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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.
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VISÃO
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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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Doe também pelo nosso site www.ilasdf.org.br (via
servidor seguro da PayPal).
Seja “Amigo do ILAS” e receba comunicações exclusivas, convites para nossas atividades e prestações de
contas. Para saber mais ou solicitar sua inscrição, envie
um e-mail para secretariailasdf@yahoo.com.br.

PARTICIPE
SEJA VOLUNTÁRIO(A)
Fale com a gente e conheça as várias formas de contribuir para o trabalho do Ilas, doando seu tempo e seu
talento.
FALE COM O ILAS
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
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MENSAGEM DA PRESIDENTE

interação com as famílias atendidas pela Diaconia Social da Congregação Evangélica Luterana
Martinho Lutero - CELML.

Olhamos para o futuro que se descortina e
nossa “alegria no Senhor” se renova. Afinal, “O
amor de Cristo é que nos move” (2 Co5.14). E
Ele nos sustem, fortalece e nos enche de força
e coragem para trabalhar pelo Seu reino através do serviço ao próximo.
Existe uma frase muito usada que diz mais ou
menos assim: “toda grande caminhada começa
com um simples passo”.

Ao fechar as portas de 2019 e olhar para o que
foi realizado no decorrer do ano, não podemos
deixar de agradecer a Deus por ter nos guiado
em todas as nossas ações e decisões.

Tanto sonhamos com o nosso Projeto Apreender, que almeja oferecer reforço escolar a
crianças em situação de vulnerabilidaade social, buscando oferecer-lhes melhores oportunidades de crescimento. Deus em sua infinta
sabedoria nos permitiu dar um primeiro passo
nesse sentido. E este passo se estruturou no
Projeto Abraçar, que nos permitiu uma maior

As portas estão abertas a você que conhece ou
quer conhecer o ILAS e sua jornada. Venha fazer parte dessa caminhada! Envolva-se na organização das atividades e execução dos projetos
do ILAS, que devem se intensificar em 2020.

E que venha 2020, sob as bençãos do nosso Senhor Jesus Cristo que se doou a toda a humanidade em serviço ao Pai.

Sandra Fischer
Presidente do ILAS
Biênio 2019/2020

3

MENSAGEM DO PASTOR

Por isso, destaco o versículo de Tiago 1.22 “Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos”.

O ILAS é um trabalho de “prática da palavra”
em resposta à Palavra salvadora. A motivação
em servir ao próximo é o amor de Deus.
Queridos amigos, sócios, simpatizantes, colaboradores... do ILAS.

Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que
com amor nos acompanhou e protegeu ao longo de 2019.

Mais um ano vivido. Muitos sonhos alcançados
e compartilhados. Outros, apenas sonhados.
Muitas experiências novas, outras tantas apenas revividas. Diante de tudo, somos gratos a
Deus pela sua presença gracioso, amorosa e
sempre salvadora.

Para que esta prática seja ainda mais intensa,
oramos por novas oportunidades. Que venham
novos projetos, desafios, campanhas... Que
Deus anime a todos no amor de Cristo, sob a
ação do Espírito Santo, a fim de que aconteça
mais e mais a prática da palavra entre o ILAS.
O resultado será a imensa alegria no Senhor e
a grande certeza de que não nos enganamos a
nós mesmos, até porque sabemos que o trabalho no Senhor nunca é em vão.

A todos um feliz e abençoado 2020, renovados
na paz, no amor e na fé em Jesus.
Abraço fraterno.

Para 2020, oramos que Deus nos renove no
Espírito Santo a fim de termos sabedoria e conhecimento necessários para respondermos
ao amor revelado em Cristo.

Klaus Kuchenbecker
Pastor Capelão

4

CONTEÚDO
MENSAGEM DA PRESIDENTE ..........................................................................................................3
MENSAGEM DO PASTOR .................................................................................................................4
PROJETOS EXECUTADOS EM 2019 ..................................................................................................6
1. Projeto Abraçar ..........................................................................................................................7
2. Projeto Inverno ILAS ..................................................................................................................8
3. Projeto BAZAR em FAMÍLIA .......................................................................................................9
4. Projeto Amigos do ILAS .............................................................................................................10
INFRAESTRUTURA .........................................................................................................................11
GESTÃO E COMUNICAÇÃO ...........................................................................................................12
1. Administração ..........................................................................................................................12
2. Ferramentas de comunicação ..................................................................................................12
3. Quadro societário ....................................................................................................................13
RELATÓRIO DA TESOURARIA .......................................................................................................14
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ...................................................................................................17
ESPECIAL:DEPOIMENTOS ............................................................................................................18
AGRADECIMENTO .......................................................................................................................20

5

PROJETOS EXECUTADOS EM 2019
Em 2019 o ILAS executou quatro projetos e uma série de atividades, sendo o Projeto Abraçar seu
principal canal de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Com apoio de sócios(as), Amigos do ILAS, voluntários(as) e departamentos da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero (CELML), de Planaltina (DF).

NOSSOS PRINCIPAIS RESULTADOS:
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1. Projeto Abraçar

O Projeto Abraçar objetiva o acolhimento e um envolvimento maior com as dez famílias que são
atendidas pela Diaconia Social da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero – CELML, de
Planaltina (DF).
Atingimos ao final de 2019, 53 (cinquenta e três) pessoas beneficiadas pela entrega das cestas básicas mensais, destas, 30 (trinta) são menores de 18 (dezoito) anos.
A cada primeiro sábado do mês, no horário das 14 às 16h, além da devoção realizada pelo Pastor
e a entrega das cestas pela Diaconia Social da CELML, o ILAS organiza e desenvolve uma série de
atividades que que buscam melhorar a qualidade de vida e a renda das famílias atendidas, como
palestras eoficinas para os adultos e escola bíblica e atividades lúdicas e recreativas para as crianças, além de lanche para todos.
Para a realização das atividades o ILAS conta com a parceria do departamento de Servas, de Jovens
e com as professoras da Escola Bíblica da CELML, além de voluntários(as) de outras congregações
e profissionais de Planaltina (DF).
Em outubro, organizamos uma programação especial para as crianças, com a montagem de brinquedos (pula-pula e piscina de bolinhas), brincadeiras e distribuição de presentes.
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2. Projeto Inverno ILAS

O Projeto Inverno ILAS foi desenhado tendo como meta contribuir com a erradicação da miséria
e situação de vulnerabilidade da comunidade onde estamos inseridos, refletindo o compromisso
ético, responsável e cristão do ILAS.

Inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco no primeiro objetivo:
“Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”, o projeto conta com ativa
participação de voluntários da CELML que atuam na arrecadação, separação e manutenção das
roupas, para destiná-las em ótimas condições de uso demonstrando o respeito e dedicação a quem
irá recebê-las.

Na edição 2019, recebemos 111 (cento e onze) itens em doação, distribuídos entre CREVIN – Lar
de Idosos, de Planaltina/DF, as dez famílias atendidas pela Diaconia Social da CELML e uma família
oriunda do Maranhão, por indicação da serva Maria Gardênia Freire.
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3. Projeto BAZAR em FAMÍLIA

Este Projeto foi elaborado em parceria com a CELML com o intuito de dar continuidade ao famoso
bazar anual organizado por quatro edições pelo departamento das Servas CELML, mas que no ano
de 2018 não aconteceu.
Assim, em conjunto com os departamentos de Servas e Jovens da CELML, surgiu o Projeto BAZAR
em FAMÍLIA, de caráter permanente com expectativa de realização de edições no mínimo uma
vez a cada dois meses. No ano de 2019 aconteceram cinco edições do projeto BAZAR em FAMILIA:
“Casa & Decor”, “De Tudo um Pouco”, “Festival do Jeans”, “Cute Cute” e “Bazar de Advento”.
Os recursos oriundos do BAZAR em FAMÍLIA tem como objetivo financiar projetos e atividades dos
Departamentos da CELML (JELML, Servas, Diaconia Social) e do ILAS. Em 2019 o Projeto arrecadou
R$ 5.120,35 (deste valor 20% ainda estão por receber).
Parte dos itens arrecadados foi direcionado às famílias apoiadas pelo Projeto Abraçar, que receberam roupas e calçados ao longo do ano.
Para 2020 o Projeto foi reajustado e prevê a realização de três edições: Divas – 08 de março, Dia
dos Pais – 09 de Agosto, e Bazar de Advento – 28 de novembro.
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4. Projeto Amigos do ILAS

O Projeto Amigos do ILAS foi criado com o objetivo de construir uma rede maior de doadores para
a expansão das atividades do instituto, em especial para o financiamento do Projeto Apreender.

O público alvo são pessoas que querem contribuir com o trabalhos do ILAS sem se tornarem sócios(as) ou necessariamente estar presente nas atividades. Assim, por meio do “Amigos do ILAS”,
qualquer pessoa pode fazer doações para nossas atividades, sem precisar se tornar sócio(a).

Com o Amigo do ILAS, esperamos não apenas fortalecer o fluxo de entradas, mas também promover a participação desses doadores no trabalho do Instituto, a partir de uma estratégia de comunicação continuada.

Atualmente temos dez pessoas inscritas no projeto, que realizam doações periódicas.
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INFRAESTRUTURA
Com as atividades desenvolvidas no Projeto Abraçar, apresentou-se a necessidade de termos uma
sala maior, que comportasse as oficinas com as mães no período das chuvas e proporcionasse isolamento acústico para que diversas atividades sejam realizadas ao mesmo tempo.
Assim, foi contratada uma empresa para readequar o espaço de nossa sede com a instalação de paredes drywall com isolamento acústico. Aproveitamos para dar uma manutenção na parte elétrica,
com o reposicionamento de luminárias, e pintura geral.

Também foram realizados a limpeza e o cercamento do terreno do ILAS, localizado ao lado da casa
pastoral da CELML, com o objetivo de trazer uma maior segurança às casas vizinhas e respaldar o
Instituto contra o uso indevido do local.
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GESTÃO E COMUNICAÇÃO
1. Administração
Além de utilizar ferramentas digitais para a comunicação frequente entre seus membros, a Diretoria realizou 14 reuniões presenciais de planejamento e avaliação das atividades executadas. As
reuniões da diretoria acontecem, em geral, no primeiro domingo de cada mês, após o culto na
Congregação Evangélica Luterana Martilho Lutero (CELML) de Planaltina (DF).

2. Ferramentas de comunicação
Para comunicação com seus sócios(as), o ILAS remodelou e lançou, em abril de 2019, o Boletim
ILAS em seu novo formato. Como parte de uma nova estratégia de comunicação, que busca fazer
com que o ILAS esteja mais presente junto a sócios(as), amigos(as) e voluntários(as), a identidade
visual do Instituto também está em processo de atualização, o que inclui nova logomarca e canais
de comunicação.
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Já em junho de 2019, apresentado durante o Congresso Distrital de Servas do DBCO,foi ao ar o
novo site do ILAS, que agora tem endereço com terminação “.org”, que indica organização sem fins
lucrativos: www.ilasdf.org.br. Além do novo endereço, o site tem ainda um novo leiaute e novos
conteúdos, em constante atualização. Além disso, também foi criado um álbum online, onde são
publicados fotos e vídeos das atividades do ILAS: www.flickr.com/ilasdf/.

O ILAS também fez seu registro junto à plataforma PayPal, que, após pesquisa da diretoria, foi
definida como melhor opção para recebimento de doações via internet. Trata-se de um serviço de
excelente reputação e ampla atuação no Brasil e no mundo, sendo usado por comércios e organizações sem fins lucrativos. Um link para uso do PayPal como ferramenta de doação foi inserido no
site do ILAS.

3. Quadro societário
O Artigo 10º do Estatuto do ILAS estabelece que sócios(as) podem ser pessoas físicas ou jurídicas
que se comprometam a contribuir financeiramente para a realização dos objetivos e que subscrevem este Estatuto.
Fechamos o ano de 2019 com 49 sócios(as) efetivos(as). Damos as boas vindas a Edith Severo Neto
Pooz e Lauri Pooz, filiados em 05 de maio. Esperamos realizar grandes feitos juntos.
Agradecemos e nos despedimos do sócio Roberto Krauspenhar que solicitou seu desligamento em
05 de agosto. Muito nos alegrou este tempo que caminhamos lado a lado.
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RELATÓRIO DA TESOURARIA
Como se pode observar na tabela abaixo, em 2019, o ILAS arrecadou R$ 20.786,54 em doações
e investiu R$ 23.556,47. A reforma e manutenção do espaço do ILAS, necessárias para adequado
atendimento às famílias apoiadas pelo Projeto Abraçar e para implantação do Projeto Apreeder,
correpondeu a cerca de 70% das saídas no ano. Foi necessário, assim, utilizar R$ 1.771,07 da sua
poupança, que ao final de 2019 totalizava R$ 18.351,20. Dessa forma, finalizamos o ano com um
saldo negativo de R$ 998,86, devidamente ajustado em janeiro de 2020.
Tabela 1. Recursos financeiros, entradas e saídas em 2019
ENTRADAS – acumulado 2019
Doações de Sócios
Doações Amigos do ILAS

SAÍDAS– acumulado 2019
R$ 15.331,11

Escritório de Contabilidade

R$ 3.640,00

R$ 2.505,00

Infraestrutura/Manutenção

R$ 16.287,74

Venda de imobilizado

R$ 390,00

Entradas Diversas

R$ 2.560,43

Baixa Renda Fixa

R$ 1.771,07

TOTAL

R$ 22.557,61

Despesas com Cartório
Despesas com Eventos do Projeto Abraçar
Tarifas Bancárias

R$ 210,10
R$ 1.409,08

Saídas Diversas

R$ 1.241,17

TOTAL

R$ 23.556,47

R$ 768,38

Resultado no ano de 2019: - R$ 998,86

Devido aos investimentos realizados em 2019, o saldo do ILAS ao final do ano foi de R$ 18.351,20.
Tabela 2. Recursos financeiros, saldo anual
dez/18
Saldo Caixa

dez/19

R$ 257,20

R$ 106,83

R$ 3.356,04

R$ 2.507,55

Aplicação

R$ 17.001,29

R$ 15.736,82

Saldo Total

R$ 20.614,53

R$ 18.351,20

Saldo Banco

O resultado de 2019 mostra que o ILAS ainda precisa diversificar e aumentar a arrecadação para
que possa implementar projetos mais robustos, como o Projeto Apreender. Como é possível observar nos gráficos, a doação de sócios(a) ainda é a principal fonte de recursos do instituto.
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Gráficos 1 e 2. Tipos de entradas e saídas de recursos em 2019

Um ponto positivo é que em 2019, como mostra o primeiro gráfico acima, houve diversificação
no tipo de entradas: além das doações de sócios(as), e Amigos do ILAS, tivemos também entradas
oriundas do Projeto BAZAR em FAMILIA e Desafio LSLB.
O Desafio é um programa da LSLB – Liga de Servas Luteranas do Brasil, voltado para a Ação Social.
Dentro do Desafio LSLB, as Servas da CELML organizaram de julho a dezembro oficinas de culinária
diversas (pizzas, pães, cucas, biscoitos, etc). Parte dos produtos confeccionados era direcionada
aos lanches do Projeto Abraçar, o restante foi vendido e o valor doado ao ILAS para atendimento
do Projeto.
Em 2018, oito “Amigos do ILAS” foram responsáveis por 6% das entradas. Neste ano, apesar de
apenas quatro, a participação foi de 12,6% do total das entradas.
Quanto aos sócios(as), embora sejam a principal fonte de recursos do ILAS, suas contribuições são
irregulares e concentradas em seis sócios(as), que responderam por 75% das entradas em 2019,
como se pode observar no gráfico abaixo.
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Gráfico 3. Contribuições de sócios(as) doadores em 2019

Considerando a concentração de valores em um quantitativo reduzido de sócios(as), tivemos uma
pequena melhora, uma vez que passamos de 12 doadores eentre os 48 sócios(as), em 2018, para
14 doadores em 49 sócios(as) em 2019. A concentração de valores em sócios doadores também
diminuiu. Em 2018 cerca de 70% (setenta por cento) das doações eram centradas em apenas 3
(três) sócios. Neste ano, 6 sócios respondem por 75% das entradas.

Gráfico 4. Participação de sócios(as) nas doações ao ILAS em 2019
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A diretoria do ILAS tem trabalhado para fortalecer as estratégias de mobilização e diversificar a
arrecadação de recursos, no sentido de obter a segurança financeira necessária para aumentar seu
impacto. Também é necessário que os(as) sócios(as) repensem sua participação, tanto com maior
regularidade nas doações como na presença nas atividades cotidianas do ILAS, no planejamento
e nas decisões do Instituto. Como nos lembra Martinho Lutero, “servir a Deus nada mais é do que
servir ao próximo e fazer-lhe bem com amor” (Adventspostille 1522).
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ESPECIAL: DEPOIMENTOS

“Falar do nosso Instituto Luterano de Assistência Social é sempre muito especial... a vontade de
fazer a diferença na vida das pessoas, e dar o melhor a serviço do próximo, é algo que nasce no
coração sem explicação (ou melhor, a explicação é o amor de Deus agindo em nossas vidas).
Compartilhamos o que recebemos, doamos o que podemos (tempo, serviço, ideias, dinheiro) ,
fazemos as coisas de acordo com o que vai em nossos corações, e assim a paixão pelo trabalho
social cresce dia a dia. Dar é muito melhor que receber, e quando verdadeiramente aprendemos e
vivemos isso, o mundo ao nosso redor se transforma. Ficamos mais felizes, e consequentemente
levamos mais amor e alegria à vida de nossos irmãos.
Sou grata por estar acompanhando o Instituto Luterano de Assistência Social desde sua fundação,
trabalhando com pessoas que sempre se doaram para fazer um bom trabalho, mesmo com recursos limitados.
Nestes novos tempos que se abrem, convido você para um olhar renovado em relação ao SERVIR
CRISTÃO, atendendo o chamado de quem precisa um pouco mais da nossa atenção. Fica uma reflexão: O que eu posso fazer pelo meu próximo através do ILAS? ... eis um instrumento de AMOR
em nosso caminho.”

Rosângela Pooz de Araújo
Sócia Fundadora do ILAS
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“Fiquei muito feliz quando recebi o convite do ILAS, para colaborar com o trabalho desenvolvido em parceria com a Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero de Planaltina. Por dois
motivos: o primeiro, foi por poder falar sobre aquilo que faz parte da minha vida profissional: a
educação em saúde bucal. É algo que acredito que faz toda diferença para prevenção de doenças
e melhora da qualidade de vida de um indivíduo e/ou família. E o segundo, é pela oportunidade
de contribuir com as atividades de cunho social desenvolvidas pela Igreja da qual faço parte. Sou
grata a Deus pela chance de auxiliar de alguma forma. Espero ter ajudado e coloco-me à disposição
sempre que for necessário.”

Dra Erica Souza,Odontopediatra
CRO 4482-DF
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“...o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e o próximo. Em Cristo, pela fé, e
no próximo, pelo amor. Pela fé o cristão se eleva até Deus e de Deus se curva pelo
amor; mas sempre permanece em Deus e no amor divino.”
Martinho Lutero, “Da Liberdade Cristã”.
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