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PALAVRA 
 

Vivemos diariamente reafirmando a nossa fé em Jesus, o qual veio ao mundo como 

Deus-menino, deu a sua vida por nós, na sexta-feira, e ressuscitou no domingo de 

Páscoa. Confessamos a alegria da salvação e da oportunidade de vivermos em serviço 

a Deus. Com este evangelho, falamos da novidade de vida e de um viver com 

propósitos, realizando as obras do Senhor. 

Pensando no ILAS, queridos sócios, amigos, simpatizantes, parceiros, colaboradores... 

por vezes, julgamos que nada está sendo feito através do ILAS.  

O ILAS está entre nós vivo. Não acabou. Está num período de gestação “novamente”. 

Ou quem sabe, “dormindo”. Jesus assim se referiu a filha de Jairo, “não está morta, 

mas dorme” (Mt 9.24). Como Paulo se refere aos mortos, como os que dormem (1 Ts 

4.13). Assim podemos compartilhar que o ILAS dorme, aguardando o renascer para a 

vida. Um reviver para uma renovação, para novas ações.  

O ILAS está entre nós vivo, pois tem uma Diretoria pensando, trabalhando e agindo 

em favor deste dia para o RE-nascer e acordar. Juntos oramos para que Deus permita 

um novo tempo de alegria, de muito ânimo e de imensa gratidão.  

Orem pela ILAS. Participem das ações e mobilizem-se em prol dos projetos que estão 

sendo visualizados. 

O tempo se cumpriu para Cristo nascer e salvar o mundo. Parecia demorado, talvez 

esquecido. Mas chegou e Cristo nasceu. Assim, o tempo chegou e Cristo morreu e 

venceu a morte. Reviveu. Almejamos que o tempo chegue ao ILAS para reabrir suas 

portas e cumprir com os propósitos que Deus tem através dele sob as bênçãos do 

Senhor Jesus.  

Que Deus em sua graça e misericórdia nos conduza em seus passos, realizando as 

obras para as quais nos chamou.  

Paz e bênçãos.  

Pastor Klaus Kuchenbecker 

Capelão ILAS 

Dezembro 2017



   

 

Retrospectiva 

 

 

A cada ano que finda temos a oportunidade de olhar para nossos atos passados e nos 

deter em uma avaliação do que foi produzido, o que alcançamos e aquilo que 

deixamos de realizar. 

A partir deste olhar, desenhamos novas metas, reorganizamos agendas, traçamos 

estratégias, buscamos forças redobradas e nos lançamos ao caminho proposto. 

O cerrar do ano de 2017 se apresenta como um destes momentos em que nos 

deparamos a olhar para o caminho percorrido, buscando reconhecer os acertos e 

identificar aonde poderíamos ter sido mais efetivos. 

Muitos foram os passos dados para a construção deste momento em nos 

encontramos. 

Nosso olhar se estende a julho de 2014 quando, por decisão da Assembleia 

Extraordinária, o ILAS cessou os projetos que vinha mantendo nos últimos anos: Curso 

de Cabelereiro, Curso de Manicure e Designer de Unhas e Atendimento Psicológico. 

Encerrados os projetos, o ILAS passa a atuar apenas administrativamente, por 

intermédio das atividades inerentes ao desempenho das funções de sua Diretoria. 

Como resultado das atividades da sua Diretoria, o ILAS atualiza o seu cadastro de 

sócios e uma Nominata dos Sócios é apresentada na terceira Assembleia daquele ano, 

em 19 de outubro. 

Outo ponto de suma importância foi o estudo de revisão e ajuste do Estatuto, sendo 

as alterações aprovadas naquela mesma Assembleia. 

Já o ano de 2015 foi marcado por ações ligadas à infraestrutura do salão do ILAS. Em 

consonância com o Projeto 30 que previa a reforma do templo da Congregação 

Evangélica Luterana Martinho Lutero – CELML, o ILAS providenciou a retirada de 

todos os móveis de sua Sede, objetivando dar início às obras previstas para o imóvel. 

Divisórias, paredes de gesso, porta de acesso, tudo é retirado. Novos piso, telhado e 

janelas. O salão do ILAS volta a tomar forma e se torna apto a receber novos sonhos e 

novos projetos. 



Versão 02 4 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro passo neste sentido foi dado em 05 de dezembro de 2015. A Assembleia 

vota pela alteração na linha de atuação do ILAS, que nos últimos anos priorizou os 

projetos de cursos profissionalizantes. 

Em consonância ao artigo segundo do seu Estatudo, é aprovado o Programa de Contra 

Turno Infantil ILAS. 

Seu objetivo é atender crianças de famílias de baixa renda em situação de risco e de 

vulnerabilidade social, propiciando em horário de contra turno escolar “o acesso à 

informação, cultura, lazer, esportes, diversões, vivências religiosas, espetáculos e 

serviços, oportunizando e facilitando desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social” (Art 2º, alínea VII, das finalidades do ILAS). 

Com o aval da Assembleia, a Diretoria dá seguimento à construção de um projeto que 

atenda às necessidades da sociedade local. 

Paraalelamente, no ano de 2016, uma definição importante da Assembleia de sócios 

vem apoiar e corroborar a proposta de um projeto voltado ao contra turno escolar: 

Quem somos nós? O que fazemos? E por que fazemos? 



   

Em 14 de fevereiro de 2016 são ajustados a Missão e Visão do ILAS, de modo a 

abarcar e expressar de forma inequívoca e abrangente o propósito de nossa 

instituição.  

 

MISSÃO – “Promover inserção social por meio da 

evangelização e de ações socioeducativas, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população e contribuindo 

para o exercício da cidadania”.  

VISÃO – “Ser referência, pela excelência dos serviços 

prestados, na educação, nas ações socioeducativas e na 

formação ético-cristã de pessoas comprometidas e 

participativas na construção de uma sociedade sustentável, 

justa e fraterna.” 

VALORES – “Solidariedade, cooperação, respeito às 

diferenças e promoção do desenvolvimento social, com 

dignidade e amor cristão.”  
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2017 

 Ações da Diretoria 

 

O ano de 2017 se inicia com Diretoria e sócios igualmente envolvidos com o Projeto. 

Já em sua primeira Assembleia é aprovado à unanimidade o uso do saldo em caixa 

para a adequação das instalações para o início das atividades e para o cercamento do 

terreno do ILAS, localizado na Av Independência, Quadra 86, lote 14. 

A colocação de forro no salão do ILAS, paredes removíveis para divisão das salas e a 

sinalização de emergência e extintores são itens necessários para que o ambiente 

esteja apto a receber o público infantil.  

Já o cercamento da frente do terreno objetiva impedir invasões para ocupação ou que 

o lote seja utilizado para adentrar aos imóveis vizinhos. 

O foco da atuação do ILAS e sua diretoria no ano de 2017 esteve ligado a dois pontos: 

a Diaconia Social em parceria com a CELML e a elaboração de um Projeto Piloto – 

Contra Turno Escolar ILAS 

 

Diaconia Social  

A CELML atende 10 (dez) famílias com distribuição da cestas básicas no primeiro 

sábado de cada mês. São 35 (trinta e cinco) crianças atingidas na Diaconia Social. 

O ILAS esteve presente nesta 

atividade através da intermediação 

de 04 (quatro) cestas básicas 

mensais. 

Em 02 (dois) encontros onde o 

pastor não pode estar presente, o 

ILAS ficou responsável pelo 

devocional que sempre precede a 

entrega das cestas às famílias. 

 



   

Um dos resultados mais gratificantes deste trabalho foi a participação das crianças e 

famílias da Diaconia Social na apresentação de Natal da CELML. 

 

 

Projeto Apreender 

Tendo sido apresentado e aprovado pela Assembleia em dezembro de 2015 o escopo 

do programa de contra turno escolar do ILAS, a Diretoria obteve o aval para a 

formatação de um projeto que atendesse os critérios estabelecidos: 

– Crianças de 6 a 10 anos, cursando do 2º ao 5º ano do Ciclo Fundamental I 

– Escola Bíblica 

– Reforço escolar 

– Atividades diversificadas (horta, música, esportes, saúde, etc) 

– Atuação junto às famílias 

– Possibilidade de uma maior atuação de voluntários 
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Pesquisas, conversas com profissionais da área de educação e visitas de benchmarking 

foram realizadas com o objetivo de se inteirar melhor do desafio colocado. 

Em dezembro de 2017 a pimeira versão completa do projeto foi impressa e entregue a 

paceiros do ILAS para análise e apresentações de críticas. Nascia o Projeto Apreender. 

Ainda se vê espaço para melhorias, mas o Projeto Apreender já apresenta força e 

forma, de modo que o ILAS se prepara para lançar uma turma piloto. 

Para a concretização deste sonho, temos algumas grandes barreiras a serem 

transpostas. 

Em relação à infraestrutura do espaço, conforme comentado anteriormente, ajustes 

são necessários para que o ambiente esteja seguro e adaptado para receber crianças. 

O forro no salão do ILAS já foi instalado, mas, em função da expectativa de reforma da 

casa pastoral da CELML e a necesidade de uso do salão do ILAS como apoio para este 

fim, a colocação das paredes de divisão das salas e da sinalização de emergência e 

extintores foi postergado para o ano de 2018. 

No entanto, a maior dificuldade para implementação da turma piloto está na questão 

financeira, os custos para a manutenção das atividades. 

No ano de 2017 o valor das entradas das doações de sócios somou um total de R$ 

10.025.05 (dez mil, vinte e cinco reais e cinco centavos). 

Em contrapartida, a expectativa do investimento necessário para a realização da 

turma piloto está em torno de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) 

para os onze meses previstos (projeção realizada para elaboração da versão 01 do 

documento de descrição do projeto). 

Ou seja, o valor necessário para implantação da turma piloto é quase cinco vezes 

maior do que as entradas registradas, o que torna inviável o início do Projeto 

Apreender com base nas doações dos sócios. 

Para o ano de 2018 a Diretoria trabalhará estratégias para a retomada das 

contribuições pelos sócios e para a construção de parceiras com escolas e comércio da 

sociedade local, de modo a alavancar a verba necessária para a manutenção do 

Projeto Apreender. 



   

Tesouraria 

 

Como já apontado, as entradas referentes às doações dos sócios totalizaram em 2017 

o valor de R$ 10.025,05 (dez mil, vinte e cinco reais e cinco centavos), numa média de 

mensal de doações de R$ 835,42 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos). 

Na data de 31 de dezembro de 2017 o quadro societário do ILAS apresentava a 

seguinte estrutura: 

• 20 Sócios fundadores 

• 46 Sócios efetivos 

• 02 Sócios colaboradores 

O Estatuto define para sócios efetivos e sócios colaboradores contribuir 

financeiramente para o ILAS, o que prevê doações de 48 (quarenta e oito) sócios. 

Destes, apenas 13 (treze) sócios efetuaram pelo menos uma doação no ano de 2017, 

o que representa cerca de 27% (vinte e sete por cento) do total de sócios. 

O mais preocupante é a concentração dos valores doados. 75,7%  (setenta e cinco 

vírgula sete por cento) das entradas são oriundas das doações de apenas três sócios.  

O gráfico ao lado auxilia na compreensão 

visual da situação delicada em que o ILAS se 

encontra em função da concentração de 

doações em um número tão pequeno de 

sócios.  

Com uma média de R$ 835,00 (oitocentos e 

trinta e cinco reais) de doações mensais, se 

por qualquer motivo algum dos três sócios de 

maior valor de doação deixar de realizar sua 

contribuição, se torna decididamente muito 

difícil a manutenção de qualquer projeto. 

 

Distribuição das doações 2017 por Sócios 
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Sem um Projeto atualmente implantado, as saídas se resumiram ao pagamento do 

escritório de contabilidade, tarifas bancárias e de cartório e taxa de hospedagem do 

site, uma média mensal de R$ 357,10 (trezentos e cinquenta e sete reais e dez 

centavos). 

ENTRADAS – acumulado 2017 
 

Doações de Sócios R$ 10.025,05 

Venda de Imobilizado R$ 80,00 

Baixa Renda Fixa R$ 50,00 

 
R$ 10.155,05 

SAIDAS – acumulado 2017 
 

Contador R$    3.350,00 

Tarifas Bancárias R$      601,15 

Despesas com Cartório R$      185,05 

Hospedagem do site do ILAS R$      149,00 

 
R$ 4.285,20 

  
Resultado no ano de 2017 R$  5.869,85 

 

O ILAS encerra 2017 com um saldo em caixa que lhe permite promover em sua sede 

todas as adequações necessárias e suficientes para atender ao Projeto Apreender, 

inclusive a aquisição de mobiliário adequado. 

 Saldo em DEZ/2016  R$  21.882,11 

 Entradas  R$  10.155,05 

 Saídas R$   4.285,50 

 Saldo em DEZ/2017 R$  28.409,78 

 

Esperamos que a partir do ambiente adequado o ILAS possa construir uma rede de 

contribuições que viabilize o iniciar do Projeto Apreender. 



   

 

 

PALAVRA da PRESIDENTE 

 

 

O que dizer e pensar quando percebemos que sonhos e realidade se aproximam? 

Quando após longa caminhada antevemos o pouso seguro? 

Apenas agradecer a Deus por seu cuidado e orientação, por ter estado sempre à 

frente e por nos amparar quando tropeçamos ou nos desviamos do caminho. 

Na jornada muitos se aproximam, outros se afastam. Faz parte do caminhar. A 

construção pressupõe mudança e o mudar às vezes nos traz desconforto. 

Aqui cabe retomar o versículo que desde o final de 2016 nos tem dado direção e 

alento: “Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as 

quais Deus preparou para que andássemos nelas” (Ef 2:10 ). 

Deus nos preparou as ações que Ele quer que pratiquemos. Ele sabe como nos guiar 

e conduzir da melhor maneira para que no devido tempo estas ações se 

concretizem e produzam os seus frutos. 

Estejamos todos prontos a ouvir a sua voz e aceitar a sua condução. 

 

 
 

Sandra Regina Fischer 
Presidente ILAS  

Gestão 2017/2018 
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