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APRESENTAÇÃO

Está em suas mãos o Semente de Esperança 2019. Muitas mãos se
empenharam para realizar esta bonita semeadura coletiva através de um
mutirão de produção de conhecimento que reúne os saberes de tanta
gente. São pessoas empenhadas em trazer palavras de esperança e motivação em meio a um mundo carregado por uma realidade obscurecida
por tantas injustiças. Em cada meditação, há muita reflexão e oração,
perseverança e resistência, que brota do chão da vida diária com suas
diferentes vivências.
Este ano o Semente de Esperança contou com a parceria da Associação Pella Bethânia, que é a instituição de longa permanência mais
antiga da IECLB. Situada no município de Taquari/RS, às margens do
rio com o mesmo nome, a Associação Beneficente Pella Bethânia quer
levar adiante seu compromisso de ser espaço de vida digna para as pessoas que nela residem e ser portadora do testemunho de que a busca por
vida com dignidade nos coloca no caminho profético do Evangelho.
Que a leitura das meditações diárias possa trazer conforto na dor,
alegria e fortalecimento para a jornada diária com seus muitos desafios.
Lembremos que, a cada amanhecer, Deus nos chama através de sua
graça e seu amor – que sempre está acima de tudo – para viver e caminhar juntas e juntos!
Marli Lutz
Associação Beneficente Pella Bethânia
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LUTERO PARA NOSSOS DIAS
Orientações
A Equipe Redacional de Semente de Esperança (SE) solicitou a Albérico Baeske proceder a uma seleção de passagens de
Martim Lutero, deixando a seu critério a temática. Baeske decidiu
selecionar textos em que Lutero aborda o pecado.
Sem um entendimento aproximado dessa abordagem, fica
fechado seu testemunho de Jesus Cristo (ver SE 2018). Aquela
abordagem e esse testemunho se exigem mutuamente. O pecado
tem poder e Jesus Cristo vem para derrubá-lo. Lutero os vê em violento confronto. Ele experimenta a submissão ao pecado e confessa
Jesus Cristo, que o liberta do poder do pecado e o leva a resistir-lhe.
As passagens constam de:
MARTINHO LUTERO. Obras Selecionadas / OSel
Até a presente data são 13 volumes.
São Leopoldo: Sinodal / Porto Alegre: Concórdia, 1987- .
MARTIM LUTERO. Catecismo Menor / CMe
Versão Popular, texto oficial e autorizado para uso na IECLB.
21. edição atualizada.
São Leopoldo: Sinodal, 2016.
LIVRO DE CONCÓRDIA: As Confissões da Igreja Evangélica
Luterana / LC
6. ed. Tradução e notas de Arnaldo Schüler.
São Leopoldo: Sinodal / Porto Alegre: Concórdia, 2006.
IGREJA EVANGÉLICA DE
CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL
Livro de Canto da IECLB. São Leopoldo: Sinodal, 2017.
D. MARTIN LUTHERS WERKE – kritische Gesamtausgabe / WA
Weimar: Böhlau, 1883- .
6

As passagens selecionadas são precedidas de breves introduções e títulos que Baeske formulou, seguidas pelas referências
de praxe: edição, número do volume, páginas (e linhas, quando
aparecem impressas). No caso da WA, menciona-se ainda o tradutor. Os textos de Lutero foram originalmente publicados em latim
e alemão.
Quem medita as passagens de Lutero na sequência aqui apresentada, talvez comece a desistir de ver no pecado um deslize moral
inofensivo e principie a notar algo de sua magnitude e do início de
sua destruição. Tudo em e por causa de Jesus Cristo.
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Lutero para nossos dias
Martim Lutero experimenta vitaliciamente o poder do
pecado nas mais diversas formas e situações. Sempre de novo e
de maneira diferente, reﬂete tal experiência à base do testemunho
bíblico. Este o conscientiza da origem e essência, da abrangência e
profundidade do pecado. Mais ainda: o testemunho bíblico o certiﬁca de que apenas a fé em Jesus Cristo apreende a enormidade do
pecado – e o desmonte dele. Mesmo assim, Lutero, enquanto nesta
vida, professa consternado o poder em si do pecado.

O pecado – sua imensidão
“Caso a pessoa chegasse a sentir a imensidão do pecado, ela não
conseguiria viver mais nenhum instante. Tal é o poder do pecado.
Daí fica patente que também nós [cristãos/ãs] de longe não
captamos ainda a verdadeira definição do que vem a ser o pecado.
Captamos tão-só significados aproximados e termos enigmáticos em
relação a ele.”
(WA 39/II, 1932/1964, 210.20-2.25s.
Tradução de A. Baeske)

Participe do mutirão Semente de Esperança 2020
Compartilhe sua fé e suas experiências de vida.
O Semente de Esperança aguarda a sua meditação.
Escreva um texto, que pode ser redigido à mão (entre 20
e 25 linhas)
ou digitado (900 a 1.200 caracteres com espaço simples).
Envie até o dia 31 de março de 2019 para
Pastoral Popular Luterana
A/C Paróquia Ev. IECLB
Centro
89887-000 Palmitos/SC
sementedeesperanca@pastoral.org.br
ou para
eloineuhaus@hotmail.com
(coordenador do SE)
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ADEUS ANO VELHO –
FELIZ ANO NOVO
“Adeus ano velho! Feliz ano novo! E
que tudo se realize no ano que vai nascer.
Muito dinheiro no bolso e saúde pra dar e
vender”.
Nesta época do ano ouvimos muito
esse refrão. Damos adeus a mais um ano
que passou, que recebemos como presente
de Deus. Podemos festejar as conquistas
e aprender com os erros cometidos. Feliz
ano novo! Que tudo se realize no ano que
vai nascer. Diante de nós está algo desconhecido, mas que com temor e fé em Deus
podemos enfrentar.
Muito dinheiro no bolso... não precisamos de muito para ser feliz. O mais importante na vida não são as coisas, mas sim as
pessoas com as quais Deus nos presenteia.
E saúde pra dar e vender... Manter a
saúde é um desafio no tempo em que vivemos, pois o que mais ouvimos são as pessoas dizendo que não têm tempo. Não têm
tempo pra descansar de forma adequada,
não têm tempo para a família, não têm
tempo para cuidar da alimentação, não têm
tempo para fazer exercícios físicos, não
têm tempo para cuidar de si.
Que o ano novo seja recebido por nós
como um verdadeiro presente, e que possamos colocar nossa vida, nossos sonhos,
nossa família aos cuidados de Deus, na certeza de que Ele está sempre conosco e nos
dá o que precisamos.
Fabiani Appelt
Três de Maio/RS

JANEIRO
Terça
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Porque Deus amou
o mundo tanto, que
deu o seu único Filho,
para que todo aquele
que nele crer não
morra, mas tenha a
vida eterna.
João 3.16

Dia Mundial da Paz

1804: Independência do Haiti,
1º estado soberano da
América Latina graças
à insurreição vitoriosa
dos escravos
1933: Triunfa a causa de
Sandino e o exército
dos EUA deixa a
Nicarágua
1955: Criada a 1ª Liga
Camponesa, no
engenho de fogo morto
Galiléia, em Vitória de
Santo Antão/PE
1959: Rebeldes de Fidel
Castro tomam Havana.
Vitória da Revolução
Cubana
1994: Levante indígenacamponês zapatista em
Chiapas (FZLN), sul do
México
2003: Lula, sindicalista
metalúrgico, toma
posse como presidente
eleito
Janeiro  9

02 JANEIRO
Quarta
Abraão creu e foi
abençoado; portanto,
todos os que creem
são abençoados como
ele foi.
Gálatas 3.9

1904: Marines (Corpo de
Fuzileiros Navais
dos Estados Unidos)
desembarcam na
República Dominicana
“para proteger
propriedades e
interesses dos EUA”
1979: Francisco Jentel,
defensor dos índios e
lavradores, vítima da
Segurança Nacional
1981: Assassinado por
grileiros no PA José
Manuel de Sousa, o Zé
Piauí

10  Janeiro

MUDANÇAS A PARTIR DE CRISTO

Muitas vezes reclamamos da vida, do
ano que passou. Queremos que tudo e todos
mudem ao nosso redor. Contudo, nós mesmos não queremos mudar e muito menos
queremos permitir que Jesus Cristo mude e
transforme nossa vida ou nosso ano.
Nesse sentido quero trazer o exemplo de uma mulher que, durante muito
tempo, resistiu ao convite para participar
da OASE. Ela sempre arrumava uma desculpa para continuar a ter os seus motivos
corriqueiros para reclamar da vida.
Um dia ela finalmente foi, gostou e
hoje participa ativamente. E conversando
na atualidade com ela, podemos dizer que
é uma nova mulher, com uma outra mentalidade, que vive e age completamente
diferente do que no passado. E por quê?
Porque ela teve sua vida transformada a
partir dos encontros e atividades do grupo.
Isto a renovou, libertou-a de sua tristeza e
mau humor, fortalecendo nela a fé e a esperança. Ela mesma abriu as portas de sua
vida, para que Jesus varresse para fora toda
a tristeza, mau humor e colocasse em seu
lugar a fé e a esperança.
Eu espero que cada um e cada uma de
nós, frente a esse novo tempo, possamos
permitir que Jesus seja a luz, a fé e a esperança da nossa vida nesse novo ano.
Adilson Koch
Ibirama/SC

BOA VIAGEM! VÁ COM DEUS!

JANEIRO
Quinta

Era madrugada e eu estava na estrada
a caminho de casa, dirigindo sozinho.
Naquele horário e com chuva, a rodovia
estava bem vazia. Aparentemente, minha
única companhia era a música que tocava
no rádio do carro. O cansaço e a atenção
que precisava ter por causa da chuva e da
estrada desconhecida aumentavam ainda
mais o desejo de estar logo em minha casa,
tomar um banho e descansar.
Por fim, preciso parar numa praça de
pedágio. Abaixo o volume do rádio, faço o
pagamento, pego o comprovante e o atendente me deseja “Boa viagem! Vá com
Deus!” Imediatamente desperto dos meus
pensamentos e esqueço da vontade de chegar logo em casa para agradecer ao atendente e lhe desejar um bom trabalho.
Eu sabia que ainda precisava percorrer vários quilômetros até em casa, mas
continuei a viagem mais feliz, pois tive a
consciência de que o atendente do pedágio
havia me desejado uma bênção. A partir
desse momento me dei conta de que, na
verdade, eu não estava indo sozinho, mas
que Deus me acompanhava o tempo todo,
me guardando de todos os perigos. Sentir
essa companhia e presença do Senhor me
fez perceber que eu havia aceitado a bênção que aquela pessoa estranha havia me
desejado.
Que possamos sempre estar conscientes
da bênção que é a companhia e a proteção
de nosso Criador!
Wilson Ebsen
Maringá/PR
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Que a graça do
Senhor Jesus Cristo
esteja com todos
vocês!
Filipenses 4.23

1537: Artigos de Esmalcalde
(definem os
fundamentos de fé
entre os luteranos)
1981: Diego Quic, catequista
indígena, desaparecido
na Guatemala
1991: A CPT denuncia a
escravização de 4.500
trabalhadores rurais
Janeiro  11

04 JANEIRO
Sexta

O RELÓGIO PERDIDO!

Tu és o meu
esconderijo e o meu
escudo; eu ponho a
minha esperança na
tua promessa.

Certa vez um fazendeiro perdeu um
valioso relógio no celeiro. Preocupado,
ele procurou, revirou todo o feno, mas não
obteve sucesso.
Insatisfeito com a perda, ele apelou
a um grupo de crianças que brincava do
lado de fora do celeiro. Prometeu a elas
uma recompensa a quem encontrasse seu
relógio.
As crianças em alvoroço correram para
dentro do celeiro. Foi aquela algazarra!
Cansadas, as crianças desistiram, dando-se por vencidas. E ficaram convencidas,
junto com o fazendeiro, de que o relógio
não estava lá.
Uma das crianças se aproximou do
fazendeiro e pediu a chance de ficar sozinha no celeiro e em silêncio. Depois de um
tempo, o garoto saiu do celeiro com o relógio em suas mãos.
O fazendeiro feliz e surpreso perguntou
como ele havia conseguido, e o garoto respondeu: – Apenas fiquei em silêncio para
escutar o tique-taque do relógio e fui até
ele.
Quando quisermos achar respostas,
soluções, normalmente devemos silenciar.
Acalmar nossa mente e o nosso coração,
saindo de todo alvoroço, confusão. Jesus
nos ensinou isso com a sua vida e nos recomendou isso quando falou sobre a oração.
A ansiedade só nos distancia das respostas
e soluções certas.
Que tal tirar tempo diário para orar e
acalmar seu interior? Veja o quanto isso
vai lhe ajudar a encontrar respostas para a
sua vida!

Salmo 119.114

1960: Morre em acidente o
escritor franco-argelino
Albert Camus
1985: Assassinado pela
PM do PA Quintino
Silva Lira, herói dos
posseiros da Gleba
Cidapar
1988: Morre o cartunista
Henfil (43 anos) no Rio
de Janeiro
2005: Corte Suprema do
Chile autoriza processo
contra Pinochet por
crimes da “Operação
Condor”

12  Janeiro

Carlos Ernesto Wendland,
Vera Cruz/RS

MUDANÇA DE ROTA

JANEIRO
Sábado

Eles vieram de longe. Queriam ver o
menino. Uma estrela reluzente apontava
o rumo, mas não o lugar exato. Por isso,
perguntavam: Onde podemos encontrar o
menino?
Ao ser perguntado sobre onde encontrar o menino, o rei Herodes assustou-se.
Mandou chamar esses homens estranhos
para uma reunião secreta no palácio. Ali,
na conversa com eles, usou de toda astúcia
para manter o controle sobre a situação.
Quando, enfim, conheceram o menino,
a vista desses sábios homens se abriu, e
eles sentiram um forte desejo de retornar
por outro caminho. Os poucos momentos ao pé da manjedoura trouxe-lhes uma
experiência tão forte que tirou o valor dos
livros pesados que antes davam orientação
a eles. Na estrebaria conheceram a singeleza desarmada e sem ambiguidades no
olhar acolhedor da criança. E a estrela! Ela
trazia luz e transparência a cada gesto. Sim,
eles queriam voltar por outro caminho. Um
caminho que, talvez, ainda precisava ser
aberto. Um caminho novo. Uma mudança
de rota.
Sílvio Meincke
Schwäbisch Hall/Alemanha
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Por isso voltaram
para a sua terra por
outro caminho.
Mateus 2.12b

1960: Morre em acidente o
escritor franco-argelino
Albert Camus
1985: Assassinado pela
PM do PA Quintino
Silva Lira, herói dos
posseiros da Gleba
Cidapar
1988: Morre o cartunista
Henfil (43 anos) no Rio
de Janeiro
2005: Corte Suprema do
Chile autoriza processo
contra Pinochet por
crimes da “Operação
Condor”
Janeiro  13

06 JANEIRO
Domingo
Entraram na casa
e encontraram o
menino com Maria,
a sua mãe. Então se
ajoelharam diante
dele e o adoraram.
Depois abriram os
seus cofres e lhe
ofereceram presentes:
ouro, incenso e mirra.
Mateus 2.11

Dia da Epifania

1848: Os guaranis são
declarados cidadãos
paraguaios por decreto
de Carlos A. López
1915: Reforma agrária
no México, fruto da
revolução, pioneira na
partilha dos latifúndios
latino-americanos
1927: Tropa dos EUA ocupa
a Nicarágua para
combater Sandino,
só saem em 1933
e deixam o ditador
Anastácio Somoza no
poder
1994: Assassinado Oswaldo
Cruz, presidente
do Sindicato dos
Rodoviários do ABC
(SP)

14  Janeiro

O QUE NÓS TEMOS
PARA DAR HOJE?
O dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos,
também é conhecido, no calendário litúrgico, como Epifania. Este é o dia em que
os magos do Oriente foram ver Jesus e lhe
entregaram seus presentes, ouro, incenso e
mirra.
Epifania me faz recordar a minha infância, na casa de meus avós, onde vivi até
os 15 anos de idade. A avó observava e
transmitia adiante tradições ligadas a datas
litúrgicas. No dia de São Nicolau, 6 de
dezembro, eram armados o pinheirinho e
o presépio. Em baixo do pinheirinho havia
um enorme tapete verde, que era produzido
por arroz que a avó semeava. Esse tapete
permanecia verde até que o pinheirinho
era retirado, no dia dos Reis Magos, 6 de
janeiro.
Importante para a nossa espiritualidade
foram as histórias bíblicas que a avó contava quando estávamos reunidos em torno
do pinheirinho. Antes do Natal, ajudávamos a avó a fazer muitas bolachas que o
papai Noel vinha pintar de noite, misteriosamente. As bolachas e demais doces que
recebíamos no Natal só podíamos comer
depois do dia dos Reis Magos. Tudo isso
era maravilhoso, pois o Natal, dessa forma,
se tornava mais doce. O que nós preparamos hoje com amor para Jesus?
Isitor Dahm
Novo Machado/RS

E DEUS SE REVELA DO AVESSO!

JANEIRO
Segunda

Deus se revela ao mundo de muitas
maneiras e de formas inusitadas. Nos relatos bíblicos, vemos que o Seu jeito é diferente do que estamos acostumados: Ele
sempre vem do avesso! Nós procuramos
Deus no brilho, na pompa, no extraordinário. E Ele vem na dificuldade, na pobreza,
na margem, no cotidiano e nas pessoas
que o acolhem. Um rei que não nasce no
palácio; um mensageiro que não vem com
cavalos velozes e importados, mas de sandálias com a poeira das estradas. Também
não grita nas praças das cidades. Suas
ordens não são autoritárias, nem ameaçam
ou condenam.
O Deus Emanuel, Deus presente, nunca
perguntou pela religião das pessoas que o
buscavam, nem pela sua profissão, escolaridade, cor da pele, nacionalidade ou
gênero. Seu propósito sempre foi curá-las,
livrá-las de seus tormentos e amarras, de
suas dores e mostrar-lhes um outro modo
de viver baseado na verdade e no amor.
Que a nossa fé em Cristo nos conduza
em direção às pessoas. Que assim como os
magos, guiados pela estrela mesmo sem
saber ou enxergar ao certo, também nós
nos deixemos guiar pelas palavras e ensinamentos de Cristo, para que a Sua luz brilhe em nossa escuridão.
Anelise Lengler Abentroth
Santa Cruz do Sul/RS
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Depois de receberem
a ordem do rei, os
visitantes foram
embora. No caminho
viram a estrela, a
mesma que tinham
visto no Oriente. Ela
foi adiante deles e
parou acima do lugar
onde o menino estava.
Mateus 2.9

1864: Criação dos Voluntários
da Pátria. Senhores
alistam escravos em
seu lugar: dos 160 mil
brasileiros mortos na
Guerra do Paraguai, 90
mil são negros
1885: Movimento da
Cabanagem, vitorioso,
ocupa Belém do Pará
1890: Decretada a liberdade
de culto no Brasil
1981: Grileiros assassinam
no PA o líder rural
Sebastião Mearim
1983: Felipe e Mary
Barreda, cristãos
revolucionários,
assassinados pelos
“contras” na Nicarágua
Janeiro  15

