
1. Congresso Nacional de Professores de Escola Dominical/ 

ERPED – em várias regiões do país: 

30-31/05/2020 Lucas do Rio Verde, MT 

27/06/2020 Interlagos, São Paulo 

25-26/07/2020 Florianópolis, SC – Hotel Tropicanas 

15-16/08/2020 Colatina, ES  

26-27/09/2020 Cacoal, RO 

21-22/11/2020 Juranda, PR 
 

Convidamos a todos os professores e pessoas interessadas no trabalho de 

educação cristã das crianças. O Congresso de Florianópolis está 

especialmente disponível para os interessados do sul do país (RS, SC, PR). 

Pessoas de outros estados também são bem-vindas. 

2. Fórum de Educação Cristã 

19/04/2020 Maringá, PR Tema: A família Cristã 

17-18/10/2020 Colatina, ES Tema: O jovem 

07-08/11/2020 Florianópolis, SC Tema: O jovem 
 

Estes Fóruns (com o tema “O JOVEM”) são para os cuidadores dos 

jovens: Pastores, pais, líderes da Congregação, professores de 

Educação Cristã, lideranças jovens – Enfim: para todas as pessoas 

interessadas em que os jovens sejam cuidados, instruídos e mantidos 

fiéis a Deus, à igreja e na família. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edição 45 – fevereiro/2020 
 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 importância da oração 
 

A oração ocupa um lugar de destaque na vida dos cristãos. Em muitos 
textos bíblicos somos lembrados para orar. Em outros, lemos sobre 
como o povo de Deus e o próprio Senhor Jesus oravam.  
Jesus ensinou o Pai Nosso.  
O ap. Paulo escreve: “Orai sem cessar. 
Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco ...” (1Ts 5.17-19). Tiago escreve: “orai uns pelos outros” 
(Tg 5.16). E continua: “para serdes curados. Muito pode, por sua 
eficácia, a súplica do justo”.  
 

O apóstolo Paulo pede: “Irmãos, orai por nós” (ver, por exemplo, 1Ts 
5.25). 
 

Além dos textos citados, temos muitas outras referências bíblicas sobre 
a oração. Lembro apenas ainda a vida dos primeiros convertidos em 
Jerusalém: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, 
no partir do pão e nas ORAÇÕES” (Atos 2.42).  
 

Concluindo, podemos afirmar que os cristãos podem orar muito mais do 
que estão fazendo. 
 

Convidamos a todos para que orem pelos irmãos que estão de luto, 

que estão doentes, que têm dificuldades na família, estão sem 
emprego, etc. Porém, também lembremos de “dar graças” (1Ts 5.17-
19) por tudo o que somos e temos individualmente e como igreja e 
nação. 
 
 
 

Fazer fofocas, falar mal de outros e da igreja, zombar de 
pessoas – agrada a Deus? Constrói ou destrói? 
 

“Irmãos, não faleis mal uns dos outros” (Tg 4.11) 
 

“O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta” 

(Pv 11.13 – NTLH) 
 

“É tolice tratar os outros com desprezo; o homem prudente prefere 

ficar calado” (Pv 11.12).  
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Alerta – CORONAVÍRUS! - Publicação da Zero Hora 

“Quem são as pessoas que mais devem se preocupar com a chegada 
do coronavírus ao Brasil? Pacientes com doenças graves ou crônicas, 
idosos e grávidas estão no grupo de maior risco. Indivíduos saudáveis 
podem, eventualmente, enfrentar um quadro com complicações. 
Quem tiver sintomas respiratórios como tosse, espirro, coriza e falta de 
ar precisa procurar atendimento médico. Surgimento ou aumento da 
febre também são sinais importantes. Postos de saúde e hospitais estão 
a para do protocolo a ser seguindo caso recebam um paciente com 
suspeita de infecção perlo coronavírus”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Crises, possibilidades, soluções ... nossas funções! 
 
Há uma crise óbvia: a política.  
Mas há outra crise: Nossa identidade como cristãos e como seres 
humanos diante da crise nacional.  
 

Somos chamados para anunciar algo muito maior do que uma 
ideologia política (por melhor que ela seja). Somos chamados para 

sermos “sal” e “luz” num mundo que está corrompido. 
 

Temos, no mínimo, estas funções: 
 

1.   Anunciar o puro Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Nós, da 

IELB, precisamos testemunhar muito mais a respeito do amor de Deus 
por nós. Como disseram Pedro e João diante do Sinédrio: “Nós não 
podemos deixar de falar das cousas que vimos e ouvimos” (At 4.20). 

 

2. Exercer a função Apologética (defesa da doutrina e fé) neste mundo 
herético e em ruínas. Questionar toda a falsa doutrina e a postura ética 

anticristã, seja ela adotada por incrédulos, seja ela defendida por 
cristãos. Esta regra vale não só no campo da ética e da honestidade, 
mas em todas as áreas da vida. (Ler: 1Tm 4.1-16 – Considere o que 
Paulo escreve: “Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro 
de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina 
que tens seguido” (V.6). Expondo o quê? Prevenindo contra o que ele 

escreve nos vs. 1-3 e expondo a verdade relatada nos versículos 
seguintes. 
 

3. Orar mais pela missão da Igreja (Veja a importância da oração na 

primeira página deste Informativo VIDA CRISTÃ). 
 

4. Socorrer os necessitados, vendo as pessoas com olhos holísticos                       

(o ser humano integral). 
 

A humanidade necessita da ação dos cristãos! 
 

Hino 
 

1. Cristo disse: Vós sois a luz do mundo / Cristo disse: Vós sois o sal da 
terra / A tua Palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. 
 

Vou falar de Cristo ao mundo. / Proclamar seu nome na amplidão / Pois 
eu sei, sim, eu sei: Quem segura a minha mão é Jesus, o Redentor. 

 

Nossos irmãos em Moçambique estão enfrentando muitas 
dificuldades. O que nós podemos fazer por eles? 

Veja em 
https://www.ielb.org.br/downloads/resultados/categoria/10

0/mocambique 

 

Concílios regionais de Pastores em 2020 
 

01. 28 a 30/04 – São Paulo, SP 
02. 12 a 14/05 – Belém, PA 
03. 18 a 20/05 – Pomerode, SC 
04. 25 a 27/05 – Caxias do Sul, RS 
05. 15 a 17/06 – São Leopoldo, RS 
06. 22 a 24/06 – Cascavel, PR 
07. 06 a 08/07 – Recife, PE 
08. 13 a 15/07 – Pelotas, RS 
09. 27 a 29/07 – Cuiabá, MT 
10. 03 a 05/08 – Cacoal, RO 
11. 10 a 12/08 – Piratuba, SC 
12. 24 a 26/08 – Candelária, RS 
13. 14 a 16/09 – Vitória, ES 
14. 21 a 23/09 – Giruá, RS 
15. 09 a 11/11 – Palmas, TO 
16. 16 a 18/11 – Ponta Grossa, PR 
 


