2. Juíza Mirtes Blum – Prof. Raul Blum informa que ela faleceu no dia 26 de
fevereiro de 2021, em Porto Alegre, natural de Novo Hamburgo. Era membro
na CEL em São Lourenço do Sul. Em tempos passados, integrou a comissão
jurídica da IELB. Como juíza em Santana do Livramento, RS, dedicou-se a
atividades comunitárias e como membro da IELB abriu sua casa para
atividades congregacionais. Deixa enlutados César Blum Silveira (filho) e
esposa Liana, seu irmão, Rev. Raul Blum e esposa Nádia, e seus sobrinhos
Isabel casada com o Rev. Filipe Schneider, Rev. Ezequiel, casado com Arina,
além dos sobrinhos Débora, Guilherme e Rafael.
A cerimônia religiosa de despedida foi realizada na quarta-feira, 03 de março,
em Porto Alegre.
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Falecimento recente de três pastores, fiéis servos de Deus

Cuidado no tempo de Pandemia (Covid19)
Todos nós estamos observando a gravidade da pandemia em nosso
país, como também em todos os outros países.
Infelizmente também são contaminadas pessoas que se cuidam e
cumprem os protocolos oficiais. Foi o caso dos nossos queridos irmãos
que faleceram (Pastores e outros). Eles tiveram todo o cuidado e
mesmo assim foram contaminados. Agora, imaginemos o que pode
acontecer com que não tem cuidado nenhum.
Somos informados constantemente que muitas pessoas não observam
as orientações oficiais de distanciamento social, não fazem uso de
máscaras e não observam os protocolos importantes de preservação
da vida, promovendo aglomerações irresponsáveis, contaminando a
eles mesmos e outras pessoas. Depois, voltam para casa e
contaminam os seus próprios familiares. Isto acontece na sociedade.

Na igreja

também precisamos estar atentos e observar o que as
autoridades orientam e determinam.
Cultos e outras reuniões? Se a orientação oficial não permite, que se
cumpra o que estiver estabelecido, não apenas por causa da lei, mas
também pelo amor a própria vida e à vida dos demais.
Deus nos ajude para sermos cuidadosos, cumprindo com as
orientações dos governos e das autoridades médicas.
Deus abençoa a todos!

.
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A Diretoria Nacional da IELB, registra, com pesar, o falecimento, nos últimos
dias, de três pastores, fiéis servos de Deus, e outros irmãos. Deus os recolheu
para junto Dele. Agora eles estão em companhia de Jesus na glória eterna.
A partida de entes queridos sempre causa dor no coração dos familiares,
amigos e irmãos de fé. Mas, sabemos que os três irmãos pastores tinham firme
fé no Senhor Jesus Cristo. Mesmo com dor no coração, louvamos a Deus
porque eles estão com Jesus na glória eterna.
Suplicamos a Deus para que conceda a todos os enlutados o seu amoroso
consolo baseado na certeza da salvação por graça de Jesus e na convicção
da ressurreição por ocasião da Segunda Vinda do Senhor Jesus, quando
todos se reencontrarão.
Neste Informativo publicamos a mensagem de consolo escrita pelo Rev.
Geraldo W. Schüler – Presidente da IELB.

1. Rev. Ailton Pereira dos Santos.
Faleceu no dia 15 de fevereiro, de Covid-19.
Filho de Milton Raimundo dos Santos (in memoriam) e
Maria do Carmo Pereira dos Santos (que faleceu de
Covid19 no dia 13/02/2021).
O Rev. Ailton Pereira dos Santos nasceu em 06/05/1966, em Belo
Horizonte, MG. Em 30/12/1989, casou com Rôde L. dos Santos, com
quem teve o filho Jonathas. Foi Sargento da Força Aérea Brasileira. Na
IELB, foi ordenado em 05/09/2015, exerceu o ministério pastoral em
Guarulhos, SP (2015-2016) e Cosmópolis, SP (2016-2021). Deixa
enlutados a esposa Rôde; o filho Jonathas; suas irmãs: Sandra e Andreia;
o padrasto Sebastião; demais familiares e amigos.
O sepultamento aconteceu na terça-feira, 16 de fevereiro, às 13 horas, no
Cemitério Parque Pousada da Paz PL, em Arujá SP.
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Mensagem do Presidente da IELB - Consolo aos enlutados

2. Rev. Gilberto Emílio Eidam,
Faleceu na sexta-feira, 12 de fevereiro, em Curitiba, PR,
onde estava fazendo tratamento contra o câncer.
O sepultamento foi no sábado, 13 de fevereiro,
em Bom Jardim do Sul, PR (onde cresceu com os pais).
Filho de Leonídio Eidam e Elza Ruppel Eidam.
Rev. Gilberto Emílio Eidam nasceu em20/03/1956, em Porto União, SC.
Casou-se em 11/07/1981 com Maria Helena Riss Eidam, que o precedeu
na morte em 23/01/2016. Em 04/04/2017, casou-se com Elizabet Guse
Eidam. O Rev. Gilberto exerceu o ministério pastoral em Sinop, MT (19811987), Amambaí, MS (1988-1994), Dourados, MS (1994-1998) e Naviraí,
MS (1999-2021). Deixa enlutados a esposa Elizabet, seus irmãos: pastor
Egon, Evaldo, Erica, pastor Elias, Walter e Renato, demais familiares e
amigos.

3. Falecimento do Rev. Gerson Zschornack
Faleceu no dia 27 de fevereiro, aos 49 anos, de
pneumonia bacteriana desencadeada pela Covid-19.
Filho de Geraldo Nilo Zschornack (in memoriam)
e Emília Rösler Zschornack, Rev. Gerson Zschornack
nasceu em 06/07/1971, em Morro Redondo, RS.
Em 17/01/1998, casou-se com Mônica Vaz Zschornack,
com quem teve dois filhos: Miguel e Guilherme. O Rev. Gerson, que era o
atual Conselheiro do Distrito Nordeste Catarinense, exerceu o ministério
pastoral em Santa Vitória do Palmar (1999-2005), Sítio Floresta,
Pelotas, RS (2006-2010), Santiago (2010-2013), Bom Jesus, RS
(2013-2016) e Jaraguá do Sul, SC (2016-2021). Sua esposa Mônica é
integrante da Comissão Jurídica da IELB. Deixa enlutados a esposa
Mônica; os filhos Miguel e Guilherme; sua mãe Emília, a irmã Valquiria, o
tio Lídio (pastor emérito da IELB), os sogros Rev. Paulo Vaz e Adélia,
demais familiares e amigos. Foi velado na Congregação Do Redentor,
Jaraguá 99, de Jaraguá do Sul. Às 16h, houve cerimônia de despedida,
que foi transmitida pela página da Paróquia do Redentor - Jaraguá 99 no
Facebook, em razão da distância de tantos familiares e amigos. Após a
cerimônia, o corpo foi encaminhado ao crematório catarinense, sem
cerimônia no local. Na terça-feira, 02/03, foi feita uma cerimônia de
despedida em Morro Redondo, RS, cidade onde ele nasceu.
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(Parte da mensagem consoladora enviada pelo Presidente da IELB aos
familiares do pastor Ailton Pereira dos Santos – Esse consolo também é para
os familiares do pastor Gilberto Emílio Eidam, pastor Gerson Zshornack e
outros).

“Não há palavras humanas que possam nos dar respostas e alento em
momentos tão difíceis como este. No entanto, o nosso bondoso Deus, que em
seu amado Filho, Jesus Cristo, veio ao nosso encontro, cumpriu a sua santa
lei e morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário, sempre tem palavras que
nos dão a orientação, o consolo e o fortalecimento que tanto precisamos em
nossa difícil caminhada neste mundo. Por isso, deixo para todos, que neste
dia choram pela inesperada partida do querido pastor Ailton, as consoladoras
palavras de Deus, escritas pelo apóstolo Paulo, em 1 Ts 4.13-18: “Não
queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que
dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm
esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda
vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos
até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor
nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois,
uns aos outros com estas palavras”.
Recebam o abraço e os mais sinceros sentimentos da Diretoria Nacional e de
toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil! Que as maravilhosas promessas
do nosso bondoso Deus a respeito da ressurreição dos mortos, do feliz
reencontro no Dia da Segunda Vinda de Cristo e da vida plena e eterna no céu
consolem a todos os enlutados”!
Pastor. Geraldo W. Schüler – Presidente

Outros falecimentos.
(Observação: Publicamos as informações que são solicitadas)
1. Sra. Laura Ana Dall'Onder, ocorrido na quarta-feira, 3 de março, em
Canoas, RS. Era mãe do pastor Aurélio Dall' Onder, de Campo Bom, RS. Foi
sepultada no Cemitério Luterano. Deixa enlutados, além do pastor Aurélio, o
esposo Antenor Alexandre Dall’ Onder, os filhos Aurélio e Luciano, as noras
Márcia e Luciana, dois netos e demais familiares e amigos. (Continua – pág 4)
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