JUVENTUDE EVANGÉLICA LUTERANA DO BRASIL

À Igreja Evangélica Luterana do Brasil – Jovens, Servas, Leigos, Comunidades e Distritos.
Assunto: Unidos no Brasil – Intercâmbio Social e Missionário da JELB

Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Com muita alegria, tornamos público a segunda edição do Projeto Unidos no Brasil, o qual é
promovido pela Juventude Evangélica Luterana do Brasil – JELB junto à Igreja Evangélica Luterana do
Brasil – IELB.
Tendo em vista que vivemos em um país de dimensões continentais com cultura rica e
diversificada, o projeto Unidos no Brasil quer oportunizar aos jovens, através de uma ação de
intercâmbio missionário e social, a experiência de experimentar culturas diferentes, de compartilhar seus
dons e vivenciar a comunhão e amor de Cristo em um local diferente.
DOS OBJETIVOS
• Enriquecer e fortalecer os intercambistas por meio da experiência cultural, social e missionária em
uma cultura diferente da sua de origem dentro do Brasil;
• Capacitar os intercambistas no trabalho missionário, social, na evangelização e na liderança;
• Formar laços de amizade entre os intercambistas que participarão da missão e destes com os membros
da Igreja Luterana que os receberá;
• Levar Cristo à população local.
DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
• Este edital estará em constante expansão por meio de seus anexos;
• O intercâmbio é de cunho missionário, de modo que o jovem intercambista deve ir com disposição

para o trabalho voluntário junto à Comunidade Luterana que o receberá;
• Os intercambistas contarão com o apoio da JELB, da IELB e da Comunidade Luterana local ao longo

de todo o seu intercâmbio, recebendo auxílio na recepção, na sua orientação cultural e espiritual, na
obtenção de todas as informações essenciais à viagem, no turismo e na capacitação para a experiência
missionária;
• Em seguida à seleção dos grupos de intercambistas para cada experiência, estes estarão em constante

contato entre si, através de ferramentas online, para se conhecerem e planejarem em conjunto as
atividades que desenvolverão durante a missão.

“Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês; portanto,
continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês”. João 15.9

DOS CUSTOS
• As despesas de alimentação e estadia durante o intercâmbio serão cobertas pela organização do
projeto;
• As passagens e demais gastos pessoais ficam à custa do próprio intercambista.
DOS REQUISITOS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
• Participar ativamente no grupo de jovens e/ou na vida da comunidade da IELB;
• Ter experiência em trabalhos missionários e/ou disposição para envolver-se no trabalho e nas

atividades da comunidade local.
COMO SE CANDIDATAR
• Os jovens interessados no intercâmbio deverão preencher o seguinte formulário de candidatura:

Inscrição – Unidos no Brasil.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
• A seleção será feita pelo Conselho Geral da JELB levando em consideração critérios como o

envolvimento com as atividades da JELB e IELB, experiências missionárias e de liderança,
disponibilidade para planejamento das atividades, dentre outros.
• A seleção será dividida em análise do Formulário de Inscrição e na entrevista com o candidato. A

organização busca identificar os dons, habilidades e compromisso dos jovens interessados por meio
destas fases. A entrevista será conduzida por vídeo chamada (Skype, Hangouts e similares) ou, na
impossibilidade desses, por meio telefônico.

Qualquer dúvida, estamos disponíveis para contato através do e-mail: jelb@jelb.org.br!
Esperamos a participação de vocês!
Em Cristo,
Conselho Geral da JELB

“Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês; portanto,
continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês”. João 15.9

Anexo 01 – Unidos no Brasil – Blumenau - SC
Congregação Evangélica Luterana Bom Pastor
Distrito Vale do Itajaí
DO PROPÓSITO
1. Oportunizar a participação do jovem na rotina de trabalho de uma grande congregação situada na
terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, com todas as suas nuances e cultura fortemente
enraizada;
2. Promover a reflexão sobre as diferentes culturas existentes não as colocando como certas e erradas,
mas apenas como diferentes;
3. Criar convivência entre as lideranças de forma a despertar novas lideranças e promover crescimento
no jovem de acordo com as novas experiências adquiridas;
4. Promover a organização de um evento evangelístico destacando as características inerentes à
organização, ensaios, envolvimento, participação de uma congregação com muito potencial e
múltiplas possibilidades;
5. Oportunizar momentos de evangelismo nas proximidades da Congregação Bom Pastor e em pontos
estratégicos da cidade de Blumenau.

EXEMPLOS DE OPORTUNIDADES QUE O JOVEM PODE SE ENVOLVER
1. Participar do projeto de aula de música conduzindo oficinas de instrumentos como violão, teclado,
vocal, e interagindo com os outros alunos de forma que no final do período possamos fazer uma
apresentação evangelística;
2. Participar ativamente dos momentos de encontro de departamentos, como Jovens, Leigos e Servas,
para conhecer as práticas e compartilhar experiências;
3. Interagir com o grupo do Núcleo de Ensino Prático da Bom Pastor, que ensina princípios de
escotismo para os pré-confirmandos (11 anos);
4. Participar em um projeto de Teatro na congregação, em parceria com a área musical e de dança para
termos uma noite artística e evangelística;
5. Conduzir curso/oficina de gravação e edição de vídeos;
6. Participar de evento missionário na cidade de Gaspar;
7. Conhecer a cultura e realidade própria da região do Vale do Itajaí;
8. Participar do evento “Noite Caipira”, com a mobilização de diversas áreas e departamentos da
congregação.

“Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês; portanto,
continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês”. João 15.9

DO LOCAL
• A experiência ocorrerá na cidade de Blumenau;
• As atividades ocorrerão nas dependências da Congregação Bom Pastor, no bairro Itoupava Norte, na

Congregação Cristo da Vila Itoupava, na Congregação São Paulo de Itoupava Rega e na Congregação
Rei Davi, recém-formada na cidade de Gaspar;
• Toda a infraestrutura para as atividades estará disponível aos jovens, não sendo necessário trazer

materiais;
• A apresentação final será divulgada nos meios de comunicação da Congregação como evento

evangelístico e terá como público alvo os congregados e os moradores próximos da igreja.

DAS DATAS
• Período de inscrição: 07 de maio a 01 de junho de 2019
• Data do Evento: 05 a 12 de julho de 2019

DA HOSPEDAGEM
• Os jovens serão hospedados nas dependências da Congregação Bom Pastor; O espaço dispõe de ar-

condicionado e Wi-Fi Internet.
• Além do quarto, o jovem tem a sua disposição banheiro e cozinha completos e espaço adicional para

estudo/trabalho.

“Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês; portanto,
continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês”. João 15.9

