
Pastor Orlando Nestor Ott hospitalizado

O pastor Rafael Ott, filho do pastor Orlando Nestor Otto, escreveu:

“Venho aqui pedir que incluam meu pai nas orações particulares e
também nos cultos. Ele precisou ser internado na quinta-feira, dia
17/02, e após exames comprovou-se estar com metástase no cérebro.
Em 2019 teve um câncer no pulmão e este retornou agora,
espalhando-se no cérebro. Ele está na PUC, na sala amarela,
aguardando leito.
A equipe médica está verificando os próximos passos.
Meu pai está sem dor e lúcido.
Confiamos no amparo de Deus”

Desejamos ao pastor Orlando Nestor Otto a bondosa assistência do Deus
para que o bondoso Deus e Senhor o assista neste momento difícil e
permita que os procedimentos médicos alcancem os objetivos de superar
esta doença.

Deus o fortaleça e mantenha a confiança no Senhor Jesus Cristo.
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Eleições na IELB (locais, distritais e nacionais da IELB)

Ao falar sobre o processo eleitoral na igreja, é bom recordar que a igreja
instituída pelo Senhor é o conjunto de filhos de Deus, resgatados da morte
para vida, conforme escreve o apóstolo Paulo na carta aos efésios: “Ele
vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados” (Ef 2.1).

A igreja cristã, então, é composta por pessoas vivas em Cristo que creem
na graça incondicional de Jesus Cristo, que se humilhou para servir à
humanidade, pagando com a sua morte a nossa culpa pelo pecado.
Este é o padrão para servir a Deus na igreja: “... se humilhou para servir”.
Os servos de Deus carregam as “características genéticas” de Jesus, isto
é, serem humildes para servir!
O apóstolo Paulo enfatiza esta verdade: “Tende em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em
forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si
mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo” (Fp 2.5-7).
Assim como Jesus “se esvaziou”, os servos de Deus se esvaziam dos
seus interesses particulares para servir humildemente ao Senhor e à
igreja.

Qual é o objetivo de um servo de Deus
Viver uma vida consagrada a Deus, proclamando de todas as maneiras o
maravilhoso Evangelho. E em consonância com o que disse João Batista:
“Convém que ele cresça e eu diminua”, tudo o que faz, por graça de Deus,
visa o que Jesus disse: “Vendo as vossas boas obras ... glorifiquem a
vosso Pai que está nos céus” (Mt 5.16). O servo de Deus não busca honra



para si. Mas, tudo o que faz é para proclamar as virtudes daquele que nos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz (1Pe2.9).
Cabe a cada um de nós orar, pedindo a orientação do Espírito Santo na
escolha das pessoas adequadas para cada cargo e função.

Martinho Sonntag

“Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas-novas,
que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que
diz a Sião: ‘O seu Deus reina!’” (Isaías 52.7)
“Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.” (João 20.21)
“Fiel é a palavra: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja.” (1
Timóteo 3.1)

Estas palavras mostram a importância dada por Deus ao ofício da pregação
da sua palavra. Através dos seus mensageiros o gracioso Deus estende o
perdão dos pecados obtido por Jesus para toda a humanidade. O apóstolo
Paulo celebra esta verdade ao dizer: “Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e
nos confiando a palavra da reconciliação” (2 Co 5.19)

A Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem sempre zelado por preparar
bem os futuros pregadores do evangelho. Hoje muitos de nossos pastores
atuam não apenas no Brasil, mas em congregações, missões e Seminários
em outros continentes. Deus tem sido muito bondoso com a nossa Igreja e
com o Seminário.

Estamos em tempo de buscar novos candidatos a alunos do Seminário. Os
futuros alunos realizam um curso preparatório no ano anterior ao seu
ingresso. Hoje convidamos a você, membro da IELB, a orar ao Senhor da
seara para que mande mais trabalhadores (Mateus 9.38).

Pedimos ainda, em nome do Seminário Concórdia, que nos indique
possíveis candidatos a alunos, para que façamos contato com eles e os
incentivamos a pensar na “excelente obra”. As indicações podem ser
enviadas para diretor@seminarioconcordia.com.br

O gracioso Deus os abençoe e guarde.

Gerson L. Linden
Diretor – Seminário Concórdia

Ligas auxiliares da IELB têm novas diretorias
1. Juventude Evangélica Luterana do Brasil (JELB)

O novo CG da JELB, para a gestão 2022-2025, ficou assim composto:
Presidente: Dagmara Abigail Figur
Vice-Presidente de Ação Social: Luiz Felipe Machado
Vice-Presidente de Relações Internacionais: Ana Luiza Hübner
Vice-Presidente de Educação: Jéssica Vaz
Vice-Presidente de Comunicação: Gustavo Gerlach
Vice-Presidente de Missão: Isabel Sonntag
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Vinicius Spengler
Vice-Presidente de Cultura: Fabricio Bobsin
Vice-Presidente de Administração: Polyana Schulz
Conselho Fiscal: Bruna Correia; Gabriel Nerling e Lohayne
Carvalho
Conselheiros: Rev. Felipe Erdmann Euzebio e Rev. Neander
Freitag

2. Liga de Servas Luteranas do Brasil (LSLB)
Esta é a nova diretoria para o biênio 2022-2024:
❖ Presidente: Loci Marinês Narcizo Gobetti (eleita)
❖ 1ª Vice-Presidente: Tânia Eloisa Voigt Kopereck (permanece no

cargo)
❖ 2ª Vice-Presidente: Silmari Cristina Silva Garcia Carvalho (eleita)
❖ 1ª Secretária: Ângela Neumann Schünke (permanece no cargo)
❖ 2ª Secretária: Gudrun Amsberg de Almeida (reeleita)
❖ 3ª Secretária:  Olga Beatriz Hepp Hannes (permanece no cargo)
❖ 1ª Tesoureira: Dulce Lires Dittberner Weber (eleita)
❖ 2ª Tesoureira: Márcia Silveira Wiltgen (permanece no cargo)
❖ 3ª Tesoureira: Eulalia Herzog (permanece no cargo)
❖ Pastor Conselheiro: Rev. Ismar Lambrecht Pinz (eleito)
❖ Conselho Fiscal: Marli Dockhorn Lemke (permanece no cargo),

Carmen Edela Fach de Oliveira (permanece no cargo) e Hélia
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Schneider da Silva (eleita). Suplente: Clair Margarete Hugentobler
Maria (eleita)

Deus abençoe estas diretorias, concedendo a cada integrante a sua
assistência bondosa e sabedoria para liderarem a JELB e a LSLB, para a
honra e glória de Deus e para o crescimento do Reino de Deus no nosso
país.


