Igreja, Economia, Política.
“Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou” (João 14.27a)
Secretaria Geral
Secretaria de Missão
IECLB nº 273.326/19

Porto Alegre, 08 de maio de 2019.
MB/pp
Às
Paróquias da IECLB
Assunto: Estatística da IECLB 2019 – Ano-base 2018;
Estimados e Estimadas Presidentes, Ministros e Ministras,
Recebam a nossa saudação com a palavra bíblica do lema mês de maio: “Não há ninguém igual a ti;
somente tu és Deus; não existe outro”. (2 Samuel 7.22).
Na IECLB o Fortalecimento da Ação Missionária das comunidades é articulado pelo Planejamento
Missionário. Desta forma, cada comunidade pode avaliar, revisar, corrigir e/ou criar as Ações
Missionárias pelas quais a Comunidade anuncia o Evangelho lá onde ela se encontra. Uma das etapas
do Planejamento Missionário é o diagnóstico, do qual fazem parte os dados fornecidos pelas
estatísticas. Com a finalidade de termos dados atualizados, a coleta dos dados estatísticos acontece
a cada dois anos. Neste ano de 2019 coletamos os dados do ano-base 2018.
A coleta dos dados será feita durante o período de 13 de maio a 31 de agosto de 2019, por meio do
aplicativo já utilizado na coleta anterior. Para acessar o aplicativo “Estatísticas” utilize o seguinte
endereço em seu navegador de internet: www.aplicativosieclb.org.br/estatisticas. Também é possível
acessá-lo pelo site www.aplicativosieclb.org.br/central clicando em ‘Estatísticas IECLB’.
Recomendamos o uso dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox para cadastramento da
coleta. Caso ainda não os tenha instalado em seu computador, é possível baixar o Google Chrome no
site www.google.com.br/chrome/browser/desktop ou Mozzila Firefox em www.mozilla.org/ptBR/firefox/new/.
Para o preenchimento é necessário seguir as instruções do manual em anexo. Em anexo segue
também o arquivo em Excel do formulário. Agradecemos antecipadamente por um auxílio importante:
fazer com que este manual e o formulário cheguem a todas as comunidades.
Dito isso, gostaríamos de salientar alguns aspectos da pesquisa:
1 - Para o início da coleta será necessário primeiro fazer a escolha do período da coleta. Sem esta
indicação não será possível fazer o passo seguinte. A leitura do MANUAL é importante.
2 – Neste ano será possível salvar o que foi preenchido, mesmo que parcial. A pausa no preenchimento
não significa que a tarefa esteja concluída. É necessário o preenchimento de todos os itens. É possível
primeiro preencher a planilha em Excel, para depois transferir os dados para o aplicativo. Deve-se
evitar o preenchimento com “dados fictícios” ou marcando “00”. O aplicativo vai reconhecer o campo
como “preenchido”, o que dificulta o monitoramento do Sínodo e prejudicará a pesquisa.
3 - Ressaltamos que os dados referentes ao Patrimônio deverão ser baseados pelas normas de cada
Estado, respeitando suas orientações legais para cada item.
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4 - Lembramos que as Paróquias serão responsáveis pelo monitoramento do preenchimento dos
dados das suas Comunidades no aplicativo e os Sínodos passam a ter um papel de monitoramento
das coletas.
5 - Pedimos que eventuais dúvidas sejam dirigidas à Secretaria do Sínodo, que orientará comunidades
e paróquias, ou buscará orientação junto à Secretaria Geral. Assim que uma Comunidade tiver os seus
dados salvos no sistema, a Paróquia e o Sínodo poderão ter acesso aos dados informados, monitorar
o preenchimento em seu âmbito e trabalhar no diagnóstico levantado.
Esperamos que até o dia 31/08 estejamos com 100% das coletas feitas. Acreditamos que este
processo dará uma contribuição significativa na qualificação das nossas Ações Missionárias.
Rogamos a Deus que conceda a todos e todas as forças necessárias para coordenar tão importante
tarefa em prol de um melhor desempenho missionário da IECLB.
Fraternalmente em Cristo,

P. Dr. Pedro Puentes Reyes
Secretário de Missão

P. Marcos Bechert
Secretário-Geral
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