
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2021, às 12h e 20min, na Rua João Obino, 130, Porto 

Alegre/RS,   teve início a Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte Ordem do dia: Abertura; 

revisão do trabalho feito pela Diretoria em relação ao chamado do novo Pastor para a CELC; 

apresentação dos nomes pré-selecionados, conforme informação disponibilizada em anexo à 

convocação; processo de votação para escolha do novo Pastor a ser chamado para a CELC; 

encerramento.  O presidente Gustavo Becker da Silveira iniciou a Assembleia explicando a dinâmica 

da mesma e apresentando a Ordem do dia,  passando em seguida a palavra ao Pastor Irmo Wagner, 

conselheiro distrital, que justificou sua presença por conta de estatuto do distrito, e não para indicar 

algum candidato. Destacou que os nomes indicados são todos muito recomendados. Sugeriu que a 

assembleia se detivesse a analisar os nomes já selecionados e previamente analisados pela diretoria. 

Pediu a iluminação divina sobre esta assembleia e o processo de escolha. A seguir o presidente 

Gustavo ressaltou a relevância deste momento para a congregação e passou a explicar todos os 

passos seguidos desde o ano de 2016,  quando iniciaram os estudos e discussões para   o chamado 

de mais um pastor, dentro de um processo de sucessão do pastor Edgar Lemke, e não substituição. 

Explicou que o processo de sucessão visa amadurecer um novo componente para futuramente 

assumir as atividades. Apresentou o documento em pdf que também fora  enviado previamente à 

congregação, contendo todas as decisões tomadas em assembleias anteriores, como os ajustes   do 

chamado do pastor Otto Neitzel (para não remunerado); e  do chamado do pastor José Daniel 

Steinmetz,  para a capelania da AELCA, Jesus é a  Aliança e Congregação da Paz. Em 2019 foi feita 

uma pesquisa, com auxílio na elaboração da sra Suzel Jansen, e aplicada para a congregação, com 

retorno de 120 respostas (constituindo provavelmente um número ainda maior de membros, visto 

que muitos responderam em família). Inicialmente o processo de chamado seria em março, mas por 

sugestão de membros e considerando o impacto da pandemia no trabalho pastoral, se postergou 

para o segundo semestre de 2021.  O presidente Gustavo arguiu a assembleia sobre a participação 

dos presentes na pesquisa, constatando-se que a maioria havia participado da mesma. O presidente 

destacou 5 características que apareceram mais nos resultados: experiencia em ministério 

compartilhado; ponderado e conciliador; centrado, sem posicionar-se para um ou outro lado;  

estável em sua comunidade; eloquente na pregação; capacidade de desenvolver novas lideranças. Os 

resultados desta pesquisa apontaram para sugestões de 31 nomes de pastores, que foram 

posteriormente, sob análise criteriosa em reuniões  da diretoria, reduzidos a um número menor, 

considerando disponibilidade dos mesmos, sugestões da direção da IELB, currículo, posições nas 

redes sociais, idade, bem como a adequação aos resultados do perfil identificado na pesquisa. Os seis 

candidatos selecionados após estes filtros foram contatados pelo presidente, quando foram 

apresentadas as demandas e necessidades da congregação e expectativas da diretoria.  As  

informações resumidas sobre estes candidatos foram repassadas nos meios de comunicação da CELC  

- e-mails cadastrados e grupo de whatsapp.  Na sequência, o presidente apresentou o nome, foto, 

currículo e famílias  dos candidatos: Rev. Ezequiel Blum, Pastor na Congregação Evangélica Luterana 

“Esperança” em Balneário Camboriú/SC;  Rev. Jaques Cristiano Schlosser, Capelão da ULBRA em 

Manaus/AM; Teologando Jordan Wilson Gowert Madia, estudante do último ano do curso de 

Especialização em Teologia no Seminário Concórdia de São Leopoldo/RS, e estagiário na CELC em 

2020; Rev. Maximiliano Wolfgramm Silva, Capelão geral da ULBRA em Canoas/RS; Rev. Paulo César 

Fernandes Brum, Pastor na “New Beginnings” Lutheran Church, em Regina/SK, Canadá; Rev. Renato 

Rodrigues Farofa, Pastor na Comunidade Evangélica Luterana “São João” em Canguçu/RS. Em 



seguida o presidente passou a palavra pra o pastor Edgar, que ressaltou seu amor pela congregação; 

a transparência do trabalho da diretoria neste processo; e  seu desejo de contribuir para a 

congregação no que for necessário, dentro do tesouro que é o ministério pastoral. O presidente 

então tomou a palavra para explicar o processo de votação, que seria feito em etapas: de 6 

candidatos ficariam 4 mais votados; na segunda etapa de 4 ficariam 2 mais votados e finalmente por 

aclamação a escolha final do pastor da congregação. Abriu a palavra para a congregação colocar suas 

dúvidas,  sugestões e mesmo proposta de novos nomes. Tomaram a palavra: Luiz Gewehr, que falou 

sobre a convivência na CELC com vários pastores ao longo do tempo, e da importância de mantermos 

o bom trabalho e buscar os objetivos da congregação;  Renate Mauhs, que ressaltou  que o chamado 

é para trabalho congregacional, e não específico para jovens, ou crianças, jovens, colégio, educação 

ou música; Ricardo Marques da Silva, que perguntou sobre aspectos técnicos do chamado, no que foi 

esclarecido pelo presidente, explicando que irá junto à carta de chamado uma carta convite, que 

explanará os objetivos e o Masterplan da diretoria, com isso o pastor chamado terá as informações 

relevantes. O presidente destacou que foram enviados aos membros, antes da assembleia,  alguns 

esclarecimentos, ou “FAQS”, de modo a esclarecer da melhor forma previamente as questões que 

pudessem gerar dúvidas. O presidente explicou detalhes do  processo de votação, onde cada 

membro escreveria, no papel em branco,   o primeiro nome do candidato de sua escolha. Durante o 

processo de votação, tomaram a palavra Ane Linden, apresentando a ETE e convidando para novas 

turmas; Neidi Marques da Silva, explicando sobre o livro “A Igreja Hoje”, do rev. Erni Seibert, o qual, 

customizado e presenteado para as famílias da CELC, servirá como base para estudos da 

congregação; rev. José Daniel, destacando as obras e o impacto das ações na congregação do Morro 

da Cruz e AELCA; Viviane Heine, apresentando os belos resultados da ação social da CELC, e 

desafiando para mais propostas; rev. Martinho Krebs, falando da importância do processo de escolha 

e o acolhimento para o novo pastor; e Luiz Gewehr, destacando que não é um momento de 

despedida, mas que estamos recebendo mais um pastor para congregar conosco e com o pastor 

Edgar; elogiou a condução correta do processo pela diretoria. Apurados os resultados em cada etapa: 

na primeira, ficaram como mais votados rev. Ezequiel Blum, rev.Jaques Schlosser, Teol.Jordan Madia 

e rev. Paulo Brum.  Na segunda votação, ficaram como mais votados rev. Ezequiel Blum e teol. Jordan 

Madia.  Na terceira votação, com 67% dos votos foi aclamado o teologando Jordan Gowert Madia. O 

mesmo, após sua formatura em dezembro, receberá a carta convite direcionada a IELB e ao diretor 

do Seminário Concórdia, que será organizada na reunião de diretoria da próxima terça feira. O 

presidente passou a palavra ao rev. Irmo Wagner, que elogiou a forma  carinhosa   e transparente 

que a congregação   conduziu tanto o processo e a atenção ao rev. Edgar. Encerrou a assembleia a 

fala do rev. Edgar Lemke, e a oração da bênção em conjunto, as 13h15. Participaram 73 membros 

votantes, conforme registrado no livro de presenças. 

Ane Isabel Linden - VP Educação 

Gustavo Becker da Silveira – presidente 

 


