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Breve contextualização: O ano de 2018 foi marcado pela reflexão e formulação do Plano de Ação 

Missionária da comunidade (PAMI), para o período de 2019-2021. Uma comissão, chamada pelo 

presbitério, ficou encarregada de coordenar o processo. Ela serviu-se da experiência de elaboração de 

planos missionários anteriores e inteirou-se do novo “Roteiro para o Planejamento Missionário 

Versão 2016”, da IECLB. O planejamento contou com a participação ativa de membros, lideranças 

de grupos e setores de trabalho, bem como dos próprios presbíteros. Foram três etapas: “Analisar a 

situação”, “Definir as ações missionárias” e “Executar as atividades” (05/05, 29/06 e 10/08/2018, 

respectivamente). Ao final, elaborou-se um caderno do PAMI da comunidade. Depois de formular os 

desafios e as propostas, começou a fase de implementação das mesmas. Algumas delas já estão em 

pleno andamento. 

 

“Propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimular a vivência pessoal, familiar e comunitária e 

promover a paz, a justiça e o amor na sociedade” são o fim e a missão da IECLB. Para alcançar esses 

objetivos a nível local, a comunidade contou com o empenho dos seus três ministros e dos seus grupos 

e setores: 3 Pontos de Pregação (Barra da Forqueta, Jardim do Cedro e Gustavo Adolfo), 2 escolas 

(Colégio Evangélico Alberto Torres-CEAT e Colégio Sinodal Gustavo Adolfo-CSGA), 4 grupos de 

OASE (Centro, Gustavo Adolfo, Priscila e Flor do Cedro), Visitação Hospitalar, 11 grupos de 

Encontros de Famílias, 6 Grupos de Encontro Oração e Comunhão-ECO, Diaconia, Mordomia, 

Homens, Culto Infantil, Música (coros, cantores e instrumentistas), 2 grupos de casais, JEL, 4 grupos 

de confirmandos e Grupo Flor de Maio (3ª idade). Acrescente-se ainda que, uma vez ao mês, são 

promovidos encontros de OASE em 7 Bairros da cidade. 

 

Os trabalhos foram mantidos com regularidade, em 2018, conforme segue: 

 

Evangelização: O Encontrão de Carnaval, realizado nos dias 9 a 11 de fevereiro, com a participação 

de cerca de 90 pessoas, teve como tema “Conexões – Uma reflexão sobre os relacionamentos nos 

dias atuais.” O palestrante foi o Pastor da IECLB, Rafael Coelho, de Jaraguá do Sul/SC. 

Relacionamentos são essenciais na vida e as conexões também devem acontecer entre gerações e 

pessoas diferentes. Juntamente com as demais paróquias do Sínodo Vale do Taquari, a comunidade 

participou da VII Ação Sinodal, de 27/05 a 03/06. Recebemos a visita (Centro e Ponto de Pregação 

Gustavo Adolfo), de dois ministros de outras paróquias, acompanhados de alguns dos seus membros. 

O tema abordado foi: “Eu sou o Senhor, teu Deus" - Fé, Gratidão e compromisso”. O Pastor Sinodal, 

Gilciney Tetzner, falou sobre o tema no Ponto de Pregação Jardim do Cedro, no dia 09/06, ainda pela 

Ação Sinodal. Da mesma forma, nossos ministros trabalharam o assunto em outras comunidades do 

Vale, também acompanhados por alguns membros, onde isso foi possível. Com caráter evangelizador, 

ocorreu, de 22-27/07, em Teutônia/RS, o XXIV Congresso Nacional da Juventude (CONGRENAJE). 

Jovens de todo o Brasil se debruçaram sobre o tema: “Vida Digna: nosso compromisso”. As inscrições 

dos 3 jovens e dos 3 pastores foram custeadas pela comunidade. A comunidade teve a oportunidade 

de sediar, no Centro Comunitário Evangélico, o 11º Encontro Sinodal das Crianças, que demandou 

bastante envolvimento e trabalho das orientadoras do Culto Infantil de Lajeado. Cerca de 140 

crianças, de 6 a 12 anos, de 20 comunidades, trabalharam o tema “As crianças louvam ao Criador” 

de maneira dinâmica e lúdica. Pela manhã, as orientadoras apresentaram um teatro, que chamou a 

atenção das crianças para o compromisso com a criação de Deus. A música foi conduzida pelo Diretor 

Edson Wiethölter. À tarde, houve uma fala sobre música e instrumentos musicais na Bíblia, feita pela 

Pa. Miriam Diefenthaeler, bem como uma gincana. 

 

Comunhão: Nos dias 7 a 9 de setembro, a juventude evangélica e os confirmandos do segundo ano, 

realizaram o seu retiro conjunto, com a assessoria de Paulo Eduardo Sell. Momento significativo de 



comunhão também foi 18° Culto da Reforma, realizado na igreja coirmã, IELB. O pastor convidado, 

Martinho Sonntag, palestrou sobre o tema “A Reforma Luterana e a Família.”  

 

Diaconia: É tarefa de uma comunidade, testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, inspirada no 

espírito de serviço do seu Senhor, que disse: “Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente” (Marcos 10.48). Este espírito de serviço 

cristão (diaconia) tem se expressado nos diversos grupos e setores de trabalho da comunidade. Os 

grupos de OASE, por exemplo, além de auxiliarem com a comunidade, destinam fundos para ajudar 

entidades como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a Associação Beneficente Pella Bethânea e 

a Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais (FUNDEF). O brechó da OASE 

Priscila tem tornado acessível muitos móveis, utensílios domésticos e roupas para muita gente, 

inclusive imigrantes que chegam à cidade. O Grupo de Diaconia, realizou o tradicional Chá 

Comercial, para a campanha missionária da IECLB, a Vai e Vem, no dia 21/08. Depois de celebrar a 

formatura de 18 imigrantes haitianos, em Técnicas Básicas do Seviço de Garçon, em parceria com o 

Serviço Nacional do Comércio (SENAC), trabalhou para a renovação do Projeto de Apoio à 

Integração dos Imigrantes, junto ao Núcleo de Projetos da IECLB. O trabalho realizado em Lajeado, 

aparece como exemplo no curso de extensão gratuito da Faculdades EST, “Como Trabalhar com 

Migrantes a partir das comunidades de fé”. O grupo também foi convidado a expor o trabalho da 

comunidade na V Conferência Mundial dos Parceiros da Obra Missionária Evangélica Luterana 

(OMEL), em Porto Alegre, no dia 25/04. Com recursos vindos do Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs(CONIC), e em diálogo com a Direção da Escola Fernandes Vieira, foi elaborado o Projeto de 

Apoio à Integração de Alunos Imigrantes e Brasileiros. O objetivo é atender até 40 alunos, em 

vulnerabilidade, com aulas de karatê, duas vezes por semana. Os kimonos foram doados pelo grupo 

OASE Priscila. As aulas foram doadas pelo sensei Ildo Salvi, que colocou a sua academia à 

disposição. Ainda em 2018, a comunidade recebeu a notícia de que o Projeto de Apoio à Integração 

dos Imigrantes foi aprovado. A ênfase dessa nova etapa será na oferta de cursos de português e 

tradução juramentada de documentos. Os diferentes grupos e setores de trabalho também organizaram 

eventos beneficentes, como chás, almoços e o Encontro na Primavera (Baile). A participação dos 

pastores nos conselhos municipais, a partir do Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado (CICLA), é 

expressiva e contribui para o controle social das políticas públicas: Conselho Municipal de 

Assistência Social (Pa. Miriam) e Conselho Municipal de Entorpecentes (P. Eric). A cedência de casa 

para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, em área central de Lajeado, mostra um importante 

trabalho diaconal da comunidade e os benefícios que uma parceria pode trazer para a sociedade e o 

município.  

 

Liturgia: Em busca de uma maior participação dos seus membros, o Ponto de Pregação Jardim do 

Cedro, passou a celebração de um dos seus cultos para o 2º sábado de cada mês. A experiência se 

mostrou positiva e a mudança permanece para 2019. A comunidade, os Pontos de Pregação e a OASE 

adquiriram o novo Livro de Canto da IECLB, que teve seu lançamento em 18/03, na Igreja de Cristo, 

Centro. Braçadeiras de elástico foram confeccionadas para a sua durabilidade. O tamanho e o peso 

dos hinários exige esforço de adaptação, especialmente para o seu transporte. Este também foi um 

ano em que o Grupo Servir com a Música se firmou, contribuindo com o louvor no PPGA, no terceiro 

domingo do mês. Ele está agregando pessoas de várias idades. A VIII Cantata de Natal ocorreu no dia 

01/12, no Centro Comunitário Evangélico. Teve como tema: “Jesus, o caminho, a verdade e a vida”. 

Os cantos e as músicas foram trazidos pelo coro da comunidade, OASE São Cristóvão, Grupo de 

Louvor, membros das orquestras do CSGA, do CEAT e do Colégio Sinodal Conventos. Aos regentes 

e participantes desses grupos nossos agradecimentos por mais essa preparação para o Natal e pela 

condução da música nos cultos e demais celebrações. 

 

Formação: Além de fazer uso das ofertas sinodais, os grupos e setores de trabalho também 

proporcionam a formação e qualificação dos seus integrantes, para melhor desenvolverem as suas 

tarefas. Em 03/03, foi realizado o Workshop do Culto infantil, na Cabanha Rancho Colorado, com 



assessoria do professor Ezequiel Júnior, que trabalhou a inclusão a partir da língua brasileira de sinais. 

Dia 17/03, foi a vez das mulheres. O 5º Encontro teve como palestrante a psicóloga Dorothea 

Wulfhorst, com o tema: “O espelho quebrou: resgatando minha identidade e imagem de Deus que 

sou”. Nos dias 8,15,22,29/08 e 5,12,19,26/09 ocorreram as 8 etapas do Curso Trilha 8. As 40 pessoas 

que participaram tiveram a oportunidade de fazer novas descobertas na terra da fé. Um grupo de oito 

pessoas deu continuidade aos encontros, aprofundando-se no Trilha 8+. Especialmente pais de 

confirmandos são estimulados a participarem, mas está aberto para toda a comunidade. Através do 

Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado (CICLA), os ministros e membros leigos de nossa comunidade 

participaram, no dia 16/08, de uma palestra sobre depressão e suicídio, no HBB. Em 2018, 

solidificou-se a metodologia do Ensino Confirmatório do 1º ano. No final de cada mês, no sábado, às 

14h, no Centro Comunitário, acontece um encontro dos dois grupos (de quarta e de sábado), “para 

trabalhar temas de relacionamento, sentimentos e necessidades de adolescentes, com o auxílio de 

pessoas que possuem conhecimento desta fase da vida, ancorados na Palavra de Deus.” Ainda em 

relação à formação, registre-se o acompanhamento e o desenvolvimento de atividades, como cultos e 

meditações, junto às nossas duas escolas. P. Eric e P. Luis auxiliam no programa de Mentoria 

Espiritual, da Secretaria de Formação da IECLB, acompanhando e orientando alunos da Faculdades 

EST. 

 

Sustentabilidade: A comunidade se esforçou para encaminhar a situação de membros que não 

participam da dinâmica da comunidade, há alguns anos, seja das atividades oferecidas ou da 

contribuição financeira. Além de contatos pessoais, uma correspondência foi enviada aos membros, 

para que procurassem regularizar a sua situação. Outro tema preocupante e que precisa de 

encaminhamentos é o número crescente de membros que chegam na secretaria e pedem para 

contribuir com o menor valor da tabela sugestiva de contribuições. A reforma e ampliação da guarita 

do estacionamento demandou tempo e dinheiro. Para que ela fosse realizada, a comunidade contou 

com doações de grupos e setores de trabalho. Paralelamente, também foram sendo levantados 

recursos para a reforma da Igreja de Cristo. Trabalhou-se para a regularização da planta da igreja na 

prefeitura, para obter autorização para a reforma, cuja planta também foi definida. Para as novas salas, 

o Culto Infantil conta com novos móveis, que já estão em uso. O PPJC inaugurou a sua nova cozinha, 

com churrasqueira, e estabeleceu diretrizes para o aluguel daquele espaço comunitário. 

 

Comunicação: Durante o ano, foram feitos estudos e orçamentos para mudar o formato do periódico 

quadrimestral, O Mensageiro, e do site da comunidade. A intenção é ampliar e melhorar a 

comunicação com os membros. As mudanças já foram sentidas no jornal comunitário. As reações e 

sugestões dos membros foram sendo, gradativamente, incorporadas nas edições seguintes. O site 

ainda está em processo de formulação do novo layout. 

 

Alguns dados: Os ofícios, em 2018, foram: 45 batismos, 36 óbitos, 6 bênçãos matrimoniais, 02 bodas 

de ouro, 47 confirmações, 53 novos membros, 10 transferências e 20 desligamentos. Observe-se que 

nenhuma das bênçãos matrimoniais foi realizada na igreja. Os casais estão optando por celebrar a 

bênção no local dos festejos. Na Igreja de Cristo, portanto, nas noites de sábado, também podem ser 

celebrados cultos. 

 

Ao término desse relatório, registramos nossos agradecimentos ao trabalho voluntário e dedicado de 

membros em inúmeras reuniões e encontros, colocando seus dons a serviço da missão da comunidade. 

Da mesma forma, agradecemos aos nossos ministros pelo zelo e preparo das atividades e programas 

que lhes competem. Sobretudo, agradecemos a Deus, que até aqui nos conduziu com bondade, graça 

e fieldade (470 LCI – “Até aqui me trouxe Deus”).  


