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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.

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 2019/2020
Presidente: Sandra Regina Fischer.
Vice-Presidente: Saenandoah Tiradentes Dutra.
Secretária: Grazielle Siqueira Girelli.
Tesoureira: Maria Aparecida Tiradentes Dutra.
Capelão: Pastor Klaus Kuchenbecker.
Conselho Fiscal: Alcides Corrêa Nascimento, Cintia Ribeiro Alvim Tomm, Ricardo Girelli.

Participe!
Qualquer pessoa pode contribuir para as atividades do ILAS, seja tornando-se sócio efetivo,
seja por meio de doações ou como voluntário(a) na implementação de projetos ou
organização de eventos.
Para contribuir com recursos financeiros:
ILAS – Instituto Luterano de Assistência Social
Banco do Brasil – Ag. 3264-6 – C/C 10505-8
CNPJ 04.094.588/0001-40
PIX – ilasplanaltina@yahoo.com.br
PayPal (online): www.ilasdf.org.br/doe

Para contribuir com tempo e talentos:
Perguntas, comentários e sugestões:
secretariailasdf@yahoo.com.br
Questões financeiras:
tesourariadoilas@yahoo.com.br
WhatsApp: 61 9158-7374

Visite nosso site: www.ilasdf.org.br

“O justo se interessa pelo direito dos pobres”.
Provérbios 29.7a
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MENSAGENS
Mensagem da Presidente
Dizer que este foi um ano “diferente” é, no mínimo, uma gentileza.
Para toda a humanidade, 2020 foi um ano de muito medo,
insegurança, preocupação.
Mas também este foi um ano onde tivemos a oportunidade de olhar
com mais calma para dentro de nós mesmos e com mais amor para
os que estão próximos a nós.
E ao mesmo tempo que a pandemia ressaltou as diferenças sociais
existentes, ela nos deu a oportunidade de agirmos de uma forma
mais consciente, buscando amenizar as novas dificuldades criadas.
Sandra Regina Fischer
Presidente ILAS
Gestão 2019/2020

Quando Deus olha para seus filhos, vê a obra redentora de Cristo
por nós, e espera que nossas ações reflitam e propaguem este gesto
de amor.
E é com o objetivo de estender a mão do amor e falar de Cristo ao
próximo que o ILAS desenvolve e trabalha seus projetos.
Deus permita que o serviço cresça, que mais pessoas se juntem a
nós e que o ILAS continue sendo instrumento de benção em muitas
vidas.
E para 2021, que possamos “... quebrar as correntes da injustiça [...]
deixar livres os oprimidos [...] repartir o pão com os famintos,
recolher em nossas casas os pobres desabrigados, vestir os que
encontrarmos nus, não voltando as costas ao nosso semelhante”
(Isaías 58:6-7).
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Mensagem do Pastor Capelão
Queridos amigos, sócios, simpatizantes, colaboradores... do ILAS.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso
Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês.
O que dizer deste ano de 2020? O que enfatizar? O que levar para
o novo ano 2021? Foi um ano como qualquer outro. Talvez você
questione a afirmação. Mas, sim. Foi um ano como qualquer
outro. Com os 365 dias, contados entre semanas e meses. Com
muitos desafios, muitos avanços, momentos de recuo, de
alegrias, de realização, de partilha, de aprendizado, de
superação...
No entanto, a diferença ficou por conta de algo que duma
mesma forma impactou, uniu ou desuniu, preocupou, magoou e
entristeceu a humanidade praticamente ao mesmo tempo e que
permaneceu entre nós por muitos dias, meses, a COVID19. Sim,
esta doença, causada por um vírus, deu o tom e a ênfase em
pesquisa, estatísticas, causou luto, mas também alegria por ter
sido vencida ou ainda evitada por muitos.
Apesar deste quadro, o ano foi como qualquer outro quando
olhamos para o cuidado, o amor e a presença de nosso bom
Deus. Nele encontramos o “nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente nas tribulações” (Salmo 46.1).
De uma forma graciosa, o ILAS pôde levar amparo, consolo, ajuda
e cuidado ao próximo, mesmo em meio à pandemia, ao
distanciamento e isolamento social. No espírito cristão, sendo
um instrumento de Deus, sabendo que Deus age através de
meios como pessoas e instituições, o ILAS não esqueceu a sua
visão e a sua missão: levar auxílio e o amor de Jesus ao próximo
em situação de necessidade.
Por isso, fica a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus por ter
abençoado os trabalhos do ILAS com as doações recebidas para
serem levadas aos necessitados. Fica a nossa gratidão a todos
que de alguma forma participaram das doações, da organização,
do planejamento, das orações, para que o ILAS pudesse se fazer
presente nas famílias neste ano atípico de isolamento e de
afastamento entre pessoas.
Fica o desejo de que o amor e o espírito de cuidado ao próximo
cresçam e realmente sejam praticados ao longo de mais um ano
que Deus nos abre e desafia a amarmos o próximo com tudo o
que somos e temos, em resposta ao seu amor e cuidado por cada
um de nós.
Abençoado 2021. Abraço fraterno.

Klaus Kuchenbecker
Capelão ILAS
Gestão 2019/2020
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PROJETOS E ATIVIDADES
Inicialmente, 2020 foi planejado para ser o ano de expansão das atividades do
Projeto Abraçar, como base para execução do Projeto Apreender. Em consequência
das limitações impostas pela pandemia de COVID-19, o ILAS precisou concentrar
suas atividades em ações emergenciais.
Desde dezembro de 2015, quando foi aprovada em assembleia a alteração da sua linha de
atuação, de prestação de cursos profissionalizantes para oferta de contraturno escolar, o
ILAS vem trabalhando em projetos direcionados à família.
Assim, o objetivo atual e prioritário do ILAS é a implantação do Projeto Apreender, que
busca ser a iniciativa de complemento educacional infantil de melhor qualidade em
Planaltina (DF) e quer atender crianças entre 06 e 10 anos de idade, que frequentam escolas
públicas da região e estejam apresentando dificuldades em sua aprendizagem, com baixo
rendimento escolar.
Assim, já a partir de 2019 a diretoria do ILAS começou a executar a estratégia de escalonar
paulatinamente suas ações, a fim de alcançar a estrutura (física e de pessoal) e o fluxo de
recursos necessários à implantação do Projeto Apreender. Para 2020, os principais
objetivos do ILAS eram:
● Ampliar o número de ações educativas oferecidas a crianças e às famílias a cada mês
no Projeto Abraçar;
● Buscar maior envolvimento de sócios e amigos do ILAS nos projetos executados e
nas doações ao Instituto;
● Criar novos canais de comunicação e transparência;
● Mobilizar voluntários para desenvolvimento de um projeto pedagógico e para
realização das atividades de tutoria/reforço escolar;
● Firmar parcerias com doadores institucionais e do setor privado no Distrito Federal
para diversificar as fontes de recursos.
No entanto, com a chegada da pandemia de COVID-19 ao Brasil, e com a publicação de
decretos que suspenderam aulas, bem como atividades não essenciais e com aglomeração
de pessoas, o ILAS teve também que suspender suas atividades presenciais e repensar
formas de atingir e proteger as pessoas atendidas no Projeto Abraçar.
Assim, em 2020 o ILAS concentrou suas atividades em ações de apoio emergencial e buscou
reconectar diretamente com sócios(as) para obter subsídios que permitissem à Diretoria
repensar sua atuação em tempos tão complexos.
Conheça, nas próximas páginas, os principais resultados do ILAS em 2020. Para mais
detalhes, a descrição dos projetos e os relatórios de execução estão disponíveis para
consulta no site www.ilasdf.org.br.

Público: 10
famílias
atendidas, com 30
crianças e
adolescentes.

Projeto Abraçar:
uma oficina
realizada e 48
cestas básicas
entregues.

Ações
emergenciais: 30
kits de higiene
entregues e R$
2.450,00
transferidos à
Diaconia Social
da CELML.

Projeto Inverno
ILAS: 12
conjuntos de
agasalhos infantis
e 16 mantas
doados.
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Abraçar
O objetivo primeiro do Projeto Abraçar é estimular e fortalecer
vínculos entre os membros da Congregação Evangélica Luterana
Martinho Lutero (CELML), a diretoria do ILAS e as famílias
atendidas pelo serviço de Diaconia Social da CELML. Para isso,
são realizadas atividades de convivência, de capacitação e de
formação cristã, acolhendo e fortalecendo também o sentimento
de valorização de cada um como ser criado e amado por Deus e
por seu próximo.
São dez as famílias atendidas pela Diaconia Social da CELML. Das
53 (cinquenta e três) pessoas beneficiadas pela entrega mensal
de cestas básicas, 30 (trinta) são menores de 18 (dezoito) anos,
sendo que o Projeto Abraçar atinge diretamente 42 (quarenta e
duas) pessoas.

Escola Bíblica oferecida às
crianças durante os eventos
do Projeto Abraçar

Com a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia
de COVID-19, foi realizado um único evento no dia 29 de
fevereiro de 2020, que contou com uma devoção realizada pelo
Pastor Klaus. Às crianças foi oferecida escola bíblica com a
Professora Cecília de Sousa, enquanto que os adultos
participaram de uma Roda de Diálogo Saúde Mental conduzida
pela Assistente Social Bárbara Bastos Barbacena. As famílias
também participaram de atividades recreativas oferecidas pelo
Departamento de Jovens da CELML e receberam lanche
preparado e servido pelo Departamento de Servas da
congregação.
É importante lembrar que durante o ano de 2020 o ILAS recebeu
e repassou para as famílias um total de 48 (quarenta e oito)
cestas básicas, entregues por meio da Diaconia Social da CELML.
Por meio do Projeto Abraçar, ao longo do ano de 2020 as
crianças atendidas também receberam material escolar diverso,
como toalhinhas identificadas, cadernos, lápis, caneta etc.
Material escolar doado às
crianças atendidas pelo
Projeto Abraçar

Roda de Diálogo Saúde Mental,
conduzida pela Assistente Social
Bárbara Bastos em 29 de
fevereiro de 2020.
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Inverno ILAS
O Projeto Inverno ILAS busca mitigar a situação de vulnerabilidade
da comunidade onde está inserido, refletindo seu compromisso
ético, responsável e cristão.
Devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, não foi
possível manter o formato das edições dos dois anos anteriores,
quando as doações arrecadadas foram entregues em um momento
de devoção e louvor, realizado em conjunto com os Departamentos
de Jovens e de Servas da CELML. Assim, em 2020 o ILAS optou por
direcionar o Projeto Inverno ILAS às famílias atendidas pelo
Projeto Abraçar.
Agasalhos infantis (acima) e
mantas (abaixo) comprados
mediante pesquisa de preço
em comércio do DF.

Após consultar as famílias quanto ao tipo de doação que melhor
atenderia suas necessidades, concentramos a campanha na
arrecadação de recursos para aquisição de mantas e agasalhos
infantis. Em função da situação de isolamento, as doações
chegaram ao ILAS exclusivamente por meio de depósitos
bancários, totalizando R$ 1.190,31 (um mil, cento e noventa reais e
trinta e um centavos).
Tabela 1. Discriminação de valores arrecadados e gastos no Projeto
Inverno ILAS 2020
Doações
Compra de agasalhos (blusão e calça comprida (12 unidades)
Compra de mantas tamanho casal (16 unidades)
Saldo

R$ 1.190,31
R$ 790,47
R$ 399,84
R$ 0,00

Bazar em Família
O Projeto Bazar em Família, que acontece em parceria com os
Departamentos de Jovens e de Servas da CELML, foi criado como
fonte alternativa de arrecadação de recursos.
Para 2020 estavam previstas três edições, vinculadas a datas
comemorativas, que funcionariam nos fins de semana e durariam
dois meses cada uma. Em decorrência da pandemia de COVID19, em 2020 o Bazar funcionou apenas por um final de semana.
Somadas as cinco edições realizadas em 2019 e a edição única
de 2020, foram arrecadados R$ 6.115,65 (seis mil, cento e quinze
reais e sessenta e cinco centavos), distribuídos da seguinte forma:
15% para o ILAS (totalizando R$ 917,35) e o restante dividido
entre departamentos da CELML (35% para Servas; 35% para
Jovens; e 15% para a Diaconia Social).
O Projeto conta com uma Comissão Organizadora formada por
um representante de cada departamento da CELML citado acima,
um membro da Diretoria ILAS e o pastor da CELML.

O Bazar em Família funciona
nas instalações do ILAS.
Devido à pandemia, os itens
disponíveis foram guardados
para melhor conservação.
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Ações emergenciais
As dificuldades geradas pela pandemia de COVID-19 realçaram as
desigualdades sociais em todo o mundo. Especialistas afirmam que
a higiene pessoal (principalmente lavar as mãos e usar máscara
facial) e o distanciamento social são as melhores forma de evitar a
contaminação e reduzir a proliferação do vírus. No entanto, cerca
de 9,6 milhões de casas no Brasil não tem a estrutura necessária
para que seus moradores possam seguir as recomendações
sanitárias mais básicas, segundo o IBGE. Já a falta de transporte
público de qualidade e a situação de emprego informal impede o
isolamento social, enquanto o acesso limitado ou inexistente à
internet deixa as crianças mais pobres sem acesso à educação.
Como se não bastasse a maior vulnerabilidade à contaminação, um
estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUCRio, registrou em maio passado que as taxas de mortalidade por
COVID-19 são maiores para a população negra e pobre – situação
que dados mais recentes mostram ser um fenômeno global.

Os kits de higiene contêm
itens de higiene pessoal e de
limpeza da casa, distribuídos
em quantidades adequadas
ao tamanho de cada família
atendida pelo Projeto
Abraçar.

O desenvolvimento
humano global pode
cair pela primeira vez
desde que o conceito
foi introduzido em
1990.
O Índice de
Desenvolvimento
Humano é uma
combinação dos
padrões mundiais de
educação, saúde e
expectativa de vida.
Quedas nessas áreas
estão sendo sentidas
na maioria dos países,
ricos e pobres, em
todas as regiões do
mundo
Fonte: Nações Unidas.

A realidade das pessoas atendidas pelo Projeto Abraçar não é
diferente e representa uma barreira às recomendações de higiene
básica, distanciamento físico e permanência em casa, aumentando
a fragilidade dessas famílias.
Assim, compreendendo a importância de um atendimento
diferenciado e complementar neste momento, foi aprovado em
reunião de Diretoria, realizada em 30 de maio de 2020, a
implementação de ações específicas e direcionadas às famílias do
Projeto Abraçar:
1. Kits Higiene: cestas com produtos de higiene pessoal e para casa
entregues às famílias pelo menos uma a cada 2 meses (devido à
duração dos produtos informados pelas famílias). Juntamente
com os kits foram encaminhadas orientações oficiais quanto aos
cuidados e medidas de higiene a serem mantidos neste período,
como medidas de prevenção à COVID-19.
2. Máscaras faciais: 02 (duas) máscaras faciais de tecido foram
entregues para cada um dos membros das famílias sociais, como
parte do primeiro Kit Higiene.
3. Fundo Emergencial Covid-19: repasse mensal no valor fixo de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) à Diaconia Social da CELML,
para atendimento de demandas específicas, conforme
necessidades apontadas pelas famílias.
4. Disponibilização de recursos por solicitação: caso necessária a
aquisição de cestas básicas extras ou se o número de cestas
recebidas em doação for insuficiente para atendimento às
famílias, a Diaconia Social da CELML comunicará ao ILAS que
providenciará o repasse do valor para suprir a demanda.
Aplicadas no contexto de pandemia de Covid-19, estas ações serão
periodicamente reavaliadas, observando-se a situação da doença
no Brasil e as orientações do governo local.
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ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Quadro societário
O Artigo 10º do Estatuto do ILAS estabelece que sócios podem ser pessoas físicas ou
jurídicas que se comprometam a contribuir financeiramente para a realização dos objetivos
e que também subscrevam esse Estatuto.
Em 2020, houve dois desligamentos e duas filiações. Nesse sentido, a Diretoria do ILAS
agradece pelo tempo em que contamos com o apoio da sócia Beti Stahoski, que pediu
desligamento. O Departamento de Servas da Congregação Evangélica Luterana da
Esperança (CELE) também solicitou desligamento, sendo que a CELE continua a ser
representada no ILAS por sua diretoria. Ao mesmo tempo, alegra-nos a chegada de Cléssia
Nunes da Silva Possidônio e Hermes Willian Pooz de Araújo - que o Senhor Deus nos
conceda construir muitos sonhos e projetos juntos!
Pelos serviços prestados ao ILAS em mais de seis anos de trabalho na Diretoria do ILAS, a
Presidente Sandra Fischer recebeu o título de “Sócia Benemérita”, proposto e aprovado na
Assembleia Ordinária realizada em novembro de 2020, conforme processo previsto no Art.
12, parágrafo 2º, do Estatuto do ILAS.
Assim, entre Sócios Efetivos (pessoas físicas) e Sócios Colaboradores (pessoas jurídicas) o
ILAS encerrou o ano de 2020 com 50 (cinquenta) sócios(as).

Reuniões de diretoria
Com as possibilidades de comunicação ampliadas pelo uso de ferramentas digitais, em
2020 foram realizadas 05 (cinco) reuniões de diretoria, sendo que diversos assuntos foram
tratados via Zoom ou WhatsApp.

Assembleias
Em 2020, a primeira Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ILAS
estava agendada para o fim de semana em março que se seguiu
à publicação de decreto em que o Governo do Distrito Federal
proibiu atividades que demandavam aglomeração de pessoas.
Em conformidade ao Decreto, o ILAS suspendeu a realização da
AGO enquanto aguardava liberação das atividades por parte do
Governo.
Tendo esse período de suspensão de atividades se estendido até
meados do segundo semestre, a Diretoria optou pela realização
da Assembleia Geral Ordinária em 22 de novembro de 2020
como AGO única, o que foi aprovado pelos sócios participantes.
A AGO, então, foi realizada de forma mista, presencial com
transmissão on-line, e contou com a participação de 30 (trinta)
pessoas: 18 (dezoito) na forma presencial e 12 (doze) por acesso
virtual.

Devido à pandemia de
COVID-19, apenas uma
assembleia foi realizada em
2020, sendo transmitida
online para permitir a
participação do maior
número possível de
sócios(as).
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Eleição de Diretoria – Biênio 2021/2022
De acordo com o Estatuto do ILAS (Artigo 19, inciso IV), nos anos pares, em Assembleia
Geral Ordinária (AGO) realizada até o dia 30 de novembro, é eleita a Diretoria do ILAS para
o biênio seguinte. Assim, durante a AGO de 22 de novembro de 2020, foi então eleita uma
nova diretoria para gestão de 01/01/2021 a 31/12/2022.
Conheça a Diretoria 2021/2022:

Saenandoah Dutra
Presidente

Hermes de Araújo
Vice-Presidente

Sandra Fischer
Tesoureira

Jacqueline Silva
Secretária

Conheça o Conselho Fiscal 2021/2022

Alcides do
Nascimento

Cléssia Possidônio

Cíntia Tomm

Comunicação
Em 2020 o ILAS continuou trabalhando para melhorar a comunicação com sócios(as) e
parceiros(as), criando ou mantendo constantemente atualizados os seus canais de
comunicação.
Hoje o site do ILAS, www.ilasdf.org.br, oferece notícias atualizadas a cada mês, relatórios
financeiros e de atividades, além de opção para doações online via PayPal. As ações também
são registradas no grupo do ILAS no Facebook e em seu álbum virtual. Além disso, o ILAS
contratou uma linha de telefone celular e criou uma conta no WhatsApp (61 9 9158-7374),
e deu início à (re)organização dos arquivos da última década, para melhorar o registro e a
transparência de suas ações.
Um ponto importante deste ano de 2020 foi a atualização da logomarca do ILAS. Após um
longo processo de reflexão sobre a motivação e os princípios do trabalho do Instituto e
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consulta a sócios(as), uma nova logomarca foi criada com o apoio de um designer
voluntário, Pedro Corrêa.
Partindo de dez palavras-chave (Cristo, amor, vida, instrumento, amparo, voluntariado,
ensino, apreender, crescer, compartilhar), a nova logomarca usa linhas modernas e busca
transmitir a missão do ILAS: "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".
A logomarca dá destaque à mão estendida ao
próximo, que abençoa e, a partir da cruz de
Cristo, inicia um ciclo de amor que não
termina.

Em votação aberta aos sócios e amigos do ILAS, a nova logomarca foi definida e em seguida
aprovada na assembleia ordinária.

Visita à ALAS
Em dezembro de 2020, o ILAS teve a oportunidade de visitar a
Associação Luterana de Assistência Social (ALAS), localizada em
Vitória, no Espírito Santo. A visita teve o objetivo de trocar
experiências no campo da ação social.

Presidente Sandra Fischer e
Pastor Capelão Danilo Fach e
a Tesoureira da ALAS
Waldirene Alves Lorete

A ALAS mantém o Projeto Casa de Apoio Bom Samaritano que tem
como foco a hospedagem de pacientes e acompanhantes de todo
o Brasil que vem à capital do Espírito Santo para atendimento
médico.

“...que vocês quebrem as correntes da injustiça[,] repartam o seu pão com os
famintos, recolham em suas casas os pobres desabrigados, vistam os que
encontrarem nus e não voltem as costas aos seu semelhante”.
Isaías 58.6-7
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Em 2020 o ILAS manteve a diversificação no tipo de entradas, sendo a doação dos
sócios ainda a principal origem de recursos. As despesas diminuíram devido à
suspensão de atividade presenciais. Para implantação do Projeto Apreender
(contraturno escolar), o ILAS deve retomar ações de captação de recursos, enquanto
recomenda aos sócios(as) que retomem as doações e as façam mais regularmente,
assim que possível.

Análise da movimentação financeira: entradas e saídas
Embora a pandemia de COVID-19 tenha restringido a capacidade de captação de recursos
externos, devido à recomendação de isolamento social e especialmente à crise econômica,
em 2020 o ILAS conseguiu manter a diversificação no tipo de entradas, que totalizaram R$
16.952,43, como se observa na tabela abaixo.

Tabela 1. Valores e percentual comparativo da origem de entradas

A doação de sócios(as) permanece como a principal origem de recursos e, devido à
suspensão das atividades presenciais, reduziu-se o percentual de entradas do Projeto Bazar
em Família.

Gráfico 1. Percentual comparativo da origem de entradas
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Como fonte alternativa de recursos, em setembro de 2020 a Diretoria decidiu, e a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) posteriormente homologou, o aluguel do terreno situado
à Avenida Independência, número 10, Planaltina/DF, para a empresa Solo Produtivo, que o
usará para depósito de insumos da loja Vegetal Agronegócios. Além disso, a Diretoria do
ILAS identificou com alegria doações de pessoas que não fazem parte do quadro de sócios
e não são inscritas no Projeto Amigos do ILAS, por meio do qual pessoas fazem doações
mensais periódicas sem a necessidade de associar-se ao Instituto. O ILAS deseja que Deus
permita que estas parcerias se reflitam em serviços nos projetos e atividades no próximo
ano.
Quanto à frequência das doações recebidas, observa-se que em 2020, assim como em 2019,
dois terços dos(as) sócios(as) não fizeram doações ao ILAS. Como se pode observar no
gráfico abaixo, apenas 14 sócios(as) são doadores(as), o que representa 28% de um total de
50 sócios.

Gráfico 2. Percentual de sócios doadores por temporalidade da doação

Da mesma forma, repete-se em 2020 a concentração dos valores doados em um número
pequeno de sócios(as). Conforme registrado na tabela abaixo, em 2018 cerca de 70%
(setenta por cento) das doações eram centradas em apenas três sócios(as). Em 2019 esse
número aumentou para seis sócios(as), que responderam por 75% das entradas. Em 2020,
como consequência da crise econômica enfrentada por causa da pandemia, a concentração
das doações aumentou, isto é, seis sócios(as) concentram 80% do total de entradas:

Tabela 2. Comparativo anual da participação dos sócios no valor das entradas de doações

Embora o ILAS tenha buscado nos últimos dois anos aumentar os canais e periodicidade da
sua comunicação, durante conversas virtuais realizadas com diversos(as) sócios(as) durante
o segundo semestre de 2020, identificou-se que parte significativa dos(as) sócios(as) não
está acessando as notícias amplamente divulgadas, bem como as prestações de contas
efetuadas. A Diretoria do ILAS entende que essa desinformação e a suspensão das
atividades presenciais contribui para o afastamento de sócios(as), o que, aliado ao momento
de crise econômica, reflete-se também na frequência e valores das doações.
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Nesse sentido, é necessário que o ILAS, por meio da sua Diretoria, sócios(as) e
voluntários(as) atuem mais intensa e organizadamente para:
● Captar novos(as) sócios(as);
● Firmar parcerias institucionais;
● Arrecadar recursos por meio de patrocínios e prestação de serviços; e
● Aumentar o número de sócios(as) doadores entre os já filiados, não apenas
relembrando seu compromisso estatutário de contribuir financeiramente para
manutenção do Instituto, como também melhorando continuamente a
comunicação sobre os resultados alcançados e o planejamento para implementação
do Projeto Apreender.
A tabela comparativa 2019/2020 nos permite verificar que houve uma queda de 17% no
valor de doações recebidas dos Sócios e de cerca de 72% nos valores recebidos do Projeto
Amigos do ILAS.
Tabela 3. Comparativo anual de entradas e saídas
ENTRADAS

2019

2020

Doações de Sócios

R$ 15.331,11

R$ 12.718,13

Doações não Sócios

------

R$ 580,00

Doações Projeto Amigos do ILAS

R$ 2.505,00

R$ 715,00

Venda de móveis e utensílios

R$ 390,00

-------

Entradas Diversas

R$ 2.560,43

R$ 2.939,30

R$ 20.786,54

R$ 16.952,43

SAÍDAS

2019

2020

Escritório de Contabilidade

R$ 3.640,00

R$ 3.740,00

Infraestrutura/Manutenção

R$ 16.287,74

-------

Despesas com Cartório

R$ 210,10

R$ 33,60

Despesas com Eventos

R$ 1.409,08

R$ 379,05

Tarifas Bancárias

R$ 768,38

R$ 760,60

Auxílio Emergencial COVIC-19

---------

R$ 2.450,00

Saídas Diversas

R$ 1.241,17

R$ 3.158,17

R$ 23.556,47

R$ 10.521,42

R$ 2.769,93

R$ 6.431,01

OBS: desconsideradas as movimentações de aplicação financeira

RESULTADO

No que se refere a despesas realizadas, como as atividades presenciais foram suspensas em
2020 devido à pandemia de COVID-19, apenas em fevereiro tivemos saída de caixa para o
Projeto Abraçar (Despesas com Eventos). Posteriormente, no mês de junho, parte dos
valores recebidos de Sócios e Não Sócios foi doado com direcionamento exclusivo ao
Projeto Inverno ILAS, motivo pelo qual foi lançado tanto em Entradas Diversas como em
Saídas Diversas. Os valores recebidos com o aluguel do terreno também têm sido lançados
em Entradas Diversas.
Em 2019 os valores de Entradas Diversas foram oriundos do Projeto Bazar em Família e
das doações do Departamento de Servas da CELML dentro do Desafio LSLB. Dos valores
recebidos no Desafio LSLB direcionados ao Projeto Abraçar, resta um saldo de R$ 1.061,08
(um mil, sessenta e um reais e oito centavos).
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Criadas em junho, as Ações Emergenciais em resposta à pandemia de COVID-19 previram
o repasse de um fundo mensal à Diaconia Social da CELML. Este fundo objetivou auxiliar no
atendimento às famílias em suas necessidades diversas, potencializadas por este período
de restrição e isolamento. Ainda dentro do pacote de Ações Emergenciais, os valores
utilizados na montagem dos Kits Higiene estão lançados no item Saídas Diversas. Em 2019,
estas saídas foram prioritariamente com material promocional.
Destaca-se que, impossibilitados de dar continuidade aos projetos presenciais, em 2020
não tivemos custos com Infraestrutura/Manutenção. Nesse sentido, não houve gasto com
a limpeza e manutenção da Sede, que foi realizada por sócios voluntários, e os custos com
a construção de um muro de alvenaria e colocação de portão fechado no terreno do ILAS,
ficaram a cargo da empresa que o alugou.

Conclusão
O ILAS conclui 2020 com um saldo em caixa maior do que em 2019 devido, especialmente,
à redução de despesas causada pela interrupção de atividades presenciais e consequente
suspensão da implantação do Projeto Apreender (contraturno escolar) em decorrência da
pandemia de COVID-19.

Tabela 4. Comparativo e discriminação de Saldo Total – 2019/2020
SALDO
Saldo em Caixa
Conta Corrente
Aplicação

Dez/19
R$
R$
R$

106,83
2.507,55
15.736,82

Dez/20
R$
362,18
R$
680,00
R$
23.852,07

Saldo Total

R$

18.351,20

R$

24.894,25

Conforme já registrado, a avaliação da nossa movimentação financeira aponta para a
necessidade de diversificação e criação de novas fontes de recursos, assim também como
de buscar maior envolvimento de sócios e amigos do ILAS nos projetos executados e nas
doações ao Instituto. Em especial, a implementação e manutenção do Projeto Apreender,
suspensas em 2020 devido à pandemia, demanda a mobilização de novos recursos e
parcerias para os investimentos necessários e para a manutenção mensal da equipe e do
espaço do ILAS.
Estes caminhos e possibilidades já serão objeto de discussão nas reuniões de planejamento
estratégico e operacional a serem realizadas em janeiro de 2021 pela Diretoria 2021/2022,
que convida sócios(as) e parceiros(as) a fazer parte da construção do Projeto Apreender.
VOCÊ é parte desta solução!

“...façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca”.
Lucas 6.35a
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DEPOIMENTOS
Conheça sócios(as), voluntários(as) e beneficiados(as) das ações do ILAS.

“Sempre gostei de me envolver com coisas
da igreja, e admiro muito o trabalho feito
pelo ILAS.
Quando fui convidada, aceitei de pronto,
pois gosto de ajudar, espero estar aqui
para somar, ainda não sei como funciona
a minha área de atuação, mas como dizem:
‘Deus não escolhe os capacitados, ELE
capacita os escolhidos’.
Cléssia Nunes da Silva Possidônio
Sócia ILAS
Eleita para o Conselho Fiscal Biênio
2021/2022

“Estamos sentindo muita falta das
reuniões, das palestras (da dentista, da
nutricionista,
do
advogado),
do
aconchego de todo mundo. Mas com fé
em Deus tudo vai passar. E agradecer a
todos vocês que nos ajudam quando a
gente precisa. Só tenho a agradecer.
Gratidão! Gratidão mesmo, do fundo do
meu coração! Que Deus abençoe a todos
vocês que nos ajudam. Com fé em Deus
tudo vai passar e vamos nos encontrar em
nossas reuniões, nossas atividades. Em
nome do Senhor Jesus!!!”

Stefane Ferreira Souza (21 anos)
Beneficiária do PROJETO ABRAÇAR

Espero fazer um bom trabalho, pois sei
que tudo o que eu fizer, como diz uma
grande amiga: ‘É pouco!’.”

Edilene da Conceição de Souza (41 anos)
Beneficiária do Projeto Abraçar

“Eu gostei muito de participar das
atividades porque aprendi muita coisa,
sobre respeito, responsabilidade, tomar
atitudes, iniciativas, aprender amor ao
próximo, e com a oficina eu amei, pq não
tinha paciência pra aprender nada e eu
aprendi a fazer chaveiros que era uma
coisa que eu pensei que nunca ia aprender
mas aprendi 🙏🏽 e com isso fiz esses
chaveiros e ganhei um dinheiro. Eu
agradeço muito a vocês por ter concedido
esse trabalho maravilhoso... ☺️🥰🥰🥰”
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“Deus sempre foi muito bom comigo. Até
quando parecia só, Ele me surpreende e
me acolhe. Isso me motiva a fazer o
mesmo pelo meu próximo. Não porque
preciso fazer isso para ir para o Céu, mas
sim porque isso é simplesmente o certo a
se fazer. Talvez esse seja o nosso
propósito: tornar esse mundo um
pouquinho melhor, todo dia.”

Jhonatan Francisco dos Santos Jesus (10
anos)
Beneficiário do Projeto Abraçar

Hermes Willian Pooz de Araújo
Sócio ILAS
Eleito Vice Presidente para o Biênio
2021/2022

“Oi, meu nome é Jhonatan. Eu gosto muito
das escolinhas, das brincadeiras que tinha,
as apresentações, e muitas coisas. Do dia
que a gente brincou e tinha que jogar o
círculo dentro da boca da garrafa e
também no dia em que a gente treinava
pra cantar na frente de todo mundo. Eu
queria agradecer por tudo que vocês fez
(sic) por nós, que ajudaram, e tchau. Boa
noite, Feliz Natal e Ano Novo.”

“Ação Social na Igreja é interagir com a
comunidade. A fé em Jesus nos leva a esta
ação em favor do próximo.
Participar da Diretoria do ILAS é viver o
servir ao próximo no amor de Cristo.
Que Deus continue orientando as ações e
os projetos do ILAS.”

Maria Aparecida Tiradentes Dutra
Sócia ILAS
Tesoureira Biênio 2019/2020
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agradecimento a todos os sócios(as), amigos(as) e
voluntários(as) que com muito carinho e amor ao
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A gratidão do ILAS também se estende à professora
Cecília de Sousa, que desde 2019 assumiu a Escola
Bíblica no Projeto Abraçar.
Deus a recompense e abençoe e que possamos retomar
esta caminhada muito em breve.

Aos seus membros, a Diretoria Biênio 2019/2020 agradece o legado e esforços para
continuar firmes em meio ao cenário atual, que sempre servirão de exemplo de coragem,
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“E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas
obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos”.
Tito 3.14
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