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INTRODUÇÃO 

Esta Diretoria Nacional da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, eleita em Congresso Nacional no dia 

31 de agosto de 2019, apresenta, neste documento, seu Programa de Trabalho para o biênio 2019-2021. 

Subdividida em áreas de atuação, as propostas, projetos e ideias estão enumeradas e descritas aqui. 

Ademais, descreve-se com alguns detalhes o que será desenvolvido durante a gestão. 

Os componentes da Diretoria Nacional são: 

 Presidente:     Sr. JULIANO SCHNEIDER BELZ 

 Vice-presidente de Relações Institucionais:   Sr. CARLOS OTÁVIO SCHUCK 

 Vice-presidente de Comunicação:     Sr. LEONARDO ZANCHETA VIEIRA 

 Vice-presidente de Educação:     Sr. ALEXANDRE BOSSI QUEIROZ 

 Vice-presidente de Administração:     Sr. EDSON LUIZ UHLIG 

 Vice-presidente de Projetos:     Sr. WILMAR ELLER 

 Pastores Conselheiros:     Rev. ALÇAMAR PRANDO 

                                                  Rev. EDUVINO KRAUSE FILHO 

    Rev. ERVINO MARTIM SPITZER 

 Conselho Fiscal:     Sr. VALDIR WERNECK BELZ 

           Sr. IVES ROGÉRIO MÖLLER 

          Sr. ANTONIO CARLOS RAMOS DA ROSA 

 Assessor de Comunicação:     Sr. GIOVANNI ELLER WERNECK 
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DA PRESIDÊNCIA DA LLLB 

Esta gestão trará foco para os pontos abaixo:  

 LIGAS CONGREGACIONAIS FORTIFICADAS; 

 PARCERIAS COM DEMAIS ORGANIZAÇÕES AUXILIARES; 

 COMUNICAÇÃO COM TODOS OS HOMENS DA IGREJA; 

 EDUCAÇÃO CRISTÃ APROFUNDADA E ABRANGENTE; 

 PROJETO FINANCEIRO ROBUSTO. 

 

 Na Presidência, busca-se uma maior integração da Diretoria Nacional com os membros das ligas 

locais. A partir da definição de estratégias e de novos caminhos, este cargo também dá prioridade para o 

desenvolvimento e continuidade dos trabalhos da Liga, evitando, assim, que o esforço dedicado seja 

subaproveitado nas próximas gestões. Pensando nisso, desenvolver-se-á um trabalho íntimo com as ligas 

congregacionais. 

 

Por quê? 

 A Liga, como um todo, só será forte se ela acontecer fervorosamente nas congregações, paróquias, 

distritos e regionais. O esforço concentrado em um único objetivo, a saber, levar Cristo para todos e apoiar 

a IELB, trará mais resultados. 

 

De que forma isso acontecerá? 

 Estimulando o “apadrinhamento” de ligas jovens por grupos já consolidados, bem como facilitando 

e desburocratizando a filiação de novas ligas. A partir de uma maior integração com leigos e ligas mais 

experientes, o compartilhamento de vivências motiva e engaja os que estão começando ou são pequenos. 

Com a elaboração de materiais e textos de orientação, implementar um trabalho unificado no país será mais 

fácil. Todos os novos filiados também receberão da Diretoria Nacional um certificado para moldura.  

 

Quais são as propostas? 

 Criação do Encontro Nacional de Líderes (ENL); 

 Estabelecimento de 10 regionais; 

 Participação ativa nos Congressos Regionais e Distritais. 

 

Criação do Encontro Nacional de Líderes (ENL) 

 Tem por objetivo a troca de experiências entre os participantes, visando um alinhamento estratégico 

para desenvolvimento local, além do treinamento, da renovação espiritual e motivação dos líderes das ligas. 

 

Estabelecimento de 10 regionais 

 Para facilitar a comunicação, o aprimoramento e a aplicação de projetos, a comunhão e a sinergia 

dos membros – a exemplo da estrutura da Liga de Servas Luteranas do Brasil (LSLB) –, criaremos 10 regionais 

a partir da distribuição geográfica. Sugere-se o modelo abaixo: 
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 Regional Sul 

 Regional Missioneira 

 Regional Catarinense 

 Regional Sudeste 

 Regional Paranamasul 

 Regional Oeste 

 Regional Noroeste 

 Regional Nordeste 

 Regional Centro-Leste 

 Regional Norte 

 

REGIONAL SUL 

 Distrito Alto Taquari 

 Distrito Concórdia 

 Distrito Fronteira Sul 

 Distrito Gaúcho Central 

 Distrito Hortênsias 

 Distrito Litoral Norte Gaúcho  

 Distrito Porto-Alegrense 

 Distrito Sul I 

 Distrito Sul II 

 Distrito Vale do Rio dos Sinos 

 Distrito Vale do Rio Gravataí 

 Distrito Vale do Rio Pardo 

 Distrito Videiras 

REGIONAL MISSIONEIRA 

 Distrito Missioneiro 

 Distrito Noroeste Gaúcho 

 Distrito Pioneiro 

 Distrito Planalto 

 Distrito Rio Uruguai 

 Distrito Salto do Yucumã 

 Distrito Vale do Rio Ijuí 

REGIONAL CATARINENSE 

 Distrito Concórdia 

 Distrito Médio Oeste Catarinense 

 Distrito Nordeste Catarinense 

 Distrito Oeste Catarinense 

 Distrito Vale do Itajaí 

 Distrito Vale do Rio do Peixe 

 Distrito Leste Catarinense 

 

REGIONAL SUDESTE 

 Distrito Bandeirante 

 Distrito Capixaba 

 Distrito Centro Serrano 

 Distrito Espírito Santo Norte 

 Distrito Espírito Santo Sul 

 Distrito Mineiro 

 Distrito Paulista 

 Distrito Rio de Janeiro 

 Distrito Rio Doce 

 Distrito Verdes Vales 

REGIONAL PARANAMASUL 

 Distrito Campos Gerais 

 Distrito Cataratas 

 Distrito Lago Itaipu 

 Distrito Mato Grosso do Sul 

 Distrito Paraná Centro 

 Distrito Paraná Leste 

 Distrito Paraná Norte 

 Distrito Paraná Sul 

 Distrito Parque do Iguaçu 

 Distrito Sete Quedas  

 Distrito Vale do Iguaçu 

REGIONAL OESTE 

 Distrito Mato Grosso 

 Distrito Norte Mato-Grossense 

 Distrito Rio Aripuanã 

REGIONAL NOROESTE 

 Distrito Alto Rio Madeira 

 Distrito Rio Machado 

 Distrito Vale do Guaporé 

REGIONAL NORDESTE 

 Distrito Nordeste Coqueiros 

 Distrito Nordeste Verdes Mares 

REGIONAL CENTRO-LESTE 

 Distrito Brasil Centro-Oeste 

 Distrito Vale do Tocantins 

REGIONAL NORTE 

 Distrito Amazônico 

 Distrito Pará Norte 

 

mailto:secretaria@lllb.org.br


6 
 

LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL 
“Firmados em Cristo, compartilhando e vivendo a salvação” 
secretaria@lllb.org.br – Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 894 – Bairro Mont’Serrat - 90440-010 – Porto Alegre/RS 

 A direção destas regionais será composta por 1 Presidente, 1 Vice-presidente de Relações 

Institucionais, 1 Vice-presidente de Comunicação, 1 Vice-presidente de Educação, 01 Vice-presidente de 

Administração, 01 Vice-presidente de Projetos e 03 pastores conselheiros. 

 As regionais serão o elo de ligação entre a LLLB e as ligas distritais e estas, por sua vez, com as ligas 

locais. Os componentes da diretoria regional serão os braços, o elemento multiplicador da Diretoria 

Nacional nas ligas distritais e estas, por conseguinte, nas ligas congregacionais.  

 Os Congressos Regionais devem ter seu foco voltado para a comunhão e o desenvolvimento da 

liderança distrital. As regionais desenvolverão os projetos nacionais e podem planejar projetos próprios, 

desde que não sejam conflitantes ou destoem das proposições da Diretoria Nacional. 

 A diretoria da região deverá participar de todos os Congressos Distritais de sua área geográfica. 

Participação nos Congressos Regionais e Distritais 

 Com a elaboração de uma agenda nacional, a Diretoria da LLLB participará de todos os Congressos 

Regionais e Distritais. Será aproveitado o evento visitado e se realizará uma reunião com os líderes das ligas 

regional, distrital e congregacional, a fim de estreitar relacionamentos e alinhar estratégias. Nos Congressos, 

as ligas anfitriãs cobrirão os custos da representação nacional. Sugere-se que esse investimento esteja 

incluído no custo total do Congresso. Também se recomenda que as ligas regionais e distritais custeiem seus 

representantes nos Congressos e eventos nacionais da LLLB.  

 Este trabalho visa provocar estímulo à realização de Congressos nos distritos nos quais, porventura, 

o trabalho dos leigos não está organizado. Com isso, pretende-se inovar o estilo e o modelo de 

representatividade da Diretoria Nacional nos Congressos de leigos e eventos nacionais da IELB. Esta gestão 

busca oferecer treinamento para seus componentes, para que sua presença nos Congressos contemple uma 

exposição objetiva e precisa das metas e projetos da LLLB, estimule os leigos a assumirem um papel mais 

impactante na Ação Missionária da IELB, e que culmine na elaboração de um relatório consolidado dessas 

participações, para ampla divulgação e intercâmbio.  

Além disso, a Diretoria se compromete com uma melhor e mais ativa participação na Diretoria Nacional da 

IELB e no Departamento de Administração do Conselho Diretor da IELB, sempre desafiando os leigos a se 

engajarem em todos os projetos da IELB ligados à administração e mordomia cristã. 
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DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA LLLB 

A Vice-presidência de Relações Institucionais se responsabiliza pela integração com as demais 

organizações. A presença em Congressos da LSLB, JELB, ANUL E ANEL será inserida na agenda nacional e terá 

maior atenção da Diretoria Nacional. Reuniões virtuais de Diretorias em conjunto, buscando compartilhar 

ideias e práticas inovadoras das diversas organizações auxiliares da IELB, poderão ser programadas dentro 

do calendário nacional. O estreitamento de relações com a Editora Concórdia e a Hora Luterana se dará, 

respectivamente, no apoio mútuo à produção e divulgação dos materiais da igreja e no subsídio financeiro 

(detalhado nos Projetos Financeiros). 

Dessa VP também se espera participação em Congressos internacionais de leigos na América do Sul 

(Argentina, Paraguai, etc.) e na América do Norte (Estados Unidos da América), procurando divulgar o 

trabalho dos leigos no Brasil e adquirir experiências em contextos diversificados da igreja. 
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DA COMUNICAÇÃO DA LLLB 

Dessa Vice-presidência, espera-se um foco maior nos pontos abaixo:  

 PRESENÇA ATUALIZADA, CONSTANTE E FORTE NAS REDES SOCIAIS; 

 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL; 

 COMUNICAÇÃO CLARA E OBJETIVA COM TODOS OS HOMENS DA IGREJA; 

 PROMOÇÃO DOS PROJETOS E RESULTADOS; 

 DISCURSO CENTRALIZADO. 

Será realizada, pela Comunicação, uma pesquisa que busca resgatar dados a respeito da dieta de 

mídia dos leigos. Com essas informações, abertas e acessíveis, a Comunicação ficará facilitada e o 

atendimento às solicitações mais eficiente. 

 

Por quê?  

 Para ter um diálogo onipresente nas redes, precisamos conhecer o que cada leigo consome. A partir 

dessa informação, poderemos levar o que lhe é interessante utilizando a linguagem específica de cada 

veículo. Mais que importante, esse feedback é primordial para um bom trabalho. 

 

De que forma isso acontecerá? 

 Com a coleta dos contatos dos leigos já obtidos por outras gestões, uma pesquisa rápida, online e 

objetiva será enviada por e-mail ou disponibilizada no site da Liga. A resposta verdadeira e mais próxima da 

realidade do leigo contribuirá para um direcionamento mais preciso da Comunicação. Essas pesquisas, 

contudo, não serão restritas ao público externo da LLLB e nem realizadas apenas uma única vez. 

 

Quais são as propostas? 

 A partir da dieta de mídia dos leigos, produzimos um Plano Estratégico de Comunicação, que está 

descrito abaixo, onde detalhamos nossos esforços. 

  

Plano Estratégico de Comunicação 

 

I. Missão: Estimular, promover, encorajar, propagar e auxiliar a Igreja Evangélica Luterana do Brasil 

em seus projetos para levar Cristo para todos.  

II. Visão: Ter uma liga ativa e bem-preparada, no ensino e no trabalho, em cada congregação luterana 

do Brasil, abraçando e aplicando os projetos da igreja. 

III. Valores: Além das disposições sociais de cidadania, respeito, beneficência e ética, o amor e a ação 

de Deus, nos cristãos, para com o próximo, revelada nas Sagradas Escrituras e nos registros confessionais da 

Igreja Luterana, reunidos no Livro de Concórdia de 1580. 

IV. Reputação organizacional: A Liga de Leigos Luteranos do Brasil é uma das três organizações 

auxiliares da IELB. É vista como positiva e como o “braço forte”. 
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V. Públicos-alvo: - Institucional: Resumidamente, qualquer membro masculino luterano é parte da 

Liga. Entretanto, seus integrantes mais ativos e mais numerosos são homens com mais de 30 anos.  

 - Mercadológico: Por ser uma instituição religiosa, o público externo da LLLB é muito 

heterogêneo. O foco principal será no homem de meia-idade afastado do convívio ou sem religião. 

 Análise SWOT (FOFA) 

 

 Dieta de mídia dos públicos-alvo (percepção via pesquisa boca-a-boca) 

 O e-mail é a principal forma de comunicação da LLLB com seus integrantes. Observa-se que o e-mail 

marketing dos eventos e a newsletter semanal (IELBNews) com o trabalho da igreja no Brasil tem grande 

alcance entre os leigos. Revela-se a necessidade de criar um canal de comunicação exclusivo da Liga. O 

público também tem acesso online, ao site oficial, entretanto, é uma modalidade com poucos acessos. O site 

está passando por uma modernização visual. Nos grupos de trabalho, ou seja, na comunicação entre líderes, 

o WhatsApp é usado como veículo na maioria dos casos. Existe demanda para estar mais conectado ao leigo 

mais jovem, que está nas redes sociais, além da mídia tradicional. Contudo, não há presença forte e 

constante nessas redes, como Facebook, Twitter ou YouTube. O conteúdo que existe da LLLB nessas mídias 

é gerado por interação orgânica, voluntária e pessoal, ou seja, sem impulsionamento. 

 Posicionamento 

 Comunicar com todos os homens da igreja, independentemente da idade. 

  

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

Membros fieis e 
preparados para 

desenvolver os projetos 

Limitação de recursos e 
capital 

Guinada ao 
protestantismo no Brasil 

Saturação de 
denominações religiosas 

Instituição com 
posicionamento imutável 

e histórico 

Distância física entre 
líderes e localidades 

Aumento considerável no 
número de pessoas sem 

religião 

Novas regulamentações 
de cunho religioso 

Lideranças de alta 
capacitação e habilidades 

Pouca ou nenhuma 
presença midiática 

Aumento no número de 
convites para organização 

de projetos religiosos 

Desinteresse 
generalizado por 

religião e isolamento 
pessoal 

Integrantes de várias 
gerações/idades 

Evangelismo 
interpessoal luterano 

tímido 

Autoridades políticas 
federais filiadas à IELB 

Economia galopante 

Empoderamento de 
membros 

Baixo envolvimento de 
leigos mais jovens 

Parcerias com o Governo 
Federal, ONGs e 

instituições religiosas na 
África 

Visão negativa do 
cristianismo no mundo 
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 Macro-objetivos estratégicos de Comunicação 

Escopo Público-alvo Objetivo Atividade 

Institucional 
Interno 

Leigos 
engajar/mobilizar/motivar/ 

congregar/integrar 

Offline: congressos, palestras, cultos 
temáticos 

Online: jornal, newsletter, site 

Institucional 
Externo 

Pastores 
capacitar/informar/ 

desenvolver/aprimorar 

Offline: kits de estudo, materiais 
impressos em geral, workshops 

Online: cursos, gestão de redes 

Mercadológico Irreligiosos 
persuadir/atrair/convencer/ 

discutir/chamar 

Offline: [definição só é possível 
através de pesquisa] 

Online: [definição só é possível 
através de pesquisa] 

 

Descrição Atividades 

O quê? 
Criação de uma 

newsletter da 

Liga 

Mapeamento de 

pessoas habilidosas 

e das ligas-membro 

Desenvolvimento de kits de 

estudo/aperfeiçoamento 

Estabelecer uma 

presença midiática 

sólida nas redes 

Criação de um 

banco de dados 

para arquivo e 

registro 

Elaboração de 

conteúdo em mídias 

customizadas 

Por quê? 

Para tornar mais 

eficiente o 

envio, 

comunicação e 

arquivo dos e-

mails 

Para aproveitar as 

especialidades dos 

integrantes, 

gerando menos 

custo e para 

melhorar 

estatísticas 

Para ser 

entregue/vendido/distribuído 

nas congregações e ligas para 

os líderes 

Para seguir o fluxo 

comunicacional e se 

adequar/adaptar aos 

novos ambientes de 

comunicação 

Para tornar fácil e 

eficiente a 

retomada do 

discurso, além de 

auxiliar nos 

relatórios e 

estatísticas 

Para engajar o leigo já 

integrante, gerar 

compartilhamento e 

tornar-se conhecido 

aos irreligiosos 

Como? 

Escolhendo uma 

pessoa para 

fazer a 

organização 

Formulários online. 

Pesquisas 

completas. 

Elaborando material de 

estudo, manuais de reunião 

impresso em livretos, etc 

Criando perfis e 

contas e mantendo-as 

atualizadas 

Designando 

equipes para 

fazer o registro 

de atas e 

documentos 

Através dos 

assessores da 

Secretaria 

Quem? 
Secretários, de 

preferência. 
Diretoria Nacional 

Diretoria Nacional em parceria 

com pastores 

Pessoas da área da 

Comunicação e 

Diretoria Nacional 

Secretaria de 

Comunicação 

Secretaria de 

Comunicação 

Quando? 
No início dos 

trabalhos do ano 
Primeiro trimestre Durante o ano Durante o ano Durante o ano Durante o ano 

Onde? 

Por ser online, 

pode ser 

acessado e 

qualquer lugar. 

Online. E-mail ou 

site 

Para ser 

entregue/vendido/distribuído  

nos Congressos Nacionais 

Online. Redes sociais; Intranet da IELB Online. Redes sociais. 

Quanto? Sem custos. Sem custos. [indefinido] 

Valores para 

impulsionamento. 

Facebook Ads, Google 

Adwords, Analytics 

[indefinido] 

Valores para 

impulsionamento. 

Facebook Ads, Google 

Adwords, Analytics 

Catálogo de atividades 
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 Estas são algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas para um melhor 

funcionamento e gerenciamento do perfil da LLLB nas mídias online e offline. Criar uma imagem institucional 

sólida e completa é o cerne do trabalho da Comunicação. Juntamente com a IELB, pode-se planejar e traçar 

uma estratégia que perpasse as duas áreas: mídias tradicionais e mídias contemporâneas, seguindo o fluxo 

comunicacional: 

 

  

Recepção de 
dados

Hierarquização 
dos dados

Emissão de 
informações

Rastreamento e 
análise de dados

Importação de 
feedback

Aprimoramento 
na recepção de 

dados
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DA EDUCAÇÃO DA LLLB 

 Na pasta da Educação, os principais pontos são: 

 INCENTIVO À EDUCAÇÃO CONTINUADA DO LEIGO; 

 DESENVOLVIMENTO DE MIDIATECA; 

 ALINHAMENTO COM A VICE-PRESIDÊNCIA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ DA IELB; 

 ADOÇÃO DE QUATRO FRENTES TEMÁTICAS PARA ESTUDO; 

 POSSIBILITAR UMA INTEGRAÇÃO DO LEIGO COM OS PROJETOS DA LLLB. 

 Esta VP coordena o desenvolvimento de projetos de trabalho relacionados à Educação Cristã e à 

Educação Continuada, incentivando-os a participarem e a aderirem nas propostas. Com uma compreensão 

dos programas institucionais, dos posicionamentos oficiais e dos esforços já iniciados da IELB na área de 

Ensino, capacitar o leigo luterano para uma atuação em quatro frentes.  

Por quê? 

 Para uma confissão uníssona de fé e, por consequência, de serviço no lar e na sociedade, é necessário 

que o leigo compreenda seu papel de sacerdote de todos os crentes. Absorvendo a Teologia cristã e as 

Confissões Luteranas, o homem da igreja conhecerá as vontades de Deus e as aplicará, conforme o 

mandamento divino. 

De que forma isso acontecerá? 

 Através da participação dos leigos nos eventos, Congressos e Encontros, nos projetos de toda a LLLB, 

nas palestras, nas reuniões, enfim, na vida da liga e da congregação. 

Quais são as propostas? 

 Atuação em quatro frentes:  

 Na família; 

 No governo (ética pública); 

 Na igreja (teologia pública); 

 Na mordomia. 

 

 Na família, o enfoque será o leigo como sacerdote em sua família. No governo, o leigo e a sua atuação 

e responsabilidade na sociedade e no trabalho. Na igreja, o leigo e as questões práticas de atividade na sua 

congregação. Na mordomia, o leigo como administrador dos bens de Deus (oferta).  

 As ações serão comuns para atingir esse objetivo, a saber:  

 

 Comunicação 

 Usar a rede de contatos dos leigos cadastrados em plataforma de comunicação existente (ou que 

será desenvolvida) para divulgar orientações sobre Educação Cristã para o público-alvo. E-mail, redes sociais 

e outros meios servirão para uma ligação com as lideranças leigas do Brasil. 
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 Materiais  

 Criar uma midiateca, com textos, livros, vídeos, artigos e notícias ligados ao ensino teológico e o papel 

do leigo. 

  

 Continuidade 

 Verificar o que já foi feito por gestões anteriores da LLLB, em termos de Educação Cristã, e aproveitar 

os projetos bem-sucedidos. 

 

 Exemplo 

 Buscar inspiração e ideias no projeto de criação do Centro de Formação Missionária – Luiz Uhlig, cujo 

resultado em Ensino é bastante positivo. 

 

 Recursos 

 Criar e disponibilizar infográficos, mapas mentais, cartilhas e outros materiais sobre Educação Cristã 

para leigos. Ex: Qual o papel do leigo na igreja?  

 

 Conversa única 

 Alinhar as iniciativas da área Educação da IELB com os projetos da LLLB. 

 

 Testemunho 

 Buscar casos, depoimentos e experiências de atuação de leigos que trabalharam de forma exemplar 

e positiva. Benchmarking. ‘Palavras convencem, exemplos arrastam!’ 

 

 Harmonia 

 Trabalhar em conjunto com as outras pastas de Educação da igreja, sem sobrepor ou concorrer com 

outras áreas. 

 

 Teoria e prática 

 Oferecer cursos e palestras (presenciais e online), ministradas também por leigos, sobre temáticas 

especiais, estimulando-os também a participarem das publicações da LLLB. Ex: Escrevendo artigos, 

concedendo entrevistas... 
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DA ADMINISTRAÇÃO DA LLLB  

 Ainda que por previsão em Regimento, esta Administração trabalhará para que os relatórios 

consolidados de movimentação financeira sejam dados com a maior clareza de informações possível para 

toda a igreja.  

 A transparência nos registros, os relatórios e as demais atribuições do VP de Administração serão 

primorosamente realizados. Essas informações serão tornadas públicas e publicizadas regularmente, 

também conforme Regimento da Liga. 

 O vínculo de trabalho com a pasta de Projetos é alto. Portanto, esta VP também contribui para o 

desenvolvimento de propostas e sugestões, que estão melhor descritos a seguir. 
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DOS PROJETOS DA LLLB 

 

Nessa área, o enfoque estará no controle das finanças e na mordomia, conforme: 

 

 CONSCIÊNCIA DE OFERTA CONTÍNUA DOS LEIGOS; 

 ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAIS PARA NACIONAL, DISTRITOS E CONGREGAÇÕES; 

 GESTÃO AINDA MAIS TRANSPARENTE; 

 INCENTIVO À PROJETOS LOCAIS. 
 

 As cotas usadas no trabalho da LLLB são voluntárias e, em sua natureza, de caráter de oferta. A Liga 

de Leigos Luteranos é uma instituição consolidada por quase 50 anos. Apenas 15% das congregações possui 

uma liga de leigos, sendo muitas delas sem uma organização diretiva completa ou mesmo com filiação à 

LLLB. É visível também que a frequência e a participação nas ligas existentes são baixas. Poucos se reúnem 

e acabam compartilhando do mesmo espaço e horário com as reuniões da LSLB. Existem ciclos de atividades 

e estagnação que emperram o funcionamento do trabalho e a aplicabilidade dos projetos, que, muitas vezes, 

dependem de um líder motivado e/ou pastor.  

 Nesta VP, além da gestão financeira, também se desenvolve propostas que auxiliam na mordomia, 

ensinando ao leigo quanto ofertar, como ofertar e como dividir sua oferta – considerando congregação, ligas 

distritais, regionais e projetos. Nesse contexto, procura-se criar uma proposição efetiva que, no seu devido 

tempo, será levada à apreciação do Congresso Nacional da LLLB sobre uma forma de oferta para as ligas, 

para o distrito, para a regional e a nacional. 

 

Por quê? 

 O desenvolvimento da Liga precisa de dinheiro. Tanto para o subsídio direto de suas obrigações como 

para o auxílio e a criação de material para educação, missão e mordomia. Além disso, existem despesas 

regulares, como a manutenção de um site, transporte, organização de eventos (Congresso Nacional), 

representações, dentre outros.  

 

De que forma isso acontecerá? 

 Através do uso de cotas. As cotas possuem o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Elas podem ser 

adquiridas para auxiliar na vida financeira da LLLB. À parte, estão as ofertas. Elas são contribuições ordinárias 

para a Liga, que se mantém dessa forma. As cotas estão disponíveis para participação tanto no site como 

por meio dos componentes da Diretoria Nacional. 

 

Quais são as propostas? 

 Projetos de Missão: Hora Luterana e Educação Teológica – Moçambique; 

 Projeto obrigatório: Educação Teológica – Brasil; 

 Projetos de Mordomia: Formação de Líderes. 
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DO PROJETO FINANCEIRO DA LLLB 

 

 Apresenta-se abaixo, perpassando o escopo financeiro, os principais projetos da gestão.  

 

Projeto Hora Luterana 

  

O projeto visa fornecer subsídio ao trabalho da Hora Luterana, instituição que 

dá excelente exemplo de missão e que se estende em diversas áreas em nosso 

país, a saber: Capelania e a Ação Social. 

Investimento: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

 

Projeto Formação de Líderes 

 

Ao projeto de formação de lideranças, busca-se dar suporte àqueles que 

organizam as ligas distritais e regionais, tanto no crescimento espiritual como na 

motivação para a lida local. 

Investimento: R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

 

Projeto Educação Teológica – Brasil  

 

Consiste na oferta de oito bolsas integrais para estudantes de Teologia no 

Seminário Concórdia, no Rio Grande do Sul. Este projeto é uma obrigação da LLLB 

aprovada em Congresso Nacional. 

Investimento: R$ R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) 

 

Projeto Educação Teológica – Moçambique 

 

Orçamento para subsídio de pequenos projetos e para formação de novos 

pastores da Igreja Concórdia Cristã em Moçambique. 

Investimento: R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
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Durante a gestão, propõe-se aperfeiçoar um programa de educação e evangelização maior do leigo, 

para que o mesmo se sinta como o protagonista no lar, com a esposa e filhos, na igreja, como despenseiro 

da graça de Cristo, e na sociedade, no lugar onde foi colocado por Deus. Para alcançar esse resultado, um 

trabalho integrado com a área de Educação e com os pastores deve ser realizado, a fim de motivar o leigo à 

mordomia da oferta, onde se entende: “Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.” Gl 2. 20b 

 Avaliando o resultado recente da LLLB, observamos que foram pensados e executados excelentes 

projetos de 2011 a 2015, porém, por uma interrupção desastrada, o trabalho atual sofre porque falta um 

programa inclusivo e permanente de participação ativa e ofertas. 

 Nesse sentido, os leigos necessitam de orientações e guias que mostrem o motivo de sua existência 

e importância, superando apenas o ativismo.  As ligas, portanto, devem ter conhecimento sobre o papel que 

desenvolvem na IELB.  

 Outro ponto sugerido para trabalho é o desafio dos leigos na contribuição para alavancar os projetos 

a nível nacional e distrital, jamais sendo este último um concorrente da regional. Com o estabelecimento de 

1 ou 2 datas no ano para oferta especial dos leigos para a Liga, propõe-se:  

 

 1o Semestre: na data de aniversário da LLLB (16 de janeiro); 

 2o Semestre: em agosto, no 2o final de semana. 

 

Essas ofertas serão oportunizadas a todos os leigos através de envelope específico. 

 Para as ligas já consolidadas nas congregações, recomenda-se que definam percentuais de ofertas 

para o distrito e Liga, a fim de manter um trabalho estável e permanente. Os percentuais projetados são de 

50% das ofertas totais para a congregação e manutenção do trabalho local, 25% para o distrito ao qual 

pertence e 25% para a Liga nacional. 

 Nesse ínterim, essa gestão criará uma ferramenta para doação direta através do site da Liga. As cotas 

também poderão ser adquiridas nessa nova modalidade. Incentiva-se, por último, todas as ligas a 

desenvolverem e aplicarem projetos próprios para o crescimento da IELB na região onde atua. Ex: Projeto 

Neemias – construção de templos. 
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DOS PASTORES CONSELHEIROS DA LLLB 

 Estes pastores são responsáveis pelo zelo para com a Palavra de Deus, pela assistência espiritual, pela 

verdade teológica e pelo alinhamento doutrinário na LLLB. Suas considerações são essenciais para a correta 

aplicabilidade dos projetos na Igreja de Cristo. Além desses cuidados, os pastores acompanham as reuniões 

da Diretoria, apoiam e incentivam todas as atividades departamentais, distritais, regionais e nacionais, que 

visam a melhoria e o crescimento da fé em Cristo.  
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DO CONSELHO FISCAL DA LLLB 

 

 Desta gestão espera-se um contato ainda mais próximo da Administração e do Conselho Fiscal, não 

sendo um trabalho apenas de fiscalização e avaliação, mas sim de diálogos constantes e parcerias mútuas. É 

lembrado que cabe apenas ao Congresso Nacional a aprovação dos relatórios e da vida econômica da Liga. 

 

 Este Conselho está focado em: 

 OBSERVAR O ANDAMENTO DAS FINANÇAS DA LLLB; 

 OPORTUNIZAR COMENTÁRIOS A RESPEITO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS; 

 CONTRIBUIR COM PARECERES OBJETIVOS SOBRE OS RELATÓRIOS; 

 VERIFICAR O RETORNO ATIVO DO INVESTIMENTO DA LIGA NA VIDA DA IGREJA. 

 A presença de um Conselho Fiscal eficiente e capaz tem apenas a contribuir para a Liga. Não é uma 

organização que causa desconfiança ou apreensão na Diretoria. Seus membros são parceiros e fornecem 

maior credibilidade ao trabalho da Administração. O fato de existir um grupo de pessoas alocadas para 

avalizar as contas da gestão garante que os erros que, porventura, vierem a existir, estejam restritos ao 

mínimo. Este Conselho oferece segurança e confiança ao patrimônio e ao tesouro da Liga de leigos. 
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CONCLUSÃO 

 Planos de trabalho podem ser extensos e muito detalhados. Podem ter dezenas, centenas ou 

milhares de páginas. Muitas vezes podem-se seguir à risca os projetos e nada ter sucesso. Nós da gestão 

2019/21 não temos esta preocupação. O trabalho na Igreja Cristã é frutífero porque o próprio Senhor afirma:  

“Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão.” 1 Co 15. 58. E ainda: “Entregue o seu caminho ao 

Senhor, confie nele, e o mais ele fará.” Sl 37. 5. 

 Os membros desta gestão podem não se sentir aptos ou capazes o suficiente para lidar com tamanhos 

desafios, mas Deus não nos deixa sozinhos: “Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir; 

e, sob as minhas vistas, lhe darei conselho.” Sl 32. 8. E ainda: “‘Não tenha medo, pois eu o ajudarei.’” Is 41. 

13b.  

 Estas funções, muitas vezes, retiram o leigo de sua casa, de sua família, de sua congregação, para 

outorgá-los tarefas igualmente importantes a nível nacional. Encontramos consolo nas palavras do profeta: 

“..., mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se 

cansam, caminham e não se fatigam.” Is 40. 31. E ainda, no texto da carta de Paulo: “Tudo posso naquele 

que me fortalece.” Fp 4. 13. 

 A finalidade última desta Liga é levar Cristo para todos. Usando nossos dons, habilidades, disposição, 

bens e tempo, devemos levar a Mensagem da Cruz, conforme diz nosso Senhor: “...e o que é dito para vocês 

ao pé do ouvido, proclamem dos telhados.” Mt. 10.27b. E ainda: “Assim brilhe também a luz de vocês diante 

dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus”. 

Mt 5. 16. 

Esta Diretoria confia nas promessas de Deus e quer manter-se firme nelas, como conclama Jesus a 

João: “Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.” Ap. 2. 10c. Ora, uma coisa é certa: Por mais que 

trabalhemos e nos esforcemos em “pescar almas”, o esforço maior já foi feito por Cristo. E ainda: “Deus diz: 

“Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; eu o protegerei, porque conhece o meu nome.” Sl 91. 14. 

Temos certeza que nossos méritos não nos garantem vida eterna, nem mesmo acrescentam “um 

côvado” a nossa vida. Deus, todavia, nos ampara entregando Seu Filho à morte e nos desafiando a viver de 

acordo com Sua Palavra, na carta de Paulo aos efésios: “Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé; 

e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, 

criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.” 

Ef 2. 8-10. 

Em tudo o que planejamos e realizaremos, fazemos com o propósito do Soli Deo Gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amém!  

mailto:secretaria@lllb.org.br


21 
 

LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL 
“Firmados em Cristo, compartilhando e vivendo a salvação” 
secretaria@lllb.org.br – Avenida Coronel Lucas de Oliveira, 894 – Bairro Mont’Serrat - 90440-010 – Porto Alegre/RS 

 

 

 

 Liga de Leigos Luteranos do Brasil 

Vice-presidência de Comunicação 

Assessoria de Comunicação 

Giovanni Eller Werneck 

 

mailto:secretaria@lllb.org.br

