
FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ 
Temática: O JOVEM NA IGREJA 

 

Data: 12 e 13 de março de 2022 
Local: Congregação Evangélica Luterana São Lucas de São Silvano 
            Rua Antônio Engrácio, 66 – São Silvano, Colatina, ES 

1. Público alvo: Cuidadores de Jovens: a) Lideranças locais e distritais e 
distritais de jovens; b) Cuidadores de Jovens: Pais; Pastores; Professores e 
demais interessados. 

2. Investimento:  R$ 25,00 a inscrição + R$ 45,00 a alimentação (duas 
refeições e dois cafés) num total de R$ 70,00 

3. Prazo para inscrição: Até 01 de março de 2022 
    Inscrição mediante pagamento: Chave PIX: CNPJ 27.504.299/0001-78,     
    ou C/C do Banestes 286276-1 – Informar a inscrição para VALDETE  
    GOMES – Contato pelo WhatsApp (27) 999470404 
 

4. Início: Dia 12/03 às 14 horas (Com devoção de abertura) 

5. Término: Dia 13/03 às 15 horas 
6. Observação: Haverá culto no sábado, dia 12, às 19h, com abordagem do 
tema do encontro. 
3. HOSPEDAGEM: Os que quiserem se hospedar no prédio da igreja, devem 
trazer colchonete e roupa de cama. Temos 4 salas amplas à disposição para 
esse fim. Quem tem algum parente ou conhecido amigo na cidade, pode fazer 
contato direto pedindo hospedagem. 

4. Hotéis: Podem fazer a reserva diretamente com o hotel: 
a) Residence Hotel Colatina: (27)31313300 - Av. Silvio Ávidos 2338 – São 
Silvano – 01 Km da igreja. Pernoite com café: Individual R$ 90,00 e casal 
R$140,00 

b) Hotel Nacional: (27)37111573 
Rua Germano Naumann Filho, 270 – Centro – 02 Km da igreja – Mesmos 
valores do Residence. 

c) Hotel Colatina Praza Hotel: (27)31203333 - Rua Alexandre Calmon, 73 – 
Centro – 02 Km da igreja (lado sul – precisa atravessar a ponte). Pernoite com 
café: Individual: R$ 100,00 e casal: R$ 140,00 
d) Colatina Hotel: (27)21017172. Praça Altemar Dutra, 155, Centro – 02 Km 
da igreja (ao lado da Rodoviária). Pernoite com café: Individual: R$ 85,00 e 
casal R$ 135,00. 
Observação: Os valores nos hotéis sofrerão reajuste em janeiro. Todos os 
valores solicitados foram de apartamentos com ar-condicionado. Com 
ventilador é mais em conta. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição: 

1. Em Colatina: Pr Samuel Timm – (27) 999528071 
2. No DEC: Pr Martinho Sonntag – VPEC (51) 33322111 ou                                           

51 996440761 

 

 

Edição 59 – janeiro 2022 
Contatos e colaborações: Pastor Martinho Sonntag: (51) 99644-0761 

              

Importante carta do Presidente da IELB 
 

Caros irmãos em Cristo! 
 

Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos 
vocês! 
 

Há algumas décadas a Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) tem 

proporcionado aos seus pastores e membros das congregações filiadas a 

ela a  oportunidade de participar de um seguro de vida em grupo, o que 

proporciona algumas vantagens em relação às apólices de seguro 

individuais. No entanto,  esse grupo de segurados tem se tornado cada 

vez mais composto por pessoas  idosas e com menor participação de 

pessoas mais jovens. Portanto, o grupo de       segurados tem se tornado cada 

vez mais envelhecido. Soma a isto a pandemia e  suas consequências, o 

que já estamos vivendo e administrando desde março de 2020. 
 

Diante do que expomos acima, a UNIÃO Seguradora S. A. – Vida e 

Previdência, com quem temos um contrato de apólice firmado, nos enviou 

correspondência comunicando que no período de 07/2020 a 10/2021, ela 

teve um prejuízo de R$ 247.000,00. Ou seja, nesse período os 

pagamentos de sinistralidades a integrantes do grupo foram muito maiores 

do que os valores que o grupo pagou à seguradora. E a seguradora alega 

que não pode continuar operando tendo prejuízo com o nosso grupo e, por 

isso, reajustou os nossos seguros em 345,05%, acrescentando a seguinte 

observação: "Finalizamos indicando que este aumento necessário 

calculado / da ordem de 345,05% é somente para tornar o contrato 

equilibrado (receitas = despesas) / sem incluir aqui qualquer margem de 

lucro para a UNIÃO Seguradora. 
 



A Diretoria Nacional da IELB (DN) realizou reuniões com representantes 
da UNIÃO Seguradora e, inclusive, enviou uma carta em 10/12/2021, 
buscando esgotar todas as alternativas para viabilizar a continuidade do 
grupo. Esgotadas as possibilidades de negociação, a UNIÃO Seguradora 
apresentou a última proposta, a saber: 
 

1) Aumento de 130% no valor do seguro. 
2) Inclusão de novos segurados no grupo, da seguinte forma: 

a) 100 novos membros, de até 50 anos de idade, em 4 meses; 
             b) 200 novos membros, de até 50 anos de idade, em 8 meses; 
             c) 300 novos membros, de até 50 anos de idade, em 12 meses. 

Como vocês podem ver, não é possível evitar um considerável aumento no 

valor do seguro e, para que o mesmo não seja reajustado em 345,05%, é 

necessária a inclusão pelo menos 300 novos segurados nos próximos 

meses. 
 

Considerando a peculiaridade do nosso grupo e a total impossibilidade de 

abrigar o mesmo em outra seguradora, a DN entende que a melhor 

possibilidade  é aceitar essa proposta da UNIÃO Seguradora, pois, se não 

a aceitarmos, muitos  dos atuais segurados, que estão com idade superior 

a 70 anos, não conseguirão contratar outro serviço de seguro e perderão 

todo o investimento feito ao longo de muitos anos. Por outro lado, a DN 

entende que é possível buscarmos novos segurados entre os pastores e 

membros das congregações da IELB, especialmente com menos de 50 

anos de idade, para alcançar a viabilidade financeira do grupo e tornar 

possível a sua continuidade. 
 

Sendo assim, a DN pede a compreensão de todos os segurados e solicita que 

todos se empenhem para que possamos incluir os novos segurados ao 

grupo (conforme exposto acima, ou, se possível, superando esses 

números, pois isso nos daria boas possibilidades de negociação com a 

seguradora). A DN e o setor de Convênios da IELB farão todo o esforço 

possível para recrutar esses novos segurados e garantir a manutenção 

desta apólice.  
 

Com um fraternal abraço e votos de ricas bênçãos de Deus. 
 

 Porto Alegre, RS, 17 de janeiro de 2022, 

                                         Pr. Geraldo W. Schüler – Presidente da IELB 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 

Congresso Nacional de Professores de Escola Dominical 
Edição Florianópolis - 19 e 20/03. 

 

 
 
 

Link para a inscrição: https://forms.gle/G8sQXYHQMEKei87x7 
     Veja as informações neste link 

Está no site da 
IELB: https://www.ielb.org.br/noticias/visualizar/8116/congresso-
nacional-de-professores-de-escola-dominical-em-florianopolis-sc 
 

Valor da inscrição (Custos) – Veja os detalhes no link 
1. R$ 215,00 (pernoite, refeições e inscrição) – ou: 
2. R$ 147,00 (refeições e inscrição – sem hospedagem) 
3. Pagamento será feito na chegada ao hotel. 
 

Endereço do local do Congresso  
Hotel Tropicanas – Florianópolis, SC 
R. Mário Lacombe, 352 – Canasvieiras, Florianópolis, SC 
 

É importante lembrar que há vagas limitadas. A capacidade do auditório 
do Hotel Tropicanas é de 210 pessoas. Por isso, os interessados devem 
se mobilizar logo para que garantam a sua inscrição. O Formulário 
bloqueia automaticamente as inscrições que excederem o número 
anunciado de vagas. 
 

Lembramos que haverá outras edições do mesmo Congresso Nacional: 
1. 30/4 a 01/05 – Em Vila Velha, ES. 
2. 14 a 15/05 – Em Lucas do Rio Verde, MT 
3. 28 a 29/05 – Em Juranda, PR 
 

Em breve serão anunciados os detalhes destes três eventos.  

 

Lema do Congresso 
 

“COM partilhar JESUS” 
 
 
 Início:  
 19 de março, 14 horas 
 

 Término:  
 20 de março, 14 horas 

 

https://forms.gle/G8sQXYHQMEKei87x7
https://www.ielb.org.br/noticias/visualizar/8116/congresso-nacional-de-professores-de-escola-dominical-em-florianopolis-sc
https://www.ielb.org.br/noticias/visualizar/8116/congresso-nacional-de-professores-de-escola-dominical-em-florianopolis-sc

