
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edição 41 – outubro 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. 
 
 

Orando pelos irmãos 
 

A. Falecimentos  
 
 

1. Pastor Luiz Alberto Silveira dos Santos e sua esposa Elisabeth   
    Breyer Lopes dos Santos.  
A esposa faleceu cinco dias antes do marido. Ela foi chamada por Deus 
no dia 23/10 e o marido na madrugada do dia 28/10. Pastor Luiz era pastor 
da CEL Castelo Forte, de Canoas, RS e Conselheiro da LSLB. 
 

2. Sr. Arlindo Gretschmann – Faleceu no dia 31/10, em Linha Lavina, 
São Paulo das Missões, RS. Foi pai dos Pastores Sírio e Darci 
Gretschmann. 
  
    

3. Sr. Ivo Valter Karnopp – Faleceu no dia 15 de outubro, em 

Naviraí, MS. Sr. Ivo era irmão do pastor David Karnopp e de Vera 

Karnopp Schraiber, esposa do pastor Valdir Schraiber. 

Desejamos a todos os enlutados o consolo do Deus de amor que 

dá aos seus amados a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a 

salvação e a promessa da ressurreição e o feliz reencontro no lar 

Paterno. 

“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados 
os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o 
Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas 
obras os acompanham” (Ap 14.13). 

Conselho Diretor da IELB 
 

O Conselho Diretor se aproxima. Será entre 14 e 17 de novembro, no Hotel 
Deville Prime, em Campo Grande, MS. O Conselho Diretor é o órgão 
administrativo da IELB. Os conselheiros e líderes leigos dos 59 distritos, e 
os presidente das ligas nacionais e o presidente da IELB são os votantes – 
Um total de 121 votantes. 
Todos os assuntos em pauta são de grande importância, mas alguns podem 
aqui receber destaque. A eleição do presidente da IELB que cumprirá o 
mandato até 2022, bem como um vice-presidente que preencherá a vaga a 
ser aberta. O Convênio IELB/AELBRA para formação teológica está em 
discussão e tem nova proposta de texto em forma de moção. O orçamento 
da igreja está deficitário e está em discussão por meio de moção, mas será 
tema nas mesas redondas. As congregações enquanto Sínodo decidiram 
juntas manter o Seminário e expandir a Missão da IELB, e para tanto 
decidiram participar com 11% das suas ofertas locais, mas há quem não 
participa deste compromisso. 
Pedimos que as nossas orações sejam por coragem para decidir, clareza 
para conduzir e humildade para depender de Deus em tudo. Que Deus 
abençoe toda a IELB, e a sua representação reunida em Conselho Diretor.                                                        
                                                   Rev. Airton S. Schroeder – Pela Comissão 

Estimados pastores e líderes das congregações e Distritos 
 

O Departamento de Educação Cristã, em atenção às suas atribuições e em 
entendimento com o Departamento de Administração, está preparando 
conteúdo de educação cristã para ser apresentado em forma de palestras ou 
outro meio nas congregações, paróquias, Conselhos Distritais, congressos 
ou cursos de formação. 

Esta é a temática desta ação no ano de 2020: 
1. O privilégio de ofertar na Igreja e contribuir para a IELB. É uma abordagem 
a partir da graça de Deus na vida dos cristãos! 
2. Estudos Bíblicos em grupos e na congregação (PEM e outros) Destaques: 
Importância, atribuição dos coordenadores, didática, etc. 
Observação: Estes dois temas podem ser apresentados num tempo de 3 
(três) horas, com projeção de Power Point, acompanhado de texto. 
 

Se houver interesse de alguma congregação, paróquia ou distrito na nossa 
participação, estaremos dispostos a verificar a possibilidade de aceitar 
convites. 
 

Há poucos dias foi enviado a todos o Calendário da IELB para 2020. Se 
houver interesse, verifiquem datas disponíveis para, então, propor o 
agendamento de uma participação, se possível, até a reunião do Conselho 
Diretor ou durante o após o mesmo. 

                             Contatos, agendamento - com: martinho@ielb.org.br 
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Relatório 
 IV Fórum de Educação Cristã – 2019 

Departamento de Educação Cristã 
Parceria DEC – DN da IELB 

 
Durante o ano de 2019, este Fórum foi realizado em 13 localidades de 
nosso país, conforme quadro abaixo. Foram eventos muito abençoados. 
A temática foi: A Família Cristã, com seis subtemas 
Foi idealizado pelo Departamento de Educação Cristã e coordenado pelo 
Vice-Presidente do DEC, pastor Martinho Sonntag. 
A Diretoria Nacional da IELB abraçou este projeto e participou 
efetivamente da execução dele. Também tivemos a participação do Pastor 
Prof. Leonídio Görl e de pastores dos locais onde aconteceram os 
eventos.  
 

 Data                 Local                          Palestrantes                      Participantes  
16-17/03 São Leopoldo, RS Martinho, Joel, Geraldo,  

Airton, Renato, Leonídio Görl 
180 

23-24/03 Santa Rosa, RS Martinho, Joel, Geraldo,  
Airton, Renato, Leonídio Görl 

180 

14/04 Nova S. Rosa, PR Martinho, Joel, Geraldo, Renato 259 

18-19/05 Sinop, MT Martinho, Joel, Geraldo, Renato,  
Darlon D. Ulrich 

130 

25-26/05 Campo Grande, MS Martinho, Joel, Geraldo, Renato 120 

01-02/06 Ji-Paraná, RO Martinho, Joel, Geraldo,  
Airton, Renato, Valci Sering 

190 

15-16/06 Ponta Grossa, PR Martinho, Joel, Geraldo, Renato 72 

30/06 Concórdia, SC Martinho, Airton, Leonídio Görl 560 

28/06 Pelotas, RS Martinho, Geraldo, Airton 170 

03-04/08 Vila Velha, ES Martinho, Joel, Geraldo, Airton,  
Elieu Radünz  

120 

18/08            Erechim, RS  Martinho, Geraldo, Leonídio Görl 356 

07-08/09 Campina Grande, 
PB 

Airton 130 

19-20/10  Teófilo Otoni, MG Martinho, Geraldo, Airton,  
Fabrício Sobrosa Iung 

140 

  TOTAIS 2.607 

 

Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e aos colegas pastores pela 
competente participação como palestrantes, como também a todos os 
organizadores dos locais destes Fóruns. 

Pastor Martinho Sonntag 
Vice-Presidente de Educação Cristã 

 
 

Enviando trabalhadores para a seara 
Estagiários e Formandos do Seminário Concórdia 

  

Em Mateus 9.38, o nosso amado Salvador Jesus recomenda: “Rogai, 
pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara”.  A 
IELB tem orado por esta causa e o nosso bondoso Deus nos tem atendido. 
Estamos na iminência de designar 21 candidatos ao estágio de teologia e 
23 formandos que estarão aptos e disponíveis para receber seu primeiro 
Chamado.  Hoje, dia 31/10, é o prazo limite para o envio de pedidos de 
estagiários e formandos. No entanto, sabemos que os processos de 
chamado nem sempre podem ser planejados, pois as congregações 
quase sempre são surpreendidas quando o seu pastor recebe um 
chamado, o aceita e precisa ser substituído. Por isso, caso alguma 
congregação ainda queira enviar um chamado para que seja entregue a 
um dos formandos da turma 2019, pode fazer contado com o Vice-
Presidente de Expansão Missionária da IELB (geraldo@ielb.org.br) para 
dialogar sobre esta possibilidade. 

          Pr. Geraldo W. Schüler 
Vice-Presidente de Expansão Missionária 

 
 
 
 
 
 

Congressos Nacionais 
Professores de Escola Dominical/ ERPED 

 

Para o ano de 2020, a Comissão de Professores de Escola Dominical 
do DEC, está organizando estes Congressos/ERPED. 
Serão de dois dias (sábado até domingo ao meio-dia). A primeira parte 
será como Congresso motivacional e fundamentação doutrinária. A 
segunda parte será de atividades práticas (didática, material, 
orientações diversas).  Em breve, mais informações serão publicadas. 
 

           Data                                            Local 

30-31/05/2020 Rio Verde, MT 

25-26/07/2020 Florianópolis – Hotel Tropicanas  

15-16/08/2020 Colatina, ES 

26-27/09/2020 Cacoal, RO 

21-22/11/2020 Juranda, PR 
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