Alegres, Jubilai! Igreja sempre em reforma: agora são outros 500
“Nele vivemos, nos movemos e existimos” (Atos 17. 28a)

Secretaria Geral
IECLB nº

256745/17

Porto Alegre, 15 de maio de 2017.
IV/al
Às
Paróquia da IECLB
Assunto: Estatística da IECLB 2017 – Ano-base 2016;

Estimados e Estimadas Presidentes, Ministros e Ministras,
Acolhemos a cada um e a cada uma de vocês na Paz e na Graça do nosso bom Deus, com
as palavras bíblicas desta semana: “Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14.6).
Para a coleta dos dados estatísticos ano-base 2016, desenvolvemos um aplicativo que fará
a agregação hierárquica (Comunidades – Paróquias – Sínodo) de forma automática. Com
essa ferramenta não será preciso fazer a transposição de dados das comunidades para as
paróquias e por sua vez para os sínodos.
Incluímos neste ano alguns itens novos de dados a serem buscados, que auxiliarão nas
análises e na qualificação do planejamento missionário da nossa Igreja. Pelo fato de todas
as coletas estarem centralizadas, o processo de exportação de dados para compor os
resultados da coleta será mais ágil.
Para acessar o aplicativo estatísticas utilize o seguinte endereço em seu navegador de
internet: www.aplicativosieclb.org.br/estatisticas. Você pode entrar também pelo site
www.aplicativosieclb.org.br/central/ clicando em ‘Estatísticas IECLB’. Recomendamos o uso
dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox para cadastramento de coleta. Você
pode baixar o Google Chrome no site www.google.com.br/chrome/browser/desktop ou
Mozzila Firefox em www.mozilla.org/pt-BR/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 por este apoio importante de vocês, auxiliando para que este
manual e formulário cheguem a todas as comunidades.
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Para a agilidade do preenchimento e das demandas geradas com o levantamento de dados,
solicitamos que eventuais dúvidas sejam dirigidas à secretaria sinodal, a qual orientará
comunidades e paróquias, ou buscará orientação junto à Secretaria Geral. Assim que uma
comunidade tem seus dados salvos no sistema, a paróquia e o sínodo poderão ter acesso
aos dados informados, bem como monitorar o preenchimento em seu âmbito.
Desejamos que os dados estatísticos possam contribuir para uma melhor análise da nossa
caminhada como igreja, e 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.

Com nossa imensa gratidão a cada um, cada uma de vocês pelo esforço conjunto, recebam
um grande abraço,

Diác. Ingrit Vogt
Secretária Geral

P. Altemir Labes
Secretário Adjunto para Missão e Diaconia
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