
 

MENSAGEM 
 

PPOORR  QQUUEE  AASS  PPEESSSSOOAASS  PPRROOCCUURRAAMM  UUMMAA  IIGGRREEJJAA??  

Você já parou alguma vez para pensar sobre o que poderia levar alguém a visitar uma igreja? 

Ainda que tenhamos inúmeras experiências a relatar, como luteranos, somos e estamos mais 
acostumados com o “curso natural” das coisas – casamento, filhos, Batismo, Escola Dominical, 
Confirmação, membros. Mas o contexto atual nos obriga a rever essa normalidade e considerar 
outras situações, nas quais apenas adultos vêm para a igreja e outros retornam depois de um 
período de afastamento. 

Um estudo de 1979, feito por Edwin Rauff e 
apresentado no livro de David Valeskey, Nós cremos por 
isso falamos, pode nos ajudar a pensar sobre o assunto. 
Se não é científico ou, quem sabe, é desatualizado, 
pelos menos ele nos fornece uma amostra de algumas 
possíveis razões para alguém freqüentar uma igreja. 

 Guardada as limitações dessa pesquisa, tanto pelo 
seu contexto como pela época de sua realização, a 
mesma nos permite iniciar uma reflexão em nosso meio 
em torno de 12 possíveis razões apontadas no estudo. 

1) Relacionamento e responsabilidades familiares: O desejo de ter os filhos batizados e 
instruídos na fé cristã. 

2) Influência de pessoas cristãs: Um convite de amigos que estimulou a procurar por uma 
igreja. 

3) Eventos ou programas especiais na igreja: Cerimônias de batismos, confirmações e 
casamentos, celebrações de Natal e Páscoa, despertaram, a saber, mais sobre a fé 
cristã. 

4) Busca ou desejo por uma comunidade: Devido ao individualismo e a solidão, alguns 
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buscam viver a vida rodeada por bons amigos. 

5) Crises pessoais: Quando o ser humano chega numa situação em que as coisas se 
revelam fora do controle (doenças graves, luto, divórcio, perda de emprego...), um 
ombro cristão e a boa Palavra de Jesus vinda de nossa boca podem fazer diferença. 

6) Fim do tempo de “rebeldia”: Após uma fase de rebeldia alguns retornaram à igreja. 
Quando valores e princípios anteriormente ensinados começaram a fazer sentido, é 
tempo de “voltar para casa”. 

7) Sentimento de vazio: Embora que aspectos socioeconômicos são importantes em 
nossa vida, precisamos do verdadeiro sentido para a vida. O sentimento de “falta 
alguma coisa” só pode ser preenchido pela fé no Salvador Jesus. 

8) O tempo de Deus: Outros descrevem a convicção de que Deus os estimulou a 
encontrar uma igreja. 

9) Influência de um pastor: Outros responderam que foram motivados a ir à igreja através 
de um pastor. Isso tem muito a ver com visitas em momentos críticos em hospitais, 
nas horas do luto, nas crises e na boa recepção no culto. 

10)  Busca pela verdade: O despertamento à vida espiritual através da leitura de um autor 
cristão (devocional) ou em conversa com um cristão. 

11)  Resposta a um programa evangelístico: Alguns indicaram que foram alcançados 
através de uma campanha de evangelização feita por uma congregação. 

12)  Reação à culpa e ao medo: Medo e culpa são dois sentimentos que praticamente 
identificam todos os seres humanos e podem ser estimulantes para buscarem a igreja. 

Essas são considerações que faço com a intenção de vislumbrar reflexões sobre a criação de 
ares evangelísticos em nossas congregações, tomando o curso natural das coisas e nas quatro 
situações em que Deus quer que o sirvamos: lar, sociedade, trabalho e igreja. 

A evangelização não é tarefa de profissionais, nem é isso o que nos torna uma Igreja Cristã, 
mas com certeza é uma dimensão fundamental da missão da Igreja. É através de nosso 
testemunho diário, em nossas fragilidades e em nossa vida nova em Cristo, que o Senhor nos 
usa como instrumentos e portadores do amor de Deus revelado na cruz do Senhor Jesus. 

Adaptação do artigo publicado no Mensageiro Luterano de novembro 2011, pp. 16-18. 

Gostou? Assine o Mensageiro Luterano! 

Pastor Marcos 
 

LEITURAS BÍBLICAS NOS CULTOS 
 

DIA HINOS SALMO 1ª LEITURA 2ª LEITURA EVANGELHO 

06 HL Sl 70 Am 5.18-24 1 Ts 4.13-18 Mt 25.1-13 

13 Projetor Sl 90.1-12 Sf 1.7-16 1 Ts 5.1-11 Mt 25.14-30 

20 Projetor Sl 95.1-7a Ez 34.11-16,20-24 1 Co 15.20-28 Mt 25.31-46 

24 - Ação de Graças Sl 67 Dt 8.1-10 Fp 4.6-20 Lc 17.11-19 

27 LS Sl 80.1-7 Is 64.1-9 1 Co 1.3-9 Mc 11.1-10 

HL = Hinário Luterano | LS = Louvai ao Senhor 
 



CURIOSIDADE BÍBLICA 
 

Qual é o livro bíblico mais traduzido? 
A Bíblia foi traduzida e publicada mais do que qualquer outro livro na história. O livro da 

Bíblia mais traduzido é o Evangelho de Marcos, talvez por ser o mais curto dos quatro 
Evangelhos e por trazer um relato cheio de ação a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. 
Marcos está disponível em cerca de 900 línguas. 

www.sbb.org.br 
 

RELATÓRIO FINANCEIRO RESUMIDO 
 

SETEMBRO 2011 

ENTRADAS SAÍDAS 
Saldo inicial 1.725,47 Subsistência e encargos 4.626,88 

Ofertas de prato 508,00 Contribuições IELB e DICO 185,00 

Contribuições mensais 3.552,00 Água, luz e telefone 416,01 

Repasse CELCPT – Portão 817,50 Escritório e Combustível 530,77 

Ofertas – Boa Vista 197,00 Empréstimo IELB 120,00 

Reembolsos 351,24 Pagamento financ. carro 0,00 

Ofertas para carro (cotas) 0,00 Outras saídas 1.534,28 

Outras entradas 90,00   

Total R$ 7.241,21 Total R$ 7.412,94 

Saldo final R$  Saldo final R$ 171,73 
 

Pendências em 30/09/2011 

  Subsistência e encargos 663,74 

  Contribuições IELB e DICO 680,00 

  Empréstimo IELB 120,00 

  Outras pendências 0,00 

  Total R$ 1.463,74 

Saldo final R$  Saldo final R$ 171,73 

  Total de pendências R$ 1.635,47 
 

INTERVALO 
 

 



CEL CRISTO PARA TODOS – PORTÃO 
 

NOVOS MEMBROS: Em 03/09 foram recebidos por transferência da CEL Rei Jesus de Novo 
Hamburgo: Joceane Von Mühlen e seus filhos Vinícius e Ruan. Também aconteceu a bênção 
matrimonial da Joceane com Gerson Rinker. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe! 

CAIXA DE SOM: Foi adquirida uma caixa de som amplificada para uso na igreja. A mesma foi 
parcelada em três vezes de R$ 175,00. Os interessados em colaborar na aquisição podem retirar 
um envelope no balcão de entrada na igreja. 

ATIVIDADE: A Diretoria está planejando uma atividade para estreitar os laços de comunhão 
e amizade dos membros da congregação. Nos próximos dias teremos maiores novidades. 

 

CEL SS. TRINDADE – SCHARLAU – SÃO LEOPOLDO 
 

FESTA 26 ANOS: Relatório financeiro da festa dos 26 anos: Entradas de R$ 3.489,50 – 
Despesas de R$ 1248,00 = Resultado líquido de R$ 2.241,50. 

PROCLAMAS: Em 26/11, acontecerá a bênção matrimonial dos jovens Evandro Griep e 
Carolina de Almeida Marcos aqui na congregação. Felicidades aos noivos! 

RETIRO: O retiro para encerramentos das atividades de 2011 está previsto para 04/12. 
Reserve este dia e vá se preparando! 

BLOG: No culto dos 26 anos foi lançado o blog da congregação. Não se esqueça de acessar e 
conferir as últimas novidades. O endereço é: ielbscharlau.wordpress.com 

 

DIA RECEPÇÃO FLORES MÚSICA 
AUXILIAR 
 NA CEIA 

ESCOLA 
DOMINICAL 

06 
Edmar e 

Elvira 
Dilceu 

Griebeler 
Prof. Linden -- 

Denise e 
Gabriele 

13 
Nilton e 

Lúcia 
 Lucas Linden 

Prof. Gerson 
Linden 

-- 

20 
Juarez e 
Marisa 

Bruna Griep Cárin Fester Juarez Zanatta Vera e Bruna 

27 
Turma de 

Confirmandos 
Coroa de 
Advento 

Lucas Linden Edmar Horbach Glaci e Cibelle 

 

DICO – DISTRITO CONCÓRDIA 
 

CONGRESSO DE LEIGOS: Em 06/11, os Leigos se reunirão em seu 7º congresso no Seminário 
Concórdia e terá como palestra: Vida em comunidade com o Rev. Fernando Garske. 

RETIRO DE JOVENS: Nos dias 18 e 19/11, os Jovens terão seu Retiro Esportivo e 
Administrativo no Colégio São Lucas de Sapucaia. Jovem, venha participar! Para fazer sua 
inscrição, fale com o Lucas e/ou Tobias. 

CONSELHO DISTRITAL: Em 24/11, a reunião do Conselho Distrital será aqui em nossa casa, 
na CEL Ss. Trindade da Scharlau - SL. 

 

APOIO 
 

JJBB  MMOOTTOOSS  
Rua Campo Bom, 114 - Campina - SL 

9898 9759 

ielbscharlau.wordpress.com

