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Chegamos ao final de um ano repleto de
realizações. Somos gratos pela dedicação, coragem e
atitudes positivas demonstradas pelos membros,
voluntários, pastores e simpatizantes frente aos desafios
apresentados em 2019. 

Com todo esse suporte, os projetos se tornam mais
fáceis de serem executados, as mudanças mais simples
de serem implementadas e os problemas se transformam
em grandes oportunidades de aprendizado e evolução.
Tudo que alcançamos é fruto de trabalho em equipe. 

Os principais eventos, festas e projetos descritos
neste relatório, tiveram respostas distintas, contudo
gratificantes.

Iniciados em 2018, os bazares de Páscoa (realizado
no mês de abril) e de Dia das Mães (que ocorreu de
forma simultânea ao “Outonofest”), comprovaram em
2019 o seu brilho, com um crescente número de visitantes
e atrativos. Em todas as festas pudemos contar com o
gratificante suporte do Grupo Escoteiro e Bandeirantes
Bororos que com presteza nos auxiliam para a
optimização do evento. O tradicional Bazar de Objetos e
Roupas Usadas novamente nos trouxe um resultado
significativo. Nosso sincero reconhecimento a este
trabalhoso e grandioso evento!

A Semana da Alegria repetiu o sucesso de anos
anteriores graças ao engajamento dos Pastores Hermann,
Daniel e Roberto, além das esposas Laura e Valéria, que
contribuem com suporte pastoral, auxiliando e preparando
as atividades lúdicas. Neste evento participaram 77
crianças, 35 monitores e 27 pessoas na equipe de apoio.

Vários serviços de manutenção e obras referentes
ao escoamento de água pluvial que se fizeram
necessários, foram realizados com êxito, evitando assim
a recorrente infiltração e contínuos alagamentos no pátio,
na secretaria e na casa do zelador. 

Importante ressaltar a generosa doação feita pela
Sra. Hedwig Zickelkau, fiel membro e sempre muito
engajada em prol das atividades comunitárias da Igreja
da Paz. Somos imensamente gratos a este valoroso e
relevante gesto, que nos possibilitou amenizar uma
substanciosa ação trabalhista, da qual fomos alvo anos
atrás.

Dentre tantos importantes marcos de 2019,

Relatório da Presidente

significativa doação. À frente, o prestigiado arquiteto Dr. Ing.
Günther Paulus, que assumiu o controle da construção,
colocando em prática toda a sua genialidade, tão bem
representada na arquitetura contemporânea e arrojada de
nosso espaço.

O jubileu de diamante representa um justo
reconhecimento à fé, coragem e empenho de pessoas que
participaram para tornar realidade a construção desta casa,
bem como as que a conduziram com responsabilidade durante
todos estes anos. Cabe aqui a oportunidade para agradecer e
ressaltar o orgulho de pertencer a esta comunidade que conta
hoje com 1237 famílias membro. 

Em alusão a este marco, tivemos a honra de ser
presenteados pelo virtuoso jovem Cristian Budu, uma
respeitável referência no mundo pianístico, com um belíssimo
Recital Beneficente, muito aplaudido pelo numeroso público
presente. Merecida homenagem por ocasião deste evento foi
dedicada à Sra. Marta Ziller, primeira professora de iniciação
musical de Cristian Budu e empenhada organista durante 40
anos da Igreja da Paz. 

Encerrando o ano festivo tivemos no 4º. Domingo de
advento a apresentação do Conjunto de Música Antiga da USP
que trouxe em alto nível técnico o Canto de Maria, “Magnificat”,
de J. S. Bach.
Manifesto especial gratidão ao nosso Coral Mensageiro da
Paz que tem acompanhado e abrilhantado momentos especiais
dos cultos e da comunidade ao longo do ano. 

Satisfação para nós foram os eventos musicais realizados
durante o ano, somando um número marcante. Se em 2018,
ano de celebração dos 500 anos de Lutero fizemos 26, em
2019 alcançamos a expressiva marca de 29 concertos, sempre
contando com a receptividade da Igreja da Paz e sua excelente
acústica.

Antes do encerramento desejo citar o desligamento de
Maria Aparecida A. Almeida, após longos anos de fiel
dedicação e entrega à Igreja da Paz, bem como engajada
educadora no Instituto Programa Comunitário da
Reconciliação. Cida, assumiu em fevereiro de 2020 a função
de pastora na 2ª. Igreja Presbiteriana Unida em Indaiatuba-
SP. Nosso obrigado por compartilhar tantos momentos felizes,
de histórias, de aprendizado, de respeito e valores. Apoiamos
e desejamos saúde e realização em sua nova jornada!

Aproveito para ressaltar meu respeito e reconhecimento
à gerência e toda a equipe que com grande presteza



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
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

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

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

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, Grupo de Mulheres,

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-

Ações voltadas à valorização Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações, festa, bazares

A Comunidade cultiva interfaces com a Fundação
Heydenreich, Associação dos Cemitérios Protestantes,

SANTO AMARO

Realizada em 10 de março de 2019

ORDEM DO DIA:
1. A Assembleia iniciou seus
trabalhos às 9:06h. Os participantes
assinaram a lista de presença,
receberam a minuta da AGO de
10.03.2019, a AGO de 11.03.2018 e o
Relatório Anual das Atividades
Comunitárias em 2018 (Balanço Sócio
Diaconal), contendo o resumo do
Relatório Financeiro do exercício findo
em 31 de dezembro.

A presidente, Sra. Angelica
Pondorf, saudou e agradeceu a todos
pela presença. Compondo a mesa,
juntamente com a Sra. Angelica
Pondorf (Presidente), estavam os
Pastores Hermann Wille, Roberto
Baptista e Daniel Meyer do Santos, os
Srs. Mario Schroeder (Vice-
Presidente), Johannes Janzen (1º
tesoureiro), Richard Lee Hochstetler.
(2ª tesoureiro) assim como as Sras.
Marli Krause (2ª secretária) e Marina
Dresbach (1ª secretária - ata).
2. A ata da Assembleia de 2018 foi
lida pela Sra. Marina Dresbach e, tendo
sido submetida à apreciação do
plenário, foi aprovada por unanimidade.
3. A presidente, Sra. Angelica
Pondorf, procedeu à leitura do seu
Relatório, que, aberto à apreciação, foi
aprovado por unanimidade. Não houve
questionamentos.
4. O Relatório da Tesouraria foi
lido pelo Sr. Johannes Janzen e após
apreciação pelos presentes, foi
aprovado por unanimidade. Sr.
Johannes falou brevemente sobre o ano
que passou, afirmando que o ano de
2018 foi um ano bom e espera que o
ano de 2019 seja ainda melhor.
Praticamente conseguimos pagar a
dívida na UP (faltam R$ 617,00). Em
função de um processo trabalhista

Batismos: 69 (2018: 56)
Confirmação: 33 (24 jovens em português

2018: 22 no grupo português e 13 no

Bênçãos Matrimoniais: 16 (2018: 12)
Bodas: 04 (2018: 03)
Sepultamentos: 39 (2018: 42)

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 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.

Ação Cultural (música)
A valorização litúrgica dos Cultos, momentos musicais (órgão),
apresentações do Coral En-Canto 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
O trabalho em língua alemã faz parte do trabalho da
comunidade em geral, mas tem um público alvo especial:
pessoas que têm o alemão como língua materna e pessoas
que passam poucos anos morando no Brasil e falam pouco
português (expatriados) – e combinações desses dois
“polos”.
O trabalho em si, se realiza de forma muito parecida que
todo trabalho na Igreja: cultos, grupo de estudo bíblicos,
trabalho com crianças e confirmandos, grupo da OASE,
visitas a moradores num lar de idosos (SBA), assistência
pastoral. Ofícios (batismos, casamentos e sepultamentos)
quase sempre são bilíngues (ou só em português).
A Igreja da Paz cultiva contatos com diversas instituições
da comunidade de língua alemã em São Paulo: Consulado-
Geral, AHK (Câmara de Comércio Brasil-Alemanha), SBA
(Sociedade Beneficente Alemã), Sociedade Filarmônica
Lyra, os diversos Colégios de língua alemã entre várias
outras instituições.

demonstrado pelo gesto de solidariedade
dos membros que se dispuseram a ajudar.
5. O Parecer do Conselho Fiscal,
assinado pelos três (3) Conselheiros,
aprovando as contas do exercício de 2018,
foi lido pelo Sr. Hans Kittler, e aprovado
por unanimidade.
6. Relatório pastoral

P. Hermann falou sobre a estrutura
da ação pastoral que transcende a simples
condição de três pastores ocupando três
vagas pastorais. Trata-se de três pastores
numa ação conjunta de acolhimento e o
constante esforço no alimentar e no
despertar de uma inspiração de fé. É um
constante exercício para que as pessoas
não desistam do ambiente comunitário que
para além de um templo religioso
representa um espaço solidário de
acolhimento.

P. Hermann falou sobre os
indicadores de 2018-2017 (batismo,
confirmação, bençãos matrimoniais,
bodas, concertos, sepultamentos etc. etc.)
e afirma que a demanda emocional é o
maior capital que temos. A Igreja, no
entanto, é um espelho do que acontece nas
famílias e a dificuldade financeira do país
se refletiu aqui na Igreja.

P. Hermann informa que P. Wilhelm
Nordmann está em Hamburgo e deixou a
Igreja de Campo Grande. Prossegue
informando que com isso houve um
enxugamento, no passado havia uma
equipe de 4 pastores que atendiam além
da Igreja da Paz, a Reconciliação, a Igreja
de Campo Grande e também a Igreja
Escandinava. Cida, teóloga e agente
comunitária, foi integrada e atua na
Reconciliação, em Campo Grande e
também na Igreja da Paz.

P. Hermann elogia o empenho da
Diretoria, em especial a dedicação e
comprometimento da Sra. Angelica, nossa
Presidente.

P. Hermann agradeceu à Sra.
Beatriz Breuel pela coragem de
encabeçar a Nova Diretoria da
Reconciliação, uma instituição de mais de

culto na Igreja do Campo Grande).

Mundial da Oração que foi realizado
na Igreja da Paz em parceria com a
Igreja St. Bonifatius, igreja católica de
língua alemã. As pessoas de lá se
dedicaram muito. O Coral Mensageiro
da Paz também participou. Inclusive
integrantes masculinos estavam
presentes e ajudaram os presentes a
cantar.

considerada um ponto alto no
calendário da comunidade, pois já existe
uma tradição e atrai muitas pessoas e
também voluntários. É um exemplo de
como a equipe pastoral funciona. P.
Daniel e Laura atuaram na parte
pedagógica, trazendo ideias, conceitos
e muito material da Alemanha. P.
Daniel afirma que há uma enorme
sinergia entre as forças e que a soma
dos esforços é sempre maior: 3 x 1 é
muito mais que 3!
7.
não houve
8.
a)
Presbitério: Procedida a votação foram
eleitos por aclamação e unanimidade
para o Presbitério, com mandato de três
anos, o Sr. Fabricio Olsson e Sra. Susy
Lee Sulzbeck. A Sra. Irmtraut Jansen
foi eleita com mandato tampão de um
ano.
b)
O Sr. Carlos Voelckers passará a ser
suplente e o Sr. Harri Schrammel
passará a ser membro ativo do
Conselho Fiscal. A eleição do Sr. Carlos
Beutler foi aprovada por unanimidade
como 4º suplente do Conselho Fiscal.
c)
Precisamos de um suplente para a
Assembleia Sinodal. A escolha de uma
pessoa para esse cargo acontecerá
mais tarde.
9.
Angelica agradeceu aos membros que
se desligaram do Presbitério por sua

Agradecimentos
Manifestamos nossa gratidão aos membros da Diretoria
e do Conselho, bem como aos inúmeros coordenadores/



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.
Todas as terça-feiras se reúnem ao
redor de 12 crianças na idade da escola
primária e do jardim da infância.
Brincam, conhecem histórias bíblicas e
conversam sobre elas, fazem dinâmicas
pedagógicas, falam das suas vidas e
oram. As aulas se orientam no ensino
religioso de escolas alemãs, mas
também fazem jus à necessidade das
crianças de brincar e se mover. Pela
diferencia de idades no grupo, resulta
indispensável a participação da diácona
Laura Do Santos, esposa do P. Daniel,

aula para bater um papo em alemão ou
ver os livros no SEBO. No primeiro culto
de Natal, as crianças da Kinderkirche
apresentaram um auto 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 03.02.2019.
Tivemos uma média de 9 crianças a
cada domingo – o número variou de 1 a
20 crianças.
Cerca de 52% das crianças
participantes do culto tinham até 6 anos.
O encerramento das atividades ocorreu
no 2º Domingo de Advento - 08 de
dezembro - com uma peça apresentada
pelos confirmandos e 2 músicas
cantadas por cerca de 10 crianças do
Culto das Crianças.
Tivemos uma reunião de preparação dos
domingos e definição das equipes, a cada
2 meses. Novamente o Pastor Roberto
preparou os temas por meio de alguns
pontos de reflexão e sugestões de
abordagem para as histórias com as
crianças. Agradecemos mais uma vez
a ele por esta ajuda e por sua dedicação.
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 Ensino Confirmatório em português

Fernanda Muths Oliveira
Gabriel Standen Rocha
Guilherme Muxfeldt Domingues
Jean Marcos Theisen de Oliveira
João Victor Silva Schlegel
Júlia Barbosa Buttler
Klaus Doern
Klaus Nemeth Di Cunto
Lis Skoula Bonachela
Lukas Delfs
Maria Eduarda Rogério Pieritz
Marília Paulo Florindo
Marina Dal Pra Negreiros Ribeiro
Sophia Vergara da Silva
Thiago Zanetti von Staa

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
26 e 27 de maio de 2018. E trabalhamos
neste dia a temática sobre Jesus. Além
desse, tivemos mais um passeio. Nos
dias 23 e 24 de março de 2019 no Lar
Luterano Belém onde aprendemos sobre
os 10 Mandamentos.
Os jovens ainda participaram de várias
outras atividades. No dia 27 de maio de
2018 tivemos o Culto de Apresentação

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 Geral e a nossa
última apresentação foi no culto comemorativo dos “60
anos da Igreja” junto com o 1º Advento, que é também
uma tradição, sempre sob a Regência de Solange Gonçalves

No ano de 2019 o Coral fez inúmeras apresentações, tais
como: Nas deliciosas “Noites Musicais” da Capela de
Cristo, em Abril e Outubro, e em Agosto no culto
comemorativo da mesma Capela; Em Maio no culto
“Memorial de um ano do desabamento do prédio e da
Igreja do Centro”; Também em Maio no “XXIV Encontro
de Corais da Sociedade Filarmônica Lyra”; Em Outubro
fomos à Santos cantar no culto da Paróquia Luterana  em
José Menino e na Igreja Luterana do Centro, no culto do
“Dia da Igreja”; Em Novembro fizemos parte do “3º
Encontro de Corais da Igreja da Paz”, que mais uma vez
foi um sucesso, e do “Encontro de Corais da Associação
Ítalo Brasileira em Santo André. Este ano também, uma
parte das senhoras do Coral se apresentaram no programa
“Mais Famosos do Faustão” na Rede Globo. Realmente

Nós, certamente, diríamos que o ápice foi nossa viagem
em final de agosto à Monte Verde. Um final de semana
memorável, onde no sábado à noite nos apresentamos na
Paróquia de São Francisco de Assis, uma igreja católica
encantadora, e onde o grupo pode interagir e se conhecer

A Igreja recebeu durante o ano de 2019 inúmeros
convidados, que se apresentaram em cultos, Concertos ao
Meio-dia e em nossas festas. Foram em média 2 a 3
apresentações por mês. Devido a acústica da Igreja somos
procurados por vários corais e grupos instrumentais, o que

Para comemorar os “60 anos da Igreja”, recebemos
novamente o ilustre pianista Cristian Budu, que em
Novembro nos agraciou com uma extasiante apresentação
beneficente, deixando-nos deslumbrados com as suas
interpretações de Bach e Beethoven!
Em Junho, a Igreja da Paz fez sua “1ª Noite Musical”,
recebendo vários talentos e improvisos, em uma noite muito
agradável com “Sopas e vinho” ... Esperamos a “2ª Noite

Fechando o ano, sob a coordenação do P. Roberto, fizemos

Susy Lee Sulzbeck /

Coral “Canto en-Canto”
Foi criado em 2008 e tem como objetivo promover a
sociabilização de seus integrantes e proporcionar qualidade
de vida e gosto pela música.
O Grupo Canto En-canto vem trabalhando o repertório de
música popular brasileira, principalmente sambas,
eventualmente repertório da  música brasileira antiga e “negro
spiritual”,  e tem como objetivo levar a música à diversos
ambientes entre eles lares de apoio aos idosos, eventos festivos
na Igreja da Paz, assim como abertura de simpósios e outros.
Em   abril de 2016 realizaram o primeiro encontro coral na
Igreja da Paz, com colaboração do Coral Mensageiro, evento
muito bem-sucedido que proporcionou encontros de grandes
regentes e amigos, e que se repete a cada ano com arrecadação
de mantimentos como ingresso que são doados as instituições
como Lar São José, OASE e outros. O evento agrega à Igreja
da Paz novos participantes para os cultos comemorativos, às
festas e aos bazares.

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. Os nossos ensaios em 2019
aconteceram às quartas das 18h30 às 21h30.
O nosso repertório 2019 contou com as canções: Les Ange
Gardien (C. Franck); She Sings (Amy Bernon); as tradicionais
canções alemãs Muss I denn; Du, du; iniciamos a leitura das
canções Oh Happy Day e The Lion Sleep Tonight do filme, O
Rei Leão, dentre outras canções do repertório.
Em nossa parceria com a Igreja da Paz cantamos nos dois
cultos dominicais, respectivamente em 10/02 e 30/11 cumprindo
uma apresentação por semestre.
Ao todo o Madrigal Vozes da Paz participou de 8
apresentações ao longo do ano de 2019, divulgando a parceria
com a Igreja da Paz por onde se apresentou.
Reafirmamos a nossa parceria e gratidão pelo acolhimento
singular, sem a qual o grupo não existiria!

Maestro Natan Bádue



atividades no dia 23 de fevereiro de 2019.
Estes jovens serão confirmados em 5 de

P. Roberto Baptista

Ensino Confim.  Alemão
No 14/04/2019, 10 jovens do EC em

A turma de ensino confirmatório 2019-
20 tem 10 confirmandos, deles 6 meninas
e 4 meninos. Quase todas as famílias são
brasileiras com origem alemã ou suíça,
só uma confirmanda é de uma família de

Nas aulas se tratam os 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, depois do
culto em alemão. Além disto, em março
de 2020, faremos um passeio ao Lar
Belém junto com o grupo do P. Roberto.

P. Daniel Meyer Do Santos

A 37ª Semana da Alegria aconteceu nos
dias 2 a 7 de julho de 2019, cujo tema foi:
“Amizade offline”. 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 contar a história de
Rute e a sua sogra Noemi. P. Daniel e
sua esposa Laura preparam durante a
semana uma teatralização deste enrero
enfatizando subtemas como: “amizade se
vive”, “amizade se leva a sério”, “amizade
se cuida”, “amizade faz bem” e “amizade

Tivemos a presença de 77 crianças na
faixa etária de 4 a 13 anos. Somos
sempre muito gratos pelas crianças e suas

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 2019 com 104 crianças e
jovens e 29 chefes. As principais
atividades desenvolvidas das seções
foram: LOBINHOS – Os
acantonamentos realizados no PESM
Núcleo CURUCUTU e o temático
“JUMANJI”, participamos do Rally de
Lobinhos, desenvolvida pelo 17 DESA
e que contou com a participação dos
lobinhos das nossas alcateias.
ESCOTEIROS - Acampamentos
realizados em PARAIBUNA e as
atividades externas preparatórias,
fizeram parte do calendário das tropas
escoteiras. SENIORS – realizaram os
acampamentos GPS, PARAIBUNA
e a TRAVESSIA DOS PONTIACOS
em ILHABELA. Tivemos a conquista
de mais 1 ESCOTEIRO DA
PÁTRIA. PIONEIROS -

confraterniza e desenvolve as mais
variadas atividades de campo, que
aconteceu em JUNHO na Fazenda
PLANETA NATUREZA. Destaques
especiais para o “MUTIRÃO
ECOLÓGICO” e para a “HORA DO
PLANETA” onde todas as seções se
engajaram. O ano de 2019 foi marcado
pela participação de 36 jovens e 4
chefes no 24o JAMBOREE
MUNDIAL (Acampamento
Internacional que acontece de 4 em 4
anos) nos USA em Julho; o próximo
será na Coréia do Sul em 2023.
O ano de 2020 marca os 60 anos do
Grupo Escoteiro Bororos!
No Núcleo Bandeirante Bororos, em
2019, ano seguinte ao seu aniversário
de 50 anos, tivemos 9 grupos de
bandeirantes de 5 a 21 anos. As
reuniões aconteceram às quartas,
sextas e sábados e têm de 2 a 2,5 horas
de duração.
 Contamos hoje com os seguintes
grupos e efetivo:
- Fadas – Ciranda Wunderland | 19h
às 21h (Sexta-feira): 6 coordenadoras,
1 GA., 24 fadas;
- Fadas – Ciranda Terra do Nunca | 9h
às 12h (Sábado): 2 coordenadoras, 1
GA, 24 fadas;
- B1 - Bartira | 19h às 21h (Sexta-feira):
3 coordenadoras, 2 GAs, 2 GA, 26 B1s;
- B1 - Kanassa | 9h00 às 12h (Sábado):
4 coordenadoras, 1 GA, 29 B1s;
- B2 - May Mackenzie | 19h às 21h30:
4 coordenadores, 1 mãe de grupo, 2
GA., 24 B2s;
- B2 - Jerônyma Mesquita | 9h às 12 h
(Sábado): 5 coordenadores, 26 B2s
- Guias - Martha König | 19h00 às
21h30 (Quarta-feira): 3 coordenadoras,
25 guias;
- G.A.s  - Clã Chefe Dauch (reuniões
uma vez ao mês): 2 coordenadores, 15
GAs;

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;
Destaques 2019:
• Pensando nos novos rumos da
Reconciliação, a instituição firmou uma
parceria com a assessoria voluntária da
DP/E – DesignparaEstratégia de
Florianópolis/SC que subsidiou o
planejamento na definição dos objetivos
e metas para o trabalho e equipe. Os
trabalhos foram realizados no período de
maio/junho/2019 com a participação dos
colaboradores, diretoria institucional e
pastores da Igreja da Paz. Foram vários
encontros para definir estratégias de
trabalho com foco na: Sustentabilidade
Financeira, Comunicação e Marketing,
Pedagogia e Filosofia de trabalho,
Manutenção do Patrimônio e Cuidado dos
Cuidadores. Foi uma experiência muito
importante para os participantes.
• Paulo no período de 14/07/19 a 18/
07/2019 participou do II SEMINÁRIO de
Formação em Psicotraumatologia
ministrado pela Fundação Alemã Wings
of Holpe – que capacita profissionais para

01 lactário e 01 fraldário, conforme
deliberações da Secretaria Municipal de
Educação
• O CCA – Centro para Crianças e
Adolescentes de 06 a 15 anos a partir do
segundo semestre passou a executar
políticas públicas integradas entre
Secretaria de Assistência Social e
Educação.
• O Programa Comunitário da
Reconciliação retomou a parceria de
voluntários no período de 2019-2020 com
a MEW – Mission Eine Welt e hoje conta
no quadro de colaboradores um voluntário.
• No mês de novembro recebemos a
visita especial da grande amiga e parceira
Sra. Helene Gotzen da Fundação Sorriso
na Alemanha para rever os trabalhos do
PCR e compartilhar de novas
experiências.

O trabalho Diaconal e o Acompanhamento
Pastoral:
• Com as 468 crianças e adolescentes
de 02 a 15 anos da sede e creche foram
realizadas ações diaconais em grupos e
celebrações ministradas pelo Pastor
Roberto Baptista da Igreja da Paz em
Santo Amaro trabalhando a fé, o amor

instituições confessionais Luterana
do Brasil em Florianópolis/ SC de 16
a 18 de setembro/2019.

ANO de 2019: Colaboradores: 36 /
Voluntários: 07 / Prestadores
Serviços: 05

Os Eventos Institucionais
beneficentes: 02 bazares na sede,
Festa Junina com todos os núcleos,
01 Bazar de usados na comunidade,
01 bazar na Festa da Igreja, 01 Bazar
de Natal na Igreja da Paz.

Demais projetos pedagógicos e
complementares, eventos entre
outras atividades estão planejados e
organizados para oferecer a
comunidade da Vila São José em
2020.
Nossa gratidão aos amigos e
parceiros que contribuíram na
continuidade da missão e
compromisso social com todos que
cruzaram os portões do
PROGRAMA COMUNITÁRIO
DA RECONCILIAÇÃO durante o
ano.



Grupo OASE
Este ano, nosso grupo teve um aumento
de participantes, o que muito nos alegrou.
Somos, em média, 16 participantes
assíduas que se encontram às quintas-
feiras à tarde.  P. Hermann Wille e P.
Roberto Baptista conduzem nossas
reuniões trazendo temas interessantes
sobre religião e assuntos da atualidade.
Continuamos cantando animadamente
com o acompanhamento do violão do P.
Roberto. Neste ano usamos o material da
IECLB, “Redescoberta do Evangelho”,
para estudar várias parábolas, o que
proporcionou animadas discussões. Nossa
participação nos eventos sociais da igreja
continua com muita animação e trabalho.
São eles: Barraca de Café e Bolos na
Festa Anual, na Festa de Outono, 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. Neste ano, também tivemos a
visita da comunidade católica no Dia

OASE (Língua alemã)
No grupo da OASE, em língua alemã, se
reúnem entre 15 a 20 Senhoras cada
sexta-feira entre as 14 e 16 horas da tarde.
Após de um tempo de chegada e um
primeiro bate-papo, se exerce uma
meditação com uma canção, uma reflexão
e, caso houver, a comemoração das
aniversariantes, seguido de
confraternização com bolo e café.
Na segunda parte da reunião, são
abordados os mais variados temas, como:
- trabalhos bíblicos,
- conversas sobre assuntos da vida,
- lembranças vividas,
- troca de ideias e relatos sobre

culturas e viagens.
É a diversidade de assuntos, que
caracteriza as reuniões do grupo.
As participantes deram seus depoimentos
sobre os efeitos das reuniões como segue:
- “Me faz bem ouvir, que tem outras
pessoas com os mesmos problemas que
os meus e saber que não estou sozinha.”
-  “Os encontros me ajudam a
vencer a solidão.”
-  “Para mim é um apoio espiritual,
me dá um reforço à fé.”
-  “Me faz bem poder contar dos

Sociedade Beneficente
Alemã
Em duas terças-feiras ao mês, o P.
Daniel visita a SBA. Muitos
moradores têm movilidade muito
reduzido, por isto, o P. Daniel faz
visitas nos quartos dos moradores que
falam alemão. Não é preciso o
morador ser membro da Igreja da Paz.
Atenção pastoral não se limita aos
membros, mas procura as pessoas em
necessidade espiritual ou emocional
– isto também vale para as visitas na
SBA. O caráter dessas visitas é tão
variado como as vidas e os estados
de saúde de cada morador. Os
moradores recebem as visitas com
muita gratidão.
O P. Daniel mantém o contato
institucional com a SBA. Em
dezembro, realizou a meditação na
Festa de Natal da SBA.

Lar OASE
A OASE – Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas – é uma pessoa
jurídica fundada em 1948, que dedica
a sua atenção principalmente aos

em conjunto, como teatros, cinemas que

Grupo parcialmente fixo,
coordenado por Maria de Lourdes Hübner
e Luiz E. Visconte, às 4as. Feiras das 14

Gustavo Boog

Clube do Bolinha Senior
A partir de março/2019 foi criado este
grupo, composto por homens com mais de
55 anos de idade, criando um espaço de
compartilhar experiências de vida, falar e
ser ouvido. Temos atualmente 9
participantes, sendo o grupo Coordenado
conjuntamente por Gustavo G. Boog e
Floriano Serra. As reuniões ocorrem a
cada 2 semanas, nas terças-feiras das 17

Gustavo Boog

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$ 17.504,00; no mês de

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

: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
E-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br

Em 2019, foram arrecadados R$ 9.829,00
com a venda de livros, CDs, LPs,
reciclagem, etc.  Foram adquiridos livros
para distribuição gratuita. Os recursos da

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:  R$ 10.626,00.

Pastoral carcerária
Hoje em dia, 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”

O PROGRAMA COMUNITÁRIO
DA RECONCILIAÇÃO braço social
da Igreja da Paz, nos seus 33 anos de
trabalho com comunidade da Vila São
José terminou o ano de 2019 conforme
o planejado. Com apoio de amigos e
parceiros na inquietação e no desejo
de uma sociedade mais justa, igualitária
que desencadeiam em ações para
superar as desigualdades e toda
manifestação de ofensa à dignidade
humana, trabalhamos para que
crianças feridas emocionalmente

que pudesse contribuir para
autorregulação psicoemocional.

Nas atividades de fortalecimento de
vínculo e convivência permanecemos
atendendo as 360 crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos, utilizando
das mais diversas linguagens e tendo
como principal ferramenta projetos
pedagógicos e oficinas preparado pelos
educadores, tais como: rodas de
conversa com escuta qualificada e
formação cidadã, jogos e brincadeiras,
práticas esportivas, torneios, ações de
meio ambiente, educação alimentar,
educação sexual, higiene e saúde, oficina
de culinária, capoeira, apresentações
culturais, participação nos eventos da
instituição, ações de leitura e biblioteca,
oficinas de T.R.E. – terapia de redução
do estresse pós-traumático e passeios
de lazer e cultura.
 A participação das 384 famílias nos
núcleos foi fundamental para execução
do trabalho durante o ano, ofertou-se
espaços coletivos de partilhas visando a
superação das violências, favorecendo
a identificação das mazelas oriundas das
questões das expressões sociais e desta
forma construir um posicionamento
crítico da realidade, além de ações
complementares de atendimentos
individualizados, visitas domiciliares,
encaminhamentos a rede de apoio social
e de saúde e projeto multidisciplinar.

No atendimento da CEI Cantinho da
Criança garantimos oferta de atividades
para 108 crianças de 02 a 04 anos, numa
rotina organizada em período integral de
10 horas de segunda à sexta-feira,
fornecendo cinco refeições diárias, com
orientação pedagógica e supervisão da
Prefeitura. As atividades desenvolvidas
na creche foram organizadas nos
Princípios e Conceitos contidos no
Currículo da Cidade de São Paulo de
Educação Infantil com base nos 05
Campos de Experiências que são: O Eu,
O Outro E o Nós/ Corpo, Gestos e

pais é de parceria e incentivo à participação e envolvimento,
pois entendemos que a base do Núcleo está em suas mãos.
  Contamos com um site, página no facebook e no
instagram, que foram atualizados pela Diretoria Social e
de Relações Públicas.
 Participamos ativamente de atividades junto à comunidade
da Igreja da Paz, como no “Outonofest” em maio, e a Festa
Anual da Igreja da Paz em setembro. Alguns grupos
também fizeram campanhas financeiras já recorrentes e
tradicionais, como a “Sopada das B2”, a “Pizzada das
Guias”, a venda de cookies e participação no bazar familiar
da igreja, o Flohmarkt, por parte das B1s. Nosso ACGN,

participamos da atividade “Cartão Social de Natal” no Terminal
Rodoviário Tietê, onde em parceria com a administradora do
Terminal SOCICAM, auxiliamos viajantes a enviarem,
gratuitamente, cartas e cartões de Natal a familiares e amigos.
No começo de janeiro de 2020, tivemos o ACAMPÃO o
encontro de todos os bandeirantes do Sul do Brasil que foi
realizado em Três Coroas no Rio Grande do Sul. Levamos para
este acampamento 27 bandeirantes e 4 coordenadores.
No momento nosso maior ponto de atenção continua sendo a
captação de voluntários, por isso o foco duplo em envolver e
capacitar os jovens e atrair os pais.

Adultos e Terceira Idade



O Bazar de Natal, como sempre, foi um

Novamente foi muito elogiado pela
qualidade, criatividade e diversidade dos
artesanatos expostos. Não só o artesanato
se destacou, mas também a parte de
alimentação com o tradicional sonho, os
pães caseiros, biscoitos de vários tipos, pão
de mel, Lebkuchen, Stollens, Apfellkuchen,
a deliciosa Kaffeestube além dos saborosos
almoços do sábado e do domingo.
O bazar obteve um bom resultado apesar
de 2019 ter sido um ano bem difícil
economicamente para todos nós.
Arrecadamos R$ 62.460,38 contra os R$
64.072,60 arrecadados em 2018. O total das
despesas com o Bazar somaram R$
22.111,01 contra os R$ 17.902,48 em 2018.

no sábado). Já no domingo, junto
com a OutonoFest, o bazar foi um
sucesso de público e vendas!
Procuramos trazer em sua maioria
artigos para o público feminino,
como roupas, joias, bijouterias,
bolsas, produtos de beleza e afins. Os
expositores e o público elogiaram
muito a qualidade do nosso bazar.
Participaram 24 expositores e o
resultado para a igreja foi de R$
9.120,00. Ficamos tão felizes com o
resultado desta edição, que sonhamos
em aumentar um pouquinho o número
de participantes para a 3ª edição em
2020!

Susy Sulzbeck / Carla Julio

Cantinho da Páscoa /

manobra  não foi empecilho para a
comunidade  se divertir, degustar e
fazer deste dia também  um sucesso
de vendas e comunhão.
Participaram expositores com
artesanato, pão de mel, biscoitos, ovos
de chocolate, pães caseiros frescos e
quentinhos, marzipan e até café em
cápsulas. A aprovação foi unânime!
Superando todas as expectativas, o
valor arrecadado para a igreja foi de
R$ 2.315,85 contra R$ 751,00 de 2018.
Não podemos deixar de agradecer aos
expositores que acreditaram no
evento, aos funcionários da igreja
sempre prestativos e aos incansáveis
voluntários. Em 2020 teremos mais!

Carla Julio / Susy Sulzbeck

Al-Anon
Numa reunião de Al-Anon/Alateen
vários membros compartilham sobre
a mudança de suas atitudes depois
que ingressaram no programa Al-
Anon. Nos Grupos Al-Anon e Alateen
existem compreensão. As pessoas
usam primeiro nome e são orientadas
a não divulgar quem elas veem ou
ouvem numa reunião. Os recém-
chegados no programa ficam aliviados
ao saber que existe um lugar para
compartilhar sem medo de serem
julgados.
O Al-Anon/Alateen é uma associação
mundial de homens, mulheres e
adolescentes que tem amigos ou
familiares com um problema de
bebida. Os membros se reúnem
regularmente para compartilhar sua
experiência, força e esperança, para
lidar com as frustrações e sentimento
de desamparo causados pela doença
do alcoolismo.
Os membros vivem vidas
significativas e satisfatórias, ajudando
a si mesmos, com a ajuda do
programa Al-Anon/Alateen.

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).

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 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 destina-se ao Práxis
pela utilização das salas.

dia: como melhorar o equilíbrio e prevenir
quedas - Monica Perracini
• Duas maneiras de decidir como você
quer viver os últimos anos de sua vida
Luiz Antonio Manzochi
• O que sua alma precisa ouvir nesse
momento?
• Dimensões do envelhecimento
Gustavo G. Boog
• Desmistificando a conversa com o
computador e smartphone
Grinberg
• Significado de vida e espiritualidade
no envelhecimento - Pastores Roberto e
Daniel
• Os papéis que exercemos na vida -
Odilon Wagner
• Ações práticas para finalizar bem
sua vida -
• Quem sou eu? - Carlos Eduardo
Zahn
• Perdão: para viver mais leve -
Ricardo Porto
Em 2019 tivemos também uma grande
diversidade religiosa, com apresentadores
de diversas origens. Foi dada continuidade
de pedido de doação a cada reunião, de
alimentos não perecíveis, destinados ao
Programa Comunitário de Reconciliação.
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. A partir de 1/2/2020 tivemos um
bom reforço nas atividades da
Coordenação, com o apoio de Monica
Magri e Maria Elisabeth Boog. As diretrizes
gerais do projeto “Mais velhos, mais sábios”
para 2020 foram discutidas pelo grupo de
coordenação, em janeiro 2020.

Partilha de Sabedoria
(Grupo das segundas-feiras)

expositores, uma vez que a mesma
cobriu um espaço menor do que a antiga
cobertura. Continuamos junto à diretoria
para encontrar uma melhor solução para
o nosso Bazar, no sentido de receber
adequadamente expositores e visitantes.
O tempo este ano colaborou com o
nosso evento! Somos gratas pelo carinho
e compreensão dos nossos expositores
e agradecemos aos funcionários e
voluntários, estes cada vez em menor
número e que ajudaram neste evento tão
importante para a nossa comunidade!

Susy Sulzbeck / Joyce Oliveira

Bazar Dia das Mães
Felizes com o resultado em 2018, em
2019 resolvemos dar continuidade ao
projeto do Bazar Dia das Mães. Esta 2ª
edição aconteceu em um sábado e

Ação Social e Educação

as expectativas da Diretoria e nem as

Logo no início de 2019 mudamos para uma
nova forma de gestão financeira, o que está
mostrando ótimos resultados, tanto de
eficiência como de transparência.
Mas os problemas de 2019 se tornaram
ainda maiores, quando, devido às
dificuldades financeiras, muitos
funcionários, incentivados pelo sindicato,
fizeram processos trabalhistas contra a
OASE, por causa dos atrasos nos
pagamentos dos salários em 2018. A partir
de março, não há mais atrasos nos
pagamentos dos salários para a satisfação

Depois de 20 anos de casa, a gerente do
LAR a Sra. Renate Burr, não está mais
conosco. Isto foi uma reviravolta para a
Diretoria, mas nem o LAR e nem seus

Temos agora como gerente o Sr. Thomas
Günther Dauch, que traz consigo uma longa

físicas como de empresas, tanto em
espécie como em produtos para o
consumo no LAR, para os quais somos
imensamente gratos. Isto nos ajudou
muito a superar os momentos mais
difíceis. Somos gratos por toda ajuda
que sempre é muito bem-vinda.
Os eventos para o entretenimento dos
idosos são um ponto alto, tanto os
festejos cristãos como os populares.
Destacamos em especial a Festa de
Natal com os familiares que contou com
a presença de 110 pessoas.
Temos tido também momentos novos e
muito significativos, como a visita, a cada
dois meses, de um grupo de cabelereiras
para estimular a autoestima dos nossos
moradores.
Recebemos corais e músicos para
apresentações, além de membros das
Comunidades que visitam regularmente
o LAR.

digna, conforme nosso lema:
“Dar mais vida aos anos e não apenas
mais anos à vida.”
Quanto ao Instituto Educacional
Luterano – IEL em Ferraz de
Vasconcelos também foram tomadas
providências para melhorar o
desempenho e o relacionamento com
a Comunidade. É uma região carente
com muitos problemas e nada fáceis de
contornar e resolver. Terminaram o ano
417 alunos sendo que, para atender à
filantropia, 23% são bolsistas.
A Diretoria da OASE está muito
satisfeita com toda evolução acontecida
em 2019 e está convicta de que tempos
melhores estão por vir tanto para o LAR
como para o Instituto Educacional
Luterano.
E cada vez temos mais a certeza de
que tudo acontece a seu tempo.

Ingrid Helge Dauch
Vice-Presidente


