Editorial
Há um mês e meio atrás, enviamos a edição nº 10 do “Atualidades” com as informações, em especial, do
encontro de representantes sinodais. Agora já segue nova edição, porque uma decisão comentada na última
edição teve seu encaminhamento e importa que isso seja divulgado o mais rápido possível. Trata-se do
Calendário de Advento (vejam mais abaixo). Como se trata de uma iniciativa nova, com data marcada – o
período de Advento – importa divulgarmos essa boa nova o quanto antes e o mais amplamente possível.
Além de ser algo novo, que busca resgatar a presença da OGA junto às crianças, há a feliz coincidência de
que o lançamento desse calendário se dá quando a oferta nos cultos (1º Domingo de Advento) é para a
OGA. Por isso o folheto com a motivação para a oferta também terá na frente a reprodução do calendário.
Além disso, também já estamos em condições de divulgar o novo folheto com os materiais da OGA para a
edificação de comunidade, respectivamente
para apoio a iniciativas da OGA em favor das
comunidades.
Durante a realização da reunião da Presidência
da Igreja com os Pastores/a Sinodais em São
Leopoldo, nos dias 17 a 21, aproveitei a
oportunidade para fazer uma visita e falar
rapidamente sobre alguns tópicos relativos à
OGA, especialmente para divulgar o novo
produto – o calendário de Advento.

Diretoria
A Diretoria da OGA esteve reunida no dia 11 de setembro. Na pauta da reunião, entre outros assuntos,
foram definidos os projetos a serem apoiados na Ação Confirmandos 2014: PROLUDUS O Caminho, em
Gravatá/PE e a Escola Comunitária Raio de Sol, mantida pela Associação Evangélica de Ação Social, ligada à
Comunidade da Ascensão de Novo Hamburgo. Sobre projeto a ser apoiado por IECLB-Selos tem algo
encaminhado, mas ainda não bem definido. Outro assunto foi a definição do catálogo de produtos (novos
cartões, redefinição de valores) e o encaminhamento de materiais para o 1º domingo de Advento (flyer e
liturgia). Além disso, voltamos a refletir sobre o futuro da OGA, especialmente no que se refere ao aumento
de arrecadação de recursos para poder ajudar mais (tema específico do seminário de 2012). Voltamos a
destacar a importância de continuar a investir na divulgação da OGA e na menção das diferentes formas de
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doação, pouco conhecidas entre nós, qual seja a de oferta de dinheiro para a OGA ou um projeto específico
da OGA, ao invés de presentes por ocasião de datas festivas.
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Ação Criança
Como foi amplamente comentado na última edição do “Atualidades”, o seminário dos representantes
sinodais da OGA em julho se ocupou especificamente em torno do tema: criança. Como vamos recuperar
algo daquilo que era a ação mais marcante da OGA no passado – a coleta infantil? Como vamos conseguir
envolver as crianças nas ações da OGA? O que podemos fazer para as crianças?
O primeiro resultado está aí: a participação no calendário de Advento. Há alguns anos, a Secretaria de
Formação, que elabora o conteúdo, e a Editora Sinodal, que publica o “Amigo das Crianças”, na edição de
dezembro, incluem o Calendário de Advento. A partir desse ano, a OGA se incorpora nesse mutirão e faz
desse calendário mais um de seus materiais em favor da edificação de comunidade, mais especificamente
para as crianças nas comunidades. E isso vem bem ao encontro de outro aspecto. O lançamento do
calendário, no início do Advento, coincide com as ofertas para a OGA no 1º Domingo de Advento. Portanto,
aqui já vai o desafio para as comunidades: aproveitem esse subsídio para contribuir na formação na fé das
crianças! Há duas possibilidades para tal: a própria comunidade adquirir, via Editora Sinodal, exemplares
para oferecer às crianças do culto infantil, para as crianças na creche da comunidade. A outra é ter mais
exemplares à disposição para oferecer para as famílias adquirirem.
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Notícias das Comunidades
Comunidade de Rolantinho, Paróquia de Rolante/RS
Foi de extrema importância receber este auxílio. Houve muitas críticas quanto ao telhado, especialmente de
alguns membros que diziam que não iam conseguir fazer o serviço bem feito, devido à falta de verba. Mais
uma vez Deus se colocou acima de toda e qualquer vaidade e, com o auxílio da OGA, foi mostrado que se é
capaz quando se confia em Deus e na comunhão que este Deus
proporciona. De fato, melhorou muito a qualidade do ambiente.
Não há mais goteiras dentro da igreja, o cheiro de mofo está
sendo sanado aos poucos e a igreja continua bela.
Logo mais sai o mutirão de limpeza e pintura da parte externa!
Que Deus abençoe sempre a OGA e que ela possa continuar
prestando esse maravilhoso serviço diaconal às comunidades.
Muito obrigado!

Comunidade de Cachoeirinha/RS
Diante das dificuldades financeiras enfrentadas por nossa comunidade, o auxílio recebido da OGA é de
fundamental importância. A nossa comunidade é marcada pelo cisma causado pelo movimento carismático.
E apesar de estarmos lutando muito para que a mesma seja reconstruída, sabemos que ainda há muito o
que fazer. Sabemos que a nossa caminhada ainda será longa. Mas também sabemos onde queremos chegar.
Pois todos nós, membros, presbíteros e o Pastor, queremos o mesmo; que é ver a nossa comunidade viva,
firme e alegre em sua missão.
Sendo assim, agradecemos muito e sinceramente a cada um de vocês que nos estendeu esta valiosa mão.
Muito obrigado e que Deus os abençoe a todos.

Depoimento de Representante
A partir de julho de 2013 tenho a satisfação e a oportunidade de integrar o grupo de representantes
sinodais da OGA. Particularmente, tenho acompanhado os trabalhos e o empenho da OGA dentro da
missão de Deus neste mundo já de longa data. Uma inserção um pouco mais ampla e intercultural me foi
possibilitada durante o período de formação em que moramos por 4 anos na Alemanha. Naquela
oportunidade, pude conhecer o GAW local (Baviera), trabalhando e auxiliando no próprio escritório. Da
mesma forma, em contato com a diretoria local e participando de “dias em comunidade” com “Stands” de
divulgação, percebi como é importante que a proposta de trabalho seja divulgada e que os membros
conheçam o trabalho da OGA. Semelhantemente ao Brasil, também lá este trabalho é mantido por pessoas
e corações comprometidos com o evangelho e com sua missão.
Inquestionável é o papel da OGA em nossas comunidades brasileiras, bem como seu testemunho, inclusive
para além de nossos muros. A OGA representa uma ferramenta viva de testemunho, solidariedade e amor
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ao próximo dentro do contexto da IECLB. Por isso, entendo minha tarefa, não apenas como sendo a pessoa
responsável pelo encaminhamento de formulários de ajuda e auxílio, mas como um colaborador e
facilitador para que este papel tenha possibilidades de continuar sendo exercido. Soma-se a necessidade de
que, como representantes, nos empenhemos em nossos Sínodos pela divulgação dos propósitos e o
trabalho da OGA. Assim também, do constante desafio e motivação para as contribuições voluntárias e
despertar de ofertas que provêm de pessoas ou comunidades e que sustentam a OGA.
Espero poder desempenhar bem este papel, transmitindo às pessoas e comunidades em nosso Sínodo, que
a solidariedade e a missão de Deus vão além dos muros e pátios de nossos templos.
Forte Abraço, P. Tiago Winkel – Sínodo Centro – Sul Catarinense

Visitas
Esteve em visita à sede da OGA o grupo
da OASE da Paróquia de Cruzeiro do Sul,
acompanhado do P. Milton Schmidt. Tais
visitas são de suma importância para nós
e, assim acreditamos, para o próprio
grupo. Porque as pessoas têm condições
de conhecer a sede da OGA, informar-se
sobre os trabalhos, para os quais elas
contribuem com suas doações e ofertas. E
para nós é importante, porque é a
oportunidade de termos contato direto
com as pessoas que nos apóiam. Assim se
fortalece a comunhão entre a OGA e os
membros das comunidades.

Rua Sinodal, nº 50 – 93030-225 – São Leopoldo – RS
Fone: (51) 3589-1098 – E-mail: ogaieclb@luteranos.com.br
Na internet: www.luteranos.com.br/oga

Você está recebendo este Boletim por estar cadastrado em nosso Banco de Dados.
Caso não queira mais receber este Boletim, por favor, clique aqui.
Caso desejar alterar ou incluir novo endereço de e-mail para receber este Boletim, clique aqui.

5

