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INTRODUÇÃO
A Igreja Evangélica Luterana do 

Brasil (IELB), através do seu Depar-
tamento de Ação Social, realizou 
uma pesquisa sobre a temática do 
acolhimento. A pesquisa buscou 
medir a percepção dos membros da 
IELB em relação ao acolhimento de 
pessoas, tanto na dimensão própria 
individual, quando o respondente 
foi convidado a olhar para si, quanto 
na dimensão comunitária, quando o 
olhar se dirigiu à congregação. Além 
destes aspectos, foi medido o nível 
de satisfação dos membros em re-
lação à igreja como um todo.

Os resultados são apresentados 
graficamente, demonstrando, em 
números, as opiniões dos respon-
dentes. Nesta etapa da publicação, 
serão apresentados os dados da 
parte inicial da pesquisa. 

CARACTERIZAÇÃO DA 
PESQUISA

Participaram 2.770 membros 
de todos os estados do Brasil. Mais 
de mil se dispuseram a escrever co-
mentários. O grupo feminino parti-
cipou com 60%, sendo que o público 
masculino, com 40% das respostas.

CONTEXTUALIZAÇÃO
 A questão levantada, indepen-

dente do momento histórico que se 
vive, é: a Igreja Luterana é acolhe-
dora? As congregações são acolhe-
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A PRIMEIRA PERGUNTA FOI SOBRE A FAIXA ETÁRIA 
DO RESPONDENTE

Pode ser percebida uma certa uniformidade na distribuição 
dos grupos entre as faixas etárias de 31 e 40, 41 e 50, e 51 

e 60 anos de idade. Será essa uma amostra da realidade da 
membresia?

doras? Os membros são acolhedo-
res? Até que ponto? Quanto? 

Buscando respostas a esses 
questionamentos é que foi elabora-
da essa pesquisa sobre acolhimento 
de pessoas na igreja.

A pesquisa foi uma iniciativa 
do Departamento de Ação Social 
(DAS) da IELB, sob coordenação 
do pastor Airton Schroeder. A es-
truturação das perguntas, criação 
do formulário, coleta e análise de 
dados foram conduzidos pela psi-
cóloga Daniela Von Muhlen e pelo 
pastor Sérgio Lutz.

O QUE SE ENTENDE POR 
ACOLHIMENTO PARA FINS 
DESSA PESQUISA?

Para que houvesse maior cla-
reza quanto ao conceito de acolhi-
mento, foi disponibilizado, na apre-
sentação da pesquisa, o que enten-
demos como acolhimento para fins 
dessa pesquisa: Receber as pessoas 
de forma carinhosa, natural, respei-
tosa e sem julgamentos. Fazer com 
que se sintam importantes, informa-
das, pertencentes ao local ou ao gru-
po. Oferecer refúgio, proteção, con-
forto, abrir o coração e os ouvidos. 
Acolher e ser acolhido é um gesto 
de generosidade, um ato de amor, 
indica qualidade nas relações com 
cuidado, delicadeza, calor humano 
e sorriso. 
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RESU LTADOS –  PERFIL DOS RESPONDENTES  
A  prim eira perg u nt a f o i s o b re a f aix a et á ria 

 
 
Pode ser percebida uma certa uniformidade na distribuição dos grupos entre as faixas 
etárias de 31 e 40, 41 e 50, e 51 e 6 0 anos de idade. Será essa uma amostra da realidade 
da membresia?  
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T am anh o  da c o ng reg aç ã o  a q u e pert enc e o  res po ndent e 

 
  

TAMANHO DA CONGREGAÇÃO A QUE PERTENCE 
O RESPONDENTE

Totalmente não acolhedor
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 A IGREJA LUTERANA 

 É ACOLHEDORA? 
 AS CONGREGAÇÕES 

 SÃO ACOLHEDORAS? 
 OS MEMBROS 

 SÃO ACOLHEDORES? 

COMO EU ME PERCEBO ACOLHENDO PESSOAS DA CONGREGAÇÃO?

E COMO VEJO A CONGREGAÇÃO ACOLHENDO?

PARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAIS
A participação de todos os estados e do 

Distrito Federal foi representativa de acordo 
com a presença da IELB. Por exemplo, o Rio 
Grande do Sul tem 46% dos membros e que 
contou com 40% dos respondentes. O Paraná 
contou com 12% dos respondentes e possui 
14% dos seus membros; Já Santa Catarina 
contou com 10% dos respondentes, e a IELB 
possui 13% dos seus membros nesse estado.

Os respondentes que possuem até En-
sino Médio são 40,36%; Ensino Superior, 
33,18%; Especialização 21,66%, Mestra-
do 3,25%, Doutorado 1% e pós-doutora-
do 0,55%.

Perguntas para reflexão: A IELB po-
deria incentivar seus membros a buscarem 
níveis de formação maiores, incentivando a 
continuidade dos estudos?

COMO EU ME TORNEI LUTERANO?
As respostam mostram que 66% dos 

membros são luteranos desde a infância, 
pelo batismo. E 30% são oriundos da pro-
fissão de fé e 4% por transferência de ou-
tra igreja luterana.

A pesquisa revela que apenas 27% dos 
respondentes se percebem totalmente aco-
lhedores. E a percepção sobre a congrega-
ção é que 23% são totalmente acolhedores. 
Há um grupo significativo que se percebe 
pouco acolhedor.

COMO EU ME PERCEBO ACOLHENDO PESSOAS DA CONGREGAÇÃO QUE ESTÃO AFASTADAS?

Aqui a pesquisa revela que, ao olhar para o membro afastado, o respondente diminui 
ainda mais a percepção de ser totalmente acolhedor. Aumenta signi�cativamente o 

percentual das pessoas que se percebem pouco ou nada acolhedoras.
Perguntas para re�exão: O que leva a ser menos acolhedores em relação ao 

membro afastado da igreja? O que poderia ser proposto para modi�car essa realidade?

E quando a pergunta buscou medir a congregação em relação aos membros afastados, 
o quadro acima se apresenta desta forma, sendo 13% totalmente acolhedor.
Perguntas para re�exão: Uma congregação não deveria ser totalmente 

acolhedora em relação a todas as pessoas, inclusive ao membro afastado? Como 
modi�car esse cenário?

Totalmente não acolhedor Totalmente acolhedor

Totalmente não acolhedora Totalmente acolhedora

Totalmente não acolhedor Totalmente acolhedor Totalmente não acolhedora Totalmente acolhedora
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Uma congregação poderia ser total-
mente acolhedora em relação ao visi-
tante? Quais poderiam ser as barreiras 
que impedem que a congregação seja 
mais acolhedora? Podemos aqui perce-
ber um potencial missionário?

Quanto ao acolhimento dos mem-
bros em relação ao pastor, 49% se con-
sideram totalmente acolhedores e, ao 
observarem a congregação acolhendo 
o pastor, o percentual é de 41%.

O que este número pode significar 
para o pastoreio e o desenvolvimento 
de todo o trabalho da igreja?

Comentários: A pesquisa demons-
tra que acolher pessoas é totalmente 
fácil para um grupo de apenas 26% dos 
membros. Um grupo significativo pare-
ce apresentar dificuldade, podendo ela 
ser origem diversa, em relação ao tema 
do acolhimento de pessoas.

Perguntas para reflexão: Será que 
é possível desenvolver a capacidade 
de acolher? Ou será que é algo natu-
ral e a pessoa nasce acolhedora natu-
ralmente? O que poderia ser proposto 
para auxiliar as pessoas a serem mais 
acolhedoras?

Ao serem perguntados sobre treina-
mentos, 93% sugerem que a IELB, em 
nível nacional, produza treinamentos.

COMO EU ME PERCEBO ACOLHENDO PESSOAS VISITANTES?

COMO EU PERCEBO A CONGREGAÇÃO ACOLHENDO PESSOAS VISITANTES?

PERCEBO QUE O ACOLHIMENTO DE PESSOAS PARA MIM É:

Totalmente não acolhedor Totalmente acolhedor

Totalmente não acolhedora Totalmente acolhedora

Totalmente difícil Totalmente fácil
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Comentários: Essa questão estava interessada no que seria apontado depois de “todos os membros”. O resultado demonstra que as pessoas indicaram 
que a responsabilidade primeira pelo acolhimento é do pastor. Depois a responsabilidade passa ser “minha”.

Perguntas para re�exão: Embora a responsabilidade de todos tenha prevalecido na maioria das respostas, será que as pessoas esperam que o pastor 
tome a inciativa e seja o exemplo de acolhimento?

CONCLUSÃO
A pesquisa é considerada importante 
no cenário da IELB e revela dados que 
podem ser utilizados pelas congregações, 
lideranças e pela igreja como um todo na 
busca pela quali�cação e aperfeiçoamento 
do acolhimento. Muito obrigado a todos 
que participaram da pesquisa, tanto 

na organização como na divulgação 
e, especialmente, respondendo às 
questões. Fica o desa�o para que os 
dados sejam realmente úteis e que 
possam ser um apoio à tomada de 
decisão, planejamento e execução de 
ações que promovam o acolhimento.
Acesse programas da Rádio CPT sobre 
o tema em https://www.youtube.
com/watch?v=JEQmV6Qdm0Q 
e https://www.youtube.com/

watch?v=2IxeHhI8LGw
Na próxima edição do Mensageiro 
Luterano serão trazidos os dados do 
índice de satisfação e a análise dos 
comentários enviados junto com a 
pesquisa.

NA MINHA PERCEPÇÃO, A RESPONSABILIDADE PELO ACOLHIMENTO NA CONGREGAÇÃO É:

Totalmente acolhedor

Totalmente acolhedora
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