24ª Assembleia Sinodal Ordinária
Instituto Luterano Campos Verdejantes
Atividades em 2020
Saudamos a todos os participantes da 24ª Assembleia Sinodal Ordinária com o Lema do mês de
maio, do livro de Provérbios de Salomão 31.8, onde lemos: “Fale a favor daqueles que não
podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados.”
Divulgação e Publicações:
Na página do ILCV no Portal Luteranos foram publicadas 17 matérias referente a atividades
realizadas e 53 meditações recebidas de Ministros da área de abrangência do Sínodo Norte
Catarinense.
No Facebook do ILCV foram compartilhadas as matérias e meditações publicadas na página do
ILCV no Portal Luteranos e foram publicados outros 141 posts diversos - Lemas e Temas do
mês, semana, dia e situações diversas.
No WhatsApp - CV em Foco (grupo de apoiadores e membros do ILCV) foram compartilhadas as
matérias e meditações publicadas na página do ILCV no Porta Luteranos, os posts diversos
do Facebook e outros 53 posts diversos.
No Jornal O Caminho foram publicadas 6 matérias relativas ao Instituto Luterano Campos
Verdejantes.
Foram gerados vários vídeos promocionais, nos quais procuramos demonstrar os trabalhos que
vem sendo realizados no ILCV.
Sars-CoV-2 - COVID-19
De acordo com a Lei 13979 de 06/2/2020, da Presidência da República, com objetivo de dispor
“... sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo
surto de 2019 ...”; de acordo com o Decreto 525 de 23/3/2020, do Governo do Estado de
Santa Catarina, com objetivo de dispor “... sobre novas medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus ...” e
de acordo com a Carta IECLB 280034/20 de 17/3/2020, da Presidência da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, na qual orienta “... a suspensão imediata, e por
tempo indeterminado, de todas as atividades comunitárias que envolvem encontro
presencial de pessoas, sejam elas de qualquer idade ...”, a Diretoria do Instituto Luterano
Campos Verdejantes adotou a não realização de eventos presenciais, incentivando o uso de
tecnologia virtual para realização de encontros e reuniões de seus membros e das
Comissões de Trabalho.
Reuniões, encontros, visitas
A Diretoria realizou apenas duas reuniões presenciais em 2020, uma delas configurou-se em um
passa-dia, no dia 18/1, em Piçarras/SC e a outra reunião ordinária aconteceu na sede do
Instituto, no dia 15/2, em Campo Alegre/SC. As demais foram realizadas virtualmente; ao
todo foram 17 reuniões aconteceram, dentre elas as Reuniões regimentais e as Reuniões
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de avaliação e revisão do Novo Estatuto do ILCV, que foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 19/12/2020.
As Comissões de Trabalho (Captação, Construção e Comunicação) realizaram inúmeras
reuniões e encontros visando dar andamento aos trabalhos que lhe foram designados.
Duas entidades externas realizaram encontros em nosso espaço: Conselho Sinodal de Diaconia
- SNC e Conselho de Redação do Jornal O Caminho. Ambos os encontros ocorreram em
período pré-pandemia coronavírus.
Representantes do ILCV participaram em eventos externos, tais como: Culto Lançamento do
Jejum Diaconal 2020, Reunião da Diretoria da Associação Sinodal dos Grupos de OASE,
Reunião do Conselho de Redação do Jornal O Caminho, em março. Participação em Lives:
Reuniões Rede de Diaconia Nacional e Regional promovidas pela Fundação Luterana de
Diaconia e IECLB e do Conselho Nacional de Diaconia da IECLB, em setembro, sendo estas
em formato virtual.
Recebemos várias visitas às instalações do ILCV, das quais foram-nos enviadas imagens de
alguns grupos visitantes, as quais agradecemos e mantemos em nossos registros.
Obras das Instalações Físicas
Devido à pandemia ocasionada pela COVID-19, as obras das instalações que haviam sido
reiniciadas em março, tiveram que ser paralisadas, tendo sido retomadas somente em
agosto. Nesta etapa foram preparadas as estruturas para receber o concreto da futura
laje, que ocorreu em novembro.
Neste período a CELESC efetuou a ligação definitiva da energia elétrica. Aconteceu também a
pintura das paredes do auditório e a colocação de um painel com a logomarca do ILCV,
visando identificar a edificação, relacionando-a ao Instituto Luterano Campos Verdejantes.
O cuidado com o externo e interno da Sede foram uma das preocupações da diretoria e por isso,
um jardineiro foi contratado para manter o local roçado e limpo, sendo que o interno está
sendo cuidado pela diretoria e comissões.
Eventos e Promoções
Também devido à pandemia do coronavírus, não realizamos nossos eventos e promoções
tradicionais no decorrer do ano de 2020, a saber:
- 26/4 - Culto Campal, com o tradicional Pão com Linguiça.
- 29/8 - Café Colonial, evento muito concorrido, tradicionalmente realizado no mês de
agosto.
- 24/10 - Café com Apoiadores, evento restrito a Apoiadores e Simpatizantes à causa do
ILCV, quando efetuamos uma prestação de contas das atividades e situação do
Instituto.
Campanhas e Doações
Foram desenvolvidas várias campanhas e recebemos ainda várias Doações:
- Adote uma Cadeira - campanha realizada no decorrer do ano de 2019 e 2020 e que
culminou com a aquisição de 80 cadeiras plásticas para serem inicialmente usadas em
nosso auditório.
- Schwestern und Brüderschaft des Evangelischen Johannessstifts - Grupo de Mulheres recebemos uma doação em Euros desta instituição da Alemanha/Berlim, que foi
aplicada na aquisição de 8 mesas plásticas para serem inicialmente usadas em nosso
auditório.
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- Um Lacre alegre - campanha desenvolvida para obtenção de lacres de latinhas de bebidas
de alumínio, para serem revertidas em cadeiras de roda, para uso interno na
instituição ou para serem cedidas a pessoas necessitadas. Apesar da campanha não
ter sido desencadeada oficialmente devido a pandemia do coronavírus, temos
recebido inúmeros recipientes com lacres, os quais estão sendo reservados para
futuro.
- Bee The Change - empresa contratada para desenvolver a busca de recursos junto a
órgãos governamentais e empresas.
- Doações de produtos para Bazar - Recebemos inúmeros produtos para serem
disponibilizados em um Super Bazar, com objetivo de angariar recursos para
continuidade das obras das instalações do ILCV.
- Doações em espécie - Recebemos regularmente doações de empresas e pessoas físicas,
engajadas com o projeto do ILCV. Na situação econômica de momento, nossos
apoiadores tiveram uma certa retração para com suas doações, condição que
entendemos natural em situações similares, pois elas precisam primeiramente
sustentar suas prioridades pessoais, legais e sociais.
Logomarca
Através da STAGIO Propriedade Intelectual, foi dado andamento no Registro da Logomarca do
ILCV junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que se encontra na fase
de Publicação do Pedido de Registro, ocorrido em 06/11, ao que estamos aguardando
aprovação/deferimento para então obtermos a concessão da marca, processo este que
deverá se estender até o final do ano de 2021.
Planos para o futuro:
- Esperançosos com a vacinação em andamento para prevenção da COVID-19, que esta possa
trazer um nível confiável de imunização à população em geral como também aos membros
voluntários participantes da Diretoria e Comissões de Trabalho do ILCV, dos quais a grande
maioria está no grupo de risco - acima de 60 anos.
- Aguardar o retorno de um “novo normal”, é o que nos resta esperançar, para que tenhamos
condições de realizar encontros e reuniões presenciais, tão importantes para a
confraternização e comunhão entre os membros da Diretoria e Comissões de Trabalho do
ILCV, como também com nossos Apoiadores e Simpatizantes.
- Comunicação e Contatos:
Site: www.camposverdejante.org - redireciona para a página no Portal Luteranos ou
www.luteranos.com.br/camposverdejantes - dá acesso direto à página
Facebook: www.facebook.com/camposverdejantes
E-mail: contato@camposverdejantes.org
Fone de contato: (47) 9 9986-4945 - Diác. Valmi Ione Becker
Endereço para correspondência:
Rua Odorico G. Munhoz, 52 - Bairro Belo Horizonte
CEP 89294-000 - Campo Alegre/SC
Agradecimento Somos gratos inicialmente a Deus, por nos dar forças e condições, com as quais pudemos
desenvolver nossas atividades durante o ano de 2020 e a dar continuidade aos trabalhos
no futuro.
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Somos gratos ao grupo de Voluntários, participantes do projeto do Instituto Luterano Campos
Verdejantes, grupo este que tem acreditado nos objetivos da missão que abraçamos.
Somos gratos também a todas as entidades privadas e físicas, como também aos grupos de
atividades do Sínodo Norte Catarinense, que nos tem proporcionado recursos para a
continuidade das nossas obras.
Enfim, somos gratos a todos os que direta ou indiretamente, acreditando nos objetivos, na visão
e na missão do Instituto Luteranos Campos Verdejantes, tem-nos dado sustentação para
continuarmos acreditando e desenvolvendo o projeto que enlaçamos.
Esperamos poder seguir nossa missão, contando com continuidade de apoio de todos os grupos
aqui citados.
Abraços fraternos,
Instituto Luterano Campos Verdejantes
Armin Koenig - Presidente / Valmi Ione Becker - Vice-Presidente
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