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O ILAS 
 
Criado em 30 de maio de 1999, o Instituto Luterano de Assistência Social – ILAS é uma 
associação beneficente, sem fins lucrativos, cuja principal finalidade é cuidar dos mais 
necessitados em amor, para que tenham vida e vida em abundância.  
 
O ILAS nasceu de uma vontade comum em servir ao próximo e melhorar a vida de muitas 
pessoas da cidade de Planaltina-DF. Atualmente o foco da atuação do ILAS é o Projeto 
Apreender que oferece a crianças matriculadas na rede pública e com dificuldades de 
aprendizagem um ambiente acolhedor e seguro para o seu desenvolvimento integral, 
promovendo melhoria na compreensão dos conteúdos escolares com consequente reflexo 
em seu rendimento escolar. De forma complementar, o ILAS também executa projetos de 
apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade, como os projetos Abraçar e o Inverno 
ILAS. 
 
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. 
 
 

Diretoria 2021-2022 
Saenandoah Tiradentes Dutra, presidente. 
Hermes Pooz de Araújo, vice-presidente. 
Jaqueline Araújo, secretária. 
Sandra Fischer, tesoureira. 
Klaus Kuchenbecker, Pastor Capelão. 
 
O Conselho Fiscal é composto por: Alcides Nascimento, Cintia Tomm e Cléssia Nunes da Silva 
Possidônio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Instituto Luterano de Assistência Social – ILAS 
E-mail: ilasplanaltina@yahoo.com.br 
WhatsApp: (61) 9 9158-7374 
Site: www.ilasdf.org.br 
Endereço: Av. Independência, Quadra 86, Lote 12, CEP: 73.330-000, Planaltina – DF 
CNPJ: 04.094.588/0001-40 

http://www.ilasdf.org.br/
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MENSAGEM DA PRESIDENTE 
 
Aos sócios e sócias do ILAS, 
 
Neste ano de 2022 alcançamos grandes resultados em nosso principal projeto, o 
Apreender. Desde 2021 e até novembro deste ano foram três semestres com mais de 
70 dias de aulas e reforço oferecidos para um grupo que hoje abrange nove crianças 
– entre aquelas atendidas pelo Projeto Abraçar e as indicadas pelas escolas parceiras 
do ILAS em Planaltina. Além disso, talento e recursos doados por sócios(as), 
amigos(as) e congregações do Distrito Brasil Centro-Oeste nos permitiram vestir 
pessoas durante o período mais frio do ano, fornecer kits de higiene para o combate 
à Covid-19 e alegrar corações com as doações especiais recebidas para a Páscoa e 
para o dia das crianças. 
 
Os resultados registrados neste relatório demonstram que neste biênio, e em especial 
no ano de 2022, o ILAS acumulou experiência, lições e boas práticas necessárias para 
expansão do Projeto Apreender nos próximos anos. Desafios próprios da ação social 
e do atual contexto brasileiro permanecem, com nossos recursos cada vez mais 
escassos já que as doações que recebemos ainda não são suficientes para manter a 
operação de nosso principal projeto, o Apreender.  
 
A Diretoria do ILAS avalia que o aprendizado acumulado permitirá avanços 
significativos, desde que contemos com o engajamento de nossos sócios e sócias – 
essencial para o sucesso de qualquer organização que busca mudar realidades.  
 
Assim, nosso agradecimento pelo apoio recebido neste ano é acompanhado de, sim, 
um apelo para que em 2023 nossos sócios e sócias contribuam mais ativamente, seja 
com doações frequentes, seja com seu tempo e talentos. Assim, podemos garantir que 
mais crianças tenham a oportunidade de construir para si mesmas um futuro melhor. 
 
Saenandoah Dutra 
Presidente do ILAS 2021-2022 
 

 
André Tomm conversa com as crianças do Apreender sobre sua profissão. 
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MENSAGEM DO PASTOR CAPELÃO 
 
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. 

 
O ano de 2022 nos deixa marcas profundas. Não falo de cicatrizes horríveis, mas de 
registros maravilhosos. Após a pandemia, fica a marca da coragem de recomeçar. Foi 
colocado em prática o interesse sempre presente nos últimos anos: trabalhar com um 
ensino de reforço para crianças. Muitos questionamentos: teremos condições de 
manter, vamos encontrar uma professora pertinente aos interesses, haverá 
crianças???? Mas, para tais questionamentos, a resposta veio do alto, e veio em bom 
e abençoado tom. O desafio de termos aulas de reforço para crianças, não só daquelas 
dentre as famílias da Diaconia Social da Congregação Martinho Lutero como também 
para crianças matriculadas em escolas próximas ao ILAS se tornou realidade. 
Louvamos a Deus por suas respostas e pelo seu cuidado. 
 
Com o projeto acontecendo, fica a marca da persistência e da dedicação. Não foi fácil 
para a professora, em especial, o desafio de trabalhar com as crianças diante de suas 
realidades e necessidades. Mas, com amparo dispensado pela diretoria do ILAS e da 
coordenadora pedagógica, voluntária, senhora Maria Aparecida Tiradentes Dutra, 
frutos foram surgindo pela persistência e dedicação. Louvamos a Deus por despertar 
e usar pessoas para o trabalho. E, claro, além de tudo isto, o desafio financeiro. Por 
isso, fica a marca da doação. Aos sócios, aos amigos do ILAS e às pessoas 
desconhecidas, fica nossa gratidão pela ajuda financeira encaminhada pelas doações 
ao instituto. Louvamos a Deus por motivar os corações de cada um que doou e cuidou 
do ILAS. 
 
Assim, resta-nos convidar a todos vocês a louvarmos e bendizermos ao nosso bom 
Deus por toda a sua grande misericórdia dispensada sobre o ILAS, sobre a diretoria, 
sobre os trabalhos e sobre os colaboradores (sócios, amigos, ...). Toda a honra e glória 
seja dada a Ele, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, ao qual 
queremos servir e testemunhar com nossos dons, bens, tempo e VIDA. 
 
Que Deus nos conduza sempre firmados e enraizados no seu amor para podermos 
proclamar a salvação ao mundo, começando com os que estão próximos a nós. Paz e 
bênçãos na vida de todos.  
 
Abraço fraterno, 
 
Klaus Kuchenbecker, Capelão ILAS / pastor na Congregação Martinho Lutero (CELML). 
 

 
Pastor Capelão em evento de entrega de cestas às famílias apoiadas pelo Projeto Abraçar.  
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  PROJETO APREENDER 
 

 
Neste ano de 2022, o ILAS dobrou o número de crianças atendidas 
pelo Projeto Apreender com a abertura de dois turnos (matutino e 
vespertino), passando a atender nove crianças em aulas de reforço 
escolar que acontecem duas vezes por semana.  
 
Parte das crianças do Apreender são das famílias atendidas pelo 
ILAS no Projeto Abraçar, enquanto as demais foram indicadas pelas 
escolas parceiras do ILAS em Planaltina. Além da tutora contratada 
no início do ano, Ida Pacheco, o Apreender conta com a 
coordenação pedagógica voluntária de Maria Aparecida Tiradentes 
Dutra. 
 
As crianças recebem tutoria individual para realizar as tarefas de 
casa e lições extras de português e matemática, participam ainda 
de atividades lúdicas e físicas que abordam questões de ética, 
cidadania, valores humanos, autonomia e respeito ao próximo. As 
atividades são planejadas a cada semestre, a partir de diagnóstico 
inicial que indica quais as principais necessidades de aprendizado. 
É importante registrar que esse diagnóstico é realizado em 
conjunto por nossa coordenadora pedagógica voluntária e a tutora 
contratada, a partir de reuniões com coordenadores das escolas 
frequentadas pelas crianças atendidas e de avalição individual com 
os alunos e alunas.  
 

  

Crianças do Projeto Apreender com a tutora, Ida Pacheco, e a coordenadora pedagógica Aparecida Tiradentes. 
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Em avaliação pedagógica realizada ao final deste ano, constatou-
se que o Apreender criou um ambiente saudável que permitiu o 
diagnóstico de problemas reais de aprendizado e promoveu uma 
concreta melhoria do rendimento escolar e até mesmo de 
comportamento. Vale registrar que as lições e as brincadeiras 
também buscam sempre abordar questões éticas, valores humanos 
e cristãos, uma vez que o ILAS conta com o Pastor Capelão Klaus 
Kuchenbecker para oferecer ensinamentos bíblicos ao final das 
tutorias. 
 
É importante ressaltar que essa avaliação positiva também foi feita 
pelas escolas frequentadas pelas crianças atendidas no Projeto 
Apreender. Em visitas periódicas a essas escolas, as professoras 
registraram notar mudanças tanto no comportamento quanto no 
interesse nas atividades escolares. Isso porque, uma vez que a 
tutoria oferecida pelo ILAS dá bastante atenção às dificuldades de 
cada crianças e trabalha valores, os alunos e alunas se sentem mais 
confiantes na escola. 
 

"Professora, muito obrigada por tudo, eu passei de ano! 
Um beijo pra senhora, estou com saudades".  

 
As pessoas responsáveis pelas crianças também relatam progresso.  
No final de 2022, a tutora contratada até recebeu áudios de 
crianças e pais, agradecendo pela dedicação e os bons resultados 
obtidos no ano. Em um desses áudios, uma de nossas alunas conta 
que passou de ano e está até com saudades. Em outro, a 
responsável reitera a notícia de que a aluna passou e diz que está 
"muito feliz e agradecida" pelo carinho, esforço, vontade e 
dedicação da tutora. 
 
Desde 2021, o Projeto Apreender já ofereceu mais de 70 dias de 
aulas para crianças entre 8 e 10 anos que frequentam o ensino 
público em Planaltina. As avaliações realizadas nesse ano e meio 
de trabalho já permitem afirmar que o Apreender proporciona 
melhoria educacional, emocional e social para as crianças 
envolvidas. 

 

   
As aulas utilizam todo tipo de 
recurso, inclusive audiovisuais  

(TV doada ao ILAS em 2022) 

Jogos ensinam valores como 
cooperação e espírito esportivo, para 

melhorar o comportamento 

“Dia da profissão” (esse foi com 
fotógrafa) mostra alternativas 

possíveis para o futuro 

  



      ILAS: Relatório 2022 

6 

PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL 
 
DESTAQUES DE 2022 
 

 
 
ABRAÇAR  
O Projeto Abraçar é realizado em apoio às atividades da Diaconia Social da 
Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero (CELML). Neste ano de 2022, o ILAS 
seguiu apoiando dez famílias de Planaltina-DF com distribuição de cestas básicas e 
kits de higiene (durante o primeiro semestre, como parte das atividades de combate 
à Covid-19). 
 
Entre as atividades especiais realizadas este ano, aconteceu em abril a 1ª Corrida e 
Caminhada Beneficente de Páscoa no Parque da Cidade, organizada pelo Personal 
Trainer Gustavo Henrique (@personalgh). A ação teve o duplo objetivo de promover 
a atividade física e arrecadar ovos e chocolates para as famílias atendidas pelo Projeto 
Abraçar, os quais foram distribuídos em uma atividade especial de Páscoa que contou 
com escola bíblica para as crianças. 
 

 
Registro de eventos realizados pelo ILAS no Projeto Abraçar. Destaque para atividades de comemoração à Páscoa, que recebeu 

apoio do personal trainer Gustavo Henrique, membro da Congregação Evangélica Luterana da Esperança em Brasília. 
 
Por meio do Abraçar o ILAS também fez campanhas para arrecadação e distribuição 
de material didático e roupas de bebês para as crianças das famílias cadastradas no 
projeto. 
 
INVERNO ILAS 
Em 2022, as doações recebidas pelo Inverno ILAS foram direcionadas às famílias 
atendidas pelo Projeto Abraçar, sendo entregues no mês de julho pelo pastor Klaus 
Kuchenbecker. Recebemos cobertores, casacos, dentre outras roupas e acessórios de 
frio.  
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BAZAR em FAMÍLIA 
Continuamos recebendo doações de roupas, itens para casa e brinquedos, que foram 
limpos, organizados e preparados por voluntárias para distribuição entre as famílias 
atendidas pelo Projeto Abraçar. 
 
CAMPANHA “EDUCAÇÃO NA MARMITA” 
Graças a voluntários e voluntárias que coordenaram a 
organização, e também aos sócios(as) e amigos(as) do ILAS 
que adquiriram as marmitas, foi um sucesso o nosso almoço 
solidário realizado em outubro em benefício do projeto 
Apreender. As generosas doações recebidas equivalem a mais 
30 aulas de reforço – ou quase dois meses adicionais com duas 
aulas por semana, em dois turnos.  

 

 
 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Em 2022 a Diretoria continuou implementando o plano de atividades 2021/2022 
aprovado na Assembleia Ordinária de março de 2021. Revisões estratégicas periódicas 
foram realizadas a partir de reuniões mensais de monitoramento, sendo o foco 
principal a ampliação paulatina das atividades do Projeto Apreender.  
 
Como parte da estratégia de melhoria contínua da comunicação e da transparência 
nas atividades do ILAS, substituímos nosso grupo por uma página oficial no Facebook, 
criamos um perfil no Instagram (@ILAS_AcaoSocial) e mantivemos um contato mais 
constante via WhatsApp. Nossos boletins periódicos foram encaminhados por e-mail 
e divulgados nos canais online. 
 
ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS 
A 1ª Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 27 de março de 2022. Na ocasião foi 
aprovado o Relatório Financeiro do exercício 2021, com parecer favorável do Conselho 
Fiscal, e o planejamento para 2022.  
 
A segunda assembleia ordinária do ano aconteceu em 20 de novembro e elegeu a 
nova diretoria do ILAS para o biênio 2023/2024. Em assembleia os sócios e sócias 
decidiram investir no Projeto Apreender por mais um semestre, para que o ILAS 
alcance dois anos de experiência no trabalho com reforço escolar para crianças – um 
requisito básico para acesso a editais de concessão de recursos e certos patrocínios. 
Uma revisão da estratégia de atuação do ILAS deve ser realizada no início do segundo 
semestre de 2023. 
 
DIRETORIA 2023/2024 
Durante a 2ª Assembleia Ordinária do ILAS, os sócios (19 em modalidade presencial e 
02 em acesso virtual) elegeram a nova diretoria pelo período de 2023/2024: 

• Presidente: Saenandoah Tiradentes Dutra. 
• Vice-Presidente: Hermes Willian Pooz de Araújo. 
• Tesoureiro: Douglas Vinícius de Santana Pootz. 
• Secretária: Sandra Regina Fischer. 

 

https://shoutout.wix.com/so/3cNr9IOzT/c?w=LoRdYYs3lKLDBYseXUH2pJygdJOslt6nJONwBOyCwCg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9iZjI0MGVmMi01NTdhLTQxYzQtODZhYy1jMzM0MDhjMjNiZTcuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC9hNWEyMmFfODYwMzU3Y2EyZWQ0NDZjNjkxM2UwMGE2N2ViZTIxMjYucGRmIiwiciI6ImUzZTU4MTBkLWQ1MmItNDIyYi0zMTc3LTRiOGMyOWQ5YzM0OSIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/3cNr9IOzT/c?w=vHBLjZQQeCl0VnNqAXPfsB6RMgQ5FpeNcxnMbWx0AlE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaWxhc2RmLm9yZy5ici90cmFuc3BhcmVuY2lhIiwiciI6ImUzZTU4MTBkLWQ1MmItNDIyYi0zMTc3LTRiOGMyOWQ5YzM0OSIsIm0iOiJscCJ9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083361631665
https://www.instagram.com/ilas_acaosocial/
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O Conselho Fiscal manteve a composição 2021/2022: Alcides Corrêa do Nascimento, 
Cintia Ribeiro Alvim Tomm e Cléssia Nunes da Silva. 
 
Tendo em conta a falta de voluntários entre sócios e sócias, grande parte da diretoria 
e todo o conselho fiscal do biênio 2021/2022 aceitaram o desafio de dar seguimento 
ao trabalho em 2023. 
 
MOVIMENTAÇÃO DE SÓCIOS(AS) 
Em 2022 houve a admissão de um novo sócio, Douglas Vinícius de Santana Pootz. 
 

 
 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
 
Em 2022, os investimentos com a expansão do Projeto Apreender foram consideráveis, 
superando a entrada de recursos, que aconteceu principalmente por meio de doações 
regulares de sócios(as), aluguel do terreno do ILAS em Planaltina (DF), contribuições 
individuais e através de campanhas realizadas pelo ILAS. Desta forma, foi necessário 
lançar mão dos valores em aplicação financeira para manter o Projeto Apreender. 
 
A continuidade do Projeto Apreender, que absorve a maior parte dos custos do 
Instituto, depende de ações mais robustas de mobilização de recursos e do 
compromisso de atuais sócios e sócias, que precisam não apenas manter a 
regularidade de suas contribuições, mas também divulgar as atividades do ILAS para 
incentivar a atração de novos contribuintes individuais e institucionais. 
 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2022 
 
ENTRADAS 
Doações Regulares de Sócios R$ 12.776,23 
Doações não Sócios R$ 2.092,12 
Aluguel Terreno R$ 7.200,00 
Doações para Projetos  R$ 5.420,57 
Entradas Diversas R$ 5.969,30 

TOTAL R$ 33.458,22 
 
SAÍDAS 
Funcionários R$ 23.114,49 
Investimentos em Projetos R$ 15.509,43 
Escritório de Contabilidade R$ 7.272,00 
Impostos R$ 6.400,21 
Infraestrutura/Manutenção R$ 3.547,78 
Tarifas Bancárias R$ 832,77 
Despesas com Cartório R$ 263,18 
Saídas Diversas R$ 4.222,54 

TOTAL R$ 61.162,40 
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RESULTADO 
Entradas  R$ 33.458,22 
Saídas R$ 61.162,40 
Resultado R$ 27.704,18 

 
Saldo em CAIXA em DEZ/2022 
Saldo em caixa R$ 147,10 
Conta corrente R$ 913,14 
Aplicação R$ 2.274,10 

SALDO TOTAL R$ 3.334,34 
 
ORIGEM DOS RECURSOS 

 
 
ÁREAS DE INVESTIMENTO 

 
 
A realização da Campanha Educação na Marmita em outubro, o posterior pedido de 
demissão da Acolhedora, desligada em dezembro, um ajuste no valor de 
manutenção/limpeza da Sede e a negociação de honorários contábeis de menor valor 
para o próximo ano, permitiram uma expectativa de saldo suficiente para fazer frente 
aos custos do Projeto no primeiro semestre de 2023. 
 
Sócios e sócias podem solicitar o relatório completo de Tesouraria pelo e-mail 
(tesourariadoilas@yahoo.com.br) ou WhatsApp (61 99158-7374).

38%

6%22%

16%

18%
 DOAÇÕES REGULARES
SÓCIOS

 NÃO SÓCIOS

 ALUGUEL TERRENO

 DOAÇÕES PROJETOS
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mailto:tesourariadoilas@yahoo.com.br
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“E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco também 
colherá pouco; e o que 

semeia com fartura também 
colherá com fartura. Cada um 

contribua segundo tiver 
proposto no coração, não 

com tristeza ou por 
necessidade, porque Deus 
ama quem dá com alegria. 

Deus pode tornar abundante 
em vocês toda graça, a fim de 
que, tendo sempre, em tudo, 

ampla suficiência, vocês 
sejam abundantes em toda 

boa obra”. 
 

2 Coríntios 9:6-8 (NAA) 
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