
Relatório da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em 
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Ano 2014 

Tema da IECLB 2014: “Vidas em Comunhão” 

Lema bíblico: “Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, 

porque na sua paz vós tereis paz.” Jeremias 29.7 

Este relatório está em conformidade com o roteiro proposto pelo Sínodo Vale do Taquari e 

a IECLB.  Ele cumpre também o artigo 20 e 21 do Estatuto da CEL quanto ao relatório do 

presbitério e dos obreiros.  Conforme o estatuto da Comunidade, a assembleia é o foro para  

“diálogo, discussão e decisão sobre os assuntos relacionados com sua missão.” (artigo 19).  

Sua missão está descrita no artigo 5º e este vinculado à missão da IECLB que tem sua 

base e fonte nas Sagradas Escrituras interpretadas pelos documentos confessionais 

luteranos. 

Breve contextualização:  como cristãos luteranos que vivem e testemunham sua fé num 

contexto primordialmente urbano, mas com influências rurais, vemos expectativas variadas 

e níveis de comprometimento muito diferentes em relação à vida cristã pessoal e 

comunitária.  Temos uma rica e longa história na cidade, e um desafio constante de sermos 

relevantes para nossos membros e para a sociedade em que vivemos.  Existimos hoje em 

meio a um universo de 36 diferentes igrejas/denominações aproximadamente, em Lajeado.  

Nosso número de membros não tem acompanhado o crescimento numérico da população 

proporcionalmente.  Mas recebemos regularmente pessoas interessadas em serem 

membros de nossa Comunidade, o que nos proporciona um desafio de acolher e integrar 

estas pessoas de forma significativa criando vínculos e comprometimento!  Alguns destes 

vem de berço luterano, outros vem de diferentes igrejas e outros ainda sem vínculo com 

alguma igreja.  Nosso “público alvo” é bem variado, temos pessoas de várias realidades 

sócio-econômicas, culturais e religiosas.  E é evidente que um grande número de residentes 

em Lajeado não conhece a proposta evangélico luterana.  Temos oportunidades/desafios 

também pela expansão da cidade em diversos bairros que crescem e pedem atenção 

quanto à futura presença nossa, até mesmo como pontos de pregação e futuras 

comunidades (p.ex. bairro Montanha e Moinhos D´ água).  Em especial lembramos do 

projeto já pensado para a construção de um templo no Ponto de Pregação Jardim do Cedro! 

  Percebe-se que as famílias lutam, às vezes com dificuldades, não só pela subsistência, 

mas também por manter a união, o amor, a saúde integral de todos e tempo para o convívio 

familiar.   A transmissão do ensino bíblico/cristão nos lares parece estar  enfraquecido.  

Vemos como  uma grande preocupação a formação das crianças e jovens, bem como  a 

violência em suas diversas manifestações. 

O ano de 2014 trouxe para a CEL a possibilidade de preencher o terceiro pastorado.  A 

vinda da pastora Miriam Diefenthaeler em abril aconteceu a partir de um planejamento com 

ênfase em áreas como crianças, jovens e visitação.  Foi um ano também de adaptação 



visando potencializar o uso dos dons de cada um na equipe pastoral. Continuamos com o 

apoio pastoral junto as nossas duas escolas em tempo parcial.  Em agosto recebemos 

Bruno Gauthier para realizar seu Período Prático de Habilitação ao Ministério Pastoral em 

nosso meio.  O pastor Luís Henrique foi eleito vice pastor sinodal na assembleia realizada 

em vinte e sete de setembro. 

A CEL como instituição é exigida cada vez mais em diversos níveis como gestão, 

comunicação e cumprimento da legislação.  Tudo isto pede atenção do presbitério e 

lideranças em geral também onerando financeiramente.  A boa administração da 

Comunidade exige conhecimentos de muitas pessoas nas áreas financeira, de gestão, de 

secretaria, de planejamento, e visão de futuro.  Estes são alguns elementos do contexto 

em que somos comunidade evangélica de confissão luterana em Lajeado.  Precisamos de 

muita orientação e inspiração de nosso Senhor, precisamos que o Espírito Santo congregue 

e capacite muitas pessoas para servirem na igreja cristã em prol da missão do Reino de 

Deus em nosso meio. 

 

Conforme orientação da Igreja, queremos relatar os trabalhos de 2014 à partir dos 4 pilares 

do PAMI e suas ênfases transversais: 

 

1. Evangelização- este testemunho missionário da fé “é a exposição explícita e 

intencional do evangelho, visando a uma resposta pessoal de fé e o ingresso no 

discipulado cristão vivido em comunidade.” (PAMI p. 36).  Cremos que a 

evangelização deve acontecer de várias formas e estilos para cativar pessoas para 

o incondicional amor de Deus.  Isto acontece nos cultos, nos encontros de grupos 

sob a orientação da Palavra de Deus, e também em atividades especiais e com foco 

mais específico.  Assim lembramos de algumas destas iniciativas.  No início do ano 

tivemos mais um Encontrão onde o palestrante pastor Rui Petry pregou sobre 

“Família-novos conceitos a mesma essência.”  Tivemos em junho,  no Sínodo Vale 

do Taquari, a Ação Sinodal com ênfase em evangelização através de cultos com 

pregações baseadas no tema do ano da IECLB.  Festejamos com muita música e 

arte o nascimento de Jesus Cristo através da 4ª Cantata de Natal com a participação 

de grande número de musicistas e cantores infantis, jovens e adultos.  Também 

tivemos um teatro natalino preparado e apresentado em cultos por membros do 

Ponto de Pregação Gustavo Adolfo.  A evangelização acontece em especial pelo 

testemunho de pessoas em palavras e/ou ações.  Também através de literatura 

cristã como folhetos, material didático para discipulado, livros e Bíblias para crianças. 

 

2. Comunhão- “O grande desafio que advém da pergunta pela qualidade de nossa 

comunhão é o de proporcionar espaços de convivência, aceitação e valorização 

mútuas em nossa vida comunitária.” (Pami p. 45).  Nossa comunidade tem 

oportunizado muitos espaços de convivência e comunhão, para diferentes faixas 



etárias e momentos. Seja nos diversos grupos, almoços, cultos, retiros, piqueniques, 

passeios e encontros nas casas, por exemplo.  Muitas pessoas hoje sentem a falta 

de mais tempo para visitar alguém, ou conhecer melhor as pessoas pois vivemos em 

tempos em que a convivência nem sempre é suficiente.  A pressa tem sido um 

empecilho para uma comunhão mais profunda entre nossos membros.  Em nível 

ecumênico em nossa cidade, participamos de encontros visando a aproximação de 

igrejas cristãs com vistas à formação de um conselho de igrejas.  Estes diálogos se 

tornaram frutíferos e tem resultado na formação deste conselho do qual fazemos 

parte hoje, Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado- CICLA.   

Conforme objetivo de planejamento, também temos investido no acolhimento de 

novos membros através de encontros anuais.  A equipe de ministros/a juntamente 

com colaboradores leigos organiza um encontro para integração, informação e 

formação. 

 

3. Diaconia- “A comunidade missionária que serve é aquela que se aproxima das 

pessoas, que luta pela vida digna, não só a de sua comunidade, mas também a do 

mundo.  Seu serviço ultrapassa fronteiras.” (Pami p.47).  Temos como âncora 

importante na Comunidade o departamento da Diaconia que tem desenvolvido um 

importante meio de servirmos pessoas dentro e fora da CEL.  Destaque para o 

trabalho junto aos imigrantes em nossa cidade com o fundamental apoio do grupo 

Priscila através do brechó, por exemplo.  Somos gratos por tantas formas de serviço 

realizados por praticamente todos os grupos e indivíduos da Comunidade que se 

torna impossível numerá-los.  Cremos que estamos crescendo na conscientização e 

prática da diaconia como expressão do amor cristão.  Esforços pela Associação Pella 

Betânia, por famílias em necessidade em Lajeado, por lares de idosos, pelo meio 

ambiente, pelo hospital, pelo Banco de Sangue....   A visitação aos doentes nas 

casas, hospital e lares de idosos tem sido uma expressão de cuidado e serviço.  

Também lembramos dos enlutados que tem recebido uma atenção maior nos últimos 

tempos através de visitas e também no culto com oração em memória. 

4. Liturgia-  “Compreender e viver o culto é sentir-se contagiado pelo Deus que ama a 

igreja – que ama o mundo.” (Pami p.52).  Somos uma Comunidade que deseja 

celebrar o amor e a presença de Deus em nosso meio!  Celebramos, em especial 

nos cultos na igreja, mas também em outros momentos em grupos, em encontros 

ecumênicos, nas casas, lares de idosos, por exemplo.  Temos o desejo de festejar 

a graça de Cristo, a salvação de Deus e fortalecer nossa comunhão cristã.  Temos 

nos esforçado por acolher todas as pessoas da melhor forma possível, por organizar 

nossos cultos visando a integração de diferentes pessoas com uma mensagem 

relevante, encorajadora e desafiadora.  Somos gratos por tantos membros que tem 

repartido seus dons na área musical ajudando a comunidade no louvor à Deus.  

Através da comissão de música, e sua coordenação, conseguimos em grande parte 

atender esta área litúrgica de nossos cultos.  Temos literalmente dezenas de 

instrumentistas e cantores/as servindo ao Senhor em nossa Comunidade!!  Isto é 

motivo de gratidão também. 

 



Ênfases do PAMI: 

A. Formação: entendemos que a formação cristã, essencial para o discipulado, deve 

acontecer em vários níveis.  No batismo assumimos (pais, padrinhos/madrinhas e 

comunidade) o compromisso de educarmos nossas crianças na fé cristã para 

conhecerem o evangelho de Jesus Cristo e viverem uma vida de confiança nele.   

Nesta linha enxergamos todo o trabalho desenvolvido pelo Culto Infantil, Ensino 

Confirmatório, Juventude Evangélica, Encontro de Famílias nos Bairros, OASE, 

grupos ECO, Idosos, e muitos outros momentos de formação como preparação para 

o batismo, casamento, retiros, etc..   Lembramos do curso de lideranças realizado 

no Ponto de Pregação Gustavo Adolfo em agosto e setembro que foi muito 

proveitoso no despertar e motivar boas práticas em líderes.   Com empenho, oração 

e diálogo também se chegou na formação de uma nova “diretoria” do PPGA que está 

atuando com muita boa vontade! 

Em 2014 dedicamos tempo especial para o trabalho com casais visando ampliar este 

ministério em vista da grande necessidade de apoio aos casais e famílias.  

Formamos uma comissão coordenadora que propôs uma linha de trabalho com 

encontros, retiro, jantar, passeios, palestras voltadas para o fortalecimento dos 

vínculos conjugais e em consequência, dos vínculos da família como um todo. 

 

B. Sustentabilidade: dentro de uma compreensão da mordomia cristã onde somos 

cuidadores das dádivas de Deus, sejam talentos, recursos financeiros, tempo ou 

outros, a CEL tem procurado motivar seus membros na contribuição financeira, 

também, como sinal de gratidão e compromisso com o Reino de Deus.  No ano de 

2014 destinamos considerável atenção para duas áreas, aproximação com membros 

afastados pela visitação e desenvolvimento do patrimônio da Comunidade para fins 

de geração de recursos.  A sustentabilidade da Comunidade deve acontecer pelas 

contribuições de seus membros, mas entendemos que queremos investir em missão 

e podemos ampliar nossa atuação com outros recursos.  A CEL por iniciativa de seu 

presbitério tem trabalhado através da sua comissão de patrimônio buscando formas 

de gerar renda para investir na sua missão.  Houveram avanços significativos como 

mudança da secretaria, estudos avançados para uso de áreas de imóveis da CEL e 

das escolas.  A visão conjunta e cooperativa tem sido uma marca importante neste 

esforço.  Temos uma equipe trabalhando arduamente na realização de um projeto 

para a busca de recursos para a reforma de nosso órgão, dos vitrais da Igreja de 

Cristo.  Também outras reformas da igreja estão em vista. 

 

 

C. Comunicação: temos percebido a necessidade de investirmos cada vez mais na área 

da comunicação, interna e externa.  Em 2014 trabalhamos bastante num trabalho 

com uma assessoria de imprensa.  Nem tudo funcionou como sonhado, mas cremos 

que temos avançado muito nisto.  Apesar de termos vários meios de comunicação 

com os membros, constantemente vemos que não conseguimos “falar” com todos.  

Temos também a questão da comunicação entre nós (grupos,  lideranças, 

funcionários, etc.).  Precisamos avançar numa comunicação clara, eficiente e 



motivadora entre todos na Comunidade.  Temos o Mensageiro distribuído pelos 

nossos valorosos setoristas, temos uma página no Facebook e um blog na internet.  

Avançamos também na identificação de nossos prédios com boas placas junto à 

igreja de Cristo e ao Centro Comunitário, e também na nova secretaria!  Os Pontos 

de Pregação tem investido também nesta área.  A comunicação da CEL com as 

escolas também tem tido um crescimento e isto se reflete em cooperação de várias 

formas.  Além de participação em programas de rádio do sínodo, temos um espaço 

nosso na rádio Legal FM, temos nosso programa Castelo Forte na TV Informativo,  

buscamos espaços para divulgação de nossas atividades nos jornais da cidade. 

ABAIXO REGISTRAMOS ALGUNS DADOS SOBRE OFÍCIOS E CULTOS REALIZADOS: 

Ofícios: 
 
Casamentos – 04                Confirmações – 26               Óbitos – 41                Batismos – 39 
  

Presenças em cultos: 
  
Centro – 104 cultos – 11.999 pessoas – média 115,38 pessoas p/culto 
  
Gustavo Adolfo – 57 cultos – 1.614 pessoas – média 28,32 pessoas p/culto 
  
Jardim do Cedro – 22 cultos – 421 pessoas – média 19,14 pessoas p/culto 
  
Barra do Forqueta – 12 cultos – 144 pessoas – média 12 pessoas p/culto 

 

 


