
Bem-vindo, Pastor Heder Frederico Pieper Gumz! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Biografia 
 

1. Nasceu em Resplendor, MG, no dia 30/05/1977 
2. Pais: Armindo Gumz e Gerusa Pieper Gumz. 
3. Casado com Ludymila Gumz. 
4. Filhos: Gustavo e Arthur. 
5. Formatura em Teologia:  28/11/1999, pela Faculdade                             

de Teologia do Instituto Concórdia, São Paulo. 
6. Exerceu o Ministério Pastoral: 

a) 2000-2002: Marcelino Ramos, RS 
b) 2002-2012: Alto Criciúma, Laranja da Terra, ES 
c) 2012-2019: Santa Maria de Jetibá, ES. 
d) Vice-Presidente de Expansão Missionária da IELB: 2019 ... 

 

Pastor Heder já tomou posse da sua nova função e participa das 
atividades da Diretoria Nacional da IELB. 
Está encerrando as suas atividades da CEL Cristo, de Santa Maria de 
Jetibá, ES, e preparando a sua mudança para residir no campus do 
Centro Administrativo da IELB a partir do 14 de janeiro de 2020. 
 

Pastor Heder, seja bem-vindo ao CA da IELB!  
Desejamos que Deus abençoe o senhor e sua família nesta nova 
missão na Igreja evangélica Luterana do Brasil. Os demais integrantes 
da Diretoria Nacional e os funcionários do CA o acolhem com respeito 
e carinho! 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Edição 43 – dezembro 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. 
 
 

Em oração ... no NATAL e passagem do Ano 
 

Eterno e Todo-Poderoso Deus, no passado anunciaste a vinda de nosso 
Salvador, teu Filho Jesus Cristo. Foste fiel às tuas promessas e o enviaste a 
nós na “plenitude dos tempos”. Ele veio e cumpriu com todo o Plano de 
Salvação. Louvado seja teu nome pela maravilhosa graça da salvação que Ele 
nos trouxe. Pedimos que nos mantenhas humildes e confiantes em tua 
mensagem salvadora. Perdoa, por amor de Jesus, todos os nossos pecados. 
Que sempre cantemos: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Abençoa a todos nós neste momento de louvor e gratidão a ti. 
Mantém em nós o teu Espírito Santo para que Ele nos inspire e guie neste final 
de ano e durante todo o ano de 2020. 
 

Somos gratos a ti por toda a tua graça, amor, misericórdia e providência em 
nosso favor durante o ano de 2019. 
 

Pedimos que consoles e ampares todos os que sofreram a perda de entes 
queridos e passam por dificuldades de toda a ordem. Abraça-os com o teu 
amor e acolhimento amoroso. 
 

Abençoa a todos os cristãos em todo o mundo e protege-os contra as 
tentações, ameaças, perigos e perseguições. Mantém a todos fiéis a ti. 
 

Abençoa a nossa pátria, ilumina as autoridades para que governem com 
justiça, retidão e para o bem-comum do povo. Conduze o povo sob a luz de 
tua Palavra. 
Tudo isto de apresentamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 
 
 

 

 

Pastor Heder foi eleito Vice-

Presidente de Expansão Missionária 

da Igreja Evangélica Luterana do 

Brasil por ocasião da reunião do 

Conselho Diretor, no dia 14 de 

novembro, em Campo Grande, MS, 

em substituição ao Pastor Geraldo 

Valmir Schüler, eleito Presidente da 

IELB. 

mailto:martinho@ielb.org.br


Importantes eventos de Educação Cristã em 2020 

Durante o ano de 2019, Deus permitiu a realização de importantes eventos de 
educação cristã em que a Palavra de Deus foi estudada. Todos eles foram 
muito abençoados, com a presença de grande número de participantes. Foram 
13 Fóruns de Educação Cristã com o tema A Família Cristã, 1 Congresso 
Nacional de Professores Escola Dominical, em Santa Maria de Jetibá, ES e 2 
cursos para professores, um em Canoas, RS e outro em Santana do Guaporé, 
ES. 
 

Deus incumbiu a igreja cristã de evangelizar a humanidade e de ensinar a 
Palavra de Deus ao povo. No Evangelho de Mateus, cap. 28, encontramos a 
grande missão que Jesus delegou à igreja. No v. 20, há a ênfase: “ensinando-
os ...”. O ensino da Palavra é fundamental neste plano de Deus. 
 

A educação cristã, que é um componente essencial da missão Deus, através 
dos cristãos, precisa ser um processo continuado - que não pode parar! Há 
uma ordem explícita de Deus: “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no 
teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua 
casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te” (Dt 6.6-7). Este 
é o imperativo bíblico. 
 

A educação cristã visa aperfeiçoar os cristãos, levando-os a um contínuo 
crescimento em direção à maturidade cristã. Para alcançar este objetivo, 
há a necessidade de duas ações conjugadas: 1. A igreja ensina a 
Palavra de Deus continuamente; 2. O Espírito Santo atua nas mentes 
e corações da das pessoas. Somente assim os objetivos serão 
obtidos. 
 

Paulo em Cl 1:28 diz: “...o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e 
ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos 
todo homem perfeito em Cristo”. Para o ap. Paulo, “homem perfeito” não 
significa ausência de pecados. (Lembremos que só é perfeito aos olhos de 
Deus quem crê em Jesus e é perdoado por Deus). Paulo se refere à 
maturidade espiritual – que leva o cristão a uma maior consagração ao Senhor. 
 

O Batismo é o início da vida com Deus, mas, ao longo da vida é necessário 
que os cristãos cresçam na graça e no conhecimento, conforme escreve o 
ap. Pedro: “Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo ...” (2Pe 3.18). 
 

A educação cristã pode ser promovida de muitas maneiras. Hoje 
lembramos três ações que serão desenvolvidas no ano de 2020: 
 
 
 
 

1. Congresso Nacional de Professores de Escola Dominical/ 

ERPED – em várias regiões do país: 

30-31/05/2020 Lucas do Rio Verde, MT 

27/06/2020 Interlagos, São Paulo 

25-26/07/2020 Florianópolis, SC, - Hotel Tropicanas 

15-16/08/2020 Colatina, ES  

26-27/09/2020 Cacoal, RO 

21-22/11/2020 Juranda, PR 
 

Convidamos a todos os professores e pessoas interessadas no trabalho de 

educação cristã das crianças, para que participem destes Congressos. Cada 

um pode optar pelo local que mais lhe convém. O Congresso de Florianópolis 

está especialmente disponível para os interessados do sul do pais (RS, SC, 

PR). Pessoas de outros estados também são bem-vindos. 

2. Fórum de Educação Cristã 

19/04/2020 Maringá, PR Tema: A família Cristã 

17-18/10/2020 Colatina, ES Tema: O jovem” 

07-08/11/2020 Florianópolis, SC Tema: O jovem 
 

Estes Fóruns (com o tema “O JOVEM”) são para os cuidadores dos 

jovens: Pastores, pais, líderes da Congregação, professores de 

Educação Cristã, lideranças jovens – Enfim: para todas as pessoas 

interessadas em que os jovens sejam cuidados, instruídos e 

mantidos fiéis a Deus, à igreja e na família. 

3. Curso de Liderança Cristã 

23/05/2020 Moinho Velho, São Paulo 
 

Todos são convidados a participar dos eventos acima mencionados. 
Aguardem informações complementares (detalhes) nas próximas edições 
do Mensageiro Luterano e outros meios de comunicação da IELB. 
 

Informações podem ser obtidas neste e-mail: martinho@ielb.org.br 
Martinho Sonntag – Vice-Presidente de Educação Cristã. 
 

“Para cada florim investido na guerra, cem deveriam 
ser investidos na educação” —  Martinho Lutero 
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