados, a fim de que a 
Palavra de Deus esteja presente em cada dia do novo 
ano. As servas também levam doces e salgados para 
um momento de confraternização com os idosos.

Servas visitam geriatrias
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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

Sylvina Drumm completou 91 anos no dia 21 
de setembro de 2019. Comemorou junto com seus 
familiares e amigos essa data tão especial! Ela 
é serva fundadora e ativa do Departamento de 
Servas e da Congregação São Paulo, Serra Alta, da 
Paróquia Redentor, de Seara, SC. A mensagem deste 
dia foi baseada no salmo 121, e dona Sylvina cantou 
“Graças dou por esta vida”, em gratidão a Deus 
pelo que ele tem feito em sua vida. Casou-se com 
Osvino Drumm em 1959, e, nesta longa caminhada, 
foi sempre um exemplo de fé para suas duas filhas, 
dois filhos, 20 netos, 19 bisnetos e uma tataraneta! 
“Elevo os meus olhos para os montes: de onde me 
virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR, que 
fez o céu e a terra”(Sl 121.1-2).

Aniversário Sylvina Drumm 

Vida eterna
Zeli Müller Lazzari, nossa amada serva, filha, 

esposa, mãe, irmã, avó, tia, amiga, comadre, 
cunhada, lutou bravamente contra o câncer. No dia 
2 de setembro de 2019, Deus a chamou. Ela alcançou 
a idade de 57 anos. Foi casada com Antônio Lazzari 
(em memória). Deixou enlutados seus filhos Vanes-
sa, Marco e Ana Cláudia; genros Rodrigo, Cleverson e 
nora Dayane e os netos Lorenzo e Mateus, toda a fa-
mília, amigos e Congregação. Zeli foi membro ativo 
em todas as programações de sua Congregação São 
Marcos, em Maringá, PR. A cerimônia fúnebre foi 
conduzida pelo pastor local, Edson Elmar Müller, e 
também fizeram uso da palavra os irmãos pastores 
Ailton José Müller e Joel Müller.

Quitéria Rosa Reis Muller




