
           

  

ATA DO XXIII CONGRESSO DA LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL 

DATA: 29 de agosto à 1º de setembro de 2019 

LOCAL: Cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul 

Nas dependências do Hotel Dall’Onder 

LEMA: Vocês são os sacerdotes do Rei, para anunciar os atos poderosos de Deus (1º Pedro 2.9) 

 

Durante a quinta-feira, dia 29 de agosto, a diretoria da LLLB, gestão 2017 – 2019, assim 
composta, Presidente Carlos Otávio Schuck, Vice-Presidente Lauri Hott, Secretário Itamar Vitt, 
Vice-Secretário Miguel Alberto Saul, Tesoureiro Arnildo Artur Figur, Vice-Tesoureiro Sérgio Luis 
Reichert, Conselho fiscal Carlos Bobsim, Valdir Schindler e Aribaldo Theno Figur, Pastores 
conselheiros Edson Pinz e Aurélio Dall”Onder, fez a recepção dos leigos, servas e familiares, 
vindos de várias localidades do Brasil, e de países como, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. 
Após estes momentos especiais de encontros com estes irmãos na fé em Jesus Cristo, estando 
todos com os materiais e informações necessárias, as 18:00 horas foi servida a janta. 

 

CULTO DE ABERTURA: As 20:00 horas, no auditório do hotel Dall Onder, o Sr. Nelci Naor 
Senger e esposa Maria Helena T. Senger saudaram os presentes ao evento, convidando a todos 
a entoar o hino dos leigos, durante o qual aconteceu a entrada oficial dos estandartes. Logo em 
seguida chamaram ao palco o Presidente Sr. Carlos O. Schuck que fez sua saudação e declarou 
oficialmente aberto o XXIII Congresso Nacional da LLLB. De imediato passou a palavra ao Pastor 
conselheiro Edson Pinz, que como liturgista, deu continuidade ao Culto de Louvor, que teve ainda 
a participação, do segundo Pastor conselheiro Aurélio Dall”Onder proferindo a mensagem, e a 
banda Raça Eleita,  da Congregação Cristo de Três Coroas, RS, coordenando a parte musical. A 
oferta deste culto somou a importância de R$ 7.552,80. 

 

CERIMONIAL CÍVICO: Imediatamente após o culto de louvor, o Sr. Nelci Naor Senger e esposa 
Maria Helena T. Senger dirigiram a cerimonia cívica, chamando para compor a mesa de honra, 
Sr. Carlos Otávio Schuck – Presidente da LLLB, Pastor Joel Müller – Presidente interino da Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil (IELB), Sr. Frederico da Silva Reis – Presidente do Conselho 
Diretor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Sra. Marli Pooch Wiedmann – Presidente da Liga 
de Servas Luteranas do Brasil (LSLB), Sr. Rafael Pasqualotto – Presidente da Câmara Municipal 
de Bento Gonçalves e Reverendo Sérgio Lauri Patzer – Pastor local, na congregação Evangélica 
Luterana Cristo. Foi também citado os nomes de várias autoridades presentes no plenário. 
Estando composta a mesa, entoamos o Hino Nacional Brasileiro. Logo em seguida o Presidente 
Carlos saudou os integrantes da mesa e, ao cumprimentar a Presidente das Servas, fez louvor a 
todas as servas presentes, que receberam uma salva de palmas. Todas as autoridades citadas 
fizeram seu pronunciamento e saudação aos congressistas.  

As 22:00 horas o presidente, após alguns avisos, deu por encerradas as atividades deste 
primeiro dia de congresso. 

          LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL 

 “Leigos e pastores, junto servindo ao Senhor” 



 

SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO: Após uma noite de descanso, e um bom café da manhã, os 
congressistas retornaram ao plenário, onde lindos hinos estavam sendo entoados pela banda 
Raça Eleita, da congregação Cristo de Três Coroas, RS. 

As 08:00 horas o presidente Carlos Schuck deu por aberto os trabalhos deste segundo dia, e de 
imediato tivemos o momento devocional, a encargo da Editora Concórdia, representada neste, 
pelo Dr. Nilo Wachholz e Reverendo Valdemar Garcia, nos apresentando a reflexão “Estamos 
preparados para responder a razão da nossa Esperança e vida Cristã?”, usando como base o 
texto de 1º Pedro 3.13-19; como parte da devoção, foi também lido o Salmo 19.1-14, e para 
encerrar o momento, oramos em conjunto o Pai Nosso. 

Momento Editora Concórdia: Aproveitando a estada no palco, após a devoção, o Dr. Nilo e Rev. 
Valdemar relataram parte dos trabalhos desenvolvidos pela Editora, produzindo materiais 
importantíssimos para a divulgação da mensagem Salvadora de Jesus e crescimento espiritual. 

Momento IELB: As 8:40 horas, trazendo uma palavra de incentivo ao trabalho das lideranças 
presentes no XXIII Congresso, o Presidente interino da IELB, Pastor Joel Müller, que ocupa 
também a Vice-Presidência de Ensino, o Vice-Presidente de Educação Cristã Pastor Matinho 
Sonntag, o Vice-presidente de Administração Sr. Renato Bauermann e o Vice-presidente de Ação 
Social Pastor Airton Schroeder, fizeram uso da palavra, trazendo informações importantes dos 
trabalhos em desenvolvimento, onde a oração, oferta, e participação  de cada membro é muito 
importante, para que a Igreja cumpra fielmente o seu trabalho, ao Senhor. 

Primeira palestra: As 9:00 horas, o Pastor Conselheiro Aurélio Dall’Onder fez as honras, de 
chamar ao palco o nosso primeiro Palestrante, o Pastor e também professor do Seminário 
Concórdia, Leonídio Schulz Görl. Antes porém do início da palestra, foi feito a referência e 
homenagem ao Pastor Johannes Gedrat, Homem cristão, Pastor de grandes préstimos ao 
trabalho da Igreja, sendo inclusive presidente da IELB por vários anos, e que no planejamento 
deste XXIII Congresso, seria ele o condutor desta palestra, mas que aprouve ao Senhor Deus, 
em sua Soberania e grande amor, chama-lo para junto de si, no Paraíso Eterno. Feito este 
registro, o Pastor Leonídio fez a sua saudação aos congressistas, e conduziu então a palestra, 
tendo como Tema; “ Leigos e Pastores, no Lar, na Igreja e na Sociedade”. (com resumo 
impresso na pag. 11 do caderno do congresso). Ao final da mesma, o palestrante foi aplaudido 
pelos congressistas, e ainda foram colocadas e respondidas, algumas perguntas que foram 
encaminhadas via WhatsApp, por número divulgado ao iniciar a palestra.    Em agradecimento ao 
Palestrante o presenteamos com um quadro e mais um Kit churrasco personalizados da LLLB. 

Registro de gratidão: Fica registrado a imensa gratidão por parte da diretoria, ao Pastor 
Leonidio, por aceitar o desafio de dirigir esta palestra, quando da impossibilidade do Pastor 
Johannes Gedrat (In Memória), mesmo estando a poucos dias da realização do Congresso. 

Momento Conselho Diretor: Representando a entidade, o seu presidente, Professor Frederico 
da Silva Reis fez sua saudação aos congressistas, e também passou informações das atividades 
deste importante órgão da IELB, destacando que em novembro próximo, na reunião do Conselho, 
será eleito o Presidente da IELB, em substituição ao Pastor Rudi Zimmer, que por problemas de 
saúde, precisou abdicar do cargo, o qual está sendo substituído interinamente pelo vice-
presidente de Ensino, Pastor Joel Müller. Encerrando seu pronunciamento o presidente do CD 
pediu que todos orem para que Deus oriente o trabalho deste órgão da Igreja. 

LSLB: Por sua presidente, Sra. Marli Pooch Wiedmann, trouxe a saudação das Servas Luteranas 
do Brasil aos congressistas, passando informações dos trabalhos em curso por este 
departamento, que em muito tem colaborado nos trabalhos da Igreja. Para prestigiar e destacar a  
presença das servas, o presidente Carlos Schuck solicitou, que todas as presentes viessem até a 
frente, onde receberam um pequeno mimo e o aplauso de toda a plenária. 



Apresentação das Comissões: Em seguida foi feito a apresentação das comissões, sendo, a de 
Moções assim composta: Leigos André Cristiano Mittmann e Ives Rogério Moller, do Distrito 
Paraná Leste, de Curitiba no Paraná, e Pastor Ervino Martin Spitzer de Campos Gerais, Ponta 
Grossa,PR. A de Eleições foi composta pelos Leigos, Darlan Buss Gowert, Distrito Sul 1, São 
Lourenço do Sul, RS, Jeferson Alberto de Lima, Distrito Paulista, São Paulo, SP, Rudi Bär, Distrito 
Lago Itaipú, Marechal Cândido Rondon, PR, e os Pastores, Valduino Paulo Littig Junior, Distrito 
Paraná Centro, Guarapuava, PR, e Ademir Sthal, Distrito Porto Alegrense, Guaíba, RS. A todos 
estes fica o agradecimento por Parte da LLLB, pela colaboração nos trabalhos a eles solicitado. E 
aproveitando o momento, a comissão de eleição, usando de sua responsabilidade, solicitou aos 
congressistas interessados em montar chapa para diretoria gestão 2019 – 2021, que os 
procurem. 

Filiação de Ligas: Solicitaram filiação junto a LLLB as seguintes Ligas: São Marcos, distrito 
Capixaba – Serra – ES, Paz, de Vila Valério – distrito DIESNORTE - ES, Jesus Senhor, Distrito 
Rio Doce – Colatina – ES, São João, distrito Alto Taquari – Teutônia – RS, São Pedro, distrito 
Noroeste Gaúcho – Três de Maio – RS, Castelo Forte, distrito Médio Oeste Catarinense – 
Chapecó – SC. Parabenizamos ao Distrito Bandeirantes, do estado de São Paulo, SP que 
realizou seu primeiro congresso em 2019, assim como os Distritos do Estado de Rondônia, que 
realizaram seu primeiro Encontro Interdistrital em 2019. 

Participação Ligas Estrangeiras: Um momento muito especial do congresso, foi a saudação 
dos irmãos Leigos Luteranos dos países estrangeiros, que abrilhantaram o evento com sua 
presença, onde na troca de experiências, buscamos todos, desenvolver, da melhor forma 
possível, o trabalho para o Reino de Deus. Da Argentina vieram 03 leigos, do Paraguai vieram 
19 leigos. Após a saudação de seus representantes, cada entidade foi presenteada pela LLLB por 
um quadro personalizado, e por sua vez, a LLLB também foi presenteada com Mimo entregue por 
estes representantes. 

As 11:50 horas encerrou-se as atividades da manhã de sexta-feira. 

 

As 14:00 horas, após todos bem alimentados, retomamos as atividades, e para o momento 
intimo com nosso Deus, os leigos Almir Osmar Peske e Élio Germano Peske, do distrito Campos 
Gerais, Ponta Grossa, Paraná, nos dirigiram o momento de oração. 

Leitura da ata: Foi feita a leitura da ata, referente as atividades do congresso até ao final da 
manhã deste dia 30/08/2019, sendo a mesma aprovada pelos congressistas. 

Sociedade Bíblica: Na sequência da programação, o Pastor Mario Rost, representando a 
entidade, fez a saudação aos congressistas, e falou do trabalho desenvolvido para levar Cristo as 
Nações, tendo como atividade principal a promoção da Bíblia, sendo também promotora de várias 
ações sociais. Pastor Mario se colocou à disposição para uma melhor parceria com a LLLB. 

ANEL: Pela Associação Nacional das Escolas Luteranas, o Sr. Nelci Naor Senger fez também o 
seu pronunciamento e saudação aos congressistas, falando um pouco das atividades e estruturas 
deste departamento auxiliar da IELB. Nos dias 4 a 6 de outubro próximo acontece o 2º encontro 
de Escolas Luteranas, em Curitiba, Paraná. 

Momentos Servas: A presidente Marli Wiedmann, com mais algumas companheiras de diretoria 
usaram da palavra, convidando para o 20º congresso das Servas, a realizar-se nos dias 12 a 16 
de janeiro de 2020 em Foz do Iguaçu, PR. 

Oficina para as Servas: As 15:00 horas, as Servas inscritas no congresso tiveram a 
oportunidade de participar de uma oficina, sobre ...., que foi ministrada pelo Pastor Adelar 
Munieweg, que hoje está como Pastor coordenador da Hora Luterana, e ao qual deixamos 
registrado o nosso agradecimento, desejando que Deus abençoe ricamente o seu trabalho. 



Moções: Enquanto as servas participavam da oficina em ambiente separado, a comissão de 
Moções apresentou as moções encaminhadas ao congresso, as quais já foram analisadas pela 
comissão, que registraram o seu parecer, e foram então enviadas para os Distritos, para que 
chegando nas ligas, pudessem estas estuda-las. Segue as moções apreciadas pelo congresso: 

 MOÇÃO 01:  

MUDANÇA NA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA NACIONAL  

DA LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL  
 

Considerando:  
 

1. Que o atual Estatuto da Liga de Leigos Luteranos do Brasil – LLLB, em seus Capítulos VI e VII, 

estabelece a atual composição da Diretoria Nacional da LLLB, bem como suas atribuições; 

2. Que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil – IELB adotou um novo modelo de composição da sua 

Diretoria Nacional, tendo sido eleitos pela primeira vez, na Convenção Nacional da IELB de 2014, 6 (seis) 

Vice-Presidentes para áreas específicas do trabalho da igreja: Administração, Ação Social, Comunicação, 

Educação Cristã, Ensino e Expansão Missionária;  

3. Que a LLLB, como Organização Auxiliar Nacional da IELB, tem como um de suas responsabilidades 

“trabalhar em cooperação e harmonia com a IELB no que diz respeito aos seus projetos” (Art. 128-I do atual 

Regimento da IELB);  

4. Que a LLLB, historicamente, tem trabalhado com projetos de auxílio financeiro em parceria com diversas 

instituições e tem como um de seus projetos de trabalho, a divulgação e o incentivo para que cada vez mais 

leigos participem das atividades do programa de Educação Cristã Continuada da IELB, a ser desenvolvido 

em parceria com as Vice-Presidências de Educação Cristã e de Ensino da IELB.  

 

Propomos: 

  

1. Que a Diretoria Nacional da LLLB seja formada por:  

 

a) Presidente;  

b) Vice-Presidente de Relações Institucionais       (Ex-Vice-Presidente);  

c) Vice-Presidente de Comunicação   (Ex-Secretário);  

d) Vice-Presidente de Educação   (Ex-Vice-Secretário);  

e) Vice-Presidente de Administração   (Ex-Tesoureiro);  

f) Vice-Presidente de Projetos    (Ex-Vice-Tesoureiro);  

g) Três Pastores Conselheiros;  

 

2. Que essa nova composição já seja válida para a Diretoria Nacional da LLLB – Gestão 2019 / 2021, na 

medida em que a(s) chapa(s) concorrente(s) no XXIII Congresso Nacional da LLLB de 2019 se apresentem 

dentro dessa nova composição;  

3. Que sejam feitas as seguintes alterações no Capítulo VI do atual Estatuto da LLLB seguindo, inclusive, 

modelo adotado pela IELB no que se refere à representação da LLLB e ao caso de impedimento ou vaga em 

cargos:  

Art. 22º – A Diretoria da LLLB será composta de Presidente, Vice- Presidente de Relações Institucionais, 

Vice-Presidente de Comunicação, Vice-Presidente de Educação, Vice-Presidente de Administração, Vice-

Presidente de Projetos, membros de uma Liga filiada à LLLB, e três Pastores Conselheiros, membros do rol 

de pastores da IELB.  

Art. 23º – A LLLB será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, pelo Presidente, 

pelo Vice-Presidente de Comunicação e pelo Vice-Presidente de Administração, em conjunto, ou por um 

deles com poderes outorgados pelos demais.  

 

Parágrafo único – Para casos específicos poderão outorgar  

poderes para terceiros.  

 

 



Art. 24º – Em caso de impedimento ou vaga, cabe à Diretoria nomear substituto que irá ocupar o cargo até a 

realização do próximo Congresso Nacional.  

4. Que sejam feitas as devidas alterações no Capítulo VII do atual Estatuto da LLLB, que trata das 

Atribuições da Diretoria, tomando como base o Anexo I da presente moção;  

5. Que sejam feitas as devidas alterações no Regimento da LLLB, acompanhando as alterações do Estatuto.  

 

* Observação quanto ao Conselho Fiscal: permanece nos moldes atuais!  

 

Juliano Schneider Belz – LLL São Marcos – Serra – ES  

Frederico da Silva Reis – LLLBH – Belo Horizonte – MG  

 

 

ANEXO I  

 

(a ser considerado nas alterações do Capítulo VII – Estatuto da LLLB)  

 

Atribuições do Presidente:  
a)  Presidir os Congressos Nacionais e reuniões da Diretoria;  

b) Zelar pela execução das resoluções emanadas do Congresso Nacional, das deliberações da Diretoria e do 

cumprimento do Estatuto e Regimento;  

c) Convocar, oficialmente, os Congressos, dentro dos prazos estabelecidos;  

d) Representar com o Vice-Presidente de Comunicação e/ou o Vice-Presidente de Administração, em 

conjunto, ou por outorga dos membros, a LLLB ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;  

e) Assinar documentos contábeis, emitir e endossar cheques, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e 

endossar notas promissórias e outros títulos de crédito, sempre em conjunto com o Vice-Presidente de 

Administração;  

f) Representar a LLLB junto à IELB em todas as atribuições por esta delegada a essa, tanto em Convenções, 

Conselhos, Departamentos ou Comissões;  

g) Delegar a outro membro da Diretoria sua representação junto à IELB.  

 

Atribuições do Vice-Presidente de Relações Institucionais:  
a) Promover a interação da LLLB com diversas instituições internas e externas à IELB;  

b) Fomentar o intercâmbio de projetos de trabalho da LLLB junto a organizações e instituições da IELB 

como LSLB, JELB, ANUL, ANEL, Editora Concórdia, Hora Luterana, dentre outros;  

c) Divulgar, em conjunto com o Presidente, o trabalho da LLLB junto a Ligas de Leigos de outros países das 

Américas;  

d) Incentivar a parceria para execução de trabalhos da LLLB em parceria com instituições internacionais.  

 

Atribuições do Vice-Presidente de Comunicação:  
a) Proceder à leitura dos documentos e lavrar as atas das reuniões da Diretoria e dos Congressos Nacionais;  

b) Assinar, com o Presidente, as atas das reuniões e Congresso;  

c) Zelar pela exatidão e precisão do registro das resoluções dos Congressos e providenciar o acesso e 

eventuais consultas dos membros da LLLB;  

d) Representar em conjunto com o Presidente e/ou o Vice-Presidente de Administração a LLLB ativa e 

passiva, judicial e extrajudicialmente;  

e) Cumprir com as demais incumbências inerentes ao cargo.  

f) Manter as ferramentas de comunicação da LLLB, bem como seu desenvolvimento contínuo.  

 

Atribuições do Vice-Presidente de Educação:  
a) Coordenar o desenvolvimento de projetos de trabalho relacionados à Educação e Educação Continuada 

dos leigos;  

b) Incentivar os leigos à adesão e participação nos projetos de trabalho e nos programas institucionais da 

IELB de Educação Cristã e de Ensino, atuando em conjunto com as respectivas Vice-Presidências da IELB;  

c) Trabalhar, em conjunto com o Vice-Presidente de Comunicação, na manutenção das tecnologias de 

informação e comunicação virtual e impressa, sob responsabilidade da Diretoria;  



d) Incentivar a realização de encontros de formação e aperfeiçoamento da liderança leiga, em nível distrital, 

regional e/ou nacional.  

 

Atribuições do Vice-Presidente de Administração:  
a) Receber, registrar e administrar os recursos financeiros da LLLB;  

b) Depositar e movimentar junto aos Bancos os fundos e demais recursos financeiros da LLLB, tendo para 

isto todos os poderes necessários para, em conjunto com o Presidente, emitir e endossar cheques, assinar 

recibos, dar quitação e praticar os demais atos necessários ao cumprimento de suas funções;  

c) Apresentar em reuniões de Diretoria o balancete financeiro sobre a situação financeira da LLLB;  

d) Prestar contas ao Congresso Nacional da LLLB sobre a administração dos recursos financeiros da Liga;  

e) Representar em conjunto com o Presidente e/ou o Vice-Presidente de Comunicação a LLLB ativa e 

passiva, judicial e extrajudicialmente;  

f) Fazer a aplicação das disponibilidades financeiras em papéis ou títulos de renda, após a aprovação da 

Diretoria.  

 

Atribuições do Vice-Presidente de Projetos:  
a) Coordenar o desenvolvimento de projetos de auxílio financeiro aprovados pelos Congressos Nacionais 

e/ou propostos pela Diretoria;  

b) Incentivar os leigos à adesão e participação nos projetos de auxílio financeiro e nos programas 

institucionais da IELB de Expansão Missionária e de Ação Social, atuando em conjunto com as respectivas 

Vice-Presidências da IELB;  

c) Trabalhar, em conjunto com o Vice-Presidente de Administração, no recebimento, registro e 

administração dos recursos financeiros dos projetos;  

d) Apresentar relatório detalhado dos projetos para análise e avaliação da plenária do Congresso Nacional.  

 

Atribuições do Conselho Pastoral:  

a) Pronunciar-se sobre a matéria de assistência espiritual aos membros da Liga e orientar os interesses da 

mesma de tal modo a não ferir os princípios da Sagrada Escritura e da IELB;  

b) Acompanhar, apoiar e aconselhar o Presidente no incentivo à criação de ligas congregacionais, distritais 

e/ou regionais, bem como os Vice-Presidentes de Educação e de Projetos no desenvolvimento dos projetos 

de trabalho e de auxílio financeiro.  

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE MOÇÕES: Propomos a aprovação da Moção com as seguintes 

alterações:  

 

PROPOMOS 3 – nova redação:  

 

3. Que sejam feitas as seguintes alterações no Capítulo VI do atual Estatuto da LLLB seguindo, inclusive, 

modelo adotado pela IELB no que se refere à representação da LLLB e ao caso de impedimento ou vaga em 

cargos:  

Art. 22º – A Diretoria da LLLB será composta de Presidente, Vice- Presidente de Relações Institucionais, 

Vice-Presidente de Comunicação, Vice-Presidente de Educação, Vice-Presidente de Administração, Vice-

Presidente de Projetos, e três Pastores Conselheiros.  

Art. 23º – Os componentes Leigos da Diretoria deverão ser membros de uma Liga filiada à LLLB, e os 

pastores deverão ser pertencentes ao rol de pastores da IELB.  

Art. 24º – Em caso de impedimento ou vaga, cabe à Diretoria nomear substituto que irá ocupar o cargo até a  

realização do próximo Congresso Nacional.  

Art. 28º – São Atribuições do Presidente: a) Presidir os Congressos Nacionais e reuniões da Diretoria; b)  

Zelar pela execução das resoluções emanadas do Congresso Nacional, das deliberações da Diretoria e do 

cumprimento do Estatuto e Regimento; c) Convocar, oficialmente, os Congressos, dentro dos prazos 

estabelecidos; d) Representar com o Vice-Presidente de Comunicação e/ou o Vice-Presidente de 

Administração, em conjunto, ou por outorga dos membros, a LLLB ativa e passiva, judicial e 

extrajudicialmente; e) Assinar documentos contábeis, emitir e endossar cheques, abrir e movimentar contas 



bancárias, emitir e endossar notas promissórias e outros títulos de crédito, sempre em conjunto com o Vice-

Presidente de Administração;  

Art. 29º – São Atribuições do Vice-Presidente de Relações Institucionais: a) Promover a interação da LLLB 

com diversas instituições internas e externas à IELB; b) Fomentar o intercâmbio de projetos de trabalho da 

LLLB junto a organizações e instituições da IELB como LSLB, JELB, ANUL, ANEL, Editora Concórdia, 

Hora Luterana, dentre outros; c) Divulgar, em conjunto com o Presidente, o trabalho da LLLB junto a Ligas 

de Leigos de outros países da América; d) Incentivar a parceria para execução de trabalhos da LLLB em 

parceria com instituições internacionais.  

Art. 30º – São Atribuições do Vice-Presidente de Comunicação: a) Proceder à leitura dos documentos e 

lavrar as atas das reuniões da Diretoria e dos Congressos Nacionais; b) Assinar, com o Presidente, as atas 

das reuniões e Congresso; c) Zelar pela exatidão e precisão do registro das resoluções dos Congressos e 

providenciar o acesso e eventuais consultas dos membros da LLLB; d) Representar em conjunto com o 

Presidente e/ou o Vice-Presidente de Administração a LLLB ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente; e) 

Cumprir com as demais incumbências inerentes ao cargo; f) Manter as ferramentas de comunicação da 

LLLB, bem como seu desenvolvimento contínuo.  

Art. 31º – São Atribuições do Vice-Presidente de Educação: a) Coordenar o desenvolvimento de projetos de 

trabalho relacionados à Educação e Educação Continuada dos leigos; b) Incentivar os leigos à adesão e 

participação nos projetos de trabalho e nos programas institucionais da IELB de Educação Cristã e de 

Ensino, atuando em conjunto com as respectivas Vice-Presidências da IELB; c) Trabalhar, em conjunto com 

o Vice-Presidente de Comunicação, na manutenção das tecnologias de informação e comunicação virtual e 

impressa, sob responsabilidade da Diretoria; d) Incentivar a realização de encontros de formação e 

aperfeiçoamento da liderança leiga, em nível distrital, regional e/ou nacional.  

Art. 32º – São Atribuições do Vice-Presidente de Administração:  

a) Receber, registrar e administrar os recursos financeiros da LLLB; b) Depositar e movimentar junto aos 

Bancos os fundos e demais recursos financeiros da LLLB, tendo para isto todos os poderes necessários para, 

em conjunto com o Presidente, emitir e endossar cheques, assinar recibos, dar quitação e praticar os demais 

atos necessários ao cumprimento de suas funções; c) Apresentar em reuniões de Diretoria o balancete 

financeiro sobre a situação financeira da LLLB; d) Prestar contas ao Congresso Nacional da LLLB sobre a 

administração dos recursos financeiros da Liga; e) Representar em conjunto com o Presidente e/ou o Vice-

Presidente de Comunicação a LLLB ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente; f) Fazer a aplicação das 

disponibilidades financeiras em papéis ou títulos de renda, após a aprovação da Diretoria.  

Art. 33º – São Atribuições do Vice-Presidente de Projetos: a) Coordenar o desenvolvimento de projetos de 

auxílio financeiro aprovados pelos Congressos Nacionais e/ou propostos pela Diretoria; b) Incentivar os 

leigos à adesão e participação nos projetos de auxílio financeiro e nos programas institucionais da IELB de 

Expansão Missionária e de Ação Social, atuando em conjunto com as respectivas Vice-Presidências da 

IELB; c) Trabalhar, em conjunto com o Vice-Presidente de Administração, no recebimento, registro e 

administração dos recursos financeiros dos projetos; d) Apresentar relatório detalhado dos projetos para 

análise e avaliação da plenária do Congresso Nacional.  

Art. 35º – São Atribuições do Conselho Pastoral: a) Pronunciar-se sobre a matéria de assistência espiritual 

aos membros da Liga e orientar os interesses da mesma de tal modo a não ferir os princípios da Sagrada 

Escritura e da IELB; b) Acompanhar, apoiar e aconselhar o Presidente no incentivo à criação de ligas 

congregacionais, distritais e/ou regionais, bem como os Vice-Presidentes de Educação e de Projetos no 

desenvolvimento dos projetos de trabalho e de auxílio financeiro.  

Art. 40º – A LLLB será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, pelo Presidente, 

pelo Vice-Presidente de Comunicação e pelo Vice-Presidente de Administração, em conjunto de no mínimo 

dois deles, ou por um deles com poderes outorgados pelos demais.  

 

Parágrafo único – Para casos específicos poderão outorgar poderes para terceiros.  

 

PROPOMOS 4 – suprimido.  

 

PROPOMOS 5 – nova redação:  

5. Que sejam feitas as seguintes alterações no Regimento da LLLB, acompanhando as alterações do 

Estatuto.  

 



ARTIGO I.1.1: A Diretoria da Liga de Leigos Luteranos do Brasil “LLLB” é integrada pelo Presidente, 

Vice-Presidente de Relações Institucionais, Vice-Presidente de Comunicação, Vice-Presidente de Educação, 

Vice-Presidente de Administração, Vice-Presidente de Projetos, e três Pastores Conselheiros.  

ARTIGO III.3.1: A LLLB será representada, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, pelo 

Presidente, Vice-Presidente de Comunicação e Vice-Presidente de Administração, sempre em conjunto com 

no mínimo dois diretores. 

Após apresentação e debates por parte do plenário, foi aprovado o Parecer da comissão de Moções, 

com uma emenda supressiva das palavras “das Américas” no Art. 29º, letra (c).  

    .............................................. 

MOÇÃO 2:  

CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS REGIONAIS DA LLLB  
 

Considerando:  
1. Que o atual Estatuto da Liga de Leigos Luteranos do Brasil – LLLB, no seu Capítulo II, Artigo 4, alínea 

C, estimula a criação de Ligas de Leigos e sua união em Distritos;  

2. Que as Regionais da LLLB já são uma realidade no Espírito Santo, no Paraná e, em breve, em Rondônia, 

possuindo Diretoria, eventos e projetos próprios;  

3. Que a LLLB deve estimular e primar por uma maior e melhor atuação e participação dos leigos nos mais 

diversos âmbitos de organização de ligas, sejam congregacionais, distritais ou distritais;  

4. Que qualquer oportunidade de crescimento espiritual dos leigos deve ser entendida e encarada pela LLLB 

como parte de seu projeto de trabalho que visa a formação cristã continuada dos leigos.  

 

Propomos:  
1. Que a LLLB estimule a criação de Ligas Regionais, que podem ser concebidas como uma união de 

Distritos e podem ser criadas dentro de um mesmo estado ou região, na medida do exequível e considerando 

os laços históricos de trabalho dos leigos;  

2. Que sejam feitas as devidas alterações no atual Estatuto da LLLB, destacadamente nos Artigos 4 e 11, 

com vistas à regulamentação das Ligas Regionais;  

3. Que tais alterações estatutárias sejam juridicamente estudadas e apresentadas no XXIV Congresso 

Nacional da LLLB em 2021;  

4. Que neste mesmo Congresso, seja realizado um painel de debates sobre a realidade e as perspectivas das 

Ligas Regionais da LLLB.  

 

Juliano Schneider Belz – LLL São Marcos – Serra – ES  

Frederico da Silva Reis – LLLBH – Belo Horizonte – MG  

 

PARECER DA COMISSÃO DE MOÇÕES: Propomos a aprovação da Moção, com as seguintes 

alterações:  

Propomos 3 – nova redação:  

1. Que tais alterações estatutárias sejam juridicamente estudadas por Comissão indicada pela Diretoria 

Nacional da LLLB eleita no presente Congresso Nacional e apresentadas no XXIV Congresso 

Nacional da LLLB em 2021;  

 

Após apresentação e debates por parte do plenário, foi aprovado o Parecer da comissão de Moções. 

     ............................. 

MOÇÃO 3:  

REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO DA LIGA DE LEIGOS 

LUTERANOS DO BRASIL  
 

Considerando: 

  



1. Que os atuais Estatuto e Regimento da Liga de Leigos Luteranos do Brasil estão desatualizados sob 

diversos aspectos práticos e de nomenclaturas utilizadas;  

 

Propomos:  

 

1. Que a Diretoria Nacional da LLLB eleita no presente Congresso Nacional crie uma Comissão de 

Reformulação do Estatuto e do Regimento da LLLB;  

2. Que a definição do número e dos integrantes da Comissão de Reformulação seja tomada pela Diretoria 

Nacional da LLLB, recomendando-se a participação e/ou assessoria de advogado (s) para que sejam 

observadas todas as disposições legais;  

3. Que, após a incorporação de eventuais alterações aprovadas no presente Congresso Nacional, as propostas 

de Estatuto e Regimento da LLLB feitas pela Comissão de Reformulação sejam apresentadas sob a forma de 

moção ao Congresso Nacional da LLLB de 2021.  

 

Juliano Schneider Belz – LLL São Marcos – Serra – ES  

Frederico da Silva Reis – LLLBH – Belo Horizonte – MG  

 

PARECER DA COMISSÃO DE MOÇÕES: Propomos a aprovação da Moção. 

Após apresentação e debates por parte do plenário, foi aprovado o Parecer da comissão de Moções. 

   

MOÇÃO 4:  

OFERTA FORMAÇÃO DE PASTORES EM MOÇAMBIQUE  
 

Considerando:  
 

1. Que o auxílio na formação de pastores é projeto permanente da LLLB;  

2. Que a IELB, é a coordenadora na formação de Pastores em Moçambique;  

3. Que o povo daquele país tem sido muito receptivo ao anúncio do Evangelho pelos pastores Luteranos;  

4. A situação de pobreza dos nossos irmãos africanos;  

5. A dificuldade financeira da IELB para realizar este projeto.  

 

 

Propomos:  
 

1. Que a LLLB doe um salário mínimo mensal para este projeto.  

2. Que em 2019, seja enviado de setembro à dezembro.  

3. Que a partir de 2020 seja enviado de março à dezembro.  

4. Que este auxílio seja enviado enquanto a IELB estiver à frente deste trabalho.  

 

PELA DIRETORIA DA LLLB GESTÃO 2017-2019  

 

Parecer da Comissão de Moções: Propomos que a moção seja aprovada com a  

seguinte redação no propomos:  

 

1. Que a LLLB doe um salário mínimo mensal para este projeto durante a gestão 2019-2021 começando em 

setembro do presente ano.  

3. Que esta doação poderá ser feita pela gestão 2020-2022, caso haja recursos disponíveis.  

 

Após apresentação e debates por parte do plenário, foi rejeitado o parecer da comissão de moções, e 

aprovado a moção com a seguinte redação: Que a LLLB doe 12 salários mínimos anuais para o 

projeto Moçambique, contando 60 dias após este congresso, até dezembro de 2021, desde que haja 

recursos disponíveis. 



Comissão de eleições: Nesta 2ª participação, a comissão apresentou os componentes da única 
chapa oficialmente candidata para a gestão 2019-2021: Leigos, Juliano Schneider Belz, Carlos 
Otávio Schuck, Leonardo Zancheta Vieira, Alexandre Bossi Queiroz, Edson Roberto Uhlig, Vilmar 
Eller, e Pastores; Alçamar Prando, Eduvino Krause Filho e Heder Frederico Pieper Gumz.  

O Sr. Juliano Belz, representando o grupo, expos as metas de trabalho durante a gestão, tendo 
como um dos objetivos, usar bastante os recursos de mídia, para que as informações cheguem 
da melhor forma aos leigos lá na base. Trabalharão com 04 projetos principais: Projeto hora 
Luterana, Projeto Formação de Líderes, Projeto Educação Teológica Brasil e Projeto Educação 
Teológica Moçambique. 

Lema desta Diretoria: “Firmados em Cristo, Vivendo e Compartilhando a Salvação”. 

Eleição da Diretoria: Feito a apresentação destes candidatos e os planos de trabalho, e visto 
não haver outra chapa por parte da plenária, foi proposto que esta chapa fosse eleita por 
aclamação, proposta esta que teve apoio e, por votação dos aptos para tal, foi aprovada. Ficando 
então eleita a diretoria para a gestão 2019-2021 da Liga de Leigos Luteranos do Brasil assim 
composta: 

PRESIDENTE = JULIANO SCHNEIDER BELZ, brasileiro, casado, empresário, RG 1501388-ES, CPF 
077.800.137-74. Rua Lavrador José Barbosa da Silva, 156, Ed. Hortência – Ap 1011. CEP 29164-095, Jardim 
Limoeiro, Serra/ES. Contato: (27) 99285-5540. E-mail: belz.juliano@gmail.com - Membro da CEL São 
Marcos, no bairro Barcelona em Serra/ES. Data de nascimento 02/10/1978. 

VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: CARLOS OTAVIO SCHUCK, brasileiro, casado, 
empresário, RG 6021817851-RS, CPF 390.199.770-91. Rua Leopoldo Albino Hermann, 399. CEP 93614230, 
Bela Vista, Estância Velha/RS. Contato: (51) 99132-0688. E-mail: carlosotavioschuck@gmail.com - Membro 
da CEL Cristo Salvador, em Estância Velha/RS. Data de nascimento 18/05/1965. 

VICE-PRESIDENTE DE COMUNICAÇÃO: LEONARDO ZANCHETA VIEIRA, brasileiro, casado, gerente de 
vendas, RG 1395910-ES, CPF 082.732.807-99. Rua Lavrador José Barbosa da Silva, 156, Ed. Girassol – Ap 
501. CEP 29164-095, Jardim Limoeiro, Serra/ES. Contato: (27) 98837-0579. E-mail: mkidzv@gmail.com - 
Membro da CEL São Marcos, no bairro Barcelona em Serra/ES. Data de nascimento 24/12/1977. 

VICE-PRESIDENTE DE EDUCAÇÃO: ALEXANDRE BOSSI QUEIROZ, brasileiro, casado, contador e servidor 
público, RG 1747312-MG, CPF 191.131.702-44. Rua Frei Manoel da Cruz, 280. CEP 31270-300, Liberdade, 
Belo Horizonte/MG. Contato: (31) 98882-7454. E-mail: alexandre.bossi@gmail.com - Membro da CEL Bom 
Pastor, em Belo Horizonte/MG. Data de nascimento 09/08/1963. 

VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO: EDSON ROBERTO UHLIG, brasileiro, casado, bancário, RG 679866-
ES, CPF 918.419.257-72. Rua Emília Mazoco Keijok, 138, Ed. Delta – Ap 202. CEP 29075-053, Mata da Praia, 
Vitória/ES. Contato: (27) 99809-0843. E-mail: eruhlig@uol.com.br - Membro da CEL Esperança, no bairro 
Campo Grande, em Cariacica/ES. Data de nascimento 25/03/1967. 

VICE-PRESIDENTE DE PROJETOS: WILMAR ELLER, brasileiro, casado, empresário, RG 309569-ES, CPF 
525.911.907- 04. Rua Doutor Dido Fontes, 790, Ed. Elaine – Ap 104. CEP 29060-280, Jardim da Penha, 
Vitória/ES. Contato: (27) 99615-5850. E-mail: wilmareller@gmail.com - Membro da CEL Paz, no Ibes, em 
Vila Velha/ES. Data de nascimento 18/02/1959. 

PASTOR CONSELHEIRO: ALÇAMAR PRANDO, brasileiro, casado, pastor da Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil, RG 135046809-ES, CPF 008.755.357-04. Rua Dom Pedro II, 503. CEP 297800-00, Boa Vista, São 
Gabriel da Palha/ES. Contato: (27) 99861-1525. E-mail: pastor.alçamar@gmail.com – Pastor da PEL Cristo, 
em São Gabriel da Palha/ES. Data de nascimento 10/10/1969. 

PASTOR CONSELHEIRO: HEDER FREDERICO PIEPER GUMZ, brasileiro, casado, pastor da Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil, RG M7612581-MG, CPF 263. 411.428-11. Avenida Frederico Grulke, 1544. CEP 29645-
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000, Centro, Santa Maria de Jetibá/ES. Contato: (27) 99884-2801. E-mail: heder.gumz@hotmail.com - 
Pastor da PEL Cristo, em Santa Maria de Jetibá/ES. Data de nascimento 30/05/1977. 

PASTOR CONSELHEIRO: EDUVINO KRAUSE FILHO, brasileiro, casado, pastor da Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil, RG 978502-ES CPF 451.083.407-10. Rua Augusto Goese, 01. CEP 29273-000, Ponto Alto, 
Domingos Martins/ES. Contato: (27) 99827-6672. E-mail: ekrausefilho@yahoo.com.br - Pastor da PEL São 
Lucas, de Ponto Alto, em Domingos Martins/ES. Data de nascimento 09/03/1952. 

Posse: Esta diretoria será devidamente empossada durante o culto de encerramento do XXII Congresso. 

Ampliação de mandato: Devido as obrigações burocráticas e fiscais, que ainda se fazem 
necessárias após a realização do congresso Nacional, e que pelo estatuto, a autoridade  jurídica 
da diretoria encerra-se ao término do congresso, foi solicitado à plenária, e esta, por votação 
aprovou, a ampliação por até 60 dias, do prazo de representação legal, do presidente e 
tesoureiro, (vice-presidente de administração) para que juridicamente possam assinar, em 
bancos, cartórios e outros necessários, para o fechamento adequado de cada gestão. 

 

Eleição do Conselho Fiscal: A comissão de Eleições apresentou também a chapa única para o 
Conselho Fiscal, e por proposta do plenário, elegeu-se, por aclamação a seguinte composição: 

VALDIR VERNECK BELZ, brasileiro, casado, motorista, RG 283238-ES, CPF 525.986.087-84. Rua Josélio Cézar 
de Andrade, 421. CEP 29704-600, Honório Fraga, Colatina/ES. Contato: (27) 99815-9086. E-mail: 
belzvaldir@gmail.com - Membro da CEL Jesus Senhor, no bairro Honório Fraga, em Colatina/ES. Data de 
nascimento 19/05/1955. 

ANTONIO CARLOS RAMOS DA ROSA, brasileiro, casado, empresário, RG 11090170-9 IFP-RJ, CPF 
176.454.507-97. Rua Jacaraú, 90, Ed. Sinhá Rosemary - Ap 102. CEP 21215- 004, Penha Circular, Rio de 
Janeiro/RJ. Contato: (21) 98835-9725. E-mail: a.saneamento@hotmail.com - Membro da CEL Penha, em 
Rio de Janeiro/RJ. Data de nascimento 03/10/1948. 

IVES ROGÉRIO MÖLLER, brasileiro, casado, autônomo, RG 6243625-5 PR, CPF 022.918.619-05. Rua Capitão 
João Ribas de Oliveira, sobrado 12. CEP 82590-300, Guabirotuba, Curitiba/PR. Contato: (41) 99955-4947. E-
mail: ives.roger@gmail.com - Membro da CEL São João, no bairro Hauer, em Curitiba/PR. Data de 
nascimento 02/05/1979. 

Posse: Também este Conselho Fiscal será empossada no culto de encerramento do XXII Congresso. 

Com a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, o presidente agradeceu a Comissão de 
Eleições pelo trabalho desenvolvido. 

 

As 17:50 horas encerrou-se as atividades da tarde. 

 

As 20:00 horas, tendo sidos abastecidos por um bom jantar, retomamos as atividades, com o 
cantar de lindos hinos, sempre acompanhados pela banda da Congregação Cristo de Três 
Coroas, RS. O presidente Carlos passou a palavra aos representantes do Distrito DINORMA, Srs. 
Martin Müller, Sadi Albrecht, Elton Krieser, Orlando Albrecht e Edio Konrard, que nos dirigiram o 
momento devocional, apresentando a reflexão em forma de jogral, sobre “O lar Ideal”, e usaram 
como base as palavras de (Josué 24.15b) “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. E 
enquanto da apresentação, Slides alusivos ao tema estavam sendo projetados. Parabéns aos 
leigos do Distrito DINORMA, que em grande número se fizeram presentes neste Congresso. 

Testemunho: Em mais um momento especial do XXIII congresso da LLLB, o presidente convidou 
o Pastor Miqueias Eller, da cidade de Ariquemes – Rondônia, que nos trouxe um relato  
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comovente de situações vividas no dia a dia do seu ministério, iniciado em 2012 na Paróquia 
Esperança de Rondônia (RO), enalteceu o trabalho de leigos, que mantinham o trabalho da 
igreja, até chegar um pastor, que continuaram parceiros do pastor no desbravamento da missão, 
que mantiveram a igreja ativa, enquanto o pastor se dedicou, por vários meses, ao cuidado e 
tratamento de sua esposa, que foi acometida de câncer. O Pastor apresentou imagens, que 
testificam das maravilhas que o Senhor tem feito, através de simples pessoas, que se deixam ser 
usadas por Ele. E em agradecimento a esta bela explanação, o pastor Miqueias foi aplaudido 
fortemente pelos congressistas e presenteado com um Kit Churrasco da LLLB. 

Segunda Palestra: As 21:15 horas, o Presidente Carlos chamou ao Palco o Leigo, Sr. Gustavo 
Becker da Silveira, da congregação Cruz de Porto Alegre, RS, que após sua saudação e 
apresentação pessoal, ministrou a Palestra “Marcados e Escolhidos para fazer a Diferença”, 
(com resumo impresso na pag. 13 do caderno do congresso) onde nos apresentou vários pontos 
de reflexão, de como melhor liderar, de como manter e otimizar o trabalho das lideranças, e de 
como formar novas lideranças, com aplicações bem praticas destas técnicas no trabalho em 
nossas congregações. Após estas colocações motivadoras ao trabalho dos cristãos na obra do 
Senhor, o palestrante foi aplaudido pelos congressistas, e foi presenteado por um quadro e um Kit 
de Churrasco personalizado da LLLB. 

As 22:00 horas, com oração dirigida pelo Pastor Aurélio Dall’Onder encerrou-se as atividades da 
sexta-feira. 

     

SÁBADO 31 DE AGOSTO: Energizados pelo descanso da noite e o café da manhã, os 
congressistas novamente retornaram ao plenário para mais um dia de congresso. 

As 8:00 horas, após o cantar de hinos, com a saudação do presidente, teve início as atividades 
deste 3º dia do congresso. A oração da manhã ficou a encargo da Regional Sudeste, e foi dirigida 
pelo seu presidente Sr. Jaílson Gomes. 

SEMINÁRIO CONCÓRDIA: Com a participação de alunos e professores, o Seminário Concórdia,  
de São Leopoldo, RS, veio se fazer presente ao Congresso neste dia. O seu Diretor, Pastor 
Leonério Faller fez a saudação aos congressistas, agradecendo a parceria da LLLB, por ter como 
projeto principal, o auxílio na formação de Pastores, e o patrocínio da vinda da caravana até este 
XXIII Congresso. Logo em seguida, o Coral, composto por alunos da Instituição, tanto nos vocais 
como no instrumental, fizeram sua apresentação artística, com belos hinos de louvor e a Cantata 
do Bom Samaritano, com letra e música de Mateus L. Lange, Instrumentação e Adaptação para 
coro masculino, pelo professor e Maestro Raul Blum, o qual conduziu esta maravilhosa 
apresentação, e ao final desta, como agradecimento, todos foram aplaudidos calorosamente pela 
plateia. 

Agradecimento: Aproveitando a presença do Professor Blum e esposa Nadia, foi registrado o 
nosso enorme agradecimento para a nora do casal, Sra. Arina Blum, casada com o Pastor 
Ezequiel Blum, morando em Camboriú, SC. A Sra. Arina é graduada em Designer e professora 
universitária nesta área, e como ela não pôde estar presente no congresso, pelo casal Blum 
enviamos a ela um pequeno mimo, em agradecimento pelo trabalho (doado) de desenvolvimento 
do Cartaz de nosso XXIII Congresso. 

Terceira Palestra = As 10:00 horas, o Pastor conselheiro Aurélio Dall’Onder fez a apresentação 
do nosso 3º Palestrante,  Pastor Ely Prieto, que atualmente trabalha como Diretor executivo da 
LINC (Lutheran Intercity-City Network Coalition) em San Antônio, Texas, USA. Este então nos 
dirigiu a terceira palestra do XXIII congresso. (conforme resumo impresso na pag. 15 do caderno 
do congresso) com o Tema: “Os desafios da LLLB no Mundo Pós Moderno”. Sendo que esta 
foi um maravilhoso momento de reflexão e aprendizado. Ao final o palestrante foi aplaudido 
intensamente pelos congressistas, e recebeu um quadro e Kit Churrasco personalizado da LLLB, 
como um simbólico agradecimento, por nos dar o privilégio de estar conosco, trazendo estes 



subsídios que certamente poderão nos ser útil, para melhor desenvolver nosso trabalho ao 
Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando ricamente o seu trabalho. 

Hora Luterana = O Pastor Adelar Munieweg, representando a Hora Luterana, juntamente com o 
Pastor Nilo Lutero Figur, representante da Hora Luterana para a América Latina e Caribe, e o 
presidente do Conselho Administrativo da mesma, Sr. Claudinei da Silva, fizeram sua saudação 
aos congressistas, e falaram do trabalho maravilhoso desenvolvido pela entidade, agradecendo a 
parceria dos departamentos e lideranças, que com suas ofertas, auxiliam na confecção de 
materiais com mensagens cristãs, que são entregues, em hospitais, asilos, clinicas de 
recuperação, presídios, e tantas outras frentes de missão, pelas quais, muitas pessoas já tiveram 
suas vidas transformadas ao conhecerem a salvação em Jesus. E como parceiros neste trabalho, 
a oferta do culto de encerramento do XXIII congresso será doado para a Hora Luterana. 

Recado Curitiba: O Sr. Ives Rogério Möller informou que a região Paraná Leste se encarregará 
da organização do culto de comemoração dos 100 anos da IELB no Estado do Paraná. Também 
o Sr. Paulo A. Hübner informou sobre um projeto, já em atividade, chamado ALBEM, (Associação 
Lutando pelo Bem) que acolhe pessoas normalmente acompanhantes de enfermos, que vem do 
interior. Solicitou o apoio das lideranças cristãs da região, para divulgação e apoio a este 
importante trabalho. 

As 12:10 horas encerrou-se as atividades da manhã, cantando a oração da mesa para o almoço. 

 

A tarde de sábado do dia 31/08/2019 ficou livre para passeios e congraçamento dos 
congressistas. 

 

Sábado a Noite, as 20:00 horas, após um maravilhoso jantar, os congressistas retornaram ao 
plenário, para continuidade das atividades. O presidente Carlos Schuck deu início aos trabalhos, 
convidando os irmãos da Unión de Caballeiros Luteranos del Paraguai, (UCLP) que viessem ao 
palco e nos dirigisse o momento devocional. Acompanhado de todos os componentes da 
caravana o Pr. Gerardo Wagner, baseado no texto do Salmo 92. 12-13 apresentou a reflexão “O 
justo florescerá como a palmeira”.  Este momento também teve a participação do Pastor Laercio 
Knack e família, auxiliando na parte musical, com suas vozes, violão e Harpa nos lindos hinos 
entoados em Castelhano pelo grupo, dentre eles o hino Nacional da UCLP. O Pastor Laércio 
trabalhou por 10 anos na Argentina e 07 no Paraguai, e atualmente exerce seu ministério na 
Congregação São Miguel de Dois Irmãos, RS. 

 

Leitura da ata: Foi lida a ata das atividades executadas, nas plenárias da tarde e noite da sexta-
feira, 30/08/2019, sendo a mesma aprovada. 

Divulgação: O Pr. João Gilberto Hall, fez uso da palavra para divulgação do lançamento do CD 
Volume 3, do projeto Gaita Querida, o qual poderá ser adquirido diretamente com ele. Registrado 
fica, que o fundo musical, do vídeo de divulgação do XXIII Congresso teve sua colaboração. 

Hotel Dall’Onder: Prestando um agradecimento a todos os funcionários e direção do hotel que 
tão bem hospeda este congresso, o presidente o fez através dos Srs. Jeferson, André e 
Alexandre, que se fizeram presentes no palco. 

Pastor Adelar: foi chamado ao palco pelo presidente, para receber o agradecimento e o Kit 
Churrasco da LLLB, pela condução da oficina para as servas, na tarde de sexta-feira.  

Apresentação Cultural= Mostrando um pouco da cultura Italiana, muito peculiar ao povo da 
Região de Bento Gonçalves, o grupo Coral Terra Nuestra contou um pouco da história da 
imigração Italiana, e cantaram canções tradicionais deste povo.  



Momento Poesia: O presidente Carlos convidou o Leigo Sr. Silvio Riein da Congregação 
Realengo, Rio de Janeiro, RJ que apresentou uma poesia de sua autoria, sobre o tema do 
Congresso, recebendo ao final aplausos da plateia. 

Momento Cultural 2: Seguindo na programação da noite, o grupo gaúcho “Rastros do Tempo” 
fez a sua apresentação, com músicas e danças das tradições gauchescas. 

Palavra da nova diretoria: O presidente eleito, Sr. Juliano Belz, juntamente com o Sr. Vilmar 
Eller, lançaram o desafio de arrecadação de mil cotas de R$ 500,00 cada, e informaram como 
será a aplicação das verbas, para os quatro projetos propostos pela mesma, sendo: R$ 
200.000,00 para o projeto Hora Luterana, R$ 150.000,00 para formação de Regionais e Lideres, 
R$ 130.000,00 para Formação Teológica no Brasil e aproximadamente R$ 24.000,00 para 
Educação Teológica em Moçambique.  

Homenagem: Também foi chamado ao palco o Sr. Radwald Kustzenbaum da Comunidade 
Cristo de Porto Alegre, nascido em 1921, que aos seus 98 anos de idade, veio dirigindo até este 
local, sendo esta sua primeira participação em Congresso Nacional de Leigos. Após uma forte 
salva de palmas o mesmo foi presenteado com um kit churrasco da LLLB. Também, da mesma 
forma, foi homenageado o Leigo Valdemar E. Jandt, por ser entre os presentes, o que mais 
participou de Congressos Nacionais dos leigos, sendo esta a sua vigésima participação 

As 22:30 horas encerrou-se as atividades deste 3º dia de congresso com oração proferida pelo 
Pr. Arnildo Figur. 

 

Domingo, 01 de setembro de 2019. 

As 9:00 horas, cantando vários hinos, sempre acompanhados da banda da congregação Cristo 
de Três Coroas, para a qual deixamos nosso muito obrigado, iniciamos as atividades deste último 
dia do XXIII Congresso da LLLB. O momento de reflexão e oração esteve a encargo da diretoria 
que se despede, representado pelo Pr. Aurélio Dall’Onder. 

Relatório Financeiro: Apresentado pelo tesoureiro Arnildo Figur, referente ao período de nove 
de setembro de 2017 a 30 de junho de 2019, apresentou o saldo de R$ 124.042,95. Este relatório 
foi aprovado, e está registrado na pag. 89 e 90 do caderno do congresso, e o parecer, favorável, 
do Conselho Fiscal na pag. 91.  

Sorteio Editora Concórdia: Entre os presentes, que preencheram o cupom de identificação, foi 
sorteado uma Bíblia e um Kit churrasco personalizado da LLLB. 

Apresentação da Banda: que embelezou a parte musical, teve a apresentação de seus 
componentes pelo pastor Edson Pinz. 

Culto de Encerramento = As 9:30 horas teve início o culto de encerramento, que teve como 
liturgistas os Pastores Aurélio Dall Onder, Edson Pinz e Sérgio Lauri Patzer, a participação do 
coral da congregação Luterana Da Paz de Caxias do Sul, RS, e a mensagem proferida pelo 
presidente interino da IELB, Pastor Joel Müller, o qual também fez a instalação da nova 
Diretoria, eleita neste congresso, e do Conselho Fiscal para o biênio 2019 – 2021. A oferta deste 
culto, que será remetida ao trabalho da Hora Luterana, somou R$ 12.539,00 (doze mil, 
quinhentos e trinta e nove reais).  

Encerramento Oficial = Após a benção de encerramento do culto e o cantar do hino “Castelo 
Forte”, o presidente Carlos Schuck chamou os demais integrantes da diretoria, agradeceu aos 
mesmos pelo trabalho desenvolvido, e em nome desta, oficialmente fez o pronunciamento de 
despedida. Logo em seguida o presidente eleito, Sr. Juliano Schneider Belz fez uso da palavra, 
agradeceu aos participantes, prestou algumas homenagens, informou que já foram ofertadas, por 
comprometimento escrito 126 cotas de R$ 500,00 para os projetos, e de forma especial, 
agradeceu aos irmãos da caravana do Paraguai, que ofertaram mais 05 cotas, desejou uma 



abençoada viagem de retorno a todos, e as 12:20 horas, oficialmente declarou encerrado o XXIII 
Congresso da Liga de leigos Luteranos do Brasil, que teve a presença de 788 inscritos, sendo: 
543 homens, 223 mulheres e 22 crianças até 10 anos. Para a saída dos estandartes do plenário, 
em conjunto foi cantado o hino oficial dos Leigos. 

Leitura e aprovação da ata: Esta foi a ata final do XXIII Congresso da Liga de Leigos Luteranos 
do Brasil, realizado nas dependências do Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves, RS, nos dias 29 
de agosto a primeiro de setembro de 2019, lida, votada e aprovada pelos congressistas. 

 

_____________________________                      _____________________       

Carlos Otávio Schuck – Presidente                      Itamar Vitt – Secretário        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


