
ALMOÇO FESTIVO

Paróquia Evangélica 
tem novos pastores
Casal veio de Horizontina e celebra primeiros cultos no fim de semana: amanhã, na 
Comunidade do Centro e domingo em Linha Andréas, onde haverá almoço festivo
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Casal John Espig e Marli Daltein Schmidt e os filhos Isadora e Felipe já estão em Vera Cruz

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2019

A partir desta sexta-feira, 
dia 1º de fevereiro, Vera 
Cruz conta com dois novos 
pastores. Eles irão atuar na 
Comunidade Evangélica do 
Centro e na de Linha An-
dréas, bem como em quatro 
pontos de pregação. Vindos 
de Horizontina, John Espig, 
de 45 anos, e Marli Daltein 
Schmidt, de 46, chegaram ao 
município no último fim de 
semana e aproveitaram os 
primeiros dias para organi-
zar a casa, conhecer a cidade 
e realizar algumas visitas. 
Amanhã, às 19 horas, eles 
celebram o primeiro culto na 
Capital das Gincanas. Será 
na Igreja do Centro. E no 
domingo, às 9 horas, a Comu-
nidade de Linha Andréas os 
aguarda para o culto, seguido 
de almoço de boas vindas. 
A programação no interior 
é vasta e marca também a 
inauguração da revitalização 
da quadra de esportes do 
ginásio, localizada ao lado 
da igreja, e a inauguração do 
campo de futebol da comu-
nidade, que fica na entrada 
para Linha Cereja, a poucos 
metros da igreja.

Pais de Felipe, 16 anos, e 

Isadora, 4, John e Marli já 
atuaram, após a formação na 
Escola Superior de Teologia 
(EST), de São Leopoldo, nas 
paróquias de Teófilo Otoni, 
em Minas Gerais, Campo 
Novo do Pareci, no Mato 
Grosso, em Bom Retiro do 
Sul, já em solo gaúcho, e em 
Horizontina – nessa última, 
ficaram por 10 anos. 

Agora, em Vera Cruz, que-
rem continuar com o trabalho 
desenvolvido ao longo de 
duas décadas de pastorado. 
“Para um casamento dar cer-
to, ambas as partes precisam 
caminhar juntas. Estamos 
na fase de namoro com a 
Paróquia Martin Luther. No 
primeiro ano, queremos co-
nhecê-la, saber da realidade 

e ver os projetos”, comenta 
Marli, feliz com a receptivi-
dade. “O mais diferente para 
nós e que teremos vizinhos. 
Nas outras paróquias, a Casa 
sempre ficava junto da Igreja 
e não tínhamos pessoas mo-
rando próximo”, diz.

Com o objetivo de se apro-
ximar das pessoas, John des-
taca que a Igreja precisa ir ao 
encontro da comunidade, le-
var a palavra do Evangelho. E 
isso o casal promete fazer. Os 
planos também são manter 
uma boa relação com as de-
mais religiões. Afinal, citou o 
casal, as religiões são como os 
galhos de uma bergamoteira. 
Cada galho é uma religião e 
quer dar bons frutos. Mas o 
tronco é um só: Jesus Cristo.

A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do 
Brasil (IECLB), de Linha Andréas, organiza almoço de 
confraternização para este domingo, dia 3 de fevereiro, 
que marcará a chegada dos novos pastores em Vera Cruz. 
A programação inclui: culto às 9 horas; almoço ao meio-
dia; e sorteios de duas rifas - uma referente ao campo de 
futebol e outra denominada “Nós com eles”, cujo recurso será 
revertido, em parte, à Paróquia de Quaraí, no Tocantins. O 
valor do almoço será de R$ 23 (adulto) e R$ 12 (para crianças 
de 6 a 12 anos). Eles podem ser adquiridos com a diretoria, 
na secretaria da Paróquia e na hora. O valor antecipado ou
no dia é o mesmo. Reservas podem ser feitas pelo telefone 
(51) 99852-3232, com Marina.

| Neste sábado, dia 2 de fevereiro, acontece a 5ª rodada 
do Campeonato Regional de Futebol Sete Gol de Placa. 
Serão seis jogos. A partir das 14 horas, enfrentam-se Ju-
ventude de Henrique D’Ávila e Monterey; Juventude Unida 
e Quilmes; Independente e Bataioli; Boa Vontade e Sem 
Compromisso; Katraca e Albardão; e Os Faixas e Junção 
Esportiva. 

| A Congregação Evangélica Luterana Cristã de Ferraz 
convida a todos para sua tradicional quermesse anual, a 
realizar-se no dia 3 de fevereiro, celebrando também os 
83 aos da comunidade. Às 10 horas, Culto Festivo, com a 
participação do Coral. Após, às 11h30min, almoço com 
carne de gado, de porco, galeto desossado, pratos quen-
tes, cucas, saladas diversas e frutas, ao preço de R$ 23 por 
pessoa. Logo após, jogo da roda da sorte, com prêmios e 
tortas. À tarde, reunião dançante com a banda Destinu’s. 
Agende-se.

| A Comunidade São Luiz, de Linha Floresta, convida para 
sua tradicional quermesse, a realizar-se dia 24 de feverei-
ro. Às 10 horas haverá Missa Festiva. Ao meio-dia, almoço 
com churrasco, galeto, linguiça e saladas diversas. A partir 
das 15 horas, reunião dançante com a banda Kattivah.

| A AERC Juventude Unida promove e convida equipes 
familiares, para a realização do 20º Torneio de Futebol 
Sete de Famílias, que será realizado neste domingo, dia 
3 de fevereiro, com inicio às 9h30min. A confirmação das 
equipes deve ser feita até hoje, que neste ano alterou o 
custo de inscrição, que vai ser de R$ 250 por equipe, mas 
que inclui 10 fichas de almoço para cada equipe partici-
pante. As demais pessoas que quiserem almoçar  pagam 
R$ 22,00, e terá buffet livre com três tipos de carne e sa-
ladas diversas. A premiação  será para as quatro equipes 
melhor colocadas com troféu e medalhas, a equipe mais 
disciplinada, o goleador e goleiro menos vazado. Como 
destaque deste ano, o troféu de campeão será um pouco 
maior, pois a  AERC Juventude Unida completa 50 anos de 
história. Alertamos as equipes familiares que atletas que 
estão em dívida com a Juventude Unida, por causa da eli-
minação do campeonato do ano de 2017 e 2018, devem 
pagar a multa  antes da participação dele no torneio, para 
que a equipe não seja punida com a perda dos pontos da 
partida. A lista desdes atletas com o valor da multa está 
anexada ao regulamento. Os organizadores do torneio 
se reservam o direito de  proibir as equipes participantes, 
trazer bebida de casa para consumir no local do torneio 
(exceto água), sendo que uma vez flagrado consumindo 
bebida trazida de casa, a equipe será punida com dois 
pontos na tabela de classificação, e 10 pontos na discipli-
na, e sem direito à premiação. As fichas de inscrição, com 
o regulamento, devem ser retiradas no dia do torneio até 
às 9h15min, quando será feito o sorteio das chaves, sendo 
que a devolução da ficha deve ser logo após a inscrição dos 
atletas, junto com o valor da inscrição, quando receberá 
as fichas de almoço da inscrição.  Informações pelo fone 
051 99676-1067, com Paulo, 99613-9157 com Rafael, e 
99741-7170, com Diego.

   | A AERC Juventude Unida jogou no último sábado pelo 
Campeonato Gol de Placa e venceu o Independente pelo 
placar de 4x1, com gols de Jonatan 2x, Cristiano e Rudieli. 
Já neste sábado, às 15 horas, terá jogo contra o Kilmes. Os 
atletas devem estar no local até às 14h45min.

  | Pensamento.”Políticos têm muitos, mas homens de 
moral e caráter são poucos .”


