Igreja da Paz

TESOURARIA – ANO 2018
Valores de 2018 comparados com 2017

RECEITAS E DESPESA ORDINARIAS
RECEITAS
Contribuições mensais
Donativos de Natal
Outras receitas
Recuperações de despesas
TOTAL DAS RECEITAS

2017

Valores em R$
784.318,79
47.103,40
41.711,78
54.365,24

Valores em R$
790.065,20
41.153,00
5.700,14

927.499,21

836.918,34

Var %
-0,73%
14,46%
100,00%
853,75%

311.426,45
382.518,73
24.872,05
50.524,13
30.764,95
44.567,13
57.918,61
167.603,67
1.070.195,72

302.103,00
392.865,83
23.496,80
48.381,14
30.188,59
33.568,06
55.575,77
165.976,19
1.052.155,38

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Transferido das Extraordinárias p/ Ordinárias
Saldo das Ordinárias na UP em 31/12

(142.696,51)
201.030,00
(627,60)

(215.237,04)
207.373,67
(58.961,09)

Balanço Sócio Diaconal

10,82%
3,09%
-2,63%
5,85%
4,43%
1,91%
32,77%
4,22%
0,98%
1,71%
-3,06%

RECEITAS E DESPESA EXTRAORDINARIAS

2018

RECEITAS
Donativos diversos / Ofertas
Result. com Festas, Bazares e Eventos
Recuperações diversas + sebo
Demais receitas (Spielkreis/Bororos/pastoral carc.
/venda livros/aluguel salão/tx.casamentos
/receitas financeiras)
TOTAL DAS RECEITAS

Valores em R$
233.018,94
439.728,22
24.320,10
119.158,83

Valores em R$
221.285,39
434.635,70
13.669,87
115.161,68

Var %
5,30%
1,17%
77,91%
3,47%

816.226,09

784.752,64

4,01%

39.405,58
14.844,21
62.951,36
295.821,08
231.030,00
32.078,28
43.396,59
11.593,50
55.376,63

67.203,62
28.043,80
33.153,31
303.634,30
207.373,67
7.187,59
26.180,97
13.270,61
47.356,03

-41,36%
-47,07%
89,88%
-2,57%
11,41%
346,30%
65,76%
-12,64%
16,94%

786.497,23

733.403,90

7,24%

29.728,86

51.348,74

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2018
Relatório da Presidente

DESPESAS
Salários, Encargos Sociais e Benefício
Subsistencia Ministerial
Despesas c/Autom. - Combustível / Manut.
Aluguéis, Impostos, Taxas
Luz, Água, Telefone
Seguros
Desp c/envio corresp - receb. contrib.
F.Solid/Adm.UPSP/Contrib Sinodo IECLB
TOTAL DAS DESPESAS

DESPESAS
Programas Culturais / Música
Comunicação
Reformas – Manutenção do patrimônio
Despesas com festas, bazares, eventos
Déficit Ordinárias - transf. p/ Ordinárias UP
Doações e auxílios
Prestação serviços e gratificação a terceiros
Material para escrit., limpeza, fretes, correios
Outras despesas (legais/livros/mat culto/atividades
/viagens/bancárias e outras)
TOTAL DAS DESPESAS

12

2018

2017

INVESTIDORES SOLIDÁRIOS

500.000,00

0,00

SALDOS DISPONÍVEIS EM 31/12
Caixa + c/c Banco + Aplicação financeira

595.065,86

65.337,00
Johannes Jansen – 1º Tesoureiro
Richard Hochstetler – 2º Tesoureiro

O ano de 2018 foi marcado por relevantes desafios
e, acima de tudo, pela superação constante de um time de
pastores e voluntários, que realizam e fazem a diferença.
Por isso, inicio este documento manifestando, em
nome da Igreja da Paz, o nosso sincero agradecimento,
em especial pelo expressivo apoio e engajamento de leais
membros e simpatizantes. Não fossem eles, não teríamos
alcançado resultados expressivos frente ao delicado
cenário que estamos enfrentando.
Os tradicionais eventos, festas e projetos descritos
neste relatório tiveram resultados distintos, contudo
gratificantes.
Realizamos dois eventos inovadores em 2018: o
pequeno Bazar da Páscoa e o Bazar do Dia das Mães
que aconteceu junto com a animada “Maifest”. Felizmente,
as duas iniciativas foram bem-sucedidas.
Outro importante marco foi a Festa Anual da Igreja.
Um momento sublime de confraternização e reencontros,
onde compartilhamos sorrisos e bons sentimentos.
A Semana da Alegria, evento sempre aguardado
com expectativa pelos jovens, foi de grande sucesso.
Contamos com a participação de 84 crianças, 34 monitores
e uma equipe de suporte de 31 voluntários.
Destaque também merecem o Bazar de Objetos e
Roupas Usadas, assim como, a venda de Livros Usados,
que sempre contribuem com ótimo resultado e,
particularmente, satisfação dos visitantes.
Desejo citar o relevante número de eventos
musicais, (26 no ano), que abrilhantaram os domingos,
além das numerosas participações durante os cultos, de
corais, solistas e músicos. As apresentações mostraram
um crescimento técnico, com música de alta qualidade.
Somos gratos por acolher belíssimas apresentações,
principalmente dada a excelente acústica da Igreja da Paz.
Estes valorosos momentos musicais incentivam e
promovem a arte, contribuindo nas atividades sociais e

culturais de nossa comunidade. O concerto do jovem e
virtuoso pianista Cristian Budu, que nos presenteou com
envolvente recital, foi uma grande honra para nós e para o
numeroso público, que teve o privilégio de ouvir e se
emocionar com um repertório de altíssimo nível em nossa
Igreja.
Comemoramos o jubileu de 70 anos do Lar OASE,
espaço de convivência de idosos, onde o cuidado, carinho
e qualidade de vida são priorizados.
Com o retorno à Alemanha do Pastor Guilherme
Nordmann, da Paróquia de Vila de Campo Grande em
maio de 2018, a Igreja da Paz, através do P. Roberto
Baptista, abraçou o trabalho espiritual e administrativo
daquela comunidade.
Encerrando o primeiro ano da atual gestão, expresso
novamente a minha gratidão pela oportunidade e
confiança.
Agradeço aos pastores pela orientação,
compreensão e esteio. Agradeço à diretoria, presbitério,
líderes de grupos, representantes de atividades
comunitárias, conselho fiscal, suplentes e a todos os grupos
e colaboradores da comunidade de Santo Amaro, pela
união e engajamento demonstrados neste período.
Cabe especial reconhecimento à dedicada gerência
e equipe que cuidam de nossa Igreja com tanto
envolvimento.
Otimistas, seguiremos contando com os fiéis
membros que nos têm acompanhado e fortalecido, com
apoio e fé nos trabalhos aqui desenvolvidos. Esperançosos
na retomada gradual da economia, vamos em frente com
todas as forças e que a paz nos acompanhe nesta
caminhada em 2019!
Muito obrigada!
Angelica Nelzow Pondorf
Presidente

Indicadores 2018 - 2017

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Cultos na Igreja da Paz 106 (17: 102)
Diversos concertos em datas especiais
Orações Matutinas: durante a semana com
batizados e anúncios de falecimento no
período da manhã
Batismos: 56 (2017: 64)
Confirmação: 22 jovens em português e 13
em alemão
2017: 26 no em grupo português.
2018: retomado o grupo em alemão
Bênçãos Matrimoniais: 12 (2017: 14)
Bodas: 03 (2017: 04)
Sepultamentos: 42 (2017: 69)

Plantões:
2ªs feiras: P. Daniel
3ªs feiras: P. Hermann
4ªs feiras: P. Daniel
5ªs feiras: P. Hermann
6ªs 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
Comunidades Linguísticas: Letã e Escandinava. Parceria com
Cabe aos pastores a preparação e confecção de material a Igreja Luterana Escandinava, situada à Rua Job Lane, 1030
para os cultos, boletins e atividades em grupos.
- Alto da Boa Vista. Tivemos a presença do P. Roberto
Baptista, ou um dos outros pastores da Igreja da Paz, por
Aconselhamento Pastoral Regular
ocasião do culto mensal e de outras atividades decorrentes
Individual, por ocasião de um ofício, em grupos, visitas ou que demandam o uso da língua portuguesa.
por telefone.
Ação Cultural (música)
Ações voltadas para as Crianças
A valorização litúrgica dos Cultos, momentos musicais (órgão),
Batismos, Culto para crianças, Semana da Alegria, Recreação apresentações do Coral En-Canto e outros. Coral Mensageiro
Infantil, Ética no Programa Comunitário da Reconciliação, da Paz, enquanto coral da Comunidade, tem exercido sua
Grupo de Escoteiros e Bandeirantes, Advento da Criança, função, marcando alguns momentos especiais ao longo do
Cantinho da Comunidade e no Centro da Juventude na ano.
Reconciliação.
Trabalho em língua alemã
Ações voltadas para os Jovens
O trabalho em língua alemã faz parte do trabalho da
Ensino Confirmatório, Coordenação da Equipe de Monitores comunidade em geral, mas tem um público alvo especial:
da Semana da Alegria, Retiros, Intercâmbios, Escoteiros, pessoas que passam poucos anos morando no Brasil e falam
Bandeirantes e Reconciliação.
pouco português (expatriados) e pessoas que têm o alemão
como língua materna e muitas combinações.
Ações voltadas para as Famílias
O trabalho em si, se realiza de forma muito parecida que outro
Encontros pré-matrimoniais, Bodas, encontros para os
trabalho na Igreja: cultos, dominicais, atividades com crianças
batismos, encontro para os pais de confirmandos, atendimento
e confirmandos, grupo da OASE, visitas a moradores no lar
terapêutico individual e grupal, acompanhamento a enlutados.
de idosos (SBA), assistência pastoral. Ofícios (batismos,
casamentos e sepultamentos) quase sempre são bilíngues (ou
Ações voltadas à valorização e formação da Pessoa
só em português).
Orientação Pessoal, seminários, Grupo de Mulheres,
atendimento psicoterapêutico.
A Igreja da Paz cultiva contatos com diversas instituições da
comunidade de língua alemã em São Paulo: Consulado-Geral,
Ações voltadas para a 3ª. idade
AHK (Câmara de Comércio Brasil-Alemanha), Sociedade
Visitação, Encontros: Mais Velhos, Mais Sábios, Grupo de Beneficente Alemã, Sociedade Filarmônica Lyra e diversos
Mulheres, ações em prol do Lar da OASE e Soc. Ben. Alemã. Colégios de língua alemã entre várias outras instituições.
O Espaço Livre da 3ª Idade na Igreja da Paz, todas as terçasfeiras.
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.
2

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.

ATA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA
COMUNIDADE DE
SANTO AMARO
Realizada em 11 de março de 2018
ORDEM DO DIA:
1. A Assembleia iniciou seus trabalhos
às 9:08h. Os participantes assinaram
a lista de presença, receberam a
minuta da AGO de 11.03.2018, a AGO
de 12.03.2017 e o Relatório Anual das
Atividades Comunitárias em 2017
(Balanço Sócio Diaconal), contendo o
resumo do Relatório Financeiro do
exercício findo em 31 de dezembro
2017.
2. A presidente, Sra. Helge Dauch,
saudou e agradeceu a todos pela
presença. Compondo a mesa,
juntamente com a Sra. Helge Dauch
(Presidente), estavam os Pastores
Hermann Wille, Roberto Baptista e
Daniel Meyer do Santos, o Sr. Mario
Schroeder (Vice-Presidente), o Sr.
Johannes Janzen (1º tesoureiro), a Sra.
Angelica Pondorf (2ª tesoureira) assim
como as secretárias, Sras. Marli
Krause e Marina Dresbach (ata).
3. A ata da Assembleia de 2017 foi lida
pela Sra. Marli Krause e, tendo sido
submetida à apreciação do plenário, foi
aprovada por unanimidade.
4. A presidente, Sra. Helge Dauch,
procedeu à leitura do seu Relatório,
que, aberto à apreciação, foi aprovado
por unanimidade. Após a leitura e
aprovação do Relatório, a Sra. Helge
Dauch foi aclamada pelo seu
impecável desempenho na qualidade de
Presidente durante o exercício de seu
mandato.
5. O Relatório da Tesouraria foi lido
pelo Sr. Johannes Janzen e após
apreciação pelos presentes, foi
aprovado por unanimidade. Sr.
Johannes falou brevemente sobre a
difícil situação financeira do país que
reflete diretamente nas contribuições

e fez um apelo aos presentes para que
façam seus cadastros e passem a
contribuir, caso ainda não sejam membros.
Sr. Johannes anunciou que o objetivo para
o ano de 2018 é liquidar a dívida junto à
UP. Durante o ano de 2017 houve uma
redução de R$ 59.000,00. Os Srs. Mario
e Johannes explicaram aos presentes
como se compõe a dívida junto à UP.
6. O Parecer do Conselho Fiscal, assinado
pelos três (3) Conselheiros, aprovando as
contas do exercício de 2017, foi lido pelo
Sr. Hans Kittler, e aprovado por
unanimidade.
7. Relatório pastoral
P. Hermann informa que existem mais de
1000 famílias formalmente ligadas à Igreja
da Paz. Além disso, há os simpatizantes
(membros das Igrejas escandinava,
dinamarquesa, sueca, finlandesa,
norueguesa, suíça, letoniana etc.) que
acabam também solicitando os serviços da
Igreja. Igualmente ocorre com os grupos
de atividades que são abrigados no espaço
da Igreja, que acolhe inúmeras pessoas
(escoteiros, corais etc.) que também
necessitam da atenção dos pastores. P.
Hermann segue fazendo referência ao
sucesso das ações voltadas à 3ª idade. O
último encontro contou com 79 pessoas.
P. Hermann lamenta a perda do grande
colega e amigo Reverendo Glauco.
Reverendo Glauco servia como um guia,
um arrimo e pai espiritual para os pastores.
P. Hermann informa sobre a aposentadoria
da Sra. Brigitte do Spielkreis. Agradece à
Sra. Brigitte por ter plantado uma
sementinha de amor nas crianças que
passaram por ela no Spielkreis.
P. Daniel fala sobre o atendimento às
famílias de expatriados. A Igreja acolhe
não somente as crianças, através da
Kinderkirche (Igreja para Crianças), mas
também os pais e mães, que criam na
Igreja um espaço de convivência.
Atualmente aproximadamente 13 crianças
frequentam a Kinderkirche.
P. Roberto falou sobre o Grupo de
Juventude e apresentou o casal Lasse e
Sarah Koivisto que vai trabalhar com o
Grupo de Jovens. P. Roberto enfatiza a
importância do trabalho com os jovens e
ressalta que é um constante desafio atrair
crianças e jovens para a Igreja.
8. Eventuais relatórios setoriais – não
houve

9. Eleições
Eleição da Diretoria - O mandato (3
anos) de toda a Diretoria atual venceu.
A nova Diretoria é eleita, por
aclamação e unanimidade, de acordo
com a chapa proposta, conforme segue:
Angelica Pondorf – Presidente; Mario
Schroeder – Vice-presidente; Johannes
Janzen – 1º tesoureiro; Richard Lee
Hochstetler – 2º Tesoureiro; Marina
Dresbach – 1ª Secretária; Marli Krause
– 2ª Secretária. 3
Eleição
parcial
(1/3)
do
Presbitério: Procedida a votação
foram eleitos por aclamação e
unanimidade para o Presbitério, com
mandato de três anos, os Sr. Ubiratan
Leite e Thomas Dauch. A Sra. Helge
Dauch foi eleita por dois anos na vaga
do Sr. Richard Lee Hochstetler.
Eleição Conselho Fiscal: Procedida
a eleição foram eleitos os Srs. Faisar
Abbes como membro titular do
Conselho Fiscal e o Sr. Harri
Schrammel como membro suplente do
Conselho Fiscal.
Sra. Ana Cristina Pinto (titular) e Sr.
Isaias Carneiro (suplente) foram eleitos
para Campinas como delegados à
Assembleia Sinodal.
Indicação Sr. Carlos Bock para
Pastor Presidente da IECLB:
Pastor Hermann traçou um breve perfil
do Sr. Carlos Bock e a indicação foi
dada pelos presentes.
10. Concluídas as eleições, P. Hermann
informou que no dia 17.4. será realizada
a assembleia da União Paroquial.
11. Sra. Angelica Pondorf, na qualidade
de nova Presidente, fez uma breve
apresentação sobre sua pessoa.
Prosseguiu fazendo um agradecimento
especial à Sra. Helge Dauch por sua
dedicação durante os três anos de sua
gestão bem como por sua continuidade
no Presbitério. Sra. Angelica
agradeceu também aos presbíteros que
concluíram seu mandato, Sr. João
Paulo Rossi, Sra. Mirian Gutjahr e Sra.
Ana Cristina Pinto, pelo seu empenho.
Sra. Angelica deu boas vindas ao Sr.
Richard Lee Hochstetler que ora
ingressa na Diretoria assim como aos
novos membros do Presbitério. A
Assembleia foi encerrada às 10h28,
após o agradecimento a todos pela
presença e o convite a participarem do
culto, seguido de almoço comunitário.
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en-Canto na organização do evento, este
evento a cada ano se supera!; e em Dezembro
uma parte do Coral Mensageiro da Paz,
participou do Concerto de Natal do Clube
Transatlântico, sob a Regência de Natan
Bádue.
A Igreja recebeu durante o ano passado vários
convidados, que enriqueceram nossos
Domingos e nossas Festas: Orquestra Arte
Barroca – Regência Paulo Henes; Coro d’a
Cappella – Regência André Rodrigo; Laetare
Orquestra de Cordas – Regência Muriel
Waldman; Coral EMESP – Regência Ana
Beatriz Zaghi; Coral Vozes da Paz – Regência
Natan Bádue; La Verbena – Cia. Lírica;
Concertos com Marcos Bizerra; Coral
Madrigal Humboldt – Regência Sergio de
Souza; CoralUsp Sestina e Tarde – Regência
Márcia Hentschel; Coral Vozes Paulistanas
– Regência Tereza Longatto; EMESP Tom
Jobim; Grupo Voz Livre; CoralUsp Jupará –
Regência Alberto Cunha e Nibaldo Araneda;
Coral Canto En-Canto – Regência Solange
Gonçalves; CoralUsp Azul – Regência André
Juarez; e Duo PixinBach – Wagner Ortiz e
José Arthur.
Em uma apresentação beneficente, a Igreja
da Paz recebeu em Agosto, o virtuoso pianista
Cristian Budu, que nos deixou extasiados com
o seu jeito de tocar e interpretar grandes obras
clássicas compostas por Bach, Beethoven,
Chopin e Schubert!
Fechamos o ano, sob a coordenação do Pastor
Roberto, com a nossa tradicional visita às
casas de pessoas da comunidade, que não
podem mais vir aos cultos, e também com a
nossa visita ao Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, no dia 15/12, onde fomos imensamente
bem recebidos, cantamos músicas natalinas
em 15 andares, inclusive na UTI do hospital.
Cabe dizer, que para nós, integrantes do Coral
Mensageiro da Paz, este é o ápice de nossas
apresentações, pois sempre saímos do hospital
repletos da “Graça de Deus”! Os enfermos
sempre nos agradecem muito pela nossa
passagem, mas nós é que somos “Gratos” de
poder levar alegria à eles!
Susy Lee Sulzbeck /
Gudrun E. Ottershagen

Madrigalchor Humboldt

10

Em 2018 o Madrigalchor Humboldt ensaiou
todas as segundas feiras (19h30 às 22h) com
o nosso regente Sérgio de Souza,
acompanhado pelo pianista Leonardo
Fernandes, e fez as seguintes apresentações
na Igreja da Paz durante o ano:

Dia 15/04 participando no culto alemão
às 9h e no culto português às 10h30
canções sacras.
Dias 06 a 08 de abril o coral se
apresentou no VII Festival Internacional
de Corais 3 Fronteiras, em Foz de
Iguaçu – PR, Paraguai e Argentina.
Dia 22/07 participamos no culto alemão,
por ocasião da despedida de Frank
Dietrich Franke, o marido de uma colega
coralista, Gabriele Franke.
Dia 02/09 apresentamos um concerto
com a Missa de Josef Rheinberger Op.
187 e canções em Inglês, alemão e latim
tudo acompanhado pelo nosso pianista
Leonardo Fernandes.
Dia 02/12 apresentamos o já tradicional
“Offenes Singen” – Cantem Juntos,
desta vez sob a regência de Christel
Budweg.
Dia 09/12 apresentando um concerto
com canções natalinas em alemão. A
regência foi de Sérgio de Souza com
acompanhamento do pianista Leonardo
Fernandes e o quarteto de cordas. O
quarteto de cordas também apresentou
o Quarteto de Cordas de Joseph Haydn
Op. 1 n. 1 em si bmol maior.
Dia 12/12 fizemos a apresentação de
músicas natalinas tradicionais no Lar de
Idosos OASE, onde somos sempre
bem-vindos e agraciados com bolos e
café.
Convidamos quem queira e tenha boa
leitura musical para participar do coral.
O Madrigalchor Humboldt é um coral
feminino, fundado em 1992.
Andrea Steiof

Igreja d Paz e do Coral Mensageiro
da Paz. Venha nos fazer uma visita.
Pois: “Quem canta os males
espanta”
Solange Gonçalves

Madrigal Vozes da Paz

O Madrigal Vozes da Paz é um grupo
independente, mantido com muito
esforço pelos próprios
participantes por meio de uma
contribuição mensal para cobrir as
despesas imprescindíveis do
coro.
Somos em 13 cantores e o maestro
que também faz a correpetição ao
piano ou órgão, e os
nossos ensaios acontecem às quartas
das 18h30 às 21h30.
O nosso repertório é variado, buscase trabalhar as diversas formas da
linguagem musical em
adição ao conhecimento histórico/
social das obras selecionadas.
Em 2018, por exemplo, cantamos
desde um moteto sacro do barroco
italiano ao rock inglês da
banda Queen.
Priorizamos também o repertório em
língua alemã e sua cultura, com o
propósito de fortificar as
raízes do canto coral proveniente dos
imigrantes germânicos que habitaram
a região de Santo
Amaro.
A parceria com a Igreja da Paz,
singular, emerge com muita gratidão
por todos os nossos
Coral “Canto en-Canto” coralistas que se prontificaram a
O Coral Canto en-Canto atua há 10 cantar ocasionalmente nos cultos aos
anos, tem como preparadora vocal e domingos.
regente Solange
Gonçalves, ensaia toda semana na
Em 2018, pudemos contar com esta
Igreja da Paz às quintas-feiras das 20h
incrível parceria que nos permitiu
às 22h, o grupo é formado por vozes
realizar um ensaio para o
mistas (homens e mulheres) e tem como
tradicional Concerto de Natal do Club
repertório música popular brasileira e
sambas, o grupo tem por objetivo levar Transatlântico, evento que contribuiu
a música a quem não pode vir até ela, para o restauro da
lares de idosos, orfanatos e em 2018 Igreja Luterana do Centro, reunindo
iniciou o projeto música nas escolas os coros irmãos: Mensageiros da Paz,
municipais, com apresentações para Canto en-Canto,
crianças e pais que não tem vivência Madrigal Humboldt e o Vozes da
musical, desde 2016 promove e organiza Paz.
Maestro Natan Bádue
o Encontro de Corais com apoio da

Crianças e Jovens
Spielkreis

O ano de 2018 foi um ano de muitos
desafios… Mas quando esses desafios
são superados com muito carinho e força
de vontade, tudo se encaixa da melhor
forma possível. Como todo ano temos
idas e vindas de crianças, terminamos
o ano de 2018 com 7 (sete) crianças,
sendo que 2(duas) delas tiveram a
necessidade de mudarem para o
período da tarde em outra escolinha. Foi
um ano cheio de aprendizagens e
diversão com as nossas queridas
crianças e com os queridos pais.
Tivemos também a triste notícia, de que
a nossa querida Carola não ficaria
conosco no ano de 2019, queremos
agradecer imensamente pela ajuda e
pela cooperação com o Spielkreis no
ano de 2018.
Ano de 2019 começamos então, com
uma nova ajudante Simone Eichner, que
está cursando Pedagogia. Até o
momento estamos com 5(cinco)
crianças ao total, é um início de ano
também com muitos desafios, mas
iremos superá-los com muito esforço e
carinho.
Queremos agradecer a comunidade por
mais um ano de trabalho, cooperação e
alegria. E que venha mais um ano cheio
de momentos marcados pela alegria.
Hermine C. Dresch

“Kinderkirche” - Grupo de
Crianças
A Kinderkirche é um grupo de crianças
na idade de educação infantil até
fundamental. Toda terça-feira ca. de 15
crianças se reúnem para brincar e
através de atividades lúdicas, conhecer
e discutir histórias bíblicas, orar e falar
sobre as suas vidas. As aulas são
orientadas a partir do ensino religioso
de escolas alemãs, respeitando sempre
a necessidade de movimentar-se,
através do brincar, dinâmica tão
fundamental
para
o
seu
desenvolvimento.
Sendo um grupo de idades variadas,
sempre crescendo, é indispensável a
participação da diácona Laura Do
Santos, esposa do P. Daniel, para assim
responder melhor aos desafios de cada
idade.
As mães das crianças – alemãs
expatriadas – aproveitam para

encontrar-se, “bater papo” em sua língua
materna e olhar os livros no SEBO.
Dia 24.12., no primeiro culto de Natal,
as crianças encenaram com muita
habilidade /muito sucesso, uma peça de
Natal.
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 04.02.2018.
Tivemos uma média de 8 crianças a
cada domingo – o número variou de 1 a
22 crianças. Cerca de 65% das crianças
participantes do culto tinham até 6 anos.
O encerramento das atividades ocorreu
no 3º Domingo de Advento - 16 de
dezembro - com um jogral adaptado de
uma peça de autoria do Pastor Roberto.
Participaram da peça apenas 2 crianças
porque a maioria dos participantes do
culto das crianças já se encontrava fora
de São Paulo. No culto tivemos a
participação de cerca de 20 crianças.
A cada 2 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 por meio de
alguns pontos de reflexão e sugestões
de abordagem para as histórias com as
crianças. Agradecemos a ele por esta
ajuda.
Queremos, como em todos os anos,
convidar pessoas que se sintam
chamadas a participar do grupo de
orientadores do Culto das Crianças. O
nosso objetivo é levar às crianças a
Palavra de Deus de uma forma divertida
e lúdica.
Pedimos que todos continuem a orar
pelo trabalho com as crianças e por toda
a nossa comunidade, e que Deus seja o
nosso Orientador.
Miriam Wunderlich

Ensino Confirmatório

O período do Ensino Confirmatório em
português iniciou-se no dia 4 de março
de 2017 e se encerrou com o Culto de
Confirmação no Domingo de Ramos,
dia 25 de março de 2018. Foram
confirmados 22 jovens:
Aline de Seabra Grosstuck

Bruno Schwaemmle Bispo Antunes
Catarina Rausch Olivier
Christian Delfs
Diogo Ferreira Baptista
Frederico de Arruda Rocha
Gabriel Lopes Honegger
Gabriella Grosse dos S.P.Damasceno
Giulia Uyema Bottarini
Gustavo de C.Matthiessen Gudmon
Gustavo Metzner Sodré
Isabella Uyema Bottarini
Isis Louro Stahl
Letícia Stark da Silva
Luca Sottano Calabria
Lucca Berke Duarte
Mateus Monteiro da Costa
Pedro Schünemann Pires
Stella Delfs
Thomas Bengt Winge
Tiago Kayser Veiga da Silva
Victor Warkentin
As temáticas abordadas seguiram o
planejamento que temos desenvolvido
nesses últimos anos. Esses temas 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
27 e 28 de maio de 2017. E trabalhamos
neste dia a temática sobre Jesus. Além
desse, tivemos mais um passeio. Nos
dias 3 e 4 de março de 2018 no Lar
Luterano Belém onde aprendemos sobre
os 10 Mandamentos.
Os jovens ainda participaram de várias
outras atividades. No dia 28 de maio de
2017 tivemos o Culto de Apresentação
dos Confirmandos e a participação na
nossa Festa Anual em 3 de setembro
de 2016. Houve também o Encontro de
Confirmandos na União Paroquial de
São Paulo. Esse evento aconteceu no
dia 19 de agosto de 2017 na Paróquia
de Guarulhos. E ainda realizamos na
noite do dia 27 de maio de 2016 o 3

Encontro/Jantar de Pais e Padrinhos no
salão da Igreja da Paz.
Em 2018 um novo grupo de Ensino
Confirmatório em português iniciou suas
atividades no dia 24 de fevereiro de 2018.
Estes jovens serão confirmados em 14
de abril de 2019.
P. Roberto Baptista

Ensino Confim. Alemão

No 25/03/2018, 12 jovens do EC em
alemão foram confirmados.
A turma de EC 2018-19 começou com
11 confirmandos, deles 7 meninas e 6
meninos. Em novembro, uma
confirmanda se mudou para a Suíça.
50% das famílias são brasileiras com
origem alemã e os demais expatriados.
Nas aulas são tratados temas clássicos
do catecismo com uma pedagogia
contemporânea, integrando debates,
dinâmicas em grupo e atividades que
apelam à criatividade e ao espírito crítico
dos confirmandos.
As aulas se realizam durante um domingo
por mês, após o culto em alemão. Em
março de 2019, faremos um passeio ao
Lar Belém junto com o grupo do P.
Roberto.
P. Daniel Meyer Do Santos

Semana da Alegria

4

A 36ª Semana da Alegria aconteceu nos
dias 3 a 8 de julho de 2018, cujo tema foi:
“Moana e a Criação de Deus”.
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. Aproveitamos para
tratar do assunto da Criação de Deus com
os textos de Gênesis (seja a própria
criação e a recriação no dilúvio e a Arca
de Noé). Aproveitamos essa animação
chamada Moana que trabalha a estória
de uma garota que tem como objetivo na
sua vida salvar a sua ilha na Polinésia da
poluição e assim preservar o seu povo.
Tivemos a presença de 83 crianças na
faixa etária de 4 a 13 anos. Somos
sempre muito gratos pelas crianças e suas
famílias pela participação.
Também agradecemos aos 64 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 aos
cuidados dos 35 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 e Laura Do Santos

Bororós

A Associação Beneficente e
Cultural Bororos-ABC Bororos é
uma associação sem fins lucrativos e
voltada ao desenvolvimento integral e
à educação permanente de crianças
e jovens, complementando o esforço
da família, da escola e de outras
instituições, além de realizar a
administração das atividades do
Núcleo Bandeirante e do Grupo
Escoteiro Bororos perante a
Federação de Bandeirantes do Brasil
e da União dos Escoteiros do Brasil.
Prioriza-se a aprendizagem com
alegria, o respeito a si e ao próximo e
a compreensão da dimensão política
que é a vida em sociedade, com base
nos princípios e leis escoteiras e
bandeirantes.
O Grupo Escoteiro Bororos
começou o ano de 2018 com 112
crianças e jovens e 32 chefes. As
principais atividades desenvolvidas das
seções foram: Lobinhos - Além dos
acantonamentos, participamos da
atividade distrital, desenvolvida pelo 17
DESA e que contou com a
participação dos lobinhos das nossas
alcateias. 8 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 (4 no total),
vale ressaltar a participação no
MUTCOM realizada na praça
NOSSA PRAÇA da ponte Laguna.
Seniors - Nossa tropa SENIOR,
realizou atividades/acampamentos
com destaque para a conquista de 3
ESCOTEIROS DA PÁTRIA por 3
escoteiros. Pioneiros - Participaram
das atividades distritais, as
confraternizações entre os clãs,
acampamentos
como
o
tradicionalmente realizado em
ITATIAIA e as reuniões ordinárias.

Nossos meninos e jovens participaram
também ativamente nas atividades
junto à Igreja da Paz como MAIFEST
e Festa Anual. ACGN- Acampamento
Grupo e Núcleo – acampamento anual
onde toda a família Bororos se
encontra, confraterniza e, é claro,
desenvolve as mais variadas atividades
de campo, que aconteceu em
Setembro. O ano de 2018 foi também
de preparativos para o 24o
JAMBOREE MUNDIAL que
acontecerá nos USA em Julho de 2019
e o Bororós irá com um contingente
de 40 pessoas para essa tão esperada
atividade mundial que ocorre de 4 em
4 anos.
O Núcleo Bandeirante Bororos teve
em 2018 uma média 130 meninas e
adolescentes participando das
atividades que acontecem às quartas,
sextas e sábados, dependendo da faixa
etária, nas dependências da Igreja da
Paz. Atualmente temos 40 membros
adultos ativos, entre coordenadores e
diretores do Núcleo Bandeirante, que
são voluntários e se responsabilizam em
organizar e aplicar as atividades para
cada faixa etária. As meninas
participaram
de
diversos
acampamentos e atividades ao longo
do ano, como o acampamento
“FLICTS” em abril com todos os
bandeirantes do estado de São Paulo,
em julho Guias e Pioneiros foram fazer
trecking nas montanhas de Monte
Verde-SP, e o ACGN em setembro, em
que todos os membros do Bororos
acampam juntos. Participamos
ativamente de atividades junto à
comunidade da Igreja da Paz, como na
MAIFEST em maio, e a Festa Anual
da
Igreja
da
Paz
em
setembro. Tivemos atividades com
outros núcleos bandeirantes no mês de
agosto em comemoração à Semana
Bandeirante. Ajudamos
na
conservação,
manutenção
e
construção de bens fixos da “Nossa
Praça” ao lado da ponte laguna em
setembro. Em outubro comemoramos
os 50 Anos do Núcleo Bandeirante
Bororos com uma linda festa nas
dependências da Igreja da Paz, nossa
sede. No final do ano participamos da
atividade “Cartão Social de Natal” no
Terminal Rodoviário Tietê, onde em
parceria com a administradora do
Terminal SOCICAM, auxiliamos
viajantes a enviarem cartas gratuitas
de Natal a familiares e amigos.

1º. Curso: Auxiliar nos Serviços de
Alimentação, 2º. Curso: Atendente de
Lanchonete e o 3º. Auxiliar de
Escritório, em geral
- 30 mulheres envolvidas nas oficinas
de artesanato durante o ano;
- 10 Jovens formados nos cursos de:
Auxiliar de Mecânico Automotivo,
Eletricista Automotivo, Assistente
Administrativo, Padeiro, Confeiteiro e
Informática em parceria com a Escola
SENAI Ary Torres;
- 58 jovens de 15 a 19 anos atendidos
no curso de preparação profissional,
destes 51 formados com certificados;
Trabalho com Família sede e creche
Encontros Sócios Educativos,
atendimentos individuais e visitas
domiciliares. 380 famílias
Projeto de Odontologia 3ªs, 4ªs e 5ªs
feiras das 08h30 às 10h30 e 13h30 às
15h30 270 crianças e adolescentes 02
a 15 anos
Projeto Multidisciplinar
Atendimento Psicológico –
5ª feiras das 08h30 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. 49 atendimentos
ano e 25 triagens
Atendimento Fonoaudiológico
5ª feiras das 08h30 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. 36 atendimentos
ano e 40 triagens
Projeto de CAPOEIRA 4ª feiras das
09h00 às 11h00 e 14h00 às 16h00
130 crianças e adolescentes
Projeto de Música 2ª e 4ª feiras das
09h00 às 11h00 e 14h00 às 16h00
120 crianças e adolescentes
Conquistas e Desafios para 2019;
- Aprovação do Projeto em
Psicotraumatologia Reconexões pela

(IECLB) com foco no atendimento de
crianças e adolescentes em situação de
risco.
*A Psicotraumatologia (curso ministrado
pelo Zentrum für Psychotraumatologie und
Traumatherapie Niedersachsen - Centro de
Psicotraumatologia e Traumaterapia da
Baixa-Saxônia) para 02 colaboradores da
instituição multiplicarem na prática o estudo
do trauma psíquico, dos fatores e processos
que o antecedem, compõem e sucedem a
traumatização psicológica (Transtorno de
Estresse Pós-Traumático e outros
transtornos: de apego, de comportamento,
ansiedade, humor, personalidade e perda
de cognições); dando subsídios e
ferramentas para estes profissionais
trabalharem nas ações cotidianas do
Programa Comunitário da Reconciliação
com a equipe de colaboradores, famílias e
público atendido.
- O CEI Cantinho da Criança para 2019
terá um aumento de capacidade no
atendimento de 90 para 108 crianças de
02 a 04 anos, organizado em período
integral de 10 horas, para crianças
pequenas de creche incluindo a duas salas
de Infantil I EMEI – Ensino Municipal de
Educação Infantil para 40 crianças de 04
anos com atendimento integral de segunda
à sexta-feira, fornecendo cinco refeições
diárias. Com orientação pedagógica e
supervisão da Prefeitura.
As atividades desenvolvidas na Creche
estão organizadas nos Princípios e
Conceitos contidos no Currículo da Cidade
de São Paulo de Educação Infantil. Os 05
Campos de Experiências que são O Eu, O
Outro E o Nós/ Corpo, Gestos e
Movimentos / Traços, Sons, Cores e
Formas/ Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação / Espaços, Tempos,

Quantidades,
Relações
e
Transformações / conhecimentos de
acordo com BNCC ( Base Nacional
Comum Curricular ).
ANO de 2018: Colaboradores: 35 /
Voluntários: 07 / Prestadores
Serviços: 06
Os Eventos Institucionais
beneficentes: 03 bazares na sede,
01 Bazar de usados na comunidade,
Festa Junina na creche e na sede,
01 Rifa do Porco. Participação na
Igreja da Paz com: Maifest; Festa
da Igreja, Bazar de Natal, 02
bazares de roupas usadas.
Demais projetos pedagógicos e
complementares, eventos entre
outras atividades estão planejados
e organizados para oferecer a
comunidade da Vila São José em
2019.
Estamos à disposição para recebêlos em nosso trabalho e
agradecemos pelo apoio e
contribuição para continuidade e
fortalecimento desta obra diaconal.
ANO de 2018: 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

Música
Coral Mensageiro da Paz
O início do ano de 2018 foi difícil para o Coral Mensageiro da Paz, que contava com poucas vozes masculinas. Ao longo dos
meses fomos conseguindo conquistar a adesão de mais integrantes ao nosso Coral, e “Graças ao bom Deus” conseguimos
convencer mais homens do que mulheres, para cantar conosco!
O Coral se apresentou em cultos na Igreja da Paz 7 (sete) vezes ao longo do ano, começamos nos apresentando, como de
costume, no dia da Assembleia Ordinária em 11 de Março. A nossa última apresentação foi no dia 2 de Dezembro no 1º
Advento, o que também é uma tradição, sempre sob a Regência de Solange Gonçalves e Alexandre Leite.
Saímos também para cantar em outros locais, como: No culto da Festa Anual da Capela de Cristo, Campo Grande, em Junho
e na sua famosa “Noite Musical” em Outubro; Em Novembro fomos cantar para os moradores do Lar OASE na Freguesia
do Ó. Ainda em Novembro fizemos parte do 2º Encontro de Corais da Igreja da Paz, cantando e ajudando o Coral Canto 9

também, para programas externos em
conjunto, como teatros, cinemas que depois
é motivo de discussão.
•
Coordenado por Maria de Lourdes
Hübner e Luiz E. Visconte, às 4as. feiras
das 14h às 16h.
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$ 18.347,00; no mês de
agosto, R$ 15.032,00.
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 2018, foram arrecadados R$ 14.005,00
com a venda de livros, CDs, LPs,
reciclagem, etc. Foram adquiridos livros
para distribuição gratuita. Os recursos da
reciclagem, destinam-se para situações de
emergência, apoio às famílias ligados ao
Programa Comunitário da Reconciliação.
Nossos sinceros agradecimentos a todos
que nos destinaram as doações. 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 2018, R$ 15.778,96.
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: Participação de 50% na
compra de um Furgão para transporte de
materiais destinados à reciclagem: R$
6.000,00. Duas máquinas de costura
industriais: R$ 1.200,00. Auxilio
consignado: R$7.680,00, a ser devolvido em
24 meses. Destes, R$ 2.560,00 ressarcidos
em 2018). Saldo da conta Praxis, em 31.12:
8 R$ 10.626,00.

Pastoral carcerária

Atualmente, no Estado de São Paulo,
há muito poucos prisioneiros de
nacionalidade alemã. Por isso, as
atividades da pastoral carcerária são
muito poucas.
No entanto, a voluntária Eva Jungblut
segue com muita fidelidade e dedicação
na função de fazer compras e mandar
encomendas aos prisioneiros depois
deles mandarem seus pedidos ao
consulado-geral alemão. A Igreja da
Paz participa disto mediante a
contabilidade das compras.
P. Daniel Meyer Do Santos

Reconciliação

“A RECONCILIAÇÃO Fazendo a
Diferença:
Diaconia
e
Transformação”

ter conseguido desenvolver tantas
conquistas e superar tantas dificuldades
ao longo do processo.
O
trabalho
Diaconal
e
o
Acompanhamento Pastoral:
•
Continuidade do projeto “Cuidando
dos Cuidadores” acompanhado pelo
Pastor Roberto Baptista da Igreja da Paz
em Santo Amaro, para atender as
necessidades individuais e coletivas dos
profissionais;
•
Com as 468 crianças e
adolescentes de 02 a 15 anos da sede e
creche foram realizadas ações diaconais
em grupos e celebrações trabalhando a
fé, o amor dentro da concepção
ecumênica.
Atividades realizadas durante o ano
de 2018:
PROJETOS - Atividades
ATENDIMENTO PÚBLICO ALVO
CCA – Centro para Criança e
Adolescente
(Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos) – Diálogo/
Escuta, jogos, brincadeiras, projeto
pedagógico com temática, Educação
Sexual, Meio Ambiente, Artes Plásticas
e Artesanal, Incentivo à Leitura.
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 07: 00 às 17:00h 108 crianças
de 02 a 04 anos
Cantinho da Comunidade espaço de
acolhida, de escuta, de empoderamento,
de capacitação profissional e de utilidade
pública. Oferecemos palestras
informativas, cursos de trabalhos
manuais, culinária, informática, e
economia doméstica. Além da promoção
de bazares beneficentes na instituição e
nos eventos da Igreja da Paz em Santo
Amaro. Nossa maior recompensa é
saber que desse espaço saem jovens e
adultos cidadãos motivados para viver e
trabalhar, de forma livre e digna;
Programa Jovem Aprendiz com foco no
Desenvolvimento Pessoal, Reforço e
ampliação de conhecimentos e
Capacitação Profissional para o 1º
Emprego
De 2ª a 6ª feira das 08h00 às 17h00.

Em
2018
o
PROGRAMA
COMUNITÁRIO
DA
RECONCILIAÇÃO
vivenciou
grandes desafios diante de um cenário
de crise socioeconômica institucional.
Foi uma batalha conjunta entre os
colaboradores, famílias, parceiros e
amigos desta obra diaconal para
garantir a continuidade desta história
que perdura há 33 anos na comunidade
da Vila São José, extremo sul de São
Paulo. Este trabalho tem despertado
sonhos e mostrado caminhos de
transformação em muitas crianças,
adolescentes e familiares atendidos por
esta obra. Com a continuidade dos
problemas sociais os índices de
desemprego,
violência
e
consequentemente a desesperança
ainda resvalam na vida das famílias, na
expectativa de que esta realidade venha
mudar nos próximos períodos. A
instituição teve um papel fundamental
em acolher estas demandas sendo
referência de apoio na superação
destas adversidades e orgulhosamente
pode-se afirmar que mais um ano 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 Programa Jovem Aprendiz - 03 cursos
para o resgate da dignidade, cidadania, validados MTE – Ministério do Trabalho
mercado de trabalho e de geração de e Emprego:
renda, foi a fórmula e a direção para

Adultos e Terceira Idade
Grupo OASE

Mais um ano se passou com nosso grupo de
média de 13 participantes assíduas se
encontrando às quintas-feiras à tarde. P.
Hermann Wille e P. Roberto Baptista conduzem
nossas reuniões trazendo temas interessantes
sobre religião e assuntos da atualidade. O violão
do P. Roberto nos acompanha na nossa
animada e divertida cantoria. Neste ano,
também contamos com a presença da teóloga
Cida Almeida que trouxe o assunto “Profetisas
na Bíblia” para ser estudado em algumas
reuniões. Nossa participação nos eventos
sociais da igreja continua com muita animação
e trabalho. São eles: Barraca de Café e Bolos
na Festa anual, no Maifest, nos dois Bazares
da Pechincha e no Bazar de Natal.
Organizamos também a Tômbola da Festa
Anual. Promovemos dois Bingos: um, para
arrecadar fundos para o Lar OASE na
Freguesia do Ó (o qual visitamos oficialmente
uma vez por ano), e outro, em benefício do
Lar Girassol que cuida de crianças. A maioria
das nossas participantes também está engajada
no preparo da alimentação na Semana da
Alegria.
Este ano nosso grupo fez uma doação para o
patrimônio da igreja: foi recuperado o piso de
madeira, da espécie nativa “peroba rosa”, da
sala Praxis, enobrecendo o espaço tão
importante para o uso da comunidade.
Marli G. Krause

OASE (Língua alemã)

O grupo da OASE em língua alemã, se reúne
todas as sextas-feiras das 14h às 16h. O grupo
se mantém entre 4 a 10 participantes, por estar
recebendo sempre novos integrantes. Algumas
senhoras deste grupo também fazem parte do
grupo da OASE em português. São realizadas
meditações, cantadas músicas, trocadas
informações sobre experiências vividas,
sempre ao redor de uma mesa bem decorada
onde é servido bolo e café.
P. Daniel Mayer Do Santos

Sociedade Beneficente Alemã
P. Daniel realiza duas visitas ao mês à SBA,
sempre às terças-feiras. No decorrer de 2018,
o número de moradores com condição e
disposição para assistir aos cultos caiu
consideravelmente. Não mais havendo
resposta ao convite do culto em língua alemã,
decidiu-se aproveitar este tempo, para visitar
as pessoas em seus quartos, o que se

demonstrou muito gratificante.
Porém, a disposição dos visitados é
bastante variável, conforme também
são os longos anos vividos e as
condições de saúde.
P. Daniel Meyer Do Santos

Lar OASE
Em 2018, a OASE – Ordem
Auxiliadora das Senhoras
Evangélicas - completou 70 anos de
atividade. São 70 anos de muito
trabalho e dedicação ao próximo,
principalmente aos idosos e às
crianças. A data foi festejada tanto
no LAR OASE na Freguesia do Ó
como na Paróquia de Santo Amaro.
Foram momentos especiais e muito
marcantes pelos quais somos muito
gratos.
Passamos 2018 com muitos
contratempos e dificuldades
financeiras. Muitas famílias optaram
pela substituição da acomodação
individual por dupla, para redução de
custo ou solicitaram uma redução no
valor da contribuição para que o idoso
continue no Lar. Tudo isso continua
sendo um reflexo da atual situação
econômica enfrentada pelo país.
Temos recebido diversas pessoas
apenas por um curto período, ou seja,
uma estadia temporária, para
recuperação e restabelecimento após
uma cirurgia.
A procura por vagas no Lar foi
grande, porém muito mais por vagas
gratuitas ou com valores muito abaixo
da tabela de custo de um morador.
Com o aumento da idade média da
população, há muitas pessoas idosas
que precisam ser atendidas de forma
adequada e a maioria das famílias não
tem como proporcionar ao seu idoso
a atenção necessária em seu
domicílio.
O custo para um atendimento de
qualidade de um idoso não é nada baixo.
Não foram realizadas reformas,
extremamente necessários para uma
casa tão antiga como é o LAR OASE,
apenas pequenos reparos conforme a
necessidade.

está sendo muito difícil contar, como
em anos passados, com doações de
empresas e entidades nacionais ou do
exterior.
Constatamos a necessidade de
contratar uma empresa para fazer
uma auditoria e a gestão da OASE,
para verificarmos onde estavam
ocorrendo falhas que deveriam ser
sanadas para melhorar os resultados
financeiros da OASE.
Mas não vamos desistir, somos
otimistas e queremos levar esta obra
em frente. Dar mais vida aos anos
e não apenas mais anos à vida é o
lema da OASE e é isto o que todos
almejam para os moradores no LAR
OASE na Freguesia do Ó.
No final de 2018 o LAR tinha 38
moradores e 41 funcionários além de
3 autônomos. A média de idade de
nossas moradoras é 89 anos. Apesar
do baixo número de moradores não
foi possível reduzir o quadro de
funcionários. Para o bom atendimento
aos idosos e levando em
consideração os turnos do dia e da
noite, além das folgas, férias e faltas
dos funcionários e com o intuito de
não prejudicar nenhum setor é
necessário este número elevado de
funcionários.
Temos, uma médica, uma
nutricionista, uma equipe de
enfermagem, uma equipe de
fisioterapia e de dança sênior para
proporcionar e acompanhar o bemestar dos moradores.

Profissionais como fonoaudiólogo,
psicólogo, psiquiatra são contratados
diretamente pelos familiares.
A Vigilância Sanitária controla todos
os setores para que as exigências
legais sejam totalmente atendidas.
O acompanhamento espiritual dos
moradores é feito pelo Pastor Ernani
da Paróquia Cantareira que realiza
mensalmente 2 cultos na capela do
LAR.
Os eventos para o entretenimento
dos idosos sempre são um ponto alto
para os idosos. As voluntárias
alegram semanalmente sobremaneira
a vida dos moradores. Membros das
Comunidades visitam regularmente o
LAR o que proporciona momentos
especiais para os moradores. Estes
A atual situação financeira da OASE grupos também realizam atividades
é muito problemática. Atualmente para apoiar financeiramente o LAR. 5

A atual situação financeira da OASE está muito problemática. Necessitamos de mais associados ou membros contribuintes.
Somos gratos por toda e qualquer ajuda, que sempre será muito bem-vinda.
Queremos ressaltar que as contribuições são muito importantes para que possamos continuar realizando o nosso trabalho da
melhor forma possível e assim atender de uma maneira toda 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.”
Ingrid Helge Dauch - Vice-Presidente

Ação Social e Educação
Bazar de Natal
O Bazar de Natal, tradicional e esperado
evento na comunidade e para o público em
geral, foi um sucesso em todas as suas
frentes.
O alto nível dos expositores com artesanato
criativo e de qualidade atraem cada vez mais
o público. Temos não só artesanato de
diversos segmentos, como também a parte
de alimentação é imperdível: sonhos, pães
caseiros, biscoitos natalinos, pão de mel,
Lebkuchen, Stollen, geleias caseiras e um
delicioso almoço no sábado e no domingo,
entre outros quitutes.
O bazar obteve um excelente resultado.
Arrecadamos R$ 64.072,60
em
comparação com 2017, cujo resultado foi
de R$ 61.407,76. O total das despesas com
o Bazar somou R$ 17.902,48. Esse
significativo aumento nas vendas é sinal do
aquecimento da economia.
Tivemos durante o evento alguns momentos
de chuva, o que prejudicou alguns
expositores na quadra. Infelizmente a
condição da lona da cobertura não comporta
mais o compromisso de oferecer qualidade
e conforto para seu uso. Estamos
trabalhando junto à diretoria da igreja para
a solução do problema.
Mais uma vez o Bazar de Natal foi um
sucesso, graças à incansável participação
de funcionários e voluntários.
Carla Julio / Susy Lee Sulzbeck

mulher, o bazar embora desconhecido
da comunidade e do público em geral,
obteve um significativo resultado de
público e aceitação. Participaram 23
expositores e o resultado para a igreja
foi de R$ 8.740,00.
Ficamos muito felizes e acreditamos
que em 2019 este novo evento será um
sucesso e trará mais público para a
nossa igreja.
Carla Julio / Susy Lee Sulzbeck

Cantinho da Páscoa /
Osterstand

Este ano pensamos em uma nova forma
de poder ajudar a igreja e conseguir
também reunir a comunidade em um
novo evento.
Assim, de “última hora”, criamos o
Osterstand / Cantinho de Páscoa. Três
expositoras com artesanato de Páscoa
e doces e casinhas de coelho de pão
de mel, embarcaram conosco nesta
aventura. Os encontros aconteceram
nas manhãs de três domingos antes da
Páscoa, durante os cultos de alemão e
português.
Embora ainda de forma tímida,
acreditamos que plantamos uma
semente, pois muitas pessoas já nos
procuraram querendo saber sobre o
evento de Páscoa! Ficamos muito
felizes e para 2019 já estão confirmados
mais expositores, inclusive com ovos de
Bazar Dia das Mães
chocolate caseiros, o que trará mais
Com o intuito de continuamente ajudar a brilho nas nossas manhãs de domingo.
igreja, ficou decidido reviver o Bazar do Dia
Carla Julio
das Mães. Há muitos anos, na gestão de
organização de bazares da Sra. Helga Stein, Al-Anon
aconteceram duas edições deste bazar Se você ama um alcoólico anime-se
(1998 e 2000).
ainda há esperança. É hora de pedir
Agora reintroduzimos o projeto na esteira ajuda. Talvez podemos ajudá-los.
do já tradicional Maifest. No fim de semana Al-Anon uma associação mundial de
em que ocorre a festa (sempre aos homens e mulheres, formada por grupos
domingos), o Bazar Dia das Mães já de autoajuda, cujos membros respeitam
acontece também no sábado.
o anonimato uns do outro, iniciada em
Com expositores diferenciados, com Nova York, E.U.A., em 1951, mantida
produtos voltados exclusivamente para a através das contribuições de seus
próprios membros, cujas vidas foram
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afetadas pela maneira de beber de um
familiar ou amigo, quer estejam bebendo
ou não, onde o programa de vida,
baseado nos Doze Passos de
Alcoólicos Anônimos (AA), nos
proporciona mudanças de atitudes que
levam à conquista da autoestima e da
serenidade. Nas reuniões os membros
compartilham experiência, força e
esperança, a fim de solucionar os
problemas os problemas que têm em
comum. A troca de experiências
baseada nos princípios do programa,
oferece informações sobre a doença
do alcoolismo e recuperação para
qualquer pessoa que se sinta
profundamente afetada pela maneira
de beber de alguém. ALATEEN é
para adolescentes afetados pelo
alcoolismo de outra pessoa. Sendo um
programa de natureza espiritual é
compatível com todas as crenças
religiosas, ou com a falta delas.
O Grupo Familiar Al-Anon Paz e
Serenidade que acontece todas às
quartas-feiras das 15:00 às 17:00 horas
no salão da Igreja, agradece a essa
Comunidade a acolhida todos esses
anos.
Serviço de informação: Fone: 32287425 das 9h40 às 16h – (www.alanon.org.br)

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 integra os
seguintes
colaboradores: Lourdes
Hübner, Luiz Fernandes Visconte,
Gustavo Boog, consultor – Magdalena
Boog, terapeuta - Maria Elvira
Polimeno Valente e Francisco Valente,
psicanalistas – Hermann Wille,
coordenação comunitária.

Frentes de trabalho
2 - Mais Velhos, Mais Sábios
3 - Atendimento individual
(psicanálise)
5 – Supervisão (ajuda aos ajudadores).
7 – Sebo (venda, distribuição e
reciclagem de livros).

desafios de cada faixa etária. A intenção pequeno grupo de coordenação, no início
é compartilhar indagações e buscar de cada ano.
soluções.
Gustavo Boog

Mais Velhos, Mais Sábios

Ocorreram10 reuniões mensais ao longo
do ano, aos sábados, das 9h30 às 11h30,
tendo alcançado um total de 458
Contatos: Luiz Visconte, Gustavo
participantes, um crescimento de 39%
Boog, Hermann Wille
em relação a 2017. Os temas abordados
Secretaria da Igreja da Paz,
foram:

tel.: 5181-7966
E-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
•
Colaboradores: 10

Atendimento Psicanalítico
O Práxis mantém, há seis 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 2018, 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 destinase ao Práxis pela utilização das salas.
Hermann Wille
Foram efetuados 179 atendimentos de
terapia psicanalítica e de
aconselhamento em 2018 sendo,
destes, 18 pagantes e os demais
gratuitos.
Relativa aos pacientes pagantes, foi
repassada ao Instituto Práxis a
importância de R$ 3.225,00. Os dados
foram colhidos dos relatórios mensais
enviados.
Maria Elvira Polimeno Valente e
Francisco Valente

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

Carreira & Vida
Diálogo com profissionais
experientes sobre questões de
carreira e vida, abordando os

Fevereiro - Novos paradigmas do
envelhecimento – Ana Szutan e Esther
D. Amarante (tivemos 89
participantes nessa reunião, um recorde)
•
Março - Morrer não se improvisa
– Bel Cesar
•
Abril - Falando das gerações Z,
Y, X e Baby Boommers - qual o meu
papel nesta história? - Olga C. A.
Balian
•
Maio - A importância do
planejamento
financeiro
no
envelhecimento - João N. Gama
•
Junho - A arte de criar vínculos Katia Bisol
•
Julho - Saúde e bem-estar do
idoso de acordo com a cultura oriental Keiko Narita
•
Agosto - Envelhecer de bem com
a vida - Gustavo G. Boog (com lançamento de livro)
•
Setembro - Comunicação Não
Violenta - Márcia Gil Knobel e Monica
Becker
•
Outubro - Meditação Cristã Dom Alexandre de Andrade O.S.B.
•
Novembro - Canções para alegrar
a alma - Emilio G. Boog
Em 2018 tivemos uma grande
diversidade
religiosa,
com
apresentadores de diversas origens. Foi
também introduzido um pedido de
doação a cada reunião, de alimentos não
perecíveis, destinados ao Programa
Comunitário de Reconciliação. O
horário foi reduzido de 3h para 2h.
Tivemos diversas pessoas que estiveram
em quase todos os encontros. Nossa
percepção é que 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. As
diretrizes gerais do projeto “Mais Velhos,
Mais Sábios” são discutidas por um

Partilha de Sabedoria
(Grupo das quartas-feiras)
Grupo coordenado por Luiz Visconte e
Lourdes Hubner
Os encontros da Partilha da sabedoria
foram idealizados por Gustavo Boog.
Em 2017 após um curso preparatório com
Gustavo, iniciamos em outubro o primeiro
grupo, idealizado para oito encontros. As
reuniões sendo realizadas às quartas-feiras,
das 14 às 16h na sala do Práxis, na Igreja
da Paz.
Em 2018 tivemos quatro ciclos a partir do
final de janeiro, terminando em meados
de dezembro.
Participam dos grupos por volta de 12
pessoas. Continuamos com o formato de
ciclos de 8 encontros, tendo um intervalo
de aproximadamente 4 semanas, quando
reiniciamos um novo ciclo. Nesse novo
ciclo abrimos vagas para a entrada de um
número limitado de novos participantes,
que são incorporados ao grupo anterior
remanescente.
A cada reunião é abordado um tema, que
é comunicado previamente aos
participantes. Os participantes trazem a
sua visão sobre o mesmo, contando suas
experiências e pareceres com referência
a esse tema.
Durante os ciclos de 2018 foram
abordados trinta (30) temas diferentes,
discutidos e comentados pelos
participantes.
Queremos agradecer a Igreja da Paz a
oportunidade de utilizarmos as
dependências do Práxis para esse trabalho
comunitário.
Lourdes Hubner e Luiz Visconte

Partilha de Sabedoria
(Grupo das segundas-feiras)
Atende às necessidades dos idosos de
compartilhar experiências de vida, falar e
ser ouvido. Temos dois grupos no Instituto
Práxis:
•
um grupo fixo, coordenado por
Magdalena Boog e Keiko Narita, às 2as.
Feiras, das 14h às 16h. A presença foi quase
total, tivemos poucas faltas, estas
motivadas por problemas de saúde ou
compromissos inadiáveis. Tornou-se um
grupo permanente de amigos felizes com
os encontros. Que se encontram, agora
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