
 
 

Para onde vão os recursos financeiros do orçamento da  
Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB)? 

 

 
Saudamos a todos com as palavras registradas no livro de Efésios: “Paz seja com os irmãos e amor com fé, 
da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso 
Senhor Jesus Cristo” (Ef 6.23 e 24). Somos muito gratos ao bondoso Deus e Senhor que nos contempla com 
graça, bênçãos e proteção.  
 

O propósito deste contato com as congregações, pastores e liderança da IELB é oferecer esclarecimentos a 
respeito das contribuições das congregações para o orçamento nacional da igreja. 
 

A IELB tem zelado por uma boa formação teológica e mantido o seu compromisso de expandir a sua ação 
missionária em todo o país e também evangelizar além das nossas fronteiras. Estes são compromissos que 
foram assumidos em conjunto, em Convenção Nacional: sustentar a formação teológica, para que 
tenhamos pastores para serem chamados para as nossas congregações e para enviar a novos lugares; e 
destinar recursos para subsidiar a colocação de pastores em novos lugares. Para tornar possível esse 
trabalho, a Convenção Nacional, que é composta por representantes de todas as congregações filiadas e 
por todos os pastores filiados, tomou uma decisão a respeito das contribuições, que está inserida no 
Regimento, desde a edição de 1998. Esta é a decisão, cujo texto permanece o mesmo: as congregações 
devem “Destinar ao caixa nacional da IELB 11% ou mais de suas receitas próprias regulares” (Título V, 
Capítulo I, Art. 117, V – edição de 2020). 
 
Portanto, esta é uma decisão democrática da igreja e um compromisso assumido por todos, em Convenção 
Nacional, que permanece válida entre nós. 
 
É importante que todas as congregações conheçam os objetivos, os planos, os projetos, a estrutura e a 
realidade da igreja. É também direito de todos os contribuintes conhecer o orçamento da IELB e em que 
atividades os recursos contribuídos são investidos. 
 

A Diretoria Nacional da IELB quer prestar todas as informações necessárias para manter acesa a chama da 
motivação entre as congregações para que, com alegria e gratidão a Deus, participem decididamente no 
que lhes compete na igreja. O envio dos 11% das ofertas regulares recolhidas (mensais e de cada culto) é 
uma das suas atribuições ao se filiarem ao sínodo. 
 

Entendemos que a motivação é fator decisivo para a integração de todos no trabalho da igreja. O que move 
os cristãos a se dedicarem ao Senhor e ao trabalho da igreja é o amor e a graça de Deus. Porém, haverá 
uma participação mais efetiva, positiva e dinâmica após o conhecimento amplo, detalhado e transparente 
a respeito da administração da igreja, especialmente sobre a aplicação e gerenciamento dos recursos 
financeiros contribuídos pelas congregações.  
 

Convém distinguir oferta e contribuição ao orçamento nacional da igreja. Oferta é o que cada congregado 
entrega na sua congregação, motivado pela graça e amor de Jesus. Os 11% enviados pelas congregações 
são uma contribuição administrativa para o orçamento anual da IELB, um compromisso que cada 
congregação assumiu ao filiar-se livremente à IELB. 
 

Para que todos entendam a importância destas contribuições, informamos onde estes valores financeiros 
do orçamento da IELB são aplicados, conforme decisão do Conselho Diretor. Temos a certeza de que esse 
conhecimento motivará as congregações a se empenharem para manter a regularidade da contribuição dos 
11% ou mais para a IELB. 
 
 
 



 
 

Distribuição do Orçamento da IELB para 2021– em percentuais: 
 
1. Presidência – Total 3,7% do Orçamento 
 

 3,5% - Despesas com pessoal 
 0,2% - Despesas operacionais 

 

Para desempenhar as múltiplas atribuições que o Regimento da IELB elenca, o presidente da IELB precisa 
realizar muitas reuniões, viagens e outros eventos. Considerando o grande volume de atividades, o 
presidente conta com o apoio de uma secretária, a qual também presta serviços aos demais integrantes da 
DN. Sendo assim, o valor orçado para a presidência, que no orçamento de 2021 corresponde a 3,7% do 
valor orçado, se destina à subsistência do presidente, ao salário e encargos da secretária e às despesas 
operacionais das suas atividades ao longo ano. 
 
 

2. Departamento de Ensino (DE) – Total: 22,6% do Orçamento 
 

 17,0% - Formação de pastores da IELB no Seminário Concórdia 
   2,2% - Despesas com pessoal 
   0,8% - Capelania do Colégio Concórdia, de São Paulo 
   0,6% - Participação IELB/ Convênio ULBRA 
   1,0% - Despesas do MML: aperfeiçoamento pastores e esposas e líderes leigos 
   1,0% - Outras despesas menores 

 

A IELB forma pastores para servir nas congregações. Essas congregações, isoladamente, não têm condições 
de formar seus pastores. Por isso, a IELB (o conjunto das congregações) fundou e mantém o Seminário 
Concórdia, sendo elas (as congregações) as interessadas e responsáveis pela manutenção dessa Faculdade 
de Teologia para a formação de pastores.  
 
3. Departamento de Expansão Missionária (DEM) – Total: 39,2% do Orçamento 
 

 34,8% - Subsídios (congregações subsidiadas) 
   1,6% - Transferência de pastores 
   2,2% - Despesas com pessoal 
   0,3% - Férias regimentais 
   0,2% - Despesas operacionais 
 Observação: O DEM é contemplado com uma porcentagem dos recursos com a venda dos 

apartamentos do ex-Balu, Capão da Canoa, RS. Recursos para a aquisição de terrenos e construção 
de templos em locais onde a IELB ainda não está presente, através do Fundo Rotativo Para Novas 
Missões (FRNM). 

 

A missão de Deus de salvar todos é o grande desafio da Igreja, pois ela existe como instrumento da missão 
de Deus no mundo. A Igreja é mais do que uma comunidade de crentes reunidos. Além de muitas coisas, 
ela é chamada pelo Espírito Santo com o propósito de servir a Deus e sua missão. 
Como cristãos da IELB, constantemente somos sensibilizados pela pura Palavra de Deus a viver o Cristo 
encarnado, consolar os aflitos e ajudar os necessitados, mostrando aos outros a alegria de viver o perdão e 
a boa nova da salvação em Jesus. 
Assim como recebemos, também compartilhamos perdão, vida e salvação, pois Cristo é para todos.  
Todas as congregações da IELB estão em missão. Os desafios de levar Cristo para todos são muitos. Além 
de nossas orações, dons e tempo, podemos nos unir à evangelização, também com nossas ofertas.  
Como IELB, sempre tivemos o grande privilégio de compartilhar o amor de Jesus onde ele tem nos colocado. 
No Brasil, abraçamos mais de 80 congregações com diversos subsídios, inclusive o financeiro que sai do 
caixa nacional.  
Louvamos a Deus por temos o privilégio de contribuir e por sermos instrumentos na sua missão. 
 
 



 
 
4. Departamento de Educação Cristã (DEC) – Total: 2,3% do Orçamento 
 

 2,1% - Despesas com pessoal 
 0,1% - Despesas operacionais do DEC 
 Observação: O DEC também é contemplado com uma porcentagem dos recursos com a venda dos 

apartamentos do ex-Balu, Capão da Canoa, RS. Recursos para projetos especiais de educação cristã. 
 

Deus confiou à Igreja a importante missão de evangelizar e ensinar a Palavra de Deus, o que está explícito 
no Grande Comissionamento, registrado em Mt 28.19: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os ... ensinando-os a guardar todas as cousas que vos tenho ordenado”. Esta é a missão da igreja. 
A educação cristã continuada é fundamental e imprescindível na formação cristã do povo de Deus e no 
compartilhamento da mensagem salvadora a todos, pois CRISTO É PARA TODOS. Nesse sentido, o DEC tem 
a incumbência de assessorar as congregações com publicação de materiais e organização de cursos, 
congressos, fóruns e orientações para que o objetivo estabelecido para a igreja seja conquistado e mantido.  
 
 

5. Departamento de Ação Social (DAS) – Total: 3,1% do Orçamento 
 

 3,1% - Despesas com pessoal 
 0,4% - Auxílio para pastores  
 0,1% - Despesas operacionais 
 Observação: As despesas com pessoal contemplam os custos com a zeladoria da casa doada para 

fins sociais e de descanso; para investimentos em projetos de Ação Social. O DAS também é 
contemplado com uma porcentagem dos recursos com a venda dos apartamentos do ex-Balu, 
Capão da Canoa, RS.  
 

6. Departamento de Comunicação (DC) – Total: 7,7% do Orçamento 
 

 4,7% - Despesas com pessoal 
 1%   - IH (Instituto Histórico) - Despesas com pessoal  
 1%   - Despesas IELBcom 
 0,6% - Rádio CPT – Despesas com pessoal 
 0,1% - Rádio CPT – Despesas operacionais 
 0,1% - IH – Despesas operacionais 
 0,1% - Despesas operacionais 

 
O DC serve a toda a Igreja não apenas no comunicar, mas também na parte de secretaria, nas atividades de 
arquivo e estatística, preservando e divulgando nossa história por meio do Instituto Histórico, integrando 
diversas comissões. 
 

Os valores investidos em pessoal incluem a remuneração, além da vice-presidência, também de 
funcionários e prestadores de serviço nas áreas de: Arquivo e estatísticas (1), Instituto Histórico (2), 
IELBcom – incluindo assessoria de comunicação e Rádio Cristo Para Todos (5). Dentro das despesas 
operacionais, destacamos aquelas que se destinam à manutenção e atualização de equipamentos e 
softwares para produções de áudio e vídeo que chegam por meio das mídias sociais da IELB, Rádio CPT, 
Editora Concórdia, Seminário Concórdia, etc. Também são mantidos três estúdios audiovisuais (dois no 
Centro Administrativo e um no Seminário Concórdia). 
 
7. Departamento de Administração (DA) – Total: 21,4% do Orçamento 
 

 15,1% - Despesas com pessoal 
   6,1% - Despesas operacionais 
   0,2% - Despesas imóveis de aluguel 

 
       

Os valores do orçamento investidos no DA são, na maior parte, para pagamento do trabalho de pessoas 
nas áreas da tesouraria, contabilidade, sistemas, administração de pessoal (recursos humanos), gestão de 



 
 
empréstimos, fundo de pecúlio pastoral, serviços de copa e cozinha, manutenção e limpeza da área de 
escritórios, manutenção dos prédios e casas do Centro Administrativo e ainda toda a área do terreno com 
mais de 24.000m². Nos custos operacionais estão englobadas as despesas com materiais de manutenção, 
material de expediente, alimentos para o refeitório (são em média 20 refeições diárias), investimentos na 
locação e manutenção de sistemas, energia elétrica, água, telefone, internet, etc. 
 

Palavra da Presidência da IELB 
 
A importância de mantermos a igreja 
 

Podemos fazer vários questionamentos em relação à nossa igreja, a IELB. Podemos questionar a sua 
estrutura administrativa, o seu modelo de gestão, as suas práticas administrativas (e tudo isto pode ser 
analisado e alterado, desde que se apresentem moções e estas sejam analisadas e aprovadas pela igreja 
através do Conselho Diretor e da Convenção Nacional).  

No entanto, uma coisa é inquestionável: a igreja é de fundamental importância em nossa caminhada cristã! 
Você já pensou como seria a nossa vida cristã se não tivéssemos uma igreja organizada? Como formaríamos 
os nossos pastores? Como produziríamos a nossa literatura cristã? Como realizaríamos o trabalho 
missionário? Pois é exatamente nesta nossa junção de esforços e recursos, em nossa querida Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil, que conseguimos, juntos, manter um seminário, uma editora, uma estrutura 
administrativa e muitos projetos missionários no Brasil e no mundo.  

Desta forma, fazemos parte de uma linda e abençoada história que já dura 116 anos, uma linda e abençoada 
história escrita por Deus em nós e por meio de nós. Nesta linda história, Deus já resgatou muitas pessoas, 
pela fé em Cristo Jesus, que já estão com ele, no céu, na Igreja Triunfante. Nesta linda história, Deus 
resgatou a mim e a você, resgatou nossas famílias e muitos irmãos e irmãs que caminham conosco para o 
céu. Nesta linda história, Deus nos mantém e sustenta na fé e ainda quer resgatar muitas vidas no presente 
e no futuro, até a volta de Cristo, pois ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade (1Tm 2.4).  

É por isso que somos imensamente gratos a Deus por pertencermos à IELB, por sermos a IELB, e por 
podermos ajudar a manter e expandir as ações da IELB com o nosso tempo, dons e bens. Assim, quando 
ofertamos em nossa congregação, de forma alegre e livre, também estamos ajudando a manter a estrutura 
administrativa da IELB, seu projeto de formação teológica por meio do Seminário Concórdia, a expansão 
missionária, o desenvolvimento da ação social, da educação cristã e da comunicação. Pois a diretoria da 
nossa congregação estará encaminhando 11% ou mais das nossas ofertas como contribuição para a 
manutenção das atividades da IELB no Brasil e no mundo.  

Deus abençoe a nossa amada igreja! 

 
Diretoria Nacional da IELB 

22/04/2021 
 
 


