
IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DO BRASIL 
 

60ª CONVENÇÃO NACIONAL 
 

Foz do Iguaçu, PR – 21 a 25 de abril de 2010 
 

 

A salvação será conhecida por todos – Salmo 67.2 
 

 
A 60ª Convenção Nacional da IELB será realizada no Hotel Carimã em Foz do Iguaçu, PR, e 

iniciará com o culto no dia 21 de abril de 2010, quarta-feira, às 16h. As sessões plenárias terão 

início na quarta-feira, dia 21 de abril, às 20h. O encerramento será com o almoço do dia 25 de 

abril, domingo. O Conselho Diretor estará reunido no dia 21 de abril, às 14h, e à noite do dia 23 

de abril, com a participarão dos novos conselheiros e líderes leigos distritais, eleitos nos 

Conselhos Distritais. 

 
1. Inscrição: Lembramos que o prazo de inscrição para a Convenção Nacional é o dia 28 de 
fevereiro de 2010. O Hotel Carimã está disponibilizando hospedagem para 600 convencionais, 

que serão alojados pela ordem de chegada das inscrições, e os demais serão alojados em dois 

hotéis próximos. A inscrição é efetivada com o pagamento da taxa de inscrição. A ficha de 

inscrição está disponível na seção Recursos do site www.ielb.org.br. Quem necessitar de 

parcelamento, favor entrar em contato com a Tesouraria da IELB. 

 
2. Caravanas: Incentivamos que os Distritos organizem caravanas para a viagem até Foz do 

Iguaçu, o que reduz consideravelmente o valor do rateio. Solicitamos que seja encaminhada à 

Comissão de Eventos a relação dos passageiros de cada caravana, para organizarmos a 

chegada ao hotel e os passeios. A IELB está disponibilizando um ônibus, que sairá do Centro 

Administrativo no dia 20 de abril às 20h. As inscrições para o ônibus devem ser indicadas na 

ficha de inscrição. 

 

3. Almoço no dia 21 de abril: As despesas de hospedagem e alimentação incluem desde o 

jantar do dia 21 até o almoço do dia 25 de abril (quarta à noite até domingo meio-dia). Quem 

necessitar do almoço na quarta-feira, é necessário informar. O valor da refeição avulsa no Hotel 

Carimã é R$ 25,00. 

 

4. Passeios: Na sexta-feira à tarde, dia 23 de abril, está previsto um passeio ao Complexo 

Turístico Itaipu (hidroelétrica) e após ao Parque das Cataratas. Atualmente, o valor do ingresso 

está em R$ 19,00 e R$ 13,65, respectivamente, mas estamos gestionando junto às direções dos 

dois locais a possibilidade de reduzirmos estes valores, haja vista a quantidade de pessoas que 

irão participar. Além disso, haverá custo com ônibus para levar as pessoas e por isso solicitamos 

que quem quiser participar do passeio informe, para sabermos quantos serão. Os distritos que 



estão vindo de ônibus, favor contatar com a empresa e incluir este passeio, e nos informar 

quantas pessoas participarão para providenciarmos os ingressos. Quem quiser fazer compras no 

Paraguai, o ideal seria fazê-lo no dia 21 de abril, pela manhã. 

 

5. Homenagens: No domingo pela manhã, antes do culto de encerramento da Convenção, 

serão homenageados os pastores e professores sinodais que completaram 25 anos de formatura 

(formados em 1981, 1982, 1983 e 1984), 40 anos (formados em 1966, 1967, 1968 e 1969), 50 

anos (formados em 1956, 1957, 1958 e 1959) e 60 anos ou mais (formados até 1949, inclusive). 

Também serão lembrados os obreiros triunfantes, que Deus chamou à vida eterna desde a 

última Convenção Nacional. Além disso, serão apresentados os pastores filiados e as 

congregações filiadas desde a Convenção de 2006. 

 

6. Eméritos: Lembramos que os pastores eméritos são isentos da inscrição e sua participação 

no rateio é opcional, devendo a opção ser feita no ato da inscrição. 

 

7. Conselheiros e Líderes Leigos: Serão apresentados os novos Conselheiros e Líderes 
Leigos, eleitos para o mandato 2010 a 2014, e sua eleição será homologada pela Convenção 

Nacional. A exemplo de Convenções anteriores, para o culto de encerramento solicitamos que 

os Conselheiros tragam talar branco e estola vermelha, e os Líderes Leigos usem traje social. 

 
8. Processo eleitoral: A nominata com os candidatos aos cargos eletivos na Convenção 

Nacional foi encaminhada a todos por e-mail. Quem quiser receber via correio, favor solicitar. A 

eleição preliminar nos distritos deve ser feita até o dia 21 de dezembro de 2009. Os currículos e 
os questionários sobre a visão administrativa serão enviados por e-mail. 

 
9. Estatística: Os formulários estatísticos para paróquias, distritos, escolas e entidades sociais 
estarão à disposição no site da IELB a partir de dezembro de 2009. Quem necessitar dos 

formulários impressos, favor solicitar. 

 

10. Planejamento IELB 2014: Em dezembro, os pastores estarão recebendo as orientações 

para que sejam elaborados os planejamentos das congregações, conforme aprovado no 

Conselho Diretor. O prazo para envio do planejamento é 30 de junho de 2010. 
 

Contatos: Para envio da ficha de inscrição ou outras informações: 

- tesouraria@ielb.org.br; ielb@ielb.org.br; rony@ielb.org.br  

- Av. Cel. Lucas de Oliveira, 894 – 90440-010 – Porto Alegre, RS 

- Telefone: (51) 3332-2111; Fax (51) 3332-8145 

 

Pastor Rony Ricardo Marquardt, Secretário da IELB 


