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SÍNODO

CONSELHO DA IGREJA

PASTORES E PASTORAS SINODAIS

Sínodo da Amazônia

Pastor Jorge Klein

Pastor Ervin Barg

Sínodo Brasil Central

Pastor Jonas Zenkner Beier

Pastor Dalcido Gaulke

Sínodo Centro-Campanha-Sul

Cláudio Kistenmacher

Pastor Bruno Ari Bublitz

Sínodo Centro-Sul Catarinense

Pastor Joel Schlemper

Pastor Jacson Homero Eberhardt

Sínodo Espírito Santo a Belém

Alcione Potratz

Pastor Joaninho Borchardt

Sínodo Mato Grosso

Ema Marta Dunck Cintra

Pastor Nilo Orlando Christmann

Sínodo Nordeste Gaúcho

Ijoni Jurema Michaelsen

Pastora Ma. Tânia Cristina Weimer

Sínodo Noroeste Riograndense

Ledy Zimmermann

Pastor Vilson Emilio Thielke

Sínodo Norte Catarinense

Pastor Me. Claudir Burmann

Pastor Inácio Lemke

Sínodo Paranapanema

Hans Henning Günther

Pastor Odair Airton Braun

Sínodo Planalto Rio-grandense

Pastor Gilmar do Nascimento

Pastor Ricardo Cassen

Sínodo Rio dos Sinos

Ingo Ronald Brust

Pastor Me. Edson Edilio Streck

Sínodo Rio Paraná

Rolf Leitzke

Pastor Lauri Roberto Becker

Sínodo Sudeste

Willy Quandt

Pastor Geraldo Graf

Sínodo Sul-Rio-Grandense

Pastor Jorge Antônio Signorini

Pastora Roili Borchardt

Sínodo Uruguai

Irton Brandt

Pastor Jair Luiz Holzschuh

Sínodo Vale do Itajaí

Cristian Fuchs

Pastor Breno Carlos Willrich

Sínodo Vale do Taquari

Sérgio Hagemann

Pastor Gilciney Tetzner

PRIORIDADES DE GESTÃO DA IECLB
A IECLB tem como Fundamento o Evangelho de Jesus Cristo e, como Missão,
propagar esse Evangelho, estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e
comunitária, promover a paz, a justiça e o amor na sociedade e participar do
testemunho do Evangelho no País e no mundo.
Aonde se quer chegar com esse Fundamento e essa Missão? O Plano de
Ação Missionária da IECLB (PAMI) responde esta questão. A IECLB quer ser
reconhecida como Igreja de Comunidades atrativas, inclusivas e missionárias,
que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo
testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e
pelo respeito à Criação.
Para fazer cumprir esse Mandato, a Presidência da IECLB, desde 2011, vem
promovendo, em consulta aos Pastores e às Pastoras Sinodais e, do mesmo
modo, ao Conselho da Igreja, a reflexão em torno da definição de Prioridades
para a Gestão Nacional, uma vez que a IECLB segue um modelo de gestão
integrado, que promove a união e a cooperação entre as instâncias local,
sinodal e nacional.
É importante registrar que as Prioridades são parte de um todo maior da Ação
Missionária da IECLB, composto também pelos Planejamentos Missionários,
pelos Planos de Ação, além das iniciativas sinodais, paroquiais, comunitárias e
das Organizações Identificadas Confessionalmente.
Como uma forma de efetivar as Prioridades de Gestão, principais frentes
que mobilizam a nossa ação como Igreja, foram desenvolvidos Programas de
Gestão.
Cada Programa promove ações estratégicas em sua respectiva área de
atuação em âmbito nacional, agregando-se as ações sinodais correspondentes.
Neste caderno, são apresentados os Programas, os seus objetivos e os
benefícios para os distintos públicos.
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acompanhamento a
estudantes de teologia

Objetivo
Acompanhar estudantes de Teologia, tendo em vista o seu
desenvolvimento e a sua qualificação para o ingresso no
Ministério com Ordenação na IECLB.

Benefícios DO PROGRAMA
- Desenvolve o autoconhecimento e o amadurecimento
vocacional.
- Fortalece o vínculo com estudantes de Teologia.
- Aprofunda o conhecimento sobre a organização da IECLB,
a sua confessionalidade e os seus documentos orientadores.
- Potencializa a Ação Missionária da Igreja por meio da
qualificação do seu futuro quadro ministerial.

Gestão
A gestão é realizada pela Secretaria de Formação, em parceria
com os Sínodos e os três Centros de Formação Teológica
conveniados com a IECLB.
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O que o programa oferece
O Programa de Acompanhamento estimula e oferece atividades e recursos
para auxiliar cada estudante de Teologia no seu desenvolvimento acadêmico
e vocacional.

Mentoria Espiritual
Acompanhamento a estudantes para estimular o desenvolvimento da espiritualidade
e o amadurecimento vocacional. A Mentoria é realizada por Ministros e Ministras da
IECLB em encontros presenciais. Os Mentores e as Mentoras recebem orientação de
assessoria especializada.

Orientação para o Desenvolvimento Pessoal
Acompanhamento a estudantes por profissionais da área da Psicologia, com vistas
a promover o desenvolvimento pessoal. Deste acompanhamento, resulta maior
autoconhecimento por parte de cada estudante.

Retiros
Encontros anuais que oportunizam o aprendizado, a convivência e a troca de
experiências entre estudantes dos três Centros de Formação Teológica conveniados
com a IECLB. Fomentam, adicionalmente, os laços de amizade entre estudantes e
fortalecem os vínculos com a Igreja.

Financiamento
Apoios financeiros para estudantes de Teologia da IECLB matriculados nos três
Centros de Formação conveniados. As modalidades são:
Fundo de Auxílio para Formação Teológica (FAFT): Empréstimo para pagamento de
crédito estudantil. O percentual concedido varia de acordo com a renda familiar e a
disponibilidade de recursos. É transformado em doação caso a pessoa ingresse no
Ministério com Ordenação na IECLB e atue por, pelo menos, cinco anos.
Fundo de Crédito para a Formação Teológica (FCFT): Empréstimo para a
complementação do pagamento de crédito estudantil.
Fundo Rotativo de Financiamento (FRF): Empréstimo para auxiliar na subsistência
(água, luz, alimentação, aluguel, etc.) de estudantes de Teologia.

Diálogo com Centros de Formação
Encontros semestrais com as Direções dos Centros de Formação Teológica
conveniados com a IECLB. O diálogo visa a promover a sinergia entre a formação
acadêmica oferecida nos Centros e as estratégias missionárias da Igreja, em prol
da formação qualificada do futuro quadro ministerial da Igreja.
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acompanhamento a
ministros e ministras

Objetivo
Cuidar, fortalecer e qualificar os Ministros e as Ministras
para o exercício do Ministério com Ordenação com vistas ao
cumprimento da Missão da IECLB.

Benefícios do programa
- Promove o acompanhamento e o cuidado de Ministros e
Ministras da IECLB.
- Disponibiliza ferramentas e oferece capacitação para a
prática ministerial.
- Nutre a valorização de Ministros e Ministras, fortalecendo o
comprometimento com a sua vocação ministerial e a atuação
missionária na IECLB.

Gestão
A gestão é realizada pela Secretaria do Ministério com
Ordenação, em parceria com os Pastores e as Pastoras
Sinodais.
6
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O que o programa oferece
Formação Contínua
Visa a aperfeiçoar os dons e as competências requeridas de Ministros e Ministras
para o cumprimento da sua vocação ministerial. Também organiza e oferece
seminários para capacitação de Ministros e Ministras em diferentes temáticas,
com destaque para a reflexão sobre vocação e o exercício do Ministério, além do
exercício da liderança.

Comunhão
O Programa organiza seminários e atividades que promovem a comunhão entre
Ministros e Ministras, o reconhecimento e a valorização do Ministério com
Ordenação. Fomenta também a celebração de datas e etapas que são referência
na vida ministerial.

Normas para o Ministério com Ordenação
O Programa zela pelo cumprimento do Estatuto do Ministério com Ordenação (EMO),
documento que orienta e normatiza o exercício do Ministério com Ordenação na
IECLB.

Atualização de Registros
Faz parte das atribuições do Programa acompanhar, orientar e atualizar os registros
de Ministros e Ministras, em conformidade com as mudanças realizadas e no
atendimento de demandas documentais relacionadas à vida ministerial.

Políticas
O Programa zela pelo cumprimento e pela implementação de políticas relacionadas
ao exercício do Ministério com Ordenação na IECLB.
Seguridade Ministerial: Monitoramento da implementação da política de Seguridade
Ministerial para Ministras e Ministros da IECLB.
Plano de Saúde: Monitoramento das contribuições de Campos de Atividade
Ministerial (CAMs) e de Ministros e Ministras para pagamento de plano de saúde,
que é administrado pela Associação de Mútuo Auxílio (AMA).
Fundo de Reserva para Emergências (FRE): Fundo que disponibiliza auxílio a
Ministros e Ministras em momentos de dificuldades, como situações de doença e
afastamento temporário das atividades. É constituído com aporte financeiro mensal
de CAMs e de Ministros e Ministras.
Reserva Ministerial: Fundo que forma uma reserva financeira para Ministros e
Ministras, com vistas à construção ou à aquisição da casa própria. É constituído
com aporte financeiro mensal de CAMs e de Ministros e Ministras.
5
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fortalecimento da
ação comunitária

OBJETIVO
Articular, qualificar e fortalecer a Ação Comunitária para o pleno
exercício do sacerdócio de todas as pessoas que creem, vivenciado
a partir de Comunidades celebrativas, inclusivas, cuidadoras e
proféticas.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
- As diversas iniciativas de articulação, formação e produção de
materiais desencadeiam uma significativa movimentação de
pessoas, projetos e recursos.
- A articulação com os Conselhos Nacionais e outros grupos
contribui para a unidade e o fortalecimento institucional da IECLB.
- As ações de articulação e qualificação ajudam a tornar as
pessoas cada vez mais protagonistas na busca por sinais do
Reino de Deus.

GESTÃO
A gestão é realizada pela Secretaria da Ação Comunitária em
parceria com instituições, Conselhos e Sínodos.
8
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O QUE O PROGRAMA OFERECE
A Ação Comunitária engloba as iniciativas de trabalho que acontecem nos mais
diversos grupos no âmbito das Comunidades, o que inclui ação social e defesa de
direitos, assim como cuidado com a Criação. Ocupa-se também com a educação
cristã contínua visando ao fortalecimento do sacerdócio geral de todas as pessoas
que creem. O Programa ainda leva em conta temas transversais, como protagonismo
juvenil, justiça de gênero, inclusão e acessibilidade, além de justiça ambiental. As
ações estão amparadas em dois aspectos fundamentais da essência da Igreja de
Jesus Cristo: ser diaconal e missionária.

Comunidade Celebrativa
Oferece qualificação nas áreas da Música, Liturgia, Homilética e Comunicação para
consolidar o Culto Cristão e os Encontros Comunitários como eventos acolhedores,
marcantes e transformadores.

Justiça Ambiental
Busca tornar o cuidado com a Criação um compromisso de todas as pessoas
batizadas. Articula apoio a Comunidades e pessoas diante de catástrofes naturais.

Educação Cristã Contínua
Subsidia e fortalece a educação cristã contínua de crianças, adolescentes, jovens,
pessoas adultas e idosas.

Protagonismo Juvenil
Articula e mobiliza o trabalho com jovens na IECLB. Coordena Programas de
Intercâmbio de Jovens com Igrejas e instituições parceiras no exterior.

Diaconia e Inclusão
Promove e fortalece a ação diaconal, a inclusão e a acessibilidade nas Comunidades
e instituições, para que todas as pessoas possam viver com autonomia e dignidade.

Gênero, Gerações e Etnias
Acompanha e articula o trabalho com diferentes grupos de mulheres e homens,
levando em conta questões geracionais e étnicas. Promove e implementa ações de
justiça de gênero na Igreja.

Conselhos e Grupos
Acompanha e presta assessoria aos diversos Conselhos Nacionais e grupos da
IECLB organizados nacionalmente.
7
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habilitação ao
ministério

OBJETIVO
Promover o desenvolvimento e a qualificação das competências
necessárias para o ingresso no Ministério com Ordenação na
IECLB.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
- A definição de competências e a implantação de metodologia
de avaliação qualifica o Período Prático de Habilitação ao
Ministério (PPHM) e intensifica o comprometimento de Candidatos
e Candidatas com o aprendizado.
- O acompanhamento de Candidatos e Candidatas aprimora a
qualificação de Ministros e Ministras, reforçando a identificação
com a Visão e as Prioridades Estratégicas da Igreja.

GESTÃO
A gestão é realizada pela Secretaria da Habilitação ao Ministério,
em parceria com Sínodos e Comunidades da IECLB.
10
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O QUE O PROGRAMA OFERECE
Preparação para Admissão
O Programa promove diálogos individuais e seminários com potenciais Candidatos e
Candidatas ao exercício do Ministério com Ordenação na IECLB. Organiza a inscrição e
o Exame de Admissão, que verifica as condições necessárias para o ingresso no PPHM.

PPHM
O Período Prático de Habilitação ao Ministério (PPHM) é um Programa de formação com
duração de 17 meses. Neste período, Candidatos e Candidatas que receberam capacitação
em um dos Centros de Formação Teológica conveniados realiza estágio com supervisão
e demonstra se reúne as condições necessárias ao Ministério com Ordenação na IECLB.

Mentoria
Consiste na tarefa de supervisão, acompanhamento, orientação e avaliação de
Candidatos e Candidatas durante o Período Prático. A Mentoria é realizada por Ministros
e Ministras que contam com a assessoria do Programa.

Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal
A partir de diálogos e da avaliação psicológica, é estabelecido um perfil de habilidades
e necessidades de desenvolvimento de cada Candidato e cada Candidata. O
acompanhamento é realizado de forma individualizada.

Seminários do PPHM
Durante o PPHM, são realizados dois seminários para aprofundar conhecimento,
promover espaço reflexivo e autocrítico.

Exame Pró-Ministério
É a avaliação final do PPHM, para verificar se as Competências requeridas para o exercício
do Ministério com Ordenação foram alcançadas.

Colóquio com a Presidência
Encontro com a Presidência da IECLB. Com base nos resultados do Exame Pró-Ministério
e no diálogo, a Presidência ratifica ou não a aptidão para a Ordenação.

Envio e Ordenação
Candidatos e Candidatas habilitados e declarados aptos para Ordenação são enviados
pela Comissão de Designação e Envio para exercer o Ministério com Ordenação em
Comunidades da IECLB. Após o aceite dos Candidatos e das Candidatas pela Comunidade,
ocorre a Ordenação, que insere o Ministro e a Ministra no Ministério com Ordenação da
Igreja e estabelece o vínculo confessional e ministerial com a IECLB.
9
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qualificação da
ação missionária

OBJETIVO
Acompanhar e qualificar a gestão da Ação Missionária, para
que a IECLB seja reconhecida como Igreja de Comunidades
atrativas, inclusivas e missionárias, que atuam em fidelidade
ao Evangelho de Jesus Cristo.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
- Promove a reflexão e o diálogo sobre a Missão e as suas
práticas na IECLB com vistas à elaboração de subsídios para o
desenvolvimento de Ações Missionárias.
- Disponibiliza ferramentas para subsidiar o Planejamento
Missionário e articula campanhas e projetos para desenvolver
Ações Missionárias.
- Colabora para a efetivação da Missão e da Visão da IECLB.

GESTÃO
A gestão é realizada pelo Grupo de Trabalho Qualificação da
Ação Missionária, sob a coordenação da Secretaria de Missão,
em colaboração com o Núcleo de Projetos e em parceria
com os Sínodos.
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O QUE O PROGRAMA OFERECE
Reflexão e Diálogo sobre Missão
O Programa articula e promove a reflexão sobre Missão e Práticas Missionárias, com
vistas a orientar a Ação Missionária na IECLB.

Planejamento Missionário
O Planejamento faz parte da ação da Igreja em todas as suas instâncias. Para orientar
os processos de Planejamento Missionário, a IECLB dispõe de duas ferramentas
fundamentais: O Plano de Ação Missionária da IECLB (PAMI) oferece o embasamento
bíblico e teológico que sustenta e impulsiona o compromisso missionário, enquanto
o Roteiro para o Planejamento Missionário orienta o planejamento, a execução e a
avaliação das Ações Missionárias.

Campanha Vai e Vem
A Campanha Nacional de Ofertas para a Missão Vai e Vem promove Ações Missionárias
na IECLB. Além de viabilizar a arrecadação de recursos para Projetos de Missão, a Vai e
Vem promove a criação de espaços para refletir e dialogar sobre a Missão e sustentar,
em oração, o testemunho missionário. A Campanha é realizada anualmente em todas
as Comunidades da IECLB.
Descontando os investimentos na Campanha, metade dos recursos arrecadados é
partilhada entre os Sínodos para os Projetos aprovados no seu respectivo âmbito de
atuação. A outra metade dá suporte a Projetos Missionários definidos em âmbito nacional.

Apoio a Projetos
A IECLB promove, anualmente, Editais de Projetos. Os Projetos Missionários e Diaconais
aprovados são acompanhados pela Secretaria responsável, em colaboração com o
Núcleo de Projetos e em parceria com os Sínodos. Além do acompanhamento dos
Projetos, o Programa prevê a qualificação para Gestores e Gestoras de Projetos,
em sintonia com o PAMI.

Estatística
A IECLB coleta, sistematiza e disponibiliza informações estatísticas que amparam
análises e subsidiam os Planejamentos Missionários nos diversos âmbitos da Igreja. Com
o aplicativo web desenvolvido para este fim, é possível obter mais rapidez e precisão na
coleta de dados, na sistematização e no compartilhamento das informações.

Parceria Ecumênica na Missão Global
A partir da sua vocação e do seu compromisso ecumênico, a IECLB mantém relações
de parceria com Igrejas e instituições do exterior. As parcerias possibilitam a
cooperação em áreas como o intercâmbio de pessoas e publicações, o fomento à
pesquisa e à reflexão teológica e o apoio a Projetos.
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qualificação da
comunicação

OBJETIVO
Qualificar e ampliar os processos, os fluxos e os meios utilizados
na Área de Comunicação, integrando esforços para a realização
da Missão da IECLB.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
- Contribui para firmar os valores institucionais e efetivar a
Missão da Igreja.
- Promove a identidade da IECLB por meio da propagação da
Confessionalidade Luterana firmada no Evangelho de Jesus Cristo.
- Valoriza recursos e iniciativas na IECLB, motivando a sua
divulgação, intensificando a interação, a troca de experiências e
gerando ação transformadora.
- Faz a gestão das frentes de comunicação de forma
integrada, considerando públicos específicos, impulsionando à
reflexão e à participação.

GESTÃO
A gestão é realizada pelo Núcleo de Comunicação, ligado à
Presidência da IECLB.
14 12

O QUE O PROGRAMA OFERECE
Comunicação, ao lado de Sustentabilidade e Formação, é eixo transversal do Plano de
Ação Missionária da IECLB (PAMI). A importância da Comunicação fica evidente já no
primeiro enunciado da Missão da IECLB: Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Na
Igreja, ela acontece a partir de uma base de comunhão: a Comunidade.

Jorev Luterano
Jornal impresso e eletrônico, com alcance nacional, disponível para todas as
Comunidades, as Paróquias e os membros da IECLB, o Jorev divulga a diversidade de
atividades na Igreja e aborda temas relevantes sob o enfoque bíblico e confessional,
de modo a promover formação cristã contínua por meio da informação de qualidade.

Portal Luteranos
Principal plataforma eletrônica de comunicação da IECLB, o Portal Luteranos reforça
a dimensão de Igreja como um corpo e a sintonia com a tradição evangélico-luterana.
Promove a divulgação de notícias, materiais e valores institucionais e permite que
Comunidades, Paróquias e Sínodos gerenciem os seus próprios conteúdos, abrangendo
também como público-alvo os Organismos Identificados Confessionalmente, os
Organismos Ecumênicos, os membros da IECLB e a sociedade em geral.

Facebook
A página da IECLB no Facebook apresenta, de maneira simples, objetiva e consistente,
os Valores e as principais Ações Missionárias da Igreja. Esta ferramenta de interação
possibilita que diferentes públicos comentem e compartilhem informações da Igreja.

Informativo da Presidência
Mensagem eletrônica mensal que divulga notícias sobre os eventos com participação
da Presidência, o Informativo, que tem os seus conteúdos previamente publicados no
Portal Luteranos, alcança Sínodos, Paróquias, Comunidades, Organismos Identificados
Confessionalmente, Ministros, Ministras e lideranças em geral.

Áudios e Vídeos
A Presidência disponibiliza áudios e vídeos para datas especiais do Calendário Litúrgico
e para as Campanhas Nacionais da Igreja. As mensagens motivam à reflexão, reforçam
a unidade e o comprometimento com a IECLB, podendo ser compartilhadas nas Redes
Sociais, veiculadas em Programas de Rádios e utilizadas em estudos comunitários.

Campanhas
O Núcleo de Comunicação contribui com a proposta conceitual, a identidade visual, a
preparação de materiais e a divulgação das Campanhas Tema do Ano e Vai e Vem.
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qualificação
funcional

OBJETIVO
Qualificar lideranças que ocupam cargos de representação
e funções estratégicas na gestão administrativa, em âmbito
sinodal e nacional.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
- Disponibiliza ofertas de capacitação para lideranças em
função de representação e lideranças administrativas em
diferentes âmbitos da Igreja.
- Lideranças qualificadas colaboram com mais conhecimento
e capacidade para efetivar a Missão e concretizar a Visão da
IECLB.

GESTÃO
A gestão é realizada pela Secretaria Geral e pela Presidência
da IECLB.
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O QUE O PROGRAMA OFERECE
O modelo organizacional da IECLB está baseado na participação ativa de
lideranças comunitárias e pressupõe a representação qualificada em instâncias
sinodais e nacionais. As ofertas de capacitação são oportunidades de aprimorar a
participação e a representação.

Capacitação em Gestão Administrativa
Capacitação para lideranças e profissionais na gestão administrativa:
- Capacitação de Assistentes das administrações sinodais, com vistas a qualificar
processos administrativos.
- Capacitação de Presidentes, Tesoureiros e Tesoureiras Sinodais, com vistas a
qualificar a gestão sinodal.

Capacitação da Representação
Capacitação de pessoas que ocupam função em Conselhos Nacionais ou Sinodais,
com vistas a qualificar a tarefa de representação e a tomada de decisão.

Lideranças Comunitárias
Capacitação para lideranças que ocupam função em Presbitérios. Abrange o exercício
de liderança, o conhecimento sobre a organização da Igreja e os Documentos
Normativos. Conta com a parceria do Instituto Sustentabilidade (InS) na realização
de vários cursos.
Curso de Gestão de Projetos: para Gestores e Gestoras de Projetos.
Curso de Gestão Administrativa: para Assistentes, Presidentes, Tesoureiros e
Tesoureiras.
Curso de Qualificação Funcional: para Lideranças Comunitárias, Ministros, Ministras
e estudantes de Teologia.
Curso de Qualificação Funcional em Liderança Comunitária Sustentável: para
Lideranças Comunitárias, Ministros, Ministras e estudantes de Teologia.
Seminário sobre Mobilização de Recursos: realizado a partir de demanda dos Sínodos.
Seminários diversos: tais como Exercício de Liderança, Organização da IECLB,
Responsabilidades de Ordem Legal, são oferecidos a partir de demandas dos Sínodos.

Gestão de Organizações Diaconais
Capacitação para Gestores e Gestoras de Organizações Diaconais vinculadas à Rede
de Diaconia. Por meio da Rede de Diaconia, as Instituições Diaconais que mantêm
vínculo com a IECLB compartilham experiências e conhecimentos, com vistas a
qualificar a sua atuação, ampliar o seu reconhecimento público e fortalecer o seu
desenvolvimento institucional.
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SECRETARIA GERAL DA IECLB

CONCÍLIO DA IGREJA

Secretária Geral
Diácona Ingrit Vogt

Presidente
Ricardo Dalla Barba
1ª Vice-Presidente
Rejane Beatriz Hagemann
2ª Vice-Presidente
Léa Stange de Oliveira

SECRETARIAS
Ação Comunitária
Pastor Dr. Mauro Batista de Souza
Habilitação ao Ministério
Catequista Dra. Haidi Drebes
Formação
Catequista Ma. Débora Raquel Conrad
Ministério com Ordenação
Pastor Marcos Bechert
Missão
Pastor Dr. Pedro Alonso Puentes Reyes
Missão e Diaconia
Pastor Altemir Labes
NÚCLEOS
Produção e Assessoria
Pastor Dr. Emilio Voigt
Projetos
Filósofa Gisele Mello
COORDENAÇÕES
Diaconia e Inclusão
Diácona Ma. Carla Vilma Jandrey
Educação Cristã
Catequista Daniela Hack
Catequista Maria Dirlane Witt
Gênero, Gerações e Etnias
Pastora Carmen Michel Siegle
Juventude e Intercâmbios
Diácona Simone Engel Voigt
Liturgia
Catequista Dra. Erli Mansk
Música
Musicista Dra. Soraya Heinrich Eberle

PRESIDÊNCIA DA IECLB
Pastor Presidente
Pastor Dr. Nestor Paulo Friedrich
Pastora 1ª Vice-Presidente
Pastora Sílvia Beatrice Genz
Pastor 2° Vice-Presidente
Pastor Inácio Lemke
ASSESSORIA TEOLÓGICA
P. Dr. Romeu Ruben Martini
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Socióloga Cerise Tereza Pahl
Jornalista Letícia Montanet
Pastor Dr. Rolf Schünemann

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Assessoria
Sabrina Nunes Bolla
Assessoria de Gestão
Teólogo Dr. Carlos Gilberto Bock
Coordenação de Gestão
Administradora Minéia Musskopf
Secretaria Executiva de Finanças
Contador Fábio Machado Silva
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