
Ação Social 
 

A IELB está em processo de Planejamento 2023-2026. O Pastor Airton 
Schroeder informa que os Coordenadores Distritais da Ação Social 
estarão, no mês de julho, coletando ideias, propostas e informações junto 
às congregações e pastores com o propósito de elaborar o Planejamento 
da Ação Social para o próximo quadriênio. Portanto, pedimos a 
participação de todos que queiram ter as suas ideias e sugestões acolhidas 
no documento nacional. No dia 31 de julho será realizado um encontro 
online com os Coordenadores Distritais para ouvir as bases sobre seus 
anseios e propostas. 
                                                         Pastor Airton S. Schroeder – VPAS 
 

Poesia de aniversário de Igreja: Senhor! 
 
1. SENHOR! Quantos perigos 
Ciladas e inimigos 
Quiseram nos deter! 
Tu foste o nosso amparo 
E no combate amaro 
Fizeste-nos vencer. 
 

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

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

“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; 
por isso, estamos alegres” (Salmo 126.3). 
 

“Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR” 

(1Sm 7.12) 
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117 anos de muitas bênçãos de Deus 
Dia 24/06, 117º Aniversário da IELB – Deus seja louvado! 

 

Conheça a Igreja:    A Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) reúne cerca 
de 250 mil membros, em 2 mil locais de culto presentes em todos os estados 
brasileiros. Fundada em 1904, a IELB é herdeira da Reforma Luterana iniciada 
por Martinho Lutero na Alemanha, no séc. XVI, e iniciou seus trabalhos em 
solo brasileiro em 1900, através de missão da Igreja Luterana – Sínodo de 
Missouri, dos Estados Unidos. Seguindo o que a Bíblia ensina, seu lema é 
proclamar Cristo para todos. 

Dados Históricos da IELB 
1. Local de fundação: São Pedro do Sul, RS (Perto de Santa Maria) 
2. Data: 24 de junho de 1904  
3. Realidade de hoje                                                                                                    
   - 59 distritos 
   - 531 paróquias 

   - 1.948 locais (congregações e pontos de pregação ou missão) 
   - 876 pastores, sendo que 638 pastores atuam nas paróquias 
   - 244.267 membros 
   - Seu primeiro presidente foi o pastor missionário Rev. Carl August     
     Wilhelm Mahler e também pastor da primeira congregação luterana de  
     Porto Alegre, a Comunidade Cristo. 
      A partir do sul do Brasil, e através do trabalho iniciado com os 

imigrantes europeus, a IELB espalhou-se por todo o País e chegou a 
todos os estados brasileiros. Sob o lema “CRISTO PARA TODOS”, a 
IELB identifica-se com a missão de ser instrumento de Deus na tarefa de 
ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. (Fonte: Site da IELB).                                     
                                     (Poesia referente ao aniversário: na página 4) 

 

 

 

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

5. SENHOR! Glorioso dia 
De festa e de alegria 
Tu nos fizeste, ó Deus! 
Aceita os nossos hinos 
E, como peregrinos, 
Conduze-nos aos céus! 
 
Poesia de autoria do 
saudoso pastor Martinho 
Lutero Hasse. 
 



VARIEDADES ... 
 

1. Superstição 
 

O sujeito, muito supersticioso, comenta com um amigo:  

- Eu nasci às 7 horas da manhã do dia 7/7/77, no quarto número 7, no           

7º andar do hospital. Quando fiz 7 anos de casado, resolvi ir até o jóquei e 

apostei tudo no cavalo número 7, no 7º páreo! 

- E aí? - Perguntou o amigo, curioso - Se deu bem, ganhaste? 

- Que nada! Ele chegou em 7º lugar!  

Quem mandou acreditar em superstição ... 

2. Comunicação não-verbal 

"A comunicação não-verbal é uma comunicação 'silenciosa' e inclui atitudes 

cristãs, gestos, contato visual, expressões faciais, estilo de vida cristã...” 

Você pode testemunhar a Palavra de Deus verbalmente, o que sempre é 

absolutamente importante e necessário, mas também pode testemunhar 

através da comunicação não verbal, isto é, através de uma vida cristã 

exemplar, de atitudes amorosas, de ajuda aos semelhantes, vivendo conforme 

a vontade de Deus. Pois, às vezes, o testemunho não-verbal impacta o 

descrente mais do que a verbal, dependendo do caso. Observando o cristão, 

ele pode se interessar em saber a razão da vida bonita e amorosa. É, então, 

o momento de dar um testemunho verbal e falar do Evangelho às pessoas do 

seu relacionamento. A pergunta é: Como os descrentes veem os cristãos? 

3. Testemunho 
Certa vez, um pregador fez um intervalo na apresentação de sua palestra e 
pediu que cada pessoa falasse um testemunho para a pessoa de seu lado. 
Um menino virou para o senhor que estava sentado ao seu lado e perguntou 
“O senhor conhece Jesus como seu Salvador”? Indignado e arrogante, o 
homem olhou para o menino e disse:  “Meu filho, eu sou diácono ordenado 
desta igreja”. Com toda a simplicidade, o menino concluiu: “Mas, senhor, isso 
não importa. Deus pode salvar qualquer um através do Evangelho, com o 
poder do Espírito Santo”. 
 

4. A missão da Igreja 
Como as pessoas chegam a se interessar pelo Evangelho? De que maneira 
foram encaminhadas à Igreja?  
O quadro a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa sobre este assunto.  
 
 
 
 

  (Favor trocar a expressão “Se converteram ...” pela expressão: “Foram        
convertidas ...” – aí no quadro). 
 
 
 

 

 

 
O resultado da pesquisa aponta para a importância do testemunho 
pessoal aos familiares, parentes, amigos, colegas de escola e de 
trabalho e vizinhos?  
Motivemos os cristãos para que falem do amor de Deus às pessoas dos 
seus relacionamentos, compartilhando o Evangelho pessoa-a-pessoa, 
iniciando com os seus familiares e ampliando para as demais pessoas.  
O testemunho, obra de Deus Espírito Santo, abre as portas para que 
muitos sejam agraciados com a fé no Salvador Jesus Cristo. Muitos 
necessitam da notícia de que Jesus, com a Sua morte e ressurreição, 
conquistou e oferece a todos o PERDÃO, VIDA e SALVAÇÃO. Pois, 
CRISTO É PARA TODOS! 


