
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Edição 36 – janeiro 2019 

Contatos para pedidos de orações, para oferecer sugestões, colaborações, 
relatos, textos, enviar para Pastor Martinho Sonntag: martinho@ielb.org.br 

(51) 3332-2111 ou 99644-0761. 
 
 

Oremos em favor de nossos irmãos 
 

 

Falecimentos – Lembremos dos enlutados, pedindo que Deus os 
conforte com a sua graça: 
 
 

1. Sr. Ivo Hoffmann – Faleceu no dia 24/12/18, às 19h30, em Três Coroas, 
RS. Sr. Ivo era pai do pastor Geovani Hoffmann e avô do pastor Gabriel 
Kuck Hoffmann e do estudante de Teologia Eduardo Kuck Hoffmann. 
 

2. Sra. Ella Buss Leitzke – Faleceu no dia 02/01, em Bom Jesus, São 
Lourenço do Sul, RS. Mãe do pastor emérito Milton Buss Leitzke, avó do 
pastor Clóvis Blank, e tia do professor Paulo Wille Buss. 
 

3. Sr. Erwin Schönwald – faleceu no dia 07/01. Era sogro do Pastor 
Herberto Much e Itama Krieser. 
 

Deus console e ampare os familiares dos falecidos com a Sua 
graça e com a certeza da salvação em Jesus Cristo.  
 

Proteção 
 

1. Congresso Nacional da JELB - Dias 27/01 a 01/02 - Pedimos a Deus 
que abençoe todos os participantes deste Congresso, nas suas viagens e 
durante todo o evento. 
 

2. Viagens de férias - Muitos irmãos estão em viagens de férias. Pedimos 
a Deus que os abençoe e guarde nas viagens e lhes agracie com férias 
muito agradáveis. 
 

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente nas tribulações. 
Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se 
abalem no seio dos mares; ainda que as águas tumultuem e espumejem e 
na sua fúria os montes se estremeçam ...” (Sl 46.1ss). 

 

Estamos no novo ano! Quais são as nossas prioridades 
para 2019? 

 

A pergunta é: Em que vamos investir o nosso tempo, recursos, 
dons ... neste novo ano? Quais são as nossas prioridades? 
 

Deus nos criou, salvou e preserva. Somos pessoas felizes e gratos 
por tudo, por sua graça, amor e providências. Ele também nos 
capacita e motiva para uma vida de santificação progressiva. 
 

A boa administração do tempo, por exemplo, faz parte da santificação 
da vida. Algumas perguntas para reflexão: 
1. Como vamos administrar (ocupar) o nosso tempo em 2019? 
2. Qual é a prioridade em nossa vida? Qual é a nossa escala de 
prioridades, de valores que temos? 
3. Qual é o tempo que dedicamos a Deus e à Igreja? 
4. Qual é o tempo que investimos na formação espiritual de família? 
5. Quanto tempo usamos para olhar e interagir com pessoas que 
necessitam de nós? 
 

Analisemos e tomemos posição, sob a orientação deste texto, 
notando as duas ênfases sublinhadas: 
 

“Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas” Mt 6.33.   

Ofertas na Congregação 
Temos coragem para refletir sobre este assunto? 

 

1. “Pode-se contribuir sem amar, mas não se pode amar sem 
ofertar” (C.T Studd).  Concordamos com esta afirmação? 
 

2. “Contribua de acordo com a sua renda (bens) para que Deus 
não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição” 
(Peter Marshall). O que dizemos sobre esta frase? 
 

3.“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não 
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá 
com alegria” (2 Co 9.7). Cremos o que este texto diz? 
 

Não tem segredo: Se “cada um” observar o que diz este texto 
e ofertar motivado pela graça de Deus (e unicamente pela 
graça de Deus), as ofertas na igreja serão MULTIPLICADAS!  
Muitas preocupações com a manutenção do trabalho da Igreja 
desaparecerão e todos viveremos mais felizes! 

 



 

IV Fórum de Educação Cristã 
Temática: A Família Cristã 

 
 

Temática: A Família Cristã – subtemas e palestrantes:    
 

1. Família: Projeto de Deus – sua origem, formação e organização – Pastor 
Joel Müller – VPE. 
2. Família: Relacionamentos – marido e esposa, pais e filhos – Presidente 
Dr. Rudi Zimmer. 
3. Família: Pais - sacerdotes do lar. Família - uma agência missionária - 
Pastor Geraldo Schüler – VPEM. 
4. Família: Administração econômica/financeira da família:                      a) 
fundamentos teológicos - Pastor Roni Rosenberger – Coordenador do DEC 
ou Martinho Sonntag – VPEC; b) Organização de orçamento familiar – Sr. 
Renato Bauermann – VPA. 
5. Família: Prevenção e recuperação de pessoas da família que tropeçaram 
(aconselhamento) – Pastor Martinho Sonntag – VPEC. 
6. Família: Instrumento de Deus para cuidar de pessoas: Cuidado dos seus 
idosos (no lar e na igreja) – Pastor Airton S. Schroeder – VPAS. 
 

Obs.: Em alguns locais estes palestrantes serão substituídos por 
palestrantes locais (pastores ou líderes leigos). 

 
 

Locais e datas 
  

Março: 16 e 17 – São Leopoldo, RS 
             23 e 24 – Santa Rosa, RS 
Abril: 14 (1 dia) – Cascavel, PR 
Maio: 18 e 19 – Sinop, MT 
           25 e 26 -  Campo Grande, MS 
Junho: 01 e 02 – Rondônia (local a definir) 
             15 e 16 – Ponta Grossa, PR 
             30 – Concórdia, SC (1 dia) 
Julho: 28 – Pelotas, RS (1 dia) 
Agosto: 03 e 04 – Vila Velha, ES 
              17 e 18 -  Erechim, RS 
Setembro: 07 e 08 – Campina Grande, PB 
Outubro: 19 e 20 – Teófilo Otoni, MG 
 

Observação: Anexo no e-mail estão as fichas de inscrição 
para os dois primeiros Fóruns (São Leopoldo e Santa Rosa). 
 
 
 
 

 

 
 

Datas importantes 
 Janeiro a março de 2019 

 
Janeiro 
 

1. 27/01 a 01/02 – 46º Congresso da JELB 
 

Fevereiro 
 

 11 a 15 – Semana pedagógica da Escola Luterana na Redenção 
de Pelotas. 
 

 22 a 24 – ENL (Encontro Nacional de Liderança da LSLB – 
Canoas Hotel. 

 

 23 e 24 – Workshop – “Os desafios da Missão” – Vitória, ES. 
 

Março 
 

11 – Reunião da Comissão Professores Escola Dominical – CA/IELB. 
 

14 – 09h – Reunião CIL, no CA da IELB. 
 

15 – Reunião de Capelães hospitalares 
 

16 e 17 – IV Fórum de Educação Cristã – São Leopoldo, RS 
 

23 e 24 – Encontro Regional de Servas Luteranas – Região Espírito 
Santo /Minas – em Santa Maria de Jetibá, ES. 
 

23 e 24 - IV Fórum de Educação Cristã – Santa Rosa, RS 
 

31 - Seminário de Ação Social – em Capão da Canoa, RS 
 

31 – Inauguração de templo – Ivoti, RS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detalhes destes eventos: 
 
a) Mensageiro Luterano de 
janeiro/fevereiro 
 

b) mais informações 
com: 
martinho@ielb.org.br 
Fone: 51 33322111  

Pastor André Plamer escreve: 

“Queridos amigos, ... orem pelos irmãos em Moçambique, lá é época 
de muitas chuvas e ... a severidade das chuvas ... estão castigando o 
país e muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, são igrejas alagadas 
e cidades totalmente debaixo d’água...” 


