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Breve contextualização: A Comunidade Evangélica de Lajeado/RS (CEL) é composta por 

3.246 membros (ou 1.529 famílias) e exerce funções paroquiais. Ela conta com três Pontos 

de Pregação: Jardim do Cedro, São Cristóvão e Barra do Forqueta. O Tema da IECLB, 

“Igreja da Palavra – Chamad@s para Comunicar”, orientou as suas atividades em 2015. 

Suas lideranças também se deixaram inspirar pelo lema “sobre o que vocês estão 

conversando pelo caminho” (Lc 24.17). As conversas giraram em torno de como anunciar o 

Evangelho de Jesus Cristo num contexto urbano. Lajeado é uma cidade polo regional, 

atraindo muitas pessoas pelo seu comércio, sua indústria e sua prestação de serviços. Com 

aproximadamente 36 Igrejas diferentes, ela facilita a migração entre as denominações. A 

CEL quer ser uma comunidade acolhedora, que cria espaços de convivência e comunhão, 

crescimento na fé e serviço ao próximo. Para cumprir com essa tarefa, organiza-se em 

grupos, setores de trabalho e comissões O culto comunitário, no entanto, permanece central 

na vida de fé dos seus membros. Damos graças a Deus pelo esforço e dedicação de 

incontáveis membros voluntários que assumem tarefas e não medem esforços para que este 

corpo tenha vida e caminhe na direção dos objetivos propostos pelas Assembleias, pelo 

Plano de Ação Missionária, e pelo Conselho. Além disso, a comunidade conta com 10 

funcionários, uma pastora e dois pastores. Com o testemunho vivo e ativo de todos os seus 

membros, temos conseguido despertar o interesse das pessoas e experimentado 

crescimento no número de membros. Uma das ênfases da CEL é a visitação aos membros 

e ao hospital. As visitas aos enlutados e no Ponto de Pregação Jardim do Cedro foram 

intensificadas. 

É difícil registrar toda a riqueza e dinâmica das atividades desenvolvidas pela CEL em 2015. 

Faremos o relato de algumas delas, que consideramos relevantes do ponto de vista dos 4 

pilares do PAMI e suas ênfases transversais, conforme segue: 

Evangelização: Retiro de Carnaval, 14 e 15.02. O Palestrante foi o P. Oziel Campos de 
Oliveira Junior, com o tema: “O Evangelho nos leva a um novo relacionamento: com Deus, 
com o próximo e com a criação”. P. Oziel soube animar os presentes e transmitir o Evangelho 
de Jesus Cristo através da música. No dia 25.08, ocorreu a Noitada Musical, com a presença 
de instrumentistas e cantores de diferentes grupos da comunidade e das escolas (CSGA e 
CEAT). O evento reuniu cerca de 400 pessoas. Além de anunciar o Evangelho pela música, 
o evento contribuiu para angariar fundos para a Campanha Vai e Vem. A 5ª edição da 
Cantata de Natal ocorreu no dia 10.12, com o tema “Jesus, a esperança do mundo”. 
Aproximadamente 700 pessoas estiveram presentes, prestigiando 130 voluntários das três 
escolas evangélicas de Lajeado, dos corais e do grupo de louvor da comunidade. De uma 
forma explícita e pública, através da música, o Evangelho também foi exposto com a 
apresentação do coral da comunidade no auditório da UNIVATES, no período de Advento. 
Ainda dentro dos festejos natalinos da universidade, a comunidade participou de uma 
celebração ecumênica de Natal no mesmo local. 

 



Comunhão- A acolhida, a aceitação e a valorização mútua acontecem de maneira especial 

nas atividades de grupos como OASE (3), OASE nos Bairros (9), encontros de famílias (11), 

grupos de Encontro, Comunhão e Oração-ECO (6), corais (3), JEL (2), confirmandos (4-dois 

do 1º e dois do 2º ano), Culto Infantil (3), e terceira Idade (1). Com o objetivo de ampliar os 

espaços de convivência, destacamos as seguintes iniciativas: Noite de Cinema (07.03), para 

a comunidade em geral, e a Noite do Pijama (20.03), visando a integração e o crescimento 

na fé das crianças. Foi uma noite muito agradável, recheada de brincadeiras, louvor e teatro, 

contando a história da Torre de Babel. No dia 26.07, as crianças do Ponto de Pregação 

Gustavo Adolfo tiveram uma tarde de muita diversão. O encontro “Chamados para 

Comunicar” foi realizado pelas orientadoras do Culto Infantil e contou com mais de 30 

crianças. No dia 3.10, foi a vez do passa tarde no Centro Comunitário Evangélico. 

Aproximadamente 40 crianças tiveram uma tarde animada de integração e troca de 

experiências. Nos dias 13 e 14 de março, a CEL promoveu o 2º Encontro de mulheres, com 

assessoria da psicóloga Vera Schoenardie, que falou sobre o tema “A Delicadeza da Força 

Feminina”. O Jantar dos Namorados, ocorrido em 13.06 e o Encontro na Primavera (26.09), 

foram uma abençoada oportunidade de integração entre casais. Para promover a 

convivência dos membros da comunidade entre si e com o público em geral, são muito 

importantes os chás, almoços e jantares promovidos pelos setores de trabalho, OASE e 

Pontos de Pregação. A comunhão de mesa possibilita conhecimento mútuo, cria amizades 

e laços de solidariedade. Para nossa alegria e gratidão a Deus, novos espaços de 

convivência e crescimento na fé foram criados em 2015: o grupo de famílias no Bairro 

Universitário, o Grupo de Homens, que se reúne regularmente, o Ministério com Casais 

(CCC-Casais em Construção com Cristo), com 4 encontros regulares no ano e temas 

voltados para a vida do casal e família, e o Grupo de Mulheres Flor do Cedro, que no dia 

30.05, teve a sua primeira reunião nas dependências do Ponto de Pregação Jardim do 

Cedro. 

Diaconia- O grupo de Diaconia da CEL, além de acompanhar membros em necessidade, 

também se engaja em campanhas e auxilia entidades dentro e fora da Igreja. Em 2015, 

abraçou a Campanha Vai e Vem. Promoveu, no dia 11.08, um chá comercial para a 

arrecadação de fundos para a missão. Foi uma experiência que deu certo e que deverá ser 

repetida. No final do ano, a CEL recebeu com alegria a notícia de aprovação, por parte da 

IECLB, do seu Projeto de Apoio à Integração de Imigrantes no Vale do Taquari, com duração 

de um ano. Entre as atividades previstas estão: oficinas de capacitação em diaconia e fluxo 

migratório, assessoria jurídica, formação de lideranças, criação de uma associação dos 

imigrantes, encontro ecumênico de lideranças jovens haitianas e brasileiras, e um festival 

cultural. A tarde de sábado (22.08) não sairá da memória do grupo da Juventude Evangélica 

de Lajeado (JEL). Aproximadamente 25 jovens foram até a Associação dos Menores de 

Arroio do Meio (AMAM) conhecer 13 crianças e jovens e passar uma tarde de integração, 

de brincadeiras, de canto, de oração e de muito carinho. Na oportunidade fizeram doações 

de roupas e alimentos. Na tarde de quinta-feira (13.08) as Senhoras da OASE do Grupo 

Priscila da Comunidade Evangélica de Lajeado doaram cerca de 7 mil reais em produtos 

como materiais de higiene, lençóis, toalhas e travesseiros para entidades de Lajeado e 

região. O grupo realiza regularmente brechós, para arrecadar fundos e, assim, poder ajudar 



a quem precisa. A OASE tem sido incansável no auxílio ao Pella Bethanea, cada vez que é 

chamada a ajudar. Da mesma forma, sempre que pode, tem prestado solidariedade, 

inclusive financeira, à Liga Feminina de Combate ao Câncer. A CEL também tem o prazer 

de auxiliar a Liga, cedendo um espaço, uma sala, para suas reuniões e trabalhos no Centro 

Comunitário Evangélico. 

Liturgia- O culto é o momento celebrativo principal da CEL. Também há momentos 

especiais de comunhão e oração, como o Dia Mundial de Oração, ocorrido no dia 6.03, 

organizado pela OASE. Conhecer e orar pela situação concreta de um outro país leva a 

prática da fé cristã para além de suas fronteiras locais e abre novos horizontes. Assim 

também a participação da CEL no Dia Sinodal da Igreja (24.10), na Associação Beneficente 

Pella Bethânia, em Taquari, foi um momento significativo de comunhão ampliada com os 

demais membros do Sínodo. Sentir-se parte de um corpo maior fortalece e renova as 

esperanças. Outro momento celebrativo importante foi O Encontro Sinodal da OASE, que 

reuniu mais de 600 Senhoras do Vale do Taquari, no Centro Comunitário Evangélico, e teve 

como tema “Katharina, que mulher é essa?”, contando a história da esposa de Martinho 

Lutero. Motivados para a celebração dos 500 anos da Reforma Luterana, a CEL e a 

Congregação Evangélica Luterana Cristo (IELB) formaram um comitê ecumênico central dos 

festejos. Ele está articulando com os grupos e setores de trabalho de cada igreja atividades 

para este ano e, especialmente, para 2017. Em contato com a UNIVATES e a Rede Sinodal 

alguns programas já foram encaminhados. No dia 29.11, foi proporcionado um momento 

especial para os confirmandos de 1965 e de 2010. O Culto buscou integrar as turmas e fazer 

com que relembrassem os colegas e aprendizados da época, celebrando as Bodas de cinco 

e 50 anos. Foram 103 cultos em 2015, que atingiram 11.989 pessoas. Excetuando os meses 

de janeiro e fevereiro, onde o número é reduzido, são quatro cultos por final de semana, com 

a participação de corais (OASE e coral da comunidade), de grupos instrumentais e de louvor. 

Ofícios: 41 batismos, 6 casamentos, 31 confirmações e 40 óbitos. 

Formação: Ela é fundamental para a fé cristã. Na CEL, a formação aconteceu em vários 

níveis, entre os quais destacamos: No dia 4.07, realizou-se o Retiro de Presbíteros para 

planejamento, avaliação e fortalecimento dos valores que sustentam o trabalho. O Retiro 

contou com dinâmicas em grupo, onde cada um pode conhecer o colega e apresentar suas 

características pessoais. Com o tema “Espiritualidade e Gestão” a dinâmica de apresentação 

foi “A Igreja é um barco no qual eu estou”. Em agosto, o psicólogo Vilnei Varzim, de Pelotas, 

palestrou sobre o tema “Modernidade, Consumismo e Espiritualidade”. O evento foi realizado 

em três momentos: no sábado de noite e domingo manhã e noite, sendo gratuito e aberto 

para a comunidade de Lajeado e região. No mesmo mês, os Casais em Construção com 

Cristo tiveram a palestra do administrador de empresas e coaching, Diego Zenkner, que é 

gestor de projetos do SEBRAE, falando sobre a importância da gestão financeira entre os 

casais. Dia 12.09, Ocorreu, no auditório do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, o Curso de 

Capacitação para Orientadores do Culto Infantil, mediado pela missionária de Jaraguá do 

Sul em Santa Catarina, Joseane Dutra. 21 pessoas participaram. Com o tema “Servindo com 

Paixão”, a missionária trabalhou assuntos que buscam atrair e manter as crianças desde 

cedo dentro da igreja. Também devemos registrar o bom trabalho realizado pelas nossas 



escolas (CEAT e CSGA), que oferecem um Ensino Religioso de qualidade e promovem a 

inserção da ministra e dos ministros em suas atividades, marcando o seu caráter evangélico. 

O relacionamento da CEL e suas escolas tem sido muito bom. 

Sustentabilidade: Todos os membros são chamados a colaborar financeiramente com a 

CEL. A contribuição é espontânea. A CEL, porém, sugere que os membros sigam uma tabela 

orientadora, baseada nos ganhos. Temos uma secretaria bem estruturada para receber as 

contribuições e auxiliar os membros, o presbitério e os ministros em suas demandas. Em 

2015 foi formada a Comissão de Sustentabilidade. Ela tem como finalidade conscientizar e 

motivar os membros para contribuírem com seu tempo, talento e tesouro na missão de 

anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, em palavras e ações. A manutenção da estrutura de 

uma comunidade também depende do compromisso de cada membro. A Comissão do 

Patrimônio está engajada no estudo e na proposta de melhor aproveitamento e geração de 

recursos dos bens imóveis. Uma de suas preocupações é a reforma da Igreja de Cristo, bem 

como a construção de banheiros e sala para o Culto Infantil. A Comissão de Projetos dedica-

se especialmente ao restauro dos vitrais e do órgão de tubos, que queremos ver recuperados 

para as comemorações dos 500 anos da Reforma. A Comissão dos Cemitérios tem 

trabalhado intensamente para adequá-los às exigências legais e equipá-los para melhor 

servir aos membros, entre outras coisas, projetando um columbário e um ossário. Tanto para 

a questão dos cemitérios quanto para o restauro dos vitrais e órgão a CEL assinou um 

convênio com a UNIVATES. Os chás, os almoços e os bailes, que demandam esforço e 

dedicação de muita gente, não apenas servem para sustentar os trabalhos e projetos dos 

respectivos grupos, mas são fonte de recursos para auxiliar a CEL e praticar diaconia. 

Comunicação: A contratação da Jornalista Renata Leal facilitou e melhorou os processos 

de comunicação na CEL. Os contatos com rádios, jornais e TV foram intensificados e 

aprimorados. O jornal O Mensageiro recebeu novo impulso e está nas mãos dos 103 

setoristas mais cedo para a entrega. O blog da internet e a página do facebook são 

abastecidos com matérias atualizadas. 

Até aqui nos trouxe Deus. Somos gratos por isso. Sob a sua bênção recebemos forças e 

orientação. Não temos do que nos gloriar. Foi obra sua em nosso meio. Em suas mãos nos 

colocamos quando olhamos os desafios que temos pela frente, especialmente as 

comemorações pelos 500 anos da Reforma Luterana, em 2017. 

Presbitério da CEL  
 
Assembleia Geral da CEL, 04 de abril de 2016. 


