
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Com Jesus – Novos livros para a Escola Dominical 
 

O Departamento de Educação Cristã está oferecendo mais dois livros com 
histórias bíblicas para o ensino das crianças na Escola Dominical, além dos 3 
de Uso Permanente que continuam disponíveis para encomendas. 
Os dois novos livros são estes: 
 

1. Com Jesus - 10 Mandamentos (Já está disponível para encomendas) 
 

    É um conjunto de três livros, com 21 histórias bíblicas. 
a) Livro do professor - R$ 27,00 
b) Atividades – nível 1 – R$ 27,00           Conjunto: R$ 81,00 
c) Atividades – nível 2 – R$ 27,00 

 

2. Com Jesus – Pai Nosso (Já está disponível para encomendas) 
     

    É um conjunto de três livros, com 24 histórias bíblicas. 
    a) Livro do professor – R$ 27,00 
    b) Atividades – nível 1 – R$ 27.00             Conjunto: R$ 81,00 
    c) Atividades – nível 2 – R$ 27,00 
3 

3.Com Jesus – Datas Especiais – Está em fase final de preparação 
          Em breve anunciaremos a data em que estará disponível  
          Este livro terá 20 histórias - para 20 datas especiais do ano. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edição 58 – agosto 2021 
Contatos e colaborações: Pastor Martinho Sonntag: (51) 99644-0761 

 

As perguntas que não querem se calar e a pergunta que não é 
inteligente 

Estamos nos aproximando do final de mais um ano. E 2021, por causa da 
pandemia e de todas as suas consequências, certamente ficará registrado na 
história como um dos anos mais difíceis das últimas décadas. 
Ao fazer a retrospectiva do ano que se finda, muitas perguntas estão sendo e 
ainda serão feitas:  Por que tudo isso aconteceu?  Há culpados? O que poderia 
ser feito diferente? O que pode ser feito para evitar que situações como essa 
se repitam no futuro? Para que uma avaliação eficiente seja feita, e para que 
não se repitam os erros do passado, todas essas perguntas são muito 
importantes. No entanto, uma pergunta o capítulo 7 de Eclesiastes não 
recomenda que façamos: “Nunca pergunte: Por que será que antigamente 
tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente” (Ec 7.10 – NTLH). 
E porque essa pergunta não é inteligente? O versículo 14 nos dá uma 
importante pista: “Quando as coisas correrem bem, fique contente; 
quando as dificuldades chegarem, lembre disto: é Deus quem manda 
tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai 
acontecer amanhã” (NTLH).  
No versículo 14 somos lembrados que a nossa vida está nas mãos de Deus e 
somos totalmente dependentes dele. Sendo assim, o melhor que podemos 
fazer é olhar para o passado com gratidão, para o presente com confiança em 
Deus e para o futuro com esperança. Na verdade, as grandes bênçãos que 
Deus têm prometido para nós, ainda estão por vir. É por isso que o mesmo 
capítulo bíblico nos diz: “O fim de uma coisa vale mais do que o seu 
começo” (v. 8 - NTLH). 
A IELB tem muitos motivos para ser grata a Deus, às congregações, às 
famílias e a cada um dos seus membros. Ao longo de 2021, as dificuldades 
foram todas superadas de uma forma razoável, crescemos em vários aspectos 
e tivemos um excelente aprendizado.  Ela também tem motivos suficientes 
para continuar confiando em Deus, afinal, ela, como herdeira da Reforma  
 
 

 

Educação Cristã – Eventos em 2022 
A. Fóruns de Educação Cristã – Temática: O jovem na igreja 
 

1. 12-13/03/22 - Colatina, ES (10h de sábado até 12h domingo) 
2. 27/03/22 -  Maringá, PR (1 dia) 
3. 22-24/04/22 – Florianópolis, SC (10h de sábado até 12h domingo) 
4. 22-23/05/2022 – Ijuí, RS (10h de sábado até 12h domingo) 
 
 

B. Congresso de Nacional Professores de Escola (Em regiões) 
 

1. 30/04 - 01/05/22 - Vila Velha, ES (14h de sábado até 12h domingo) 
2. 19-20/03/22 (14h de sábado até 12h domingo) – Florianópolis, SC 
3. 14-15/05/22 – Lucas R. Verde (10h de sábado até 12h domingo) 
4. 28-29/05/22 – Juranda, PR (10h de sábado até 12h domingo) 
 

Marquem estas datas em vossas agendas. 
Inscrições e custos: Em breve informaremos como fazer as inscrições. 
 
 

 

Vídeos – Assista! 
Vídeo do lema da IELB/2022: https://youtu.be/VxNxtd4-fHY 
 

Vídeo “Igreja em Grupos – PEM”: https://youtu.be/sEWlGG-xAZY 
 

https://youtu.be/VxNxtd4-fHY
https://youtu.be/sEWlGG-xAZY


Luterana, tem em suas mãos o precioso tesouro da maravilhosa graça de 
Deus, a qual nos é anunciada e oferecida nos meios da graça (palavra e 
sacramentos). Por fim, ela também pode olhar para o futuro com esperança, 
pois ela conhece as maravilhosas promessas de Deus: “E eis que estou com 
vocês todos os dias até o fim dos tempos” (Mt 28.20 – NA ) e “... sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela” (Mt 16.18 – ARA). 
Que o bondoso Deus aumente a nossa confiança nele e em suas maravilhosas 
e fiéis promessas! E que nele encontremos sempre as respostas que 
precisamos para, com esperança, continuar a nossa marcha para a pátria 
celeste! Abençoado tempo de Advento! 

                                   Pr. Geraldo W. Schüler – Presidente da IELB 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Caderno de estudos “Igreja em Grupos – PEM” - 2022  
Estudos escritos por integrantes de 4 Diretorias: 

DN da IELB, da LLLB, da LSLB e da JELB 
 
 

Todos os estudos estão sob a luz do lema da IELB 2022. Os 
temas são: 
 

1º – A importância do estudo bíblico em grupos (DN) 
2º - Abençoados para abençoar (DN) 
3º - Igreja, a escola de Deus (DN) 
4º - O poder de Deus para a salvação (DN) 
5º - Habilitados para toda a boa obra (DN) 
6º - Acolhendo e integrando (Pr. Airton S. Schroeder (DN) 
7º - A comunicação do Evangelho em tempos de pós-verdade (DN) 
8º - Os homens cristãos a sérvio do Reino de Deus (LLLB) 
9º - Homens de Deus administram a igreja (LLLB) 
10º - O privilegio de falar com Deus (LSLB) 
11º - Com tudo o que somos e temos servimos ao Senhor (LSLB) 
12º - Jovens caminhando sob a bênção divina para servir a Deus (JELB). 
 

Observação: O nome dos autores de cada estudo, estão mencionados no 
Caderno “Igreja em Grupos – PEM”) 

                                                                        Preço: R$ 5,00 a unidade 

 

Lançamento da 5ª 
edição do livro Primeiro 

ao Senhor. 
 

Este é um manual muito 
bom de administração da 
vida cristã, “trazendo ensino 
simples e bíblico, conciso e 
preciso, para ser lido, 
estudado em casa, nas 
congregações e distritos da 
IELB. 
 

Está disponível para 
encomendas na Editora 
Concórdia 

A Igreja precisa de mais pastores 
 

Você já pensou em servir a Deus no Ministério Pastoral? 
 

Que missão incomparável te confere o teu Senhor! Sua graça imensurável te 

converte em pregador (HL 336). 
 

Conhece um jovem de sua congregação que pode ser um aluno do Seminário 

Concórdia e preparar-se para o Ministério? 
 

A IELB precisa da sua ajuda! Seja um candidato ao Ministério Pastoral ou 

indique um candidato ao Seminário Concórdia. 

Envie um e-mail para diretor@seminarioconcordia.com.br ou ligue para (51) 

3037-8000. Acesse o site seminarioconcordia.com.br para saber mais. Nós 

entraremos em contato com você para dar as informações necessárias ao 

ingresso nos estudos. 
 

"Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas-novas, que faz 

ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: 

"O seu Deus reina!". Isaías 52.7. 

Joel Müller  (vice-presidente de Ensino) 

 

“E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara” (Lc 10.1,2). 
 

mailto:diretor@seminarioconcordia.com.br
http://seminarioconcordia.com.br/
https://www.bibliaonline.com.br/ara/lc/10/1,2+

