Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil
IGREJA: é a comunhão de pessoas que
confessam a mesma fé no trino Deus e
assumem o mesmo objetivo de vivenciar e
testemunhar a palavra de Deus.
EVANGÉLICA: nossa fé é fundamentada no evangelho. A palavra “evangelho” significa boanotícia, e a boa-notícia é que Deus nos oferece perdão, vida e salvação.
DE CONFISSÃO LUTERANA: seguimos os princípios da Reforma Protestante, liderada por
Martim Lutero.
NO BRASIL: propagamos o evangelho de Jesus Cristo, acolhemos todas as pessoas sem
distinção, promovemos o amor, a paz e a justiça na sociedade brasileira e no mundo.

Para realizar seu objetivo e manter a unidade
na fé, a igreja precisa se organizar e estabelecer
mecanismos de administração. As formas de
organização podem ser diferentes, porém
sempre devem estar a serviço de Cristo e de
sua missão. Atualmente, a organização da
IECLB compreende as seguintes instâncias:
o
o
o
o

Comunidade
Paróquia
Sínodo
Administração Central
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O conjunto das instâncias forma a IECLB, e cada instância é importante e responsável pela
igreja.

A Comunidade é a base da IECLB. Na
comunidade, as pessoas se reúnem em culto
para ouvir a Palavra de Deus e receber os
Sacramentos. Através da Comunidade, Deus
nos chama para viver em comunhão e anunciar
ao mundo sua mensagem de amor e perdão.
A Comunidade é uma unidade autônoma, mas
não é independente nem vive isolada. Podemos compará-la a um órgão do corpo, tal como
o coração. O coração é necessário para a existência do corpo, mas precisa do corpo para
viver. Da mesma forma, a Comunidade coopera com toda a Igreja e necessita de toda a
Igreja para estar a serviço de Cristo e de sua missão.

Na Comunidade concretiza-se a missão da
Igreja no anúncio da Palavra, na exortação ao
arrependimento, na mensagem do perdão e
no chamado à prática do amor, da justiça, da
solidariedade e do serviço ao próximo e à
sociedade
(Constituição da IECLB, Art. 9).
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A Comunidade tem autonomia administrativa e
de planejamento, segundo as regras definidas
pela Assembleia Sinodal, observadas as normas
do Concílio da Igreja. O órgão máximo de
decisão da Comunidade é a Assembleia Geral,
da qual todas as pessoas que são membros
podem participar.
A Assembleia Geral elege o Presbitério, que tem a responsabilidade de administrar a
Comunidade.
Composição do Presbitério
o Presidente/a e vice-presidente/a
o Secretário/a e 2º secretário/a
o Tesoureiro/a e 2º tesoureiro/a
o Vogais (conselheiros) em número definido pelos Estatutos da comunidade
o Representantes dos setores de trabalho reconhecidos pela Comunidade
o Membros da Comunidade que integram o Conselho Paroquial e a Assembleia Sinodal
o Ministras e ministros em atividade na Comunidade
A Comunidade participa da missão de Cristo sob a orientação de um ministro ou uma
ministra que recebeu a habilitação da IECLB. Ministras e ministros em atividade na
Comunidade participam das reuniões do Presbitério como responsáveis pela
confessionalidade e a unidade eclesiástica.

A Paróquia é a instância que coordena as
atividades de uma ou mais Comunidades em
determinada área geográfica. Sua função é
planejar, promover e supervisionar os trabalhos
da Igreja. Ela se responsabiliza, perante as
demais instâncias da IECLB, pela regularidade
do trabalho desenvolvido na área de sua
abrangência.
A Paróquia coordena os seus trabalhos através do Conselho Paroquial e da Diretoria. O
Conselho é composto por membros do Presbitério das Comunidades filiadas,
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representantes das Comunidades na Assembleia Sinodal e representantes dos Setores de
Trabalho. Ministras e ministros em atividade na Paróquia também participam das reuniões
do Conselho Paroquial.

ÓRGÃOS DE DECISÃO E ADMINISTRAÇÃO

A palavra Sínodo é de origem grega e significa
“caminho conjunto” ou “caminhar em
conjunto”. Desta maneira, Sínodo é o
encontro de Comunidades e Paróquias que
caminham juntas em determinada área
geográfica.
Ele é responsável por estabelecer diretrizes
para o trabalho e zelar pela unidade no desenvolvimento da missão de Comunidades e
Paróquias. Atualmente, a IECLB é constituída por 18 Sínodos.
A Assembleia Sinodal é o órgão soberano do Sínodo. Dela fazem parte os membros do
Conselho Sinodal, representantes de todas as Comunidades e Paróquias da área de
abrangência do Sínodo, representantes dos Setores de Trabalho, ministras e ministros. Na
Assembleia Sinodal são decididos os objetivos e as metas de missão da Igreja na área do
Sínodo.
O Conselho Sinodal tem como tarefa planejar a missão e resolver questões administrativas.
O Conselho é composto por representantes das Paróquias, dos Setores de Trabalho, de
ministros e ministras, delegados ao Concílio, representante no Conselho da Igreja, pastor ou
pastora sinodal e seu vice.
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A Assembleia Sinodal elege um pastor ou uma pastora sinodal e seu vice. A função do pastor
ou da pastora sinodal é dar orientação teológica, motivar e supervisionar o trabalho
eclesiástico.

A IECLB é uma associação de Comunidades,
Paróquias e Sínodos. A unidade entre estas
diversas instâncias é promovida através de
órgãos nacionais, que são o Concílio da Igreja,
o Conselho da Igreja, a Presidência e a
Secretaria Geral.

CONCÍLIO DA IGREJA
CONSELHO DA IGREJA
 Órgão máximo de decisão da IECLB
 Atua em caráter suplementar ao
Concílio
 Estabelece os planos de ação da Igreja
 Composto por representantes de todos  Controla as atividades administrativas
os Sínodos
 Composto por um representante de
cada Sínodo
 Reúne-se a cada dois anos
 Reúne-se três vezes ao ano
PRESIDÊNCIA
 Composta por pastor ou pastora
presidente e 1º e 2º vice
 Coordena a atividade eclesiástica,
zelando pela unidade e identidade
confessional

SECRETARIA GERAL
 Composta por secretária ou secretáriogeral e por secretárias e secretários de
áreas específicas, além de profissionais
necessários à administração
 Órgão executivo da administração
nacional

A sede administrativa da IECLB, abrangendo a Presidência e a Secretaria Geral, está
situada na cidade de Porto Alegre, RS.
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A identidade visual da IECLB é composta por
três elementos:
A CRUZ, colocada sobre o globo, lembra que
Jesus Cristo é o Senhor do mundo.
O GLOBO simboliza que nós fazemos parte
deste mundo e que os ensinamentos de Cristo
são divulgados em todos os lugares da terra.
O CONTORNO, imitando as colunas do Palácio da Alvorada em Brasília, indica que a
mensagem de Cristo é vivida no Brasil e nos compromete com as causas nacionais.

Cada etapa da nossa vida é caracterizada por
particularidades, e cada situação histórica
requer ações diferenciadas da Igreja. Por isso, a
Igreja desenvolve diferentes atividades,
organizadas em Setores de Trabalho. Esses
Setores são oportunidade para engajamento
comunitário, bem como espaços de interação
e comunhão.
Alguns desses Setores são:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Crianças: Missão Criança e Culto Infantil
Adolescentes: Ensino Confirmatório e Juventude Mirim
Jovens: JE (Juventude Evangélica) e Pastoral Universitária
Mulheres: OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas) e Fórum da Mulher
Luterana
Homens: LELUT (Legião Evangélica Luterana) e encontro de homens
Casais: Grupos de casais
Pessoas idosas: Grupos de pessoas idosas
Pessoas com deficiências: Inclusão
Atividades diaconais: Visitação, capelania, creches, asilos, acompanhamento a pessoas
enlutadas
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A atuação da IECLB na missão de Deus requer
a provisão de recursos financeiros. Isto significa
que a Comunidade, o Sínodo e a administração
central da Igreja estabelecem orçamentos.
Os recursos provêm das contribuições e
ofertas dos membros das Comunidades,
observada a recomendação do apóstolo Paulo:
“Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria” (2 Coríntios 9.7).
Na IECLB, as contribuições estão orientadas pelo tripé Fé, Gratidão e Compromisso. A
partir desta compreensão, cada Comunidade tem liberdade de estipular uma forma de
contribuição financeira para cumprir com seu orçamento. Uma parte dessa contribuição é
destinada a apoiar atividades sinodais e nacionais. Contribuições e ofertas são gestos de
gratidão e testemunho de nossa fé em Deus e uma forma de colaborar com a missão de
Deus no mundo.
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A IECLB é Igreja de Jesus Cristo. Ela é criada e
mantida pelo Espírito Santo. Mas a IECLB se
organiza a partir de Comunidades. E a base de
uma Comunidade são as pessoas (membros)
que dela fazem parte.
Uma Comunidade existe quando pessoas
diferentes se unem em torno da mesma fé no
trino Deus e em torno do mesmo objetivo,
que é vivenciar e testemunhar o evangelho de Jesus Cristo. Uma Paróquia existe quando
uma ou mais Comunidades estão unidas pela fé e pelo mesmo objetivo. Da mesma forma,
um Sínodo existe quando várias Paróquias estão unidas pela fé e pelo mesmo objetivo.
Da união de todas as Comunidades, Paróquias e Sínodos resulta a IECLB. Portanto, a
pergunta “quem é a IECLB?” tem uma resposta simples e única: nós somos a IECLB!
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