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VEREADORES CIRO E RUI PARTICIPAM DE SESSÃO ESPECIAL NA
ALESC EM HOMENAGEM AOS 500 ANOS DA REFORMA LUTERANA 

O presidente da Câmara de Vereadores
de Gaspar Ciro André Quintino (PMDB),
e vereador Rui Carlos Deschamps (PT),
participaram nesta segunda-feira, (16),
da sessão especial em homenagem aos
500 anos da Reforma Luterana. A
solenidade foi proposta pelos deputados
Milton Hobus (PSD), Jean Kuhlmann
(PSD) e Aldo Schneider (PMDB)e integra
o calendário oficial comemorativo da
Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil (IECLB). 

O pastor sinodal Jacson Homero Eberhardt agradeceu a homenagem da Assembleia Legislativa, em nome
do presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Nestor Paulo Friedrich. Em seu discurso
propôs aos participantes uma reflexão baseada na carta de Paulo registrada no livro de Romanos (Rom
1,17), na qual ele afirma que “o justo viverá pela fé”. Esta passagem bíblica foi a palavra central no
processo de reforma iniciado por Lutero. As teses de protesto e indignação se basearam na descoberta de
que o justo viverá pela fé, pela graça, e que isso não se vende, conforme o pastor. “A sociedade precisa
enxergar em nós, na nossa igreja, uma ética comprometida com este evangelho”, ensinou.

Em Santa Catarina, as primeiras comunidades luteranas surgiram em Blumenau (1850) e em Dona
Francisca (Joinville) (1851).

No Vale do Itajaí, existem 85 igrejas luteranas, somando aproximadamente 100 mil seguidores, sendo,
considerado o principal centro luterano de Santa Catarina, estado que, junto com o Rio Grande do Sul,
concentra maior parte dos cerca de 1,5 milhão de fiéis da igreja no país.

A sessão especial foi encerrada com uma oração e benção do pastor Breno Carlos Willrich, que intercedeu
pelo deputado Aldo Schneider, ausente da sessão por problemas de saúde.

Luteranismo em Gaspar

Em Gaspar o primeiro tempo foi erguido por volta de 1910, com a ajuda de toda a comunidade.  Em 1987,
a igreja tornou-se Paróquia e até hoje mantém seus trabalhos de maneira independente. A atual igreja foi
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inaugurada em junho de 1955, mas a registros de culto desde o início do século passado ministrados pelo
pastor Walter Mummelthey.

Na segunda-feira (30) outubro a Câmara de Vereadores de Gaspar fará uma Sessão Solene em homenagem
aos 500 anos da Reforma Protestante. O evento será realizado às 19h, no Plenário da Câmara de
Vereadores, com participação de membros da comunidade Luterana de Gaspar.

Homenageados

Pastor sinodal Jacson Homero Eberhardt, representando o presidente da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil, Nestor Paulo Friedrich;

Pastora sinodal Camila Elisa Schütz, do Planalto Central Catarinense, em Curitibanos, representando o
pastor sinodal Inácio Lenke;

Pastor sinodal Breno Carlos Willrich, representando o Sínodo Vale Do Itajaí;

Pastor Vanderlei Boeing, representando o Sínodo Centro-Sul Catarinense;

Pastora sinodal Dirce Semin Zang, representando o Sínodo Uruguai.

Gaspar, 17 de Outubro de 2017.
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