
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edição 48 – setembro 2020 
Contatos: 

Pastor Martinho Sonntag: martinho@ielb.org.br (51) 3332-2111 ou 99644-0761. 
 

A partir do lema permanente CRISTO PARA TODOS, a Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil (IELB) adota a cada ano um lema. 
Firmados em Cristo é o lema para 2021, que faz parte do plano para o 
quadriênio 2019-2022. O destaque para este ano é “Recebemos e 
compartilhamos perdão, vida e salvação”.  
 

1. Recebemos 

O apóstolo Paulo nos lembra de que fomos agraciados por Deus, pela obra de 
Jesus Cristo. Ele escreve: “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos 
delitos e pecados ...” (Ef 2.1). Movido pelo seu grande amor, o Pai enviou seu 
Filho Jesus Cristo para nos salvar. Pela sua MORTE, pagou a nossa culpa pelo 
pecado, recebemos gratuitamente o perdão, vida e salvação. 
 

Recebem estas preciosas graciosas dádivas de Deus todas as pessoas que 
creem no Senhor Jesus Cristo. Essa é a manifestação da maravilhosa graça de 
Deus. 
Assim sendo, é importante manter-se em comunhão com Deus através de 
sua Palavra para sermos permanentemente lembrados da graça de Deus, 
fortalecidos na fé e motivados para o desempenho da nossa missão aqui no 
mundo. É o que sugere o lema com o “compartilhamos”. 
 

2. Compartilhamos 
 

Os cristãos, firmados em Cristo e contemplados gratuitamente com o perdão, 
vida e salvação, estarão motivados e dispostos a compartilhar estas dádivas 
com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho.  
Com muito amor, alegria e gratidão compartilharão a mensagem de amor de 
Jesus Cristo, que quer resgatar todas as pessoas das “trevas para a 
maravilhosa luz da salvação”. Este é o grande comissionamento dado por Jesus 
à sua igreja e a cada participante do corpo de Cristo. 
 

                                                                       Pastor Martinho Sonntag - VPEC 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hinos de Adoração 
 

Agora você pode encontrar no 
Spotify, Youtube Music, Deezer e 
outras plataformas de streaming 
as músicas do Hinário Luterano. 
Disponíveis em playlists por 
assuntos no perfil da Editora 
Concórdia em cada plataforma, as 
músicas foram interpretadas por 
Rodrigo Bloch, ao piano. 
A playlist com o tema “Adoração” 
já está disponível! 
 

Com 42 músicas, você pode ouvir hinos como Exultantes Te Adoramos; 
Do Culto a Hora Chega e Findo o Culto, Partiremos. Acesse ainda o 
canal no Youtube Toda IELB Canta e confira em vídeo estas músicas. 
Assista, ouça e compartilhe! 
Ao longo dos próximos meses serão lançadas mais playlists temáticas 
do Hinário Luterano. Acompanhe a divulgação nos canais da Editora 
como Facebook e Instagram e não perca essa oportunidade de ouvir a 

música cristã ao longo dos séculos. 
Aline G. K. Albrecht - VPC 

                                    

Estagiários de Teologia para 2021 
 

Amados irmãos em Cristo Jesus, faço aqui um convite para que orem 
pelos estagiários do Seminário Concórdia. Tanto os que estão exercendo 
as atividades de estágio em 2020 quanto os vinte e seis candidatos ao 
estágio de teologia para o ano de 2021.  
O Estagiário em Teologia é aluno do Seminário Concórdia, a escola 
oficial de formação de pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil 
(IELB). A formação de pastores continua sendo uma das prioridades em 
nossa Igreja, e a designação dos estagiários pela Congregação de 
Professores do Seminário Concórdia, assessorada pelo Vice-Presidente 
de Ensino da IELB, é feita após análise dos pedidos recebidos e dos 
perfis dos alunos encaminhados ao estágio. Convidamos às 
congregações da IELB a participarem deste processo chamando um 
estagiário para o ano de 2021. Os pedidos devem ser encaminhados 
para joel@iel.org.br até o dia 31/10/2020. 

                         Pastor Joel Müller - VPE 
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Reagir positivamente ante as dificuldades 
 

Como reagir diante das dificuldades, das adversidades e ruinas? Reclamar 
e se queixar? Busque o exemplo e a inspiração as duas poesias abaixo. 
 

Momento de Reagir 
(Ler o livro de Neemias) 
 

Nem tudo nesta vida é feito de flores                 
Às vezes, alguma notícia nos causa dores 
E foi assim que Neemias teve conhecimento 
Da total miséria e desprezo 
Do seu povo que tanto sofria, 
Da cidade que estava arruinada 
E o seu muro já nem existia. 
Neemias chorou e se lamentou 
Mas passados alguns dias ele se levantou. 
Se humilhando, orando e clamando, 
Uma atitude ele tomou. 
Partiu pra Jerusalém,                                                                                                                
e a cidade que estava arruinada 
Novamente edificou. 
Chegou o momento de reagir 
E ninguém vai poder impedir 
Nenhum cristão deve viver prostrado, 
Porque há uma “Jerusalém” para reconstruir 
Pois, os planos de Deus para nós 
Não passaram e nem vão se perder. 
Acreditemos e veremos o seu poder. 
Esta tarefa Ele te ajuda a vencer. 
 
Chegou o momento de reagir. 
Não tem impedimento de Zambalate,                                                                                                                
nem de Tobias para nos deter,                                                                                                                                 
pois, quem está conosco 
é maior e tem todo poder,  
grande obra ainda vai fazer. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Concílio Nacional de Pastores da IELB - Salas virtuais  
 

A Diretoria Nacional realizou, até o final do mês de setembro, sete salas 
virtuais com pastores sobre o Concílio Nacional de Pastores da IELB. Ainda 
estão agendadas as seguintes: 
 

Data Horários 

8) 20/10 – Terça-feira 15 até 17h30  e 19 até 21h30 

9) 22/10 – Quinta-feira 09 até 11h30  e 15 até 17h30 

10) 16/11 – Segunda-feira 09 até 11h30  e 15 até 17h30 

11) 18/11 – Quarta-feira 09 até 11h30  e 15 até 17h30 

12) 20/11 – Sexta-feira 15 até 17h30  e 19 até 21h30 
                                    

Pastores ainda podem fazer as suas inscrições com o Rev. Joel Müller:                                                 
E-mail: joel@ielb.org.br  - Fone: 51 996107301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Senhor! 
(Aniversário da Congregação) 

 
 

SENHOR! Quantos perigos, 
Ciladas e inimigos 
Quiseram nos deter! 
Tu foste o nosso amparo 
E no combate amaro 
Fizeste-nos vencer. 
 

SENHOR! Hoje é o teu dia 
E nós com alegria 
Cantamos teu louvor. 
Conserva aqui aberta  
Nesta hora tão incerta  
A Porta do Senhor. 
 

SENHOR! Não merecemos 
Os bens que recebemos 
Por Cristo Salvador. 
Humildes, confessamos 
Que muito precisamos  
Crescer no teu amor. 
 

SENHOR! Te damos graças, 
Pedindo que nos faças 
Cumprir nossa missão. 
Teu Evangelho amemos, 
Aos homens o anunciemos, 
Visando a salvação. 
 

SENHOR! Glorioso dia 
De festa e de alegria 
Tu nos fizeste, ó Deus! 
Aceita os nossos hinos, 
Conduze-nos aos céus! 
 

M.L.H 

Confia no SENHOR 
“O Senhor é quem vai adiante de ti; 
ele será contigo, não te deixará, 
nem te desamparará; não temas, 
nem te atemorizes” (Dt 31.8) 

Live da JELB para a Missão 
 

 Quando falamos da missão de Deus em nos salvar e através de nós salvar 
outras pessoas, destacamos a maravilhosa ação da Juventude Evangélica 
Luterana do Brasil com as lives de louvor no tempo de pandemia. Em 
diferentes datas, com diferentes grupos de louvor da IELB espalhados por 
todo o Brasil, a JELB arrecadou através da lives o valor de R$ 4.905,34, 
destinados ao Departamento e Expansão Missionária para a proclamação 
do Evangelho. Obrigado, jovens, pela ação e a todos os doadores pela 
oferta feita.                               
                                                Rev. Heder Frederico Pieper Gumz - VPEM 

 

Pesquisa IELB sobre Acolhimento 

O Departamento de Ação Social agradece a todos os que participaram da 
pesquisa. De forma especial, a gratidão a quem mobilizaram sua 
congregação para que o formulário fosse preenchido. Foram recebidas 
2770 respostas no período de 09 a 28 de setembro. Aa próximas etapas 
serão de análise de dados e de preparação da publicação de resultados.  
 

Rev. Airton S. Schroeder - VPAS  
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