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Igreja da Paz

RELATÓRIO ANUAL 2017
Balanço Sócio Diaconal

A nossa vida é tão passageira. Não devemos perder

nenhuma oportunidade de sermos felizes e fazer os outros

felizes. Muitas vezes, reclamamos do que não temos e

esquecemos de agradecer por tudo o que recebemos. Isto

não só acontece na vida de cada um de nós, mas também

em nossa Comunidade como um todo.

Terminando mais um mandato de três anos como presidente,

estou feliz, e sou muito grata, por ter sido chamada para

esta função. Posso afirmar que fizemos o melhor possível

pela nossa Comunidade. Não fizemos mais, pois a situação

atual do nosso País não o permitiu. Isso em muitos momentos

foi extremamente frustrante.

O nosso lema “As portas da Igreja da Paz estão sempre

abertas para todos que nos procuram” tem sido sempre

nossa maior prioridade e pudemos honrar esse

compromisso.

Nossa grande preocupação e maior problema é a falta de

recursos financeiros. Ainda há muito a ser feito em nossas

dependências, porém, nossas dificuldades financeiras nos

limitam para tomar algumas novas iniciativas.

Dependemos totalmente das contribuições de nossos

membros. As doações que recebemos, esporadicamente,

bem como os eventos especiais realizados, como festas e

bazares, são importantíssimos para podermos honrar nossos

compromissos. Atualmente, está cada vez mais difícil poder

contar com doações de empresas. A realização de todos

os eventos demanda dedicação de inúmeras pessoas por

diversos dias. Somos muito gratos a todos esses incansáveis

voluntários e colaboradores.

Os valores das contribuições dos membros decaíram muito.

A partir de janeiro de 2017, devido a uma exigência do

Relatório da Presidente

TESOURARIA - ANO 2017
Valores de 2017 comparados com 2016

RECEITAS E DESPESA ORDINARIAS    2017    2016
RECEITAS  Valores em R$  Valores em R$ Var %
Contribuições mensais 790.065,20 740.683,36  6,67%
Donativos de Natal   41.153,00   63.554,00
Recuperações de despesas     5.700,14     4.390,00               29,84%

                   TOTAL DAS RECEITAS 836.918,34 808.627,36 3,50%

DESPESAS
Salários, Encargos Sociais e Benefícios 302.103,00 279.570,73 8,06%
Subsistencia Ministerial 329.865,83 329.130,52              19,36%
Despesas c/Autom.-Combustível / Manut  23.496,80                        38.330,70
Aluguéis, Impostos, Taxas   48.381,14                        46.897,15 3,16%
Luz, Água, Telefone   30.188,59   35.770,67
Seguros   33.568,06                        29.812,15               12,60%
Desp c/envio corresp- receb. contrib.                55.575,77   51.790,91                7,31%
F.Solid/Adm.UPSP/Contrib Sinodo IECLB     165.976,19                       167.655,97
TOTAL DAS DESPESAS                          1.052.155,38                      978.958,84  7,48%
Resultado do Exercício
Transferido das Extraordinárias p/ Ordinárias   207.373,67                        82.000,00 -51,17%
Saldo transferido do ano anterior na Adm UP    30.000,00                         7.233,76
SUPERAVIT das Ordinárias em 31/12
na UP, transferido para o ano seguinte

RECEITAS E DESPESA EXTRAORDINARIAS     2017    2016

RECEITAS Valores em R$ Valores em R$ Var %
1 Donativos diversos + Oferta 221.285,39 54.172,59                 308,48%
2 Result. com Festas, Bazares e Eventos 434.635,70 367.902,19  18,14%
5 Demais receitas (Spielkreis/Serv.Social/pastoral carc./

                venda livros/alug salao/tx.casamento/rec.financ) 115.161,68 166.471,73
6 Recuperações diversas  +  sebo   13.669,87   18.007,33

TOTAL DAS RECEITAS 784.752,64 606.553,84                 29,38%

DESPESAS
1 Programas Culturais/Música   67.203,62   40.220,00   67,09%
2 Comunicação   28.043,80   40.518,65
3 Reformas - Manut patrimonio   33.153,31 141.999,75
4 Despesas com festas, bazares, eventos 303.634,30 251.708,71 20,63%
5 Déficit Ordinárias - transf. p/ Ordinarias UP 207.373,67   82.000,00               152,89%
6 Doações e auxilios    7.187,59   21.017,14
7 Prestação serviços e gratific. a terceiros   26.180,97   24.806,89   5,54%
8 Material para escrit., limpeza, fretes,correios   13.270,61   12.068,45                  9,96%
9 Outras desp.(serv.social/invest autom/dizimo IECLB/ desp legais/

livros/mat culto-atividades/viagens/bancárias e outras)   47.356,03   48.596,68

TOTAL DAS DESPESAS 733.403,90 662.936,27 10,63%
Resultado do Exercício   51.384,74
Saldos disponíveis em 31/12   65.337,00  1 3.988,26
Caixa + c/c Banco + Aplicação financeira Johannes Jansen - 1o Tesoureiro

Angélica Pondorf - 2o Tesoureiro

Banco Central, é obrigatória a inclusão do CPF em todos os

boletos de cobrança. Tivemos que atualizar nosso cadastro,

mas o resultado não foi animador. Desafios e problemas

existem na vida de todos. Mas temos certeza que cada um

poderia contribuir com um pouco mais. Apelamos para que

os membros não deixem de contribuir regularmente com a

manutenção de nossa Comunidade.

Gostaríamos de agradecer aqui a todos que têm nos dado

apoio financeiro necessário para que o trabalho proposto

possa ser realizado.

Todos os grupos atuantes em nossas dependências são muito

importantes pela pluralidade e diversificação de atividades

exercidas. Eles são um dos pontos altos de nossa

Comunidade. Por esse motivo, eles fazem anualmente um

relatório específico que pode ser encontrado no relatório anual

da Paróquia.

Quero agradecer a todos os membros do Presbitério pela

harmonia e pelo trabalho conjunto, bem como a todos os

funcionários, voluntários e, principalmente, aos Pastores pelo

empenho em prol da nossa Comunidade. Quero agradecer

em especial a dedicação da Sra. Angelica Pondorf.

Praticamente todos os dias, ela esteve nas dependências da

Igreja da Paz, acompanhando de perto todos os trabalhos.

Peço a Deus que continue a abençoar e protejer essa

Comunidade como sempre tem feito, que mais pessoas se

animem a contribuir com seus dons, habilidades e,

principalmente, com seu tempo e coração para que ela possa

continuar a ter as portas abertas para todos que a

procuram.

  Ingrid Helge Dauch

Presidente
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Plantões:
2ª Feiras: P. Daniel
3ª Feiras: P. Hermann
4ª Feiras P. Daniel
5ª Feiras: P. Roberto
6ª Feiras: P. Hermann
Sábados e domingos alternados entre os pastores.
Reuniões Regulares em diferentes níveis: Presbitério de
Santo Amaro, Conferência de Obreiros, no Conselho da
União Paroquial de São Paulo, no Sínodo e nos demais
órgãos consultivos da Igreja Nacional - IECLB.

  Atividades Gerais da Equipe Pastoral
Elaboração e Confecção de Material
Cabe aos pastores a preparação e confecção de material para os
cultos, boletins e atividades em grupos.

Aconselhamento Pastoral Regular
Individual, por ocasião de um ofício, em grupos, visitas ou por
telefone.

Ações voltadas para as Crianças
Batismos, Culto para crianças, Semana da Alegria, Recreação
Infantil, Ética no Programa Comunitário da Reconciliação, Grupo
de Escoteiros e Bandeirantes, Advento da Criança, Cantinho da
Comunidade e no Centro da Juventude na Reconciliação.

Ações voltadas para os Jovens
Ensino Confirmatório, Coordenação da Equipe de Monitores da
Semana da Alegria, Retiros, Intercâmbios, Escoteiros, Bandeirantes
e Reconciliação.

Ações voltadas para as Famílias
Encontros pré-matrimoniais, Bodas, encontros para os batismos,
encontro para os pais de confirmandos, atendimento terapêutico
individual e grupal, acompanhamento a enlutados.

Ações voltadas à valorização e formação da Pessoa
Orientação Pessoal, seminários, Grupos de Estudos, Curso Vida e
Religião (Curso Básico da Fé), Grupo de Mulheres, atendimento
psicoterapêutico.

Ações voltadas para a 3ª. Idade
Visitação, Encontros: Mais velhos, mais sábios, Grupo de Mulheres,
ações em prol do Lar da OASE e Soc. Ben. Alemã. O Espaço Livre
da 3ª Idade na Igreja da Paz, todas as terças-feiras.

Ações voltadas à valorização Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações, festa, bazares e
excursões. Parceria com a Associação dos Cemitérios Protestantes
– Associação Cristã de Ensino.

Ação Ecumênica
Encontros mensais do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs,
Núcleo Santo Amaro. Relações com a Igreja Católica, Anglicana,
Metodista.

Agradecimentos
Manifestamos nossa gratidão aos membros da Diretoria e do Conselho, bem como aos inúmeros coordenadores/as e voluntários/
as em todas as áreas. Estendemos nossos agradecimentos à Diretoria da OASE, à Associação Cristã de Ensino, Fundação
Heydenreich e do Programa Comunitário da Reconciliação.

Em nome dos pastores, nosso muito obrigado!                      P. Hermann Wille.

Indicadores 2017 - 2016

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA

COMUNIDADE DE
SANTO AMARO

Realizada em 12 de março de 2017

ORDEM DO DIA:

1. A  Assembleia iniciou seus trabalhos
às 09h06. Os participantes assinaram
a lista de presença, receberam a
minuta da AGO de 12/03/2017, da
AGO de 13/03/2016 e o Relatório
Anual das Atividades Comunitárias de
2016 (Balanço Socio Diaconal),
contendo o resumo do Relatório
Financeiro do exercício findo em 31
de dezembro.

2. A presidente, Sra. Helge Dauch,
saudou e agradeceu a todos pela
presença. Compondo a mesa,
juntamente com a Sra. Helge Dauch,
estavam o P. Hermann Wille, o P.
Daniel Meyer do Santos, o Sr.
Johannes Janzen (1.o tesoureiro) e a
Sra. Marli Krause (2.a secretária /
ata).

3. A ata da Assembleia de 2016 foi
lida pela Sra. Marli Krause e
submetida à apreciação do plenário,
sofreu a seguinte alteração: “A
Diretoria da UP define políticas de
planejamento público de 20 milhões
de pessoas” para  “A Diretoria da UP
define políticas de planejamento
público num contexto de 20 milhões
de pessoas.”

4. A presidente, Sra. Helge Dauch,
procedeu à leitura do seu Relatório,
salientando os muitos trabalhos de

ATA
1. Cultos na Igreja da Paz 102 (16: 112)
2. Diversos concertos em datas especiais.
3. Orações Matutinas: durante a semana com

batizados e anúncios de falecimento no
período da manhã.

4. Batismos: 64 (16: 54)
5. Confirmação: 26 jovens (16: 21 + 15 de

fala alemã) PS: Em 2016 não houve Ensino
Confirmatório em língua alemã. Atividade
retomada em 2017/2018.

6. Bênçãos Matrimoniais: 14 (16: 18)
7. Bodas: 04 (16: 06)
8. Sepultamentos: 69 (16: 49)

Comunidades Linguísticas: Letã e Escandinava. Parceria com a Igreja
Luterana Escandinava, situada à Rua Job Lane, 1030 - Alto da Boa
Vista. Tivemos a presença do Rev. Glauco Soares de Lima, P. Roberto
Baptista, ou um dos outros pastores da Igreja da Paz, por ocasião
do culto mensal e de outras atividades decorrentes que demandam
o uso da língua portuguesa.

Em Memória:  Rev. Glauco Soares de Lima (*28.01.1934
+26.12.2017)
Foi primaz da Igreja Episcopal Anglicana e, depois, Bispo do
Movimento Anglicano do Brasil. Além da capacidade intelectual,
D. Glauco se notabilizou por ser, acima de tudo, um pastor e
orientador espiritual. Somos muito gratos por todas as palavras
pastorais que sempre ouvimos dele ao atuar conosco, de forma
ecumênica, na Igreja da Paz e na Igreja Escandinava.

Ação Cultural (música)
A valorização litúrgica dos Cultos, momentos musicais (órgão),
apresentações do Coral Em Canto, Madrigal Voz Ativa e outros.
Coral Mensageiro da Paz, enquanto coral da Comunidade, tem
exercido sua função, marcando alguns momentos especiais ao longo
do ano.

Trabalho em língua alemã
A programação em língua alemã tem diversos públicos:
Pessoas que ainda não falam português (expatriados), pessoas que
têm o alemão como língua materna e pessoas que querem cultivar e
manter seus conhecimentos nessa língua.
O trabalho é realizado em várias áreas:
Formação: Ensino Confirmatório, Cursos de reflexão, Grupo das
Mulheres.
Espiritualidade: Cultos dominicais, Curso de Meditação.
Assistência pastoral e psicológica em língua alemã.
Ofícios: Batismos, casamentos, sepultamentos – a maioria bilíngües.

A Comunidade cultiva interfaces com o Colégio Humboldt, Colégio
Porto Seguro, Instituto Martius Staden, Consulado da RFA, Câmara
de Comércio Brasil-Alemanha, Beneficência Alemã e Lar da OASE.

Pastoral Carcerária
A pastoral em parceria com o Consulado da RFA e com o grupo de
apoio tem levado adiante esse importante trabalho humanitário. P.
Daniel e a Sra. Eva Jugbluht coordenam a atuação nessa área.

conservação do patrimônio que foram
feitos durante o ano de 2016. Aberto à
apreciação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade.

5. O Relatório da Tesouraria foi lido pelo
Sr. Johannes Janzen, que explicou a
existência de um déficit de R$81.097,43,
proveniente do grande investimento em
obras para conservação do patrimônio e
reforma da casa pastoral. O pagamento
mensal dessa dívida está sendo feito para
a UP. Apesar das dificuldades financeiras
atuais, espera-se que o prejuízo para a
UP seja transitório. Após apreciação
pelos presentes, o relatório foi aprovado
por unanimidade.
Sr. Harri Schrammel parabenizou a
Diretoria pelas obras efetuadas. Sr. Faisar
Abbes congratulou-se pela obtenção do
laudo dos bombeiros.

6. O Parecer do Conselho Fiscal,
assinado pelos três Conselheiros,
aprovando as contas do exercício de
2016, foi lido pelo Sr. Hans Kittler.

7. P. Hermann elogiou o trabalho do P.
Jörn durante os nove anos aqui na
comunidade e demonstrou sua satisfação
com a presença do jovem P. Daniel, que
juntamente com sua esposa, Laura, que
tem formação em Diaconia, poderá
continuar o trabalho junto às famílias de
língua alemã.
Salientou a importância de não deixar
descaracterizar o patrimônio da Igreja da
Paz. A cultura institucional tem de
permanecer, mantendo certos traços,
além da parte material, preservando as
características de uma Igreja Luterana.
P. Hermann lembrou ainda os 30 anos de
existência da RECONCILIAÇÃO e
agradeceu à sua Diretoria pelo excelente
trabalho realizado.

P. Daniel, que começou seu trabalho
em outubro, agora já tem uma visão
de tudo que ocorre na Igreja da Paz.
Agradeceu pelo bom acolhimento por
parte da comunidade.
P. Roberto informou sobre a
continuidade satisfatória do trabalho
com as crianças e os jovens.

8. Eleição parcial (1/3) do Presbitério:
Procedida a votação, foram eleitos
para o Presbitério, com mandato de
três anos, o Sr. Richard Lee
Hochstetler e o Sr. Marcos Stahl.
Como representante do Coral
Mensageiro da Paz foi eleita a Sra.
Suzy Lee Sulzbeck.

9. Sr. Isaías Carneiro falou de sua
satisfação em atuar no Coral e Sra.
Ana Cristina Pinto agradeceu pelo
período que representou o Coral junto
ao Presbitério.
P. Hermann falou sobre as
comemorações que ocorrerão no dia
29/10 em homenagem aos 500 Anos
da Reforma Luterana. Os Correios
lançaram um selo comemorativo à
data.
Desejou, ainda, um pronto
restabelecimento ao vice-presidente,
Sr. Mario Schroeder.
Sr. Walter Magenschab parabenizou
todos os envolvidos na condução dos
trabalhos durante o ano de 2016.

10. Sra. Helge Dauch salientou a
extrema importância do
recadastramento de todos os
membros. Pediu a colaboração de
todos para que esse trabalho seja
levado adiante.
Após o agradecimento pela presença
de todos foi feito o convite para o
culto, seguido de almoço comunitário.
A Assembleia foi encerrada às 10h15.
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Spielkreis
Gostaria de iniciar agradecendo a Sra.
Brigitte, que, por muitos anos, fez
parte da equipe, levando à frente o
Spielkreis, onde foi muito presente no
seu trabalho.
O ano de 2017, terminou com 11
crianças e iniciamos o ano de 2018
com sete crianças. Com novo ano, um
novo membro, “Carola”, passou a
auxiliar o trabalho com as crianças.
Com um grupo pequeno, ensinamos
envolvendo a criança no idioma
alemão, brincadeiras, pinturas,
leituras, teatro, etc... O objetivo:
manter o bem estar da criança.
Agradecemos a Comunidade sempre
disponível a nos ajudar.
Cordialmente,       Hermine e Carola

Agradecimento
Brigitte Weinmann coordenou o
Spielkreis, na Igreja da Paz, por
muitos anos. Sua personalidade, seu
envolvimento com as crianças e pais,
deixou um legado singular. As
brincadeiras, a convivência e as
histórias continuarão fazendo parte da
vida de dezenas de crianças e adultos.
Brigitte fez do pátio da Igreja da Paz
um endereço inesquecível para todos
eles. Em nome da Comunidade, nosso
muito obrigado!

Hermann Wille - Pastor

2017 war Brigitte Oltrogges letztes
Jahr im Spielkreis. Sie hat  den
Spielkreis über viele Jahre tief
geprägt. Durch ihre ruhige und
verbindliche Art war sie ein
verlässlicher Anlaufpunkt für Kinder
und Eltern.
Die Friedenskirche dankt Brigitte für
ihr Engagement – in erster Linie
natürlich für die Kinder. Aber auch in
der Gemeinde hat sie ihre Spuren
hinterlassen, nicht zuletzt durch die
Angebote für Kinder auf den
Gemeindefesten.
Genieß deinen Ruhestand, liebe
Brigitte, ob es in Brasilien oder in
Deutschland ist! Wir werden dich
vermissen!

Und wir freuen uns gleichzeitig, dass
der Spielkreis weiterhin in guten
Händen ist, nämlich in den Händen
von Hermine Dresch und seit Anfang
2018 Carola Friesen.
       Daniel Meyer Do Santos - Pastor

“Kinderkirche” -
grupo de crianças
A Kinderkirche é um grupo de
crianças. Toda terça-feira, se reúnem
em média 12 crianças na idade da
escola primária. Brincam, conhecem
histórias bíblicas e conversam sobre
elas, fazem dinámicas pedagógicas,
falam das suas vidas e oram. As aulas,
se orientam no ensino religioso de
escolas alemãs, mas também
enfatizam a necessidade das crianças
de se recuperarem depois da escola.
As mães e os pais das crianças
aproveitam o tempo de aula para
bater um papo em alemão e ver os
livros no SEBO.
No primero culto de Natal, as
crianças da Kinderkirche, juntas com
outras, apresentaram um auto de
Natal.
As famílias  são alemãs expatriadas,
em sua maioria.

P. Daniel Meyer Do Santos

Culto das Crianças

“Deixai vir a mim os pequeninos,
porque deles é o reino de Deus”
Iniciamos as atividades do Culto das
Crianças em 05.02.2017.
Tivemos uma média de 12 crianças a
cada domingo – o número variou de
4 a 35. Cerca de 58% das crianças
participantes do culto tinha menos de
seis anos.
Ressaltamos aqui a festa de 500 Anos
da Reforma Protestante, com a
participação de 35 crianças, parte
delas de outras comunidades de São
Paulo.
O encerramento das atividades
ocorreu no terceiro Domingo de
Advento - 17 de dezembro - com
uma peça de Natal de autoria do

Pastor Roberto. Participaram da peça
oito crianças, com muito entusiasmo,
e do culto outras 25.
A cada dois meses, fizemos uma
reunião para discutir a programação
das equipes e os temas que seriam
abordados nos domingos. Como
todos os anos, o Pastor Roberto
preparou os temas com alguns pontos
de reflexão e sugestões de abordagem
às histórias com as crianças.
Agradecemos a ele por essa ajuda.
Gostaríamos de agradecer também à
equipe que redecorou a sala do Culto
das Crianças, deixando-a muito mais
aconchegante.
Queremos, mais uma vez, convidar a
quem queira participar do grupo de
orientadores do Culto das Crianças.
Nosso objetivo: levar às crianças a
Palavra de Deus de uma forma
divertida e lúdica.
Pedimos a todos que continuem a orar
pelo trabalho com as crianças e por
toda a nossa comunidade. Que Deus
seja o nosso Orientador.

Miriam Wunderlich

Ensino Confirmatório
/ Juventude
O período do Ensino Confirmatório
em português iniciou-se no dia 5 de
fevereiro de 2016 e se encerrou com
o Culto de Confirmação no Domingo
de Ramos, dia 9 de Abril de 2017.
Foram confirmados 26 jovens:
Analaura Vivian Vaders Mora
Anna Marxen Garcia
Beatriz Schuttoff De Melo Barreto
Camily Vitória Dos Santos Thom
Carolina Dastler Moccagatta
Carollina Lodder, Oliveira Dos

Santos Pereira
Florin Yara Neuhaus
Frederico Lang Mitteldorf
Ian Schulke Sartori
Isabella Astrauskas
Johann Wolfgang Hacker Poetscher
Julia Tulha Hochstetler
Juliane Lula Heineken Rodrigues
Karina Astraukas
Laura Braun Carnelossi

Crianças e Jovens

Música

Coral Mensageiro da
Paz

O ano de 2017 foi um ano especial
para a Igreja Luterana e também para
o CORAL MENSAGEIRO DA
PAZ. Tivemos a comemoração dos
500 Anos da Reforma de Martin
Lutero e muitas apresentações
musicais, não só do Coral Mensageiro
como também de convidados.
O coral se apresentou em cultos na
Igreja da Paz seis vezes durante o ano.
Começamos com nossas
apresentações, como em todos os
anos no dia da Assembleia, em 12 de
março. A última apresentação foi no
dia 10 de dezembro, no 2º Advento,
sempre sob a regência de Solange
Gonçalves e Alexandre Leite.
Fizemos algumas apresentações fora
da igreja, como, por exemplo, na
Sociedade Filarmônica Lyra, na
Comunidade Luterana do Campo
Grande e também na Comunidade
Luterana de Santos.
Tivemos concertos com convidados
durante esse ano de Lutero, que
enriqueceram os nossos domingos
musicais:
Coral São Paulo Ensemble, sob
regência do Maestro Sérgio
Assumpção; Orquestra Arte
Barroca ;  Vivavoce “Die A capella
Band”; Orquestra de Cordas
Laetare, sob regência de Muriel

Waldmann: Madrigal Bach, sob
regência do Maestro Rodrigo Vitta;
CoralUsp Jupará, sob regência de
Alberto Cunha; Cantata BWV 78
de Bach, regente convidado Sergei
Eleazar de Carvalho; Cantata
BWV 80 de Bach, regente Rodrigo
Vitta; CoralUsp Sestina, sob
regência de Marcia Hentschel ;
Cantata BWV 56,sob regência de
Solange Gonçalves e Alexandre
Leite; Grupo Vocal Canto Em-
Canto, sob regência de Solange
Gonçalves; Celebração Festiva
para encerramento dos 500 anos da
Reforma com Corais das
Comunidades da UPSP,  regência
de Flávio Lahass; Coral Colégio
Visconde de Porto Seguro, sob
regência de Sérgio Assumpção e Trio
de Metais São Paulo.
A presença dos coralistas em 2017
foi constante e continuamos com
ausência de vozes masculinas, o que
dificulta o trabalho dos regentes.
Fizemos também no final do ano, sob
a coordenação do Pastor Roberto,
visitas às casas de pessoas da
Comunidade que não podem mais ir
aos cultos e também fomos ao
Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
cantar musicas natalinas para os
internados.

Susy Lee Sulzbeck e

Gudrun E. Ottershagen

Madrigalchor
Humboldt
.
Em 2017, o Madrigalchor Humboldt
ensaiou todas as segundas-feiras
(19h30 às 22h) com o nosso regente
Sérgio de Souza, acompanhado pelo
pianista Leonardo Fernandes. Fez as
seguintes apresentações na Igreja da
Paz durante o ano:
Dia 28/05, participando no culto
alemão às 9h e no culto português às
10h30 canções sacras.
Dia 11/06, apresentando um concerto
com a Missa Sti Aloysii de J Michael
Haydn e canções alemãs sobre
Paisagem e Amor, acompanhado pelo
nosso pianista Leonardo Fernandes.
A Missa teve presença de um
quarteto de cordas que também tocou
uma Sonatina de Giuseppe Tartini.
Dia 01/07, acompanhando o culto
especial de despedida de Katrin
Budweg com músicas sacras.
Dia 10/12, apresentando um concerto
com o Glória de A. Vivaldi e canções
natalinas em alemão. O quarteto de
cordas apresentou o quarteto K 157
de W. A. Mozart.
Dia 13/12, fizemos a já tradicional
apresentação de músicas natalinas
tradicionais no Lar de Idosos OASE,
onde somos sempre bem-vindos e
agraciados com bolos e café.
Convidamos todos queira e quem
tenha boa leitura musical para
participar do coral.
O Madrigalchor Humboldt é um coral
feminino, fundado em 1992.

Contato: Andrea
Steiof: (11) 98397-4547

1º. Curso: Auxiliar nos Serviços de Alimentação, 2º. Curso:
Atendente de Lanchonete e o 3º. Auxiliar de Escritório,
em geral, atendemos 49 jovens acima de 14 anos: 11 vindos
do CCA e os demais da comunidade.

ANO de 2017: Colaboradores: 35 / Voluntários: 09 /
Prestadores Serviços: 05

Os Eventos Institucionais beneficentes: 03 bazares na
sede, 01 Bazar de usados na comunidade, participação festa
anual da Igreja da Paz, 01 Bazar de Natal na Igreja da Paz,
participação do Maifest na Igreja da Paz, 01 Feijoada, Festa
Junina na sede, 01 Bingo, com renda anual de R$ 33.206,00.

                                           Rolf Petermann - Presidente
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Lucas Brinkmann Steinhoff
Marco Cappellano
Mariane Lula Heineken Rodrigues
Nathalia Klein
Nicole Kinoff Seifert Borges
Pedro Berrettini
Rafael Lula Heineken Rodrigues
Sophie Annelise Hacker Lago
Thomas Gudmon Mittempergher
Victor Berrettini
Wellington Natan Dos Santos Thom

As temáticas abordadas seguiram
neste ano o planejamento que temos
desenvolvido nesses últimos anos.
Esses temans estão dentro das
orientações da IECLB no trabalho
com jovens no Ensino Confirmatório.
Encontramos entre elas: Os 10
mandamentos, Reforma Luterana,
Batismo, Santa Ceia, Bíblia, Jesus
Cristo. Ainda enfatizamos temas que
consideramos importantes para a
compreensão dos jovens sobre a
nossa igreja, como as origens e a
chegada dos imigrantes no Brasil no
século XIX. Ou temas que fazem
parte da faixa etária e podem ajudá-
los, como Vocação e Ética.

Além dos encontros formais
realizados um sábado ao mês, das 9
às 15h e da presença dos jovens nos
cultos, outros eventos aconteceram e
que tiveram a participação do grupo
do EC. Fizemos um Acampadentro
na Igreja nos dias 25 e 26 de junho
de 2016. E trabalhamos neste dia a
temática sobre Jesus. Além desse,
tivemos mais um passeio. Nos dias 18
e 19 de março de 2017 no Lar
Luterano Belém onde aprendemos
sobre os 10 mandamentos.
Os jovens ainda participaram de
várias outras atividades. No dia 26 de
junho de 2016 tivemos o Culto de
Apresentação dos Confirmandos. A
participação na nossa Festa Anual em
11 de setembro de 2016. Houve
também o Encontro de Confirmandos
na União Paroquial de São Paulo.
Esse evento aconteceu no dia 20 de
agosto de 2016 em nossa
Comunidade. E ainda realizamos na
noite do dia 25 de junho de 2016 o

Encontro/Jantar de Pais e Padrinhos no
salão da Igreja da Paz.
Em 2017 um novo grupo de Ensino
Confirmatório em português iniciou suas
atividades no dia 4 de março de 2017.
Estes jovens serão  confirmados em 25
de março de 2018.

P. Roberto Baptista
e P. Daniel Meyer Do Santos

Ensino Confim. Alemão
A turma de ensino confirmatório em
alemão 2017-18 começou com 13
confirmandos, deles duas meninas e 11
meninos. No fim do ano, um
confirmando voltou com  sua família à
Alemanha. A maioria das famílias é
brasileira de origem alemã.
Nas aulas são tratados temas clássicos
do catecismo com uma pedagogia
contemporânea, integrando debates,
dinámicas em grupo e atividades que
apelam à criatividade e ao espírito crítico
dos confirmandos.
As aulas ocorrem um domingo por mês
e começam depois do culto em alemão.
Além disso, fizemos quatro passeios
junto com o grupo de P. Roberto, três
dos quais com pernoite.

P. Daniel Meyer Do Santos

Semana da Alegria
De 4 a 9 de julho de 2017 aconteceu a
35a Semana da Alegria, cujo tema
esteve ligado de perto às
comemorações dos 500 Anos da
Reforma Luterana, e foi: “Expedição
com Martim”. Procuramos sempre por
temas que no ano em que acontece a
SA tenha um significado importante para
as crianças e esteja de acordo com as
propostas da nossa Comunidade.
Tivemos a presença de 94 crianças na
faixa etária de 4 a 13 anos. Somos
sempre muito gratos pelas crianças e
suas famílias pela participação.
Também agradecemos aos 65
voluntários e voluntárias que nos ajudam
a tornar a Semana da Alegria uma
realidade das mais importantes aqui na
nossa Comunidade.

Os grupos de crianças estiveram ao
cuidados dos 34 jovens que nos
ajudaram neste ano. Parte desses
voluntários são jovens saídos do Ensino
Confirmatório recente ou um pouco
mais anterior além de outros jovens
amigos e simpatizantes da Igreja da Paz.
Além dos jovens temos sempre a
presença eficiente das mulheres
responsáveis pela alimentação de todos
durante toda a semana. Obrigado a
todos!                  P. Roberto Baptista

P. Daniel Meyer Do Santos

Bororós
O Grupo Escoteiro Bororos começou o
ano de 2017 com 113 crianças e jovens
e 33 chefes. As principais atividades
desenvolvidas das seções foram:
LOBINHOS - Além dos quatro
acantonamentos, participamos da
atividade distrital, INTEGRALOBOS.
Atividade desenvolvida pelo 17 DESA
e que contou com a participação dos
lobinhos das nossas alcateias.
Importante: dois lobinhos conquistaram
o nível máximo da sua progressão:
CRUZEIRO DO SUL. ESCOTEIROS
- Acampamentos e bivacs
(acampamento volante ou atividade
externa de 1 dia) foram realizados
praticamente o ano todo (quatro no total),
vale ressaltar algumas atividades:
HIGHLAND GAMES desenvolvida
pelo 17 DESA; MUTECO – regional de
SP; SENIORS - Nossa tropa SENIOR,
realizou quatro acampamentos com
destaque para GPS – em 29/4; e, com o
tema TREKKING, onde fizeram
travessias na PEDRA DO BÁU,
GASODUTO (SP) e no PARQUE
NACIONAL DAS AGULHAS
NEGRAS em ITATIAIA (RJ);
PIONEIROS - Participaram das
atividades distritais, as confraternizações
entre os clãs, acampamentos como o
GPS em 29/4 e ITATIAIA em 07/9 e as
reuniões ordinárias.
Importante salientar que tivemos
participação de três membros do
BOROROS no MOOT da ISLANDIA
em Julho.
Nossos meninos e jovens participaram
ativamente nas atividades junto à Igreja
da Paz, tais como: MAIFEST, Festa
Anual e Festa dos 500 anos da igreja
luterana, e também, do ACGN -
Acampamento Grupo e Núcleo –

 “Cuidando dos Cuidadores”
acompanhado pelo Pastor
Roberto Baptista da Igreja da
Paz em Santo Amaro todas as
2ª feiras e 6ª feiras, para
atender necessidades
individuais e coletivas dos
profissionais;

· Pequenas ações diaconais com
450 crianças e adolescentes,
de dois a 15 anos da sede e
creche;

· Celebrações e momentos em
grupos trabalhando a fé, o
amor dentro da concepção
ecumênica.

· Participação no encontro Inter-
Regional da Rede de
Diaconia - Articulações
Norte/Nordeste/Centro-
Oeste e Sudeste, realizado
entre os dias 29 a 31 de
agosto de 2017, em
Vespasiano/MG,

Colaboradores: 35
Voluntários: 14
Prestadores Serviços: 05

PROJETOS ATENDIMENTO
PÚBLICO ALVO

CCA – Centro para Criança e
Adolescente
Atividade no Contra Turno Escolar de
2ª a 6ª feira 360 crianças e
adolescentes
CEI – Centro de Educação Infantil
Cantinho da Criança - De 2ª a 6ª
feira das 07h30 às 17h30 90 crianças
de 02 a 03 anos
Cantinho da Comunidade -   Oficinas
de artesanato em geral, oficina de
culinária (panificação e confeitaria).
114 pessoas
Catinho da Comunidade - Programa
Jovem Aprendiz 22 jovens entre 14 a
24 anos
Trabalho com Família sede e
creche - Encontros Socioeducativos,
atendimentos individuais e visitas
domiciliares. 380 famílias

Projeto de Odontologia
Tratamento Odontológico
360 crianças e adolescentes

Projeto Multidisciplinar:

Atendimento Psicólogico    108
Atend. Psicopedagógico     85
Atend. Fonoaudiólogico     77

Projeto de CAPOEIRA
Aulas de capoeira   120

CCA (Centro para criança e
adolescente) – Desenvolveu suas
ações pedagógicas baseadas nos
Parâmetros das Ações Socioeducativas
do CCA com uma proposta institucional
fundamentada nos Códigos da
Modernidade do Século XXI de
Bernardo Toro, os Quatro Pilares da
Educação segundo a UNESCO
(aprender a conhecer, fazer, conviver
e ser), Direitos Humanos, Cultura de
Paz e Jogos Cooperativos. No foco do
desenvolvimento da comunicação,
expressão verbal e promoção à leitura,
escrita e corporal, Educação Ambiental,
Jogos e Brincadeiras, Arte e Cultura,
Capoeira.

Tipo                            Nº Usuários

Acolhida/Café Manhã/ Higiene   360
Roda de Conversa                    360
Projeto Multidisciplinar – Psicóloga
                                          25/mês
Projeto Multidisciplinar -
Psicopedagoga                    25/mês
Projeto Multidisciplinar –
Fonoaudióloga                     25/mês
Projeto de Odontologia              360
Atendimento Pastoral                360
Artes Plásticas e Artesanais      360
Comunicação e Expressão        360
Matemática/Raciocínio Lógico/
Jogos                                       360
Esporte/ Jogos                          360
Projeto de Capoeira                    30
Biblioteca Universo das
Histórias                                  360
Educação Ambiental                 360
Higiene, Saúde e Sexualidade/
Prevenção e Orientação às
questões de sexualidade           360
Projeto de Música                     90

Creche Cantinho da Criança
O Centro de Educação Infantil oferece
espaços coletivos privilegiados de
vivência da infância, que contribui para
a construção da identidade social e
cultural das crianças, fortalecendo o
trabalho integrado do cuidar e do
educar, numa ação complementar à
da família e da comunidade,
proporcionando promoção da
educação, proteção, segurança,
alimentação, cultura, saúde e lazer,
com vistas à inserção, prevenção e
proteção à infância.

O CEI Cantinho da Criança atende 90
crianças de dois a três anos e 11 meses,
é organizado em período integral de
10 horas, de segunda à sexta-feira,
fornece cinco refeições diárias. Com
orientação pedagógica e supervisão da
Prefeitura.
As atividades desenvolvidas na
Creche são organizadas, considerando
às áreas de conhecimentos de acordo
com o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil.

Cantinho da Comunidade

O Cantinho da Comunidade já faz
parte da vida da comunidade entre
jovens e adultos da Vila São José, bem
como de regiões vizinhas. Oferecemos
cursos de trabalhos manuais, culinária,
informática, economia doméstica.
Nossa maior recompensa é saber que
desse espaço saem cidadãos
motivados para viver e trabalhar, de
forma livre e digna.
Com a continuidade da parceria
Fundação Heydenreich o projeto do
Programa de Trabalho Educativo
Jovem Aprendiz, com três cursos
validados MTE – Ministério do
Trabalho e Emprego:
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Adultos e Terceira Idade

GRUPO OASE
Nosso pequeno grupo de mulheres da
OASE-Português (média de 12) conta
com participantes assíduas,
interessadas em estudar temas bíblicos
e discutir assuntos da atualidade.
Nossos encontros, contam com a
orientação do P. Hermann que, neste
ano, nos trouxe vários temas
interessantes sobre a vida e obra de
Lutero. Pastor Roberto nos mostrou
filmes sobre Lutero e Katharina von
Bora. Gostamos muito de cantar e de
aprender novas músicas
acompanhadas pelo violão do P.
Roberto. Visitamos o Lar OASE, na
Freguesia do Ó, um programa sempre
muito apreciado. Continuamos
trabalhando com boa vontade na
barraca de Café e Bolos e na
organização da Tômbola na Festa
Anual, em setembro. Promovemos um
bingo para arrecadar fundos para o
Lar OASE e outro para o Lar Girassol
que cuida de crianças. Participamos
com café e bolos na “Maifest”, nos dois
Bazares da Pechincha e no Bazar de
Natal.
Em 29/10/17, foi realizado, na nossa
igreja, o Dia da Igreja, com ênfase nos
500 anos da Reforma, do qual
participamos ativamente.

Marli G. Krause

OASE (Língua alemã)

O grupo da OASE em alemão se
reúne todas às sextas-feiras das 14
às 16hs. Sempre, entre seis e 12
integrantes estão presentes. Algumas
delas assistem ao grupo da OASE em
português. Com muito alegria, o grupo
vivenciou a chegada de novas
integrantes. Mas, tivemos de despedir
de Gerda Wolfsohn, que faleceu em
setembro de 2017 e fora membro do
grupo durante muitos anos.
Uma reflexão sobre um tema religioso,
canções, bate-papo e intercâmbio
sobre temas da vida fazem parte das
reuniões, todo ao redor duma mesa
enfeitada, com bolo e café.

P. Daniel Mayer Do Santos

Lar OASE
Neste ano de 2018, a entidade OASE
– Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas - completa
70 anos de atividade. São 70 anos
de intensivo trabalho e dedicação ao
próximo, principalmente idosos e
crianças.
“Dar mais vida aos anos e não
apenas mais anos à vida” é o lema
da OASE e é isso o que todos
almejam para os moradores no LAR
OASE, na Freguesia do Ó.

quase total, tivemos poucas faltas,
motivadas por problemas de saúde ou
compromissos inadiáveis. Tornou-se
um grupo permanente... de amigos
felizes com os encontros. Que se
encontram, agora também, para
programas externos em conjunto, como
teatros e cinemas que depois são
motivo de discussão.
Em agosto, tivemos uma reunião de 8h
para “Treinamento de
Multiplicadores”. Resultado: estímulos
à criação de novos grupos dentro e
fora do Instituto. Um novo grupo foi
criado e é coordenado por Lourdes
Hubner e Luiz Visconte, às 4ªs-feiras.
Os grupos continuam a se reunir em
2018.

Gustavo Boog

Bazar da Pechincha

Os Bazares da Pechincha, tradicionais
na Comunidade, beneficiam pessoas
necessitadas e atividades sócio
diaconais. O bazar, no mês de março,
obteve um resultado de R$
12.933,00; no mês de agosto, R$
13.801,99.
Nossos sinceros agradecimentos à
equipe que viabiliza a seleção das
doações, a programação e a
realização dos bazares:
Luise Müller, Liliana Grange, Birgit
Ferreira de Souza, Erly Mattioli, Ilona
Born, Rosi Spengler,Lenja Erhardt,
Elli Franz, Ana Lisa Affeldt e Günter
Affeldt.

Contato: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 10

Sebo – Reciclagem
Em 2017, foram arrecadados R$
9.956,00 com a venda de livros, CDs,
LPs, reciclagem, etc. Deste total, R$
1.649,10 foram investidos na compra
de um contêiner para guardar as
doações. Foram adquiridos livros
para distribuição gratuita. Os recursos
da reciclagem, destinam-se a
situações de emergência, apoio às

famílias ligada ao Programa
Comunitário da Reconciliação.
Nossos sinceros agradecimentos às
Sras. Hannelore Horvath e Urzula
Stuckenschmidt.  Além do suporte da
secretaria, novos voluntários/as são
sempre bem-vindos!
Quando: segunda a sexta-feira, das
08h às 17h
Onde: ao lado da secretaria da Igreja
da Paz.
Contato: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 03

Recursos do PraXis

Saldo total em 2017, R$ 21.139,00.
Entradas, uso das salas, Casa Praxis,
arrecadação, Mais Velhos, Mais
Sábios, gastos com palestras. Saldo
da doação do Serviço Social
Esperança, R$ 7.200,00 (recebíveis
1vira6, R$ 6.000,00 – 1.200,00).

Pastoral carcerária

No Estado de São Paulo, há cada vez
menos prisioneiros de nacionalidade
alemã. No fim de 2017, era em média
dez. Por isso, as atividades da pastoral
carcerária tem sido poucas.
No entanto, a voluntária Eva Jungblut
segue com muita fidelidade e
dedicação na sua função: fazer
compras e mandar encomendas aos
prisioneiros depois de serem enviados
seus pedidos ao consulado alemão.
A Igreja da Paz participa auxiliando
na contabilidade das compras.

P. Daniel Meyer Do Santos

Sociedade Beneficente
Alemã (SBA)

Durante duas terças-feiras de cada
mês, o P. Daniel visita a SBA e suas
visitas consistem em cultos
(Andachten) na capela da SBA.
Nesses cultos participam entre dois e

sete moradores, além das cuidadoras.
Esse número, embora baixo, se
mantém ao longo do ano. Alguns
novos moradores se aproximam dos
cultos no decorrer do ano.
Depois dos cultos, P. Daniel faz visitas
nos quartos de várias pessoas que por
diversas razões não assistem ao culto.
O caráter dessas visitas é variado, vão
desde assuntos pessoais até o estado
de saúde de cada morador.
No advento de 2017, P. Daniel foi
convidado a fazer uma pequena
reflexão na festa de Natal da SBA.

P. Daniel Meyer Do Santos

Reconciliação

“A RECONCILIAÇÃO Fazendo a
Diferença: Diaconia e
Transformação”

O Trabalho desenvolvido pelo
PROGRAMA COMUNITÁRIO DA
RECONCILIAÇÃO em 2017 foi de
extrema relevância para as crianças,
adolescentes, famílias e comunidade da
Vila São José, diante de um cenário
social tão obscuro, onde índices de
desemprego, violência e
consequentemente desesperança
batem todos os recordes, a instituição
conseguiu ser a referência de apoio na
superação das adversidades para a
comunidade da Vila São José.
Orgulhosamente pode-se afirmar que
a missão de promover o
desenvolvimento humano para a plena
cidadania de crianças, jovens e adultos,
por meio de atividades socioeducativas
pautadas na: educação para paz,
valores e cidadania, o diálogo e
escuta a convivência e o
fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais; cursos e
palestras para as famílias e
comunidade local, voltados para o
resgate da dignidade, cidadania,
mercado de trabalho e de geração de
renda foi a fórmula e a direção para
conseguir desenvolver um ano com
tantas conquistas.

O trabalho Diaconal e o
Acompanhamento Pastoral:

· Continuidade do projeto:

acampamento anual onde toda família Bororos se encontra,
confraterniza e, é claro, desenvolve as mais variadas
atividades de campo. Esta atividade que aconteceu em 15/6.
O Núcleo Bandeirante Bororos teve em 2017, em média,
110 meninas e adolescentes participando de atividades que
acontecem, dependendo na faixa etária de seis a 21 anos,
de quartas, sextas e sábados, nas dependências da Igreja
da Paz. Temos também 24 membros adultos ativos, entre
coordenadores e diretores do Núcleo Bandeirante. As
meninas participaram de diversos acampamentos ao longo
do ano: em junho foi realizado o ACGN, o acampamento
junto com o Grupo Escoteiro na região de Parelheiros/SP;
em outubro um acampamento estadual no Paraná com as
meninas ramo GUIAS com idade entre 15 e 18 anos.
Também ajudamos no plantio de mudas em vasos que
decoram a entrada do salão. Tivemos atividades com outros
núcleos bandeirantes, no mês de agosto no Parque
Ibirapuera e, em outubro no Parque Villa-Lobos. No final
do ano participamos da atividade no Terminal Rodoviário

Tietê auxiliando os viajantes a enviarem cartas de Natal a seus
familiares.
Associação Cultural Beneficente Bororos – ABC Bororos,
mantenedora do GE e NB Bororos, composta por 10 adultos,
além da responsabilidade financeira e administrativa das
entidades, funciona como elo de ligação com a Igreja da Paz e
promove e viabiliza atividades, tais como: Em maio, a MAIFEST,
festa de congraçamento em parceria com a Igreja da Paz; em
setembro, o ACGN - Acampamento Grupo e Núcleo –  onde
toda a família Bororos se encontra, confraterniza e desenvolve
as mais variadas atividades de campo, e a Festa Anual da Igreja
da Paz. Em outubro de 2017, incentivamos a participação da
família Bororos nas comemorações dos 500 anos do Luteranismo
no mundo, que ocorreu na Igreja da Paz, reunindo todas as
paróquias luteranas em São Paulo. O ano terminou com a
cerimônia da Passagem, com jovens passando para a progressão
seguinte, a tradicional Festa de Natal e o campeonato de futebol
que reúne jovens, pais e coordenação e chefia.

Diretoria Bororos

No final de 2017, o LAR tinha 41
moradores e 43 funcionários, além de 3
autônomos. A média de idade de nossas
moradoras é 86 anos. Para o bom
atendimento aos idosos e levando em
consideração os turnos do dia e da
noite, além de folgas, férias e faltas dos
funcionários e com o intuito de não
prejudicar nenhum setor é necessário
esse número elevado de funcionários.
A nutricionista faz o acompanhamento
de todas as necessidades alimentares de
cada um dos moradores. A médica bem
como a equipe de enfermagem fazem o
atendimento aos idosos. A equipe de
fisioterapia e de dança sênior ajuda na
ativação física dos moradores.
O acompanhamento espiritual dos é feito
por um Pastor e um Padre: mensalmente,
são realizados dois cultos e uma missa
na capela do LAR.
Sempre são organizados eventos para
entretenimento dos idosos. O grupo de
voluntárias do LAR alegra e diversifica
a vida das moradoras.  Membros das
Comunidades visitam regularmente o
LAR, o que proporciona momentos
especiais para os moradores. Esses
grupos também realizam atividades para
apoiar financeiramente o LAR.
A Vigilância Sanitária controla todos os
setores, e exigências legais são todas
atendidas.
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Bazar de Natal
O Bazar de Natal foi um sucesso em
todas as suas frentes. Nos três dias de
evento tivemos um número expressivo
de público, em torno de 1.800
visitantes.
Destacamos o alto nível dos
expositores, que com artesanato
criativo e de qualidade atraem cada vez
mais o público.  Não só artesãos com
seus trabalhos manuais fazem sucesso
em nosso bazar, mas também
expositores com tradicionais quitutes
natalinos, Tais como: biscoitos,
Lebkuchen e Stollen. Outro destaque
de sucesso é o almoço, oferecido no
sábado e no domingo. Comida caseira
de qualidade, com opção vegetariana,
sempre muito elogiada.
O bazar obteve um excelente
resultado. Arrecadamos R$
61.407,76 em comparação ao ano de
2016, cujo resultado foi R$
56.582,96. O total das despesas com
o Bazar somou R$ 22.266,78. Esse
significativo aumento nas vendas
representa o retorno do aquecimento
da economia. Some-se a isso, o fato
de que cada vez mais, as pessoas
estão dando valor ao produto
artesanal, distanciando-se da grande
massa industrializada.
Este ano tivemos o Espaço Solidário,
em que alguns comerciantes do

Mercado Municipal de Santo Amaro
puderam expor e vender seus
produtos. Esta iniciativa visa ajudar a
amenizar os prejuízos sofridos pelo
incêndio que destruiu o prédio do
Mercado Municipal. As vendas foram
um sucesso e todos ficaram felizes e
agradecidos com a oportunidade e o
resultado.
Mais uma vez, o Bazar de Natal foi um
sucesso, graças à incansável
participação dos funcionários e dos
voluntários.

 Carla Ottershagen Julio
Coordenadora do Bazar

Al-Anon
O álcool é um solvente espetacular
ele dissolve:
• Familiares
• Casamentos
• Amizades
• Empregos
• Contas Bancárias
• Neurônios
Mas não dissolve problemas!
Em cada copo de bebida alcóolica há
lagrimas de mãe, esposa e filho.
Por isso o Al-anon funciona como um
caminho de recuperação para os
familiares de alcóolicos.
Com reuniões semanais de 2 horas são
feitos estudos da literatura e partilha de
sentimentos e esperança para os
familiares enfrentam.

É um grupo auto suficiente que está
sempre aberto para os que estão
precisando de ajuda.
É gratuito e oferece esperança para
aqueles que chegam sem nenhuma.
Através do programa dos 12 passos
vamos aprendendo a viver um dia de
cada vez, com o enfoque na nossa
recuperação.
O Al-Anon não recupera o alcóolatra,
mas abre um novo horizonte para o
familiar envolvido.
O alcoolismo não tem cura mas o
familiar busca a sua própria cura
emocional.
O Alcóolatra que se dispõe a reuniões
do AA (alcóolatras Anônimos ) ele
inicia sua recuperação sabendo que a
sua cura é não tomar o primeiro gole.
O Grupo Paz e Serenidade acontece
as 4° feiras das 15  às 17 horas. No
salão desta igreja, e mais uma vez
gostaríamos de agradecer a Igreja
Luterana que nos acolhe e
disponibilizando este espaço de
convívio.

Instituto Praxis
A partir dos seus núcleos de
Assistência à Saúde e
Desenvolvimento Comunitário, o
PraXis abre espaços de atendimento
individual, grupal, assessora e
desenvolve projetos necessários para
a ação sócio-diaconal da
Comunidade.

A coordenação do PraXis teve como
integrante os seguintes profissionais:
Luiz Fernandes Visconte, consultor -
Gustavo Boog, consultor – Madalena
Boog, terapeuta -  Marcelo Policarpo,
consultor - Glauco Soares de Lima,
teólogo e advogado - Maria Elvira
Polimeno Valente e Francisco Valente,
psicanalistas - Hermann Wille,
coordenação comunitária - Hannelore
Horvath e Urzula Stuckenschmidt,
voluntárias. Dr. Ernst Oldrogge,
oftalmologista.

1 - Carreira & Vida
2 - Mais Velhos, Mais sábios
3 - Atendimento individual

(psicanálise)
4 - Grupos de autoajuda
5 - Supervisão (ajuda a ajudadores).
6 - 1vira6 (microcrédito).
7 - Sebo (venda, distribuição e
reciclagem de livros).

Contatos: Luiz Visconte, Gustavo
Boog, Hermann Wille
Secretaria da Igreja da Paz,
tel.: 5181-7966
E-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 10

Atendimento
Psicanalítico
O Praxis mantém, há cinco anos,
através dos profissionais Maria Elvira
Polimeno Valente e Francisco Valente,
um serviço de aconselhamento e
terapia psicanalista para a
Comunidade e pacientes sem
vinculação religiosa. São clientes
particulares ou encaminhamentos por
orientação dos pastores.
No ano de 2017, foram atendidas
pessoas em sessões semanais, para
aconselhamento, orientação
psicológica e tratamento psicanalítico.
O valor cobrado considera a
capacidade financeira dos usuários.
Também ocorrem atendimentos
gratuitos, mediante taxas simbólicas.
Parte dos valores recebidos destina-
se ao Praxis pela utilização das salas.

Quando: segundas e quartas-feiras -   Onde: Casa PraXis, Igreja da Paz
Contato: tel.: (11) 51817966   -    Colaboradores: 02

MÊS PACIENTES                                            SESSÕES
Janeiro 02 06
Fevereiro 08 24
Março 08 32
Abril 07 28
Maio 05 21
Junho 06 24
Julho 06 21
Agosto 06 24
Setembro 06 24
Outubro 06 29
Novembro - -
Dezembro - -

Observações:
1. A média de atendimento foi de uma sessão por semana, por paciente;
2. foram considerados atendimentos pagos e atendimentos gratuitos;
3. não houve atendimento nos meses de novembro e dezembro.

Maria Elvira Polimeno Valente / Francisco Valente
Psicanalistas

Carreira & Vida
Diálogo com profissionais experientes sobre questões de carreira e vida,
abordando os desafios de cada faixa etária. A intenção é compartilhar indagações
e buscar soluções.

Mais velhos, mais sábios
Ocorreram 10 reuniões mensais ao longo do ano, aos sábados, das 9 às 12h,
tendo alcançado um total de 330 participantes. Os temas abordados foram:
• Correndo do sedentarismo – Saul Bekin
• Mandalando – Cristiane Boog
• Como os avós podem ajudar na formação de seus netos – Cida Almeida
• Reestruturando a vida após as perdas: saudades, perdas e reestruturação

- Luiz Antonio Manzochi
• Como manter sua boca e dentes saudáveis - Dr. Sergio Prado de Mello

Junior
• Escrita criativa: usando a imaginação para achar a sua voz - Mônica

Reiche
• Tele trabalho e as novas formas de comunicação para os idosos – Cleo

Carneiro
• Nossa vida emocional no envelhecimento – Ana Maria Arantes
• Os 500 Anos da Reforma – Pastor Hermann Wille
• Usando a  análise transacional para viver de fato a melhor idade –

Floriano Serra

Diversas pessoas estiveram em quase todos os encontros. Nossa percepção: os
participantes gostam muito das reuniões, tanto para aprendizagem como para
relacionamento social. A abordagem com exercícios e dinâmicas favorece isso.
Todos os apresentadores trabalharam de forma voluntária.

Partilha de Sabedoria

Atende às necessidades dos idosos de compartilhar experiências de vida, falar e
ser ouvido. Temos um total de 14 pessoas, num grupo fixo, coordenado por
Magdalena Boog e Keiko Narita, às 2as. feiras, das 14 às 16h. A presença foi

Com o aumento da idade média da população, há muitas
pessoas idosas que precisam ser atendidas de forma
adequada. A maioria das famílias não tem como proporcionar
ao seu idoso a atenção necessária em seu domicílio. O Lar de
Idosos da OASE destaca-se pela maneira como é conduzido
pela sra. Renate Burr. Ela é a gerente no Lar de Idosos OASE
desde 1999. Tratamento e atendimento personalizados e
humano são a alegria e conforto dos idosos.
Acreditem, o custo para um atendimento de qualidade de um
idoso não é nada baixo.
Atualmente, está muito difícil contar, como em anos anteriores,
com doações de empresas nacionais ou entidades do exterior.

Ingrid Helge Dauch
 Presidente da OASE

A atual situação financeira da OASE está muito, mas
muito problemática.
Queremos ressaltar que as contribuições são muito
importantes para que possamos continuar a realizar o
nosso trabalho da melhor forma possível e assim atender,
de maneira especial, os idosos moradores do LAR
OASE, proporcionando a todos eles uma vida digna,
conforme nosso lema: “Dar mais vida aos anos e não
apenas mais anos à vida.”


