
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Edição 39 – junho 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. 
 

 

Oremos pela família que necessita de socorro! 
 

1. Pelas Famílias – Precisamos orar mais pelas famílias. Há crises. 
 

Charles Melman escreveu numa edição da Veja: “Pela primeira vez na 
história a instituição familiar está desaparecendo e as consequências 
são imprevisíveis”. 
 

As famílias cristãs precisam estar atentas a esta situação. Diante das   
ideologias contrárias à Palavra de Deus, da imoralidade, do ateísmo e 
da zombaria dos princípios divinos, as famílias necessitam do 
fortalecimento da Palavra de Deus para resistir aos ataques e para 
viverem conforme os princípios norteadores de Deus. Os pastores 
precisam zelar pelas suas famílias e as de seus congregados. A igreja 
precisa anunciar a Palavra e advogar em favor do modelo cristão e 
tradicional da família projetada por Deus! Uma das ações dos cristãos 
em favor das famílias é ORAR DIÁRIAMENTE PELAS FAMÍLIAS. 
 

Oremos também pelos pastores e seus casamentos e famílias. 
Alguns já tiveram seus casamentos destruídos. Outros estão em crises. 
Os pastores e suas esposas são humanos como os outros casais e 
estão sob o impacto das tentações. Peçamos a Deus para que os 
ajude a se manterem fiéis aos compromissos assumidos no 
casamento. Que cada casal ore por sua família e pelas famílias dos 
outros. 
 

2. Lembremos também os doentes e enlutados em nossas 
orações. 
 
 

 
 
 
 

 

Próximos Fóruns  
Educação Cristã 
 

Junho: 30 – Concórdia, SC 
Julho: 28 – Pelotas, RS 
Agosto: 03 e 04 – Vila Velha, ES 
              18 -  Erechim, RS  
Setembro: 07 e 08 – Campina Grande, PB 
Outubro: 19 e 20 – Teófilo Otoni, MG 

 

Comissão de Professores de 
Escola Dominical da IELB 

 

Esta é a nova composição desta Comissão: 
1. Rosani Marlow  - Coordenadora 
2. Denise Agner 
3. Jeane Chaves Müller 
4. Jeane G. Güths 
5. Pastor Laércio Knaak Roloff 
6. Andrea Angelina Orsingher 
7. Pastor Ismar Pinz 
8. Pastor Martinho Sonntag – VPEC 
 

Reunião da Comissão 
 

No dia 18 de julho a Comissão estará reunida para planejar e 
preparar as ações para os próximos tempos. 
 

ERPEDS (Encontros Regionais de Professores de Escola 
Dominical).  
Para o ano de 2019 não programamos ERPEDS (Encontros 
Regionais de Professores de Escola Dominical). Estes Encontros 
serão novamente programados. Este assunto está na pauta da 
reunião. 
 

Cursos de capacitação 
 

Pedidos de cursos especiais de capacitação em paróquias ou 
distritos poderão ser solicitados. Os pedidos podem ser 
encaminhados à Coordenadora ou ao Vice-Presidente de Educação 
Cristã. 
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Casais - Não criem problemas desnecessários  
e jamais se separem! 

 

Conta-se que uma jovem esposa resolveu agradar seu marido, fazendo 
uma saborosa sopa para o jantar. O marido saboreou com alegria a sopa. 
Ao final ela lhe perguntou o que ele havia achado de sua sopa, ao que ele 
respondeu:   
− Estava maravilhosa, mas não é sopa. É caldo verde. Minha mãe sempre 
fez para mim. Por isso eu sei que é caldo verde.                 
− Imagina. Eu sei bem a diferença entre uma sopa e um caldo verde. Isso 
que você acabou de comer é sopa. Disse a esposa meio constrangida.  
– Mas, não fique zangada, eu também sei a diferença. Minha mãe muitas 
vezes fez tanto sopa quanto caldo verde. O que eu acabei de comer é 
caldo verde, respondeu o marido, como quem tem toda a razão.  
 

Ficaram nessa discussão: 
− É sopa! 
− É caldo verde! 
− É Sopa! 
− É Caldo verde! 
E a separação aconteceu. 
Passado algum tempo, o ex-marido ligou para sua ex-esposa e propôs a 
reconciliação, uma vez que não tinha cabimento o casamento terminar por 
um motivo tão banal. Ela concordou e, enfim, estavam juntos mais uma 
vez. Na primeira noite, após a reconciliação, estavam no aconchego da 
cama quando ele tomou a iniciativa da palavra e disse para a esposa: 
 
 
 

− Fomos muito bobos, nos separarmos por uma coisa tão pequena. 
Imagina nosso casamento se acabar apenas por causa de um prato de 
caldo verde… 
− É verdade. Mas não era Caldo Verde. Era sopa, lembra? Fui eu quem 
fiz… 
− Não, amor. Minha mãe sempre fez para mim tanto sopa quanto caldo 
verde, lembras? Era caldo verde… 
− Sopa! 
− Caldo verde! 
− Sopa! 
− Caldo verde! 
E se separaram de novo. 
 

Muitos casamentos estão em crise. Os casais cristãos enfrentam 
dificuldades. Muitos deles não sabem como superar as pequenas 
diferenças, ou não querem resolvê-las.  
Parece que nem sempre lembram do compromisso que assumiram no dia 
do casamento diante de Deus, do cônjuge, da igreja e da sociedade! 
Pequenas diferenças de opiniões e interesses provocam discussões, 
mágoas, afastamentos. Surgem riscos de explosão irracional e separação. 
- Acabou o amor! – É a alegação de alguns casais para se separarem. E o 
compromisso? Geralmente, quando alguém alega isso, há outra razão não 
revelada. A relação conjugal já estava corrompida por outras “amores ou 
outras “paixões”.  
 

Os casais precisam crescer e amadurecer no relacionamento amoroso.  
Precisam colocar a Palavra de Deus em prática em seu lar - Devoções 
domésticas, orações e diálogos francos e amorosos para que a relação 
conjugal não se arruíne. 
 

Honrar Deus é entender e manter o casamento e a família como 
PROJETOS DE DEUS! Palavra de Deus! Oração! Respeito mútuo! 
Compreensão! Pureza! Perdão! Amor! 
 

CONVITE: Missão, Ministério e Liderança (MML) 
 

Convidamos os pastores e esposas para inscreverem-se na 
conferência do programa Missão Ministério Liderança (MML). O 
MML é um programa de liderança missionária e pastoral da 
IELB para auxiliar os pastores e congregações a realizar a 
missão de Deus de forma mais efetiva e intencional. Sua ênfase 
é o relacionamento do pastor com Deus, consigo mesmo, com 
sua esposa, com a liderança da congregação e com o mundo, 
alvo da missão de Deus. Informações e inscrições devem ser 
encaminhadas para o e-mail joel@ielb.org.br até o dia 30/06.  

Joel Müller - Presidente interino da IELB 

“Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo 

com a sua vontade! Se você for assim, ganhará o suficiente 

para viver, será feliz, e tudo dará certo para você. Em casa, a 

sua mulher será como uma parreira que dá muita uva; e, em 

volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. 

Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim”.  

(Sl 128.1-4). 
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