
Igreja da Paz

Balanço Sócio Diaconal

Relatório da Presidente

RELATÓRIO ANUAL 2020

8

Johannes Jansen – 1º Tesoureiro
Richard Hochstetler – 2º Tesoureiro

Este Relatório Anual tem por objetivo apresentar
resultados das atividades exercidas ao longo do ano de
2020 e em especial expressar reconhecimento à
comunidade, pela fidelidade, contribuições e solidariedade
demonstradas. Este ano trouxe inúmeros impactos com a
grave crise econômica, histórica e social gerada pela
pandemia da COVID-19, doença de etiologia viral (SARS-
VCoV-2).  Manifesto gratidão à Diretoria, Presbitério e
aos Pastores Hermann, Roberto e Daniel, que nos
acompanharam e orientaram em momentos de dificuldades
tão atípicos.

No início de 2020 a Igreja da Paz teve a
oportunidade de participar da Conferência Mundial para
Presidentes de Igrejas na cidade de Hannover/Alemanha,
organizada pela EKD-Evangelische Kirche Deutschland,
com a participação de 56 representantes de Igrejas
Luteranas vindos dos 4 continentes. Foram abordados
temas como: Métodos, Estratégias, Inspirações,
Comunicação e Serviços Sociais entre Igrejas e
Comunidades, oferecendo trocas de valiosas informações
e ricas experiências.

No mês de fevereiro fomos colocados à prova, com
a necessidade de adotarmos o distanciamento social e
atender aos protocolos da saúde e da ciência, conforme
orientação da OMS e Órgãos Governamentais. Os meses
seguintes foram repletos de desafios, inseguranças e
principalmente cautela.
Durante a pandemia, a filantropia intensificou-se com a
criação de diversas ações sociais a fim de auxiliar as
instituições coligadas, comunidades e famílias. Registro aqui
a nossa especial gratidão pelo forte amparo recebido!

Sabemos que o futuro irá rever valores e mudar
hábitos da sociedade. O único ambiente que não sofreu de
verdade com a Covid-19 foi a internet. A tecnologia estará
cada vez mais inserida em nossas vidas, os processos serão
simplificados e a criatividade e inovações são fundamentais
nesse novo processo. Essa ferramenta tecnológica nos
manteve próximos e unidos durante o ano. Os pastores

enviaram vídeos semanais, contando com a expertise de
comunicação visual de Pastor Roberto, com mensagens
de esperança e fé, celebrações de cultos e datas
comemorativas com inclusões musicais. Estes vídeos, bem
como o Pazmail alcançou um número expressivo de
visualizações, muito além da lista de contatos de nossos
membros. Nossa gratidão a todos os corais e músicos
que contribuíram de forma digital com o seu talento!

Além de vídeos, o INFOPAZ e diversos materiais
informativos foram enviados, contando com o incansável
apoio das traduções feitas pelo Pastor Daniel, que em
parceria com Mario Schroeder reformulou o site da Igreja
da Paz, deixando-o atual, bilingue e de fácil visualização,
fortalecendo os contatos e a comunicação.
http://www.igrejaluteranadapaz.com.br

Conscientes da nossa responsabilidade, reforçamos
durante o ano as medidas de higiene e proteção prescritas.
Lamentamos a necessidade de cancelar as diversas
celebrações e os eventos presenciais como:  batizados,
confirmações, casamentos, Festa Anual, a aguardada
Semana da Alegria, a alegre Mai/Junifest, o Bazar de Natal,
o charmoso Bazar do Dia das Mães, Páscoa e Bazar da
Pechincha, celebrações de confraternização tão
significativas à Igreja da Paz. Sentimos a falta da alegria
dos Bororos em nosso espaço!

Em consideração à socialização e saúde emocional
alguns encontros, como o de grupos de senhoras, foram
possíveis realizar no início e no final do ano, mesmo com
presença reduzida.

Em outubro, após a recalibragem do indicador de
flexibilização para a fase verde anunciada pelo governo,
conseguimos organizar uma importante ação social, o
“Bazar de Usados”, em apoio a tantos brechós e
sacoleiros. Este evento obteve grande reconhecimento
pelos visitantes e bom resultado financeiro. Receber o
apoio de tantos voluntários da comunidade, auxiliando
nesta ação, foi fundamental!
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Outra ação social louvável - em sistema drive-thru
no espaço da Igreja - foi realizada pelos Bororos/
Bandeirantes colaborando com o “Projeto “Meias do Bem”,
com a arrecadação de meias para posterior confecção de
cobertores para doação.

Cabe aqui especial menção ao Instituto Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, que nos orientou e orienta sobre
as medidas práticas no sentido da retomada das atividades
religiosas de forma presencial, conforme as evidências
científicas disponíveis e os protocolos do Governo Estadual
e Municipal de São Paulo. Essa assistência que estamos
recebendo do HAOC representa um grande presente para
a Igreja da Paz!

Respaldados nestas diretrizes e com o apoio da
Comissão-Covid formada por voluntários da Igreja, foi
possível realizar três cultos de advento, nos quais ficou
evidenciado o sentimento e testemunho de pertencimento e
fé. Porém, a reclassificação do Estado retrocedendo à fase
vermelha durante os dias de final de ano, levou-nos à difícil
decisão de suspender os cultos de Natal, celebração
tradicional e importante em um ano tão conturbado. Diante
deste delicado cenário de pandemia, somos gratos ao
experiente suporte dado pelo Pastor Hermann, na condução
das adversidades enfrentadas.

A pandemia do coronavírus tem provocado abalos
nos mercados globais. Este impacto, acrescido à ação
trabalhista, a qual estava caminhando a passos lentos rumo
à recuperação, provocou em nossas contas sério abalo,
transformando todo otimismo em projeções de insegurança.
A situação financeira deverá sofrer até se recuperar das
perdas desta crise, com a falta dos tradicionais eventos e

celebrações acima mencionados. Reforço aqui a
importância das contribuições dos membros da
Comunidade!

Agradecemos os aportes financeiros recebidos
durante este ano pelos grupos que compartilham o nosso
espaço, os quais foram providenciais no custeio de
diversos serviços. Para melhor visualização, a situação
econômico-financeira da Igreja da Paz está detalhada no
Demonstrativo Financeiro constante deste Relatório, assim
também o relato dos demais grupos e ações realizadas.

Antes de encerrar, desejo cumprimentar Gustavo
Schmitt, candidato ao pastorado, que em novembro/20
iniciou o seu Período Prático de Habilitação ao Ministério
(PPHM) na Paróquia de Campo Grande. Gustavo ficará
conosco até Jan/2022 sob a mentoria do Pastor Roberto
que desde 2018 assumiu o cuidado desta Capela.

Registro o meu reconhecimento à gerência e equipe
que cuidaram do espaço da Igreja, mesmo em tempos
difíceis, sempre presentes e dedicados, durante uma série
de adequações e ações de manutenção que se fizeram
necessárias como: pintura, consertos e a pequena reforma
do apartamento mantida à disposição de visitantes. O
contrato de uma empresa especializada em descupinização
e desinsetização foi indispensável para um amplo trabalho
de proteção ao patrimônio da Igreja da Paz.
Finalizo o relatório agradecendo a confiança em mim
depositada durante esses três anos de presidência e a
oportunidade em compartilhar momentos de sorrisos e
aprendizado.

Angelica Nelzow Pondorf - Presidente

INDICADORES 2020-2019

1. Cultos presenciais na Igreja da Paz: 28 (19: 102)
2. Mensagens de Esperança, vídeos: 42, em língua
alemã: 36.
3. Concertos em datas especiais, inclusive, virtuais.
4. Orações Matutinas: batizados e anúncios de
falecimento, aos sábados, no período da manhã.
5. Batismos: 17 (19: 69)
6. Confirmandos: 41 jovens.  31 no grupo português,
10 no alemão. A confirmação ocorrerá no domingo de
Pentecostes, 23.05.21.
7. Bênçãos Matrimoniais: 01 (19: 16)
8. Bodas: 01 (19: 04)
9. Sepultamentos: 39 (19: 39)

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, Conselho da
União Paroquial de São Paulo, Sínodo e demais órgãos
de formação da Igreja Nacional – IECLB,
majoritariamente virtuais. No final do ano, acolhemos o
jovem teólogo Gustavo Schmitt - período prático –
residência, com ênfase na Comunidade de Campo Grande
e no Programa Comunitário da Reconciliação.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA COMUNIDADE

DE SANTO AMARO
Realizada em 8 de março de 2020

ORDEM DO DIA:

1. A Assembleia iniciou seus trabalhos às 9h05.

Os participantes assinaram a lista de presença,

receberam a minuta da AGO de 8.3.2020, a AGO

de 10.03.2019 e o Relatório Anual das Atividades

Comunitárias em 2020 (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 e o Sr. Mario

leu um texto sobre as mulheres, parabenizando-

as pelo dia internacional das mulheres e na

sequência entregou um lindo buquê de flores à

Sra. Angelica, que o recebeu em nome de todas.

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 2019 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 sobre o desafio que representou
a ação trabalhista movida contra a Igreja. Em
função do referido processo trabalhista movido
contra a Igreja foi criado o Fundo de Investidores
Solidários (10 pessoas fizeram depósito de 50 mil
reais para devolução em 7 anos). Sr. Janzen
informou que a Igreja recebeu uma doação no
valor de praticamente metade do processo. Sr.
Richard apresentou um plano para devolução das
parcelas aos “anjos” (Investidores Solidários)
nos próximos anos. Encerramos o ano de 2019
com superávit e não há débito junto à UP.
Sr. Janzen fez um agradecimento ao Conselho
Fiscal pelo trabalho árduo de coletar a
documentação e na sequência P. Hermann
agradeceu também aos dois tesoureiros pelos
nervos de aço e por todo o esforço na condução
da saúde financeira da Igreja. P. Hermann

complementa “Não fomos engolidos
pela dívida. Deus nos deu pessoas com
competência e coragem para
transformar as grandes ondas em
marolas.”

5. O Parecer do Conselho Fiscal,
assinado pelos três (3) Conselheiros,
aprovando as contas do exercício de
2019, foi aprovado por unanimidade.

6. Relatório pastoral

P. Hermann
P. Hermann falou sobre a grandeza e a
simbologia dos 60 anos da Igreja da Paz
e nesse contexto mencionou a
dedicação do P. Friedrich Zander.
Nesses 60 anos tivemos grandes
desafios e há 60 anos também houve
desafios.
A essência do que acontece aqui é que

continuemos juntos, abraçando a

experiência da fé e do acolhimento em

grande abrangência. Que tenhamos a

humildade para colocar-nos em nosso

devido lugar. A fé que nos inspira é um

rastro da benção e competência que a

história da Igreja nos dá.

No  âmbito dessa filosofia de

acolhimento, contamos com Sr.

Gustavo Boog que abre as suas portas

e oferece em sua programação,

interação social através de palestras

motivacionais e informações ao público

voltadas à saúde e bem-estar.

Quando alguém busca a Igreja da Paz

nunca se pergunta se a pessoa é

fidelizada, se ela é membro contribuinte,

ela simplesmente é recebida, atendida

e acolhida. Isso nos traz um retorno em

forma de benção que não se coloca em

números. O nosso capital é essa

grandeza de mente e de alma assim como

a lealdade às pessoas que estão no

pátio de nossa igreja e o acolhimento

daquelas que o adentram. P. Hermann

finaliza afirmando que é um privilégio

trabalhar com uma comunidade como a

nossa.

P. Roberto

Somos uma igreja única e

extraordinária, sem concorrência. Os

voluntários são muitos e atuam

fortemente nos bastidores. Os

voluntários da Semana da Alegria são

um exemplo de fidelidade e dedicação.

Também os confirmandos colaboram

muito. O capital humano é o nosso mais
precioso patrimônio. Muitas pessoas
chegam até nós, descompromissa-
damente, através de um casamento ou de
um sepultamento, e simplesmente se
encantam e ficam para sempre. Aqui todos
sempre são por nós acolhidos e atendidos.

P. Daniel
Informou que nas últimas décadas as
pessoas já não vem à igreja só porque
foram batizadas nessa fé. Hoje precisamos
ir até as pessoas, encontrá-las, ver onde
estão. Isso se dá através da Internet, do
PazMail, do InfoPaz, das redes sociais.
O que nos orienta nessa busca é a
pergunta: “O que a Igreja significa na vida
das pessoas e qual a relevância na vida
delas?” Esse questionamento deve ser
aplicado em todas os grupos.
O tema escolhido para a Semana da
Alegria tem a ver com as crianças nesse
momento? Qual a relevância para a vida
delas? Elas se identificam? Nos encontros
da OASE compartilhamos experiências de
vida. O que acontece naquele espaço
transcende o “café com bolo”. Cada culto
deve tocar as pessoas e influenciar as
suas vidas.

7. Eventuais relatórios setoriais – não
houve

8. Eleições:

a) Eleição parcial do Presbitério (2
vagas): Procedida a votação foram eleitas
por aclamação e unanimidade para o
Presbitério, com mandato de três anos, as
Sras. Irmtraut Janzen e Astrid Beutler.
b) Assembleia Sinodal:
O Sr. Carlos Beutler e Sra. Astrid Beutler
foram eleitos como 1º titular e 1º suplente
respectivamente, como membros
participantes da Assembleia Sinodal
realizada anualmente em Campinas.
c) Sínodo:
Sr. Fabrício Ohlson foi eleito como
suplente para a Assembleia Sinodal a ser
realizada em 16 / 17 de maio.

9. Concluídas as eleições, a Sra.
Angelica agradeceu pela dedicação de
todos e deu boas- vindas aos novos
colaboradores.

10. Após o agradecimento por parte
da Sra. Angelica Pondorf pela presença
de todos e o convite para o culto, seguido
de almoço comunitário, a Assembleia foi

encerrada às 10h24.
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ATIVIDADES GERAIS DA EQUIPE PASTORAL

3

Elaboração e Confecção de Material
Preparação e confecção de material, vídeos, cultos, boletins
e atividades em grupos.

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

Ação Criança
Batismos, Culto para crianças, Semana da Alegria (*),
Recreação Infantil, Celebrações no Programa Comunitário
da Reconciliação, Grupo de Escoteiros e Bandeirantes,
Advento da Criança. (*) Não ocorreu em função da
pandemia.

Ação Jovem
Ensino Confirmatório, Equipe de Monitores da Semana da
Alegria, Escoteiros, Bandeirantes e Reconciliação.

Ação Família
Encontros pré-matrimoniais, bodas, batismos, pais de
confirmandos, atendimento terapêutico individual e grupal,
acompanhamento a enlutados.

Valorização e Formação
Orientação Pessoal, Grupos de Estudos, Grupo de Mulheres,
atendimento psicoterapêutico.

Ação Terceira Idade
Visitação, Encontros: Mais velhos, mais sábios, Grupo de
Mulheres, ações em prol do Lar da OASE e Soc. Ben. Alemã.
Espaço Livre da 3ª Idade.

Promoção Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações e bazares. (*)
Atividades restritas em função da pandemia.
A Comunidade cultiva interfaces com a Fundação
Heydenreich, Associação dos Cemitérios Protestantes,
Associação Cristã de Ensino, Sociedade Lyra, Instituto
Martius Staden, Consulado da RFA, Câmara de Comércio
Brasil-Alemanha, Beneficência Alemã e Lar da OASE.

Ação Ecumênica
Comunidades Linguísticas: Letã e Escandinava. Parceria com
a Igreja Luterana Escandinava, Rua Job Lane, 1030 - Alto
da Boa Vista. Presença regular do P. Roberto Baptista,
pastores da Igreja da Paz, por ocasião do culto mensal e
demais atividades em português.

Ação Cultural (Música)
Valorização litúrgica dos Cultos. Coral Em Canto, Coral
Mensageiro da Paz, presentes nos momentos especiais do

calendário litúrgico. Atuação regular de Josinei Godinho,
Josineia Godinho, Néia Magdalena Godinho, Solange
Gonçalves, Alexandre Leite e Paulo Henes. Em
momentos pontuais, contamos também com a presença
do regente Sergio Assunção - Coro do Colégio Visconde
de Porto Seguro. Setor cultural fortemente afetado pelas
restrições impostas na pandemia que, no entanto,
demonstrou prontidão e capacidade de adaptação.

Trabalho em língua alemã
O trabalho em língua alemã faz parte do trabalho da
comunidade em geral e se dirige às pessoas que têm o
alemão como língua materna, sejam brasileiras ou sejam
alemãs ou suiìças que passam poucos anos morando no
Brasil.
O trabalho em si abarca quase todos os campos de
atividade da Igreja: cultos, trabalho com crianças e
confirmandos, grupo da OASE, visitas a moradores num
lar de idosos (SBA), assistência pastoral, grupo de
estudos bíblicos. Ofícios (batismos, casamentos e
sepultamentos) quase sempre são em português ou
bilíngues.
A Igreja da Paz cultiva contatos com diversas instituições
da comunidade de língua alemã em São Paulo:
Consulado-Geral, Paróquia São Bonifácio da Igreja
Católica, AHK (Câmara de Comércio Brasil-Alemanha),
SBA (Sociedade Beneficente Alemã), Sociedade
Filarmônica Lyra, os diversos Colégios de língua alemã
entre várias outras instituições.
Em novembro fomos honrados com a visita do novo
Cônsul-geral da Alemanha, Thomas Schmitt. Ele veio
para tecer redes na comunidade alemã e se também se
aproximou das Igrejas.
Cabe dizer que todas essas atividades estavam afetadas
pela pandemia de COVID-19.

Pastoral Carcerária
Parceria com o Consulado da RFA. P. Daniel e a Sra.
Eva Jungbluht coordenam a atuação nessa área.

Agradecimentos
Nesse ano com dificuldades e cuidados inimagináveis,
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.

com orientações da SME/SMS ( Secretaria Municipal de
Saúde) as atividades foram interrompidas e toda a equipe de
trabalho passou a realizar o trabalho em home office,
buscando novas estratégias para a continuidade ao trabalho
usando outras ferramentas  como Facebook, WhatsApp e a
plataforma Oficial da Secretaria Municipal de Educação,
Classroom, para  postagem dos planejamentos, formação
dos professores e as atividades para as famílias reproduzirem
para os bebês e crianças os temas pautadas no Currículo e
na Cartilha Trilhas de Aprendizagens, livros que foram
distribuídos para todas as famílias pela Prefeitura Municipal
de São Paulo.
O Cantinho da Comunidade, enfrentou muitos desafios com
o advento da pandemia. Mesmo com todas as dificuldades
adaptou o curso preparatório para o primeiro emprego que
é oferecido para jovens de 15 aos 19 anos para modalidade
online e obviamente, enfrentou as dificuldades da falta de
acesso à internet. Com muito empenho e superando desafios,
concluíram o curso duas turmas com 15 adolescentes e
jovens, além de ter sido um espaço importante de diálogo.
Os grupos de mulheres que usavam as atividades manuais e
o encontro entre elas, como espaço seguro de autorregulação
das emoções, foram interrompidos, mesmo assim canais de
diálogo por meio de aplicativos de mensagens para amparar
as demandas que surgiram fizeram a diferença. Sim, o ano
foi difícil e de perdas, porém o sentimento de ter corroborado

com a comunidade nos motiva a pensar de maneira
positiva no próximo ano.
Destaques 2020:
• Conquista da reforma da quadra e revitalização
do pátio da Sede do Programa Comunitário da
Reconciliação;
• O Programa Comunitário da Reconciliação
efetivou uma parceria com pesquisadores da UNIFESP
para estudar o impacto da pandemia no que tange a
insegurança alimentar;
• Fundação Oswaldo Cruz apoiou 1 projeto
emergencial que beneficiou 50 famílias;
• A IECLB aprovou dois projetos emergenciais que
beneficiaram 120 famílias;
• O Ano foi marcado por muitas doações
esporádicas de amigos e coletivos organizados.
• O CEI Cantinho da Criança passou atender em
2020 crianças a partir de 01 a 3 anos.
ANO de 2020: Colaboradores: 36 / Voluntários: 01 /
Prestadores Serviços: 02
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.

5. MÚSICA

CORAL MENSAGEIRO DA PAZ

O ano de 2020 foi atípico, devido a COVID-19 tivemos que
suspender nosso ensaios presenciais na Igreja logo no início
do ano, e passamos a fazê-los via Zoom. Foi uma mudança
bem radical, mas que nos rendeu vários frutos!
A nossa única apresentação na Igreja se deu no dia 8 de
Março, após a Assembleia Geral.
Nossos regentes, Solange Gonçalves e Alexandre Leite,
tiveram a iniciativa de ensaiar o Coral através do Zoom. No
início todos nós nos atrapalhamos, achamos esquisito,
complicado e etc, mas a solução deu muito certo. Um
aprendizado para todos, assim nos víamos uma vez por
semana, aprendemos mais sobre a nossa própria voz, lidamos
com uma tecnologia desconhecida por muitos, demos muitas
risadas e principalmente cantamos muito!
Durante o ano participamos de um Sarau, de uma Noite
Musical, palestras e apresentações individuais. Foi tudo muito
edificante e principalmente divertido!
Gravamos por volta de 10 canções, algumas delas com a
participação honrosa do Grupo Vocal Canto en-Canto. Foi
um trabalho árduo e maravilhoso feito pela Solange Gonçalves
(Regência, Preparação vocal e Edição de aúdio), Alexandre

Leite (Piano e Teclado) e Flávia Batista (Edição de
Vídeo). Somos imensamente gratos à eles pelo seu
empenho, canções estas que foram mostradas nas
inúmeras Mensagens de Esperança da Igreja da Paz e
Cultos virtuais da União Paroquial São Paulo.
Esperamos que no ano de 2021, já com a vacina aplicada
em todos, nos traga muita saúde, para que talvez
possamos nos encontrar e continuar a espalhar lindas
músicas para a nossa Comunidade!

Susy Sulzbeck

GRUPO VOCAL CANTO EN-CANTO

O Grupo Vocal En-canto teve seus ensaios de maneira
virtual. O Grupo também produziu videos para divulgação
e para alimentar a música nas “Mensagem de Esperança”
produzidas pela Igreja da Paz.     Solange Gonçalves

MADRIGAL VOZES DA PAZ

O Madrigal Vozes da Paz teve seus encontros de maneira
virtual. E além dos ensaios também produzimos videos
do coral para divulgação e para os videos de Esperança
produzidos pela Igreja da Paz.     Maestro Natan Bádue
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1.CRIANÇAS E JOVENS

Spielkreis
O Sprielkreis iniciou suas atividades no começo de 2020,
mas, devido o começo da pandemia da Covid-19, suas
atividades não puderam dar continuidade.          Hermine C.
Dresch

“Kinderkirche” - Grupo de Crianças
A Kinderkirche é um grupo de crianças. Toda terça-feira se
reúnem ao redor de 12 crianças na idade da escola primária
e do jardim da infância. P. Daniel e a sua esposa, a diácona
Laura Do Santos, orientam os encontros.
Em meados de março de 2020, se cancelaram os encontros
devido à pandemia. É sabido que a vida das crianças é afetada
pelo isolamento de maneira especial: É pela necessidade das
crianças de brincarem, se relacionarem com outras, de correr
e aprender de forma física. Nos encontros presenciais, antes
da pandemia, fazia-se jus a essa necessidade. À distância, é
impossível, e as crianças já têm uma carga horária de aulas
virtuais consideráveis.
O contato foi mantido com as mães das crianças à distância;
mandaram-se mensagens e recomendações de vídeos bíblicos
para crianças. Várias famílias deixaram o Brasil e voltaram
para Alemanha. Em novembro e dezembro, 10 dessas
crianças filmaram um Krippenspiel (auto de Natal); ele fez
parte do culto virtual de Natal em alemão que se divulgou
nas redes sociais. 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
02.02.2020. Fizemos uma reunião de planejamento com a
participação do Pastor Roberto. Tivemos uma média de 9
crianças por domingo – o número variou de 5 a 12 crianças.
No dia 15 de março, dia do último culto, devido à pandemia,
não compareceu mais nenhuma criança.Infelizmente tivemos
que encerrar as nossas atividades do ano, pedindo a Deus
que nos permita recomeçá-las o mais breve possível.
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/Português
O Ensino Confirmatório em português iniciou-se no dia 23
de fevereiro de 2019. Temos ao todo 31 jovens:
Aline Souza Crabbe; Ana Carolina Schneider Wagner; Beatriz
Elizabeth Sanchez Cruz; Brenda Sommer Westphal;
Catarina Seibel Boechat; Clara Ferreira Hirose; Enzo Gessner
Saldanha Rodrigues; Gabriel Lüdtke do Nascimento; Gabriel
Huhtala Guimarães; Gabrielle de Bari Schulz; Gabriela Vassel;
Gisele Cristina Crabbe Alves; Gustavo Abatte Stein; Isabella

Forte Meckien;José Carlos Silva de Andrade Neto;Karin
Emily Demuth; Leticia Puperi Meckien; Lucas Vidigal
Klug; Luise Kraemer Buschhausen; Luiza Dumani
Guimarães; Maria Elena Tamayosi Santana; Mathias
Rodrigues Schmidt; Nicolas Kuklik Campana; Paulo
Cezar Santana Gonzales; Raphael Grandberg Furlan;
Sophia Aguilar Goldberg; Stephanie Whitaker de Carvalho
Pfeiffer; Theo Alexander Meckien; Valentina Lucchesi
Souto;Valentina Seibel Boechat.
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 25 e 26 de maio de 2019. E trabalhamos neste dia a
temática sobre Jesus.
Os jovens ainda participaram de várias outras atividades.
No dia 26 de maio de 2018 tivemos o Culto de
Apresentação dos Confirmandos e a participação nas
nossas Festas oferecendo suco de laranja. Foram a
MaiFest em 28 de abril de 2019 e a Anual em 15 de
setembro de 2019. Houve também o Encontro de
Confirmandos na União Paroquial de São Paulo. Esse
evento aconteceu no dia 31 de agosto de 2019 na Igreja
da Paz. E ainda realizamos na noite do dia 25 de maio de
2019 o Encontro/Jantar de Pais e Padrinhos no salão da
Igreja da Paz.
Infelizmente, devido a Covid-19, não pudemos nem
realizar o tradicional passeio ao Lar Belém, em Campinas,
que ocorreria em 21 e 22 de março de 2020 assim como
o Culto de Confirmação que deveria ocorrer em 5 de
abril.
Em 2020 um novo grupo de Ensino Confirmatório em
português iniciou suas atividades no dia 14 de março de
2020. Tivemos um primeiro encontro presencial, porém
pelo mesmo motivo da pandemia fizemos optar pelo EC
via remota. Mesmo assim, tivemos dois encontro
presenciais em outubro e novembro na Igreja da Paz.

P. Roberto Baptista
Ensino Confirmatório/Alemão
No 05/04/2020, dez jóvens do EC em alemão deveriam
ser confirmados depois de quase um ano de ensino e

diaconais. O bazar, no mês de março, obteve um resultado
de R$ 21.578,87; no mês de outubro, R$ 16.729,00 e
Vendas Avulsas R$ 1.240,00.
Nossos sinceros agradecimentos à equipe que viabiliza a
seleção das doações, a um novo grupo de pessoas que
viabilizaram o Bazar mesmo nos tempos difíceis
programação e a realização dos bazares.

SEBO/RECICLAGEM
Em 2020, foram arrecadados R$ 8.314,97 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
necessitadas.
Nossos sinceros agradecimentos a todos que nos destinaram
as doações.  Além do suporte da secretaria, novos
voluntários/as são sempre bem-vindos!

RECURSOS DO PRÁXIS
Saldo total em 2020, R$ 18.143,76 (Em 2019, R$
16.087,58). Entradas, uso das salas, Casa Praxis,
arrecadação, Mais Velhos, Mais Sábios, gastos com
palestras. Saldo da doação do Serviço Social Esperança,
(recebíveis 1vira6, Cantinho da Comunidade, R$ 6.000,00
– 1.200,00).

PASTORAL CARCERÁRIA
Muitas atividades foram canceladas no ano da pandemia;
ainda assim tivemos o engajamento da voluntária Eva
Jungblut que, com muita fidelidade e dedicação,  continuou
fazendo compras e enviando encomendas aos prisioneiros,
após eles fazerem seus pedidos ao consulado-geral alemão.
O número de prisioneiros diminuiu, mas, a burocracia no
envio das encomendas cresceu consideravelmente. A Igreja
da Paz participa mediante a contabilidade das compras.

RECONCILIAÇÃO
Iniciar o relatório de atividades 2020 do Programa
Comunitário da Reconciliação, é ter a percepção dos
enormes desafios que foram enfrentados. A pandemia da
COVID-19 alterou hábitos, mudou a forma de oferecer o
atendimento, pois saúde e a preservação da vida da
população se mostraram como os interesses mais
prevalentes e que deveriam por todos, ser colocadas acima
de qualquer coisa. O ano de 2020 foi de muitas descobertas,
palavras novas como: máscara, distanciamento social,
isolamento e ventiladores pulmonares foram incorporados
no vocabulário diário.
Diante das inúmeras incertezas, do risco eminente a vida,
readequar o planejamento com o intuito de permanecer
fazendo a diferença era a única opção viável e foi um período
oportuno para perceber que os verdadeiros anjos não
possuem asas e auréola, eles são humanos que manifestam
de forma evidente a solidariedade social e o amor ao

próximo. Foi dessa forma, que mais uma vez fizemos a
diferença na comunidade da Vila São José.
Enfrentando muitos desafios para manter os vínculos e
continuar com as atividades de fortalecimento de vínculo e
convivência para as 360 crianças e adolescentes de 06 a
15 anos, e exigiu muita criatividade para acontecer
minimamente, já que a pandemia evidenciou as dificuldades
de acesso à internet e consequentemente ao ensino remoto.
A fome e a violência nas suas múltiplas facetas, se instaurou
no cotidiano das famílias, sendo necessário atuar para que
as crianças, adolescentes e famílias não perdessem a
esperança na vida.
Ações realizadas:
• Estudo sobre impacto da pandemia na vida da
população da Comunidade da Vila São José em parceria
com pesquisadores da UNIFESP;
• Mais de 2.010 cestas repassadas para as famílias
atendidas no CCA e membros da Comunidade;
• 130 famílias beneficiadas com a doação de proteínas
e hortaliças;
• 130 famílias que receberam produtos de higiene e
beleza;
• 52 famílias que receberam gás de cozinha;
• 3 bazares da pechincha solidário que beneficiaram
235 famílias;
• 4 feiras solidarias com doação de frutas e hortaliças
que beneficiaram 180 famílias;
• 4 encontros para escuta qualificada e prática de
técnica de redução de estresse;
O Centro de Educação Infantil – CEI Cantinho da Criança
oferece espaços coletivos privilegiados de vivência da
infância, que contribui para a construção da identidade social
e cultural dos bebês e crianças, fortalecendo o trabalho
integrado do cuidar e do educar, numa ação complementar
à da família e da comunidade, proporcionando a promoção
da educação, proteção, segurança, alimentação, cultura,
saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção e proteção
à infância.
O CEI Cantinho da Criança atendeu no ano de 2020 102
crianças, sendo 03 salas de berçários com 54 bebês, 01
sala de MGI  01 sala de MGII. As atividades desenvolvidas
no CEI foram organizadas nos Princípios e Conceitos
contidos no Currículo da Cidade de São Paulo de
Educação Infantil, embasadas nas Interações e nas
Brincadeiras e possibilita a realização de Projetos
Pedagógicos em que envolvam as diferentes linguagens,
músicas, histórias, brincadeiras, teatro de fantoches,
desenhos, pintura a dedo e outros materiais, escultura com
massa de modelar, jogos de construção, espaços
construtivos utilizando materiais de largo alcance: caixas
de papelão, elementos da natureza, tampas de formas e
tamanho variados, garrafas plásticas entre outros.
Iniciamos o ano de 2020 com a intenção de desenvolver
todas as ações pedagógicas planejadas para o ano vigente,
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vivências comunitárias. O isolamento devido à pandemia
levou a cancelar os encontros, o passeio a Campinas e até a
confirmação. A confirmação foi reagendada, primeiro para
o Dia da Reforma de 2020, depois para o domingo de
Pentecostes de 2021 quando está previsto que uma boa
parte de avôs e avós dos confirmandos tenham recebido a
vacina contra o coronavírus.
A turma de ensino confirmatório 2020-21 já tinha 12
confirmandas e confirmandos inscritos. Pelas circunstâncias
mencionadas, nunca pôde haver um encontro físico. Está
previsto, começar o ensino em 2021, junto com o grupo do
EC 2021-22. Fazer um intervalo no ensino confirmatório
foi uma decisão triste e amarga, porém necessária.
Agradecemos muito à compreensão de mães e pais.

P. Daniel Meyer Do Santos
Semana da Alegria
A 38ª Semana da Alegria deveria ter acontecido nos dias
30 de junho a 5 de julho de 2020. Infelizmente, devido a
Covid-19 não foi possível realizar o evento. Queremos
registrar, com pesar, o falecimento do Sr. Walter Eckel.
Somos muito gratos pela ajuda que ele sempre dedicou nos
preparativos das Semanas da Alegria.
 P. Roberto Baptista/ P. Daniel Meyer e Laura Do Santos

Bororós
O Núcleo Bandeirante Bororos foi criado em 1968.
Atualmente temos 8 grupos de bandeirantes de 5 a 21 anos
do sexo feminino.
Iniciamos 2020 com 182 meninas e adolescentes
frequentando reuniões, sendo 48 na faixa etária de 6 a 9
anos, 60 na faixa de 9 a 12 anos, 50 de 12 a 15 anos, 24 de
15 a 18 anos e 15 de 18 a 21 anos participando das
atividades, dependendo da faixa etária, de quartas, sextas
ou sábados. As reuniões têm de 2 a 2,5 horas de duração.
Com a chegada da pandemia, o Núcleo decidiu por
interromper as atividades presencias, começar com as
reuniões virtuais e assim permaneceu durante todo o ano.
Foi um ano de muitos aprendizados e reinvenção tanto para
a coordenação quanto para os membros: aprender a usar
as ferramentas on-line, criar atividades e manter a atenção e
interesse de crianças e jovens.
A pandemia impactou significativamente o efetivo, tendo
ocorrido uma evasão de aproximadamente 50% e outros
30% atualmente são bolsistas.
Nossa diretoria conta com todos os cargos preenchidos e
com o apoio de pais de bandeirantes e ex-bandeirantes em

sua composição, com algumas pessoas com acúmulo de
cargos. A diretoria foi eleita em 2019, portanto a atual
gestão irá até junho/2022.
Possuímos hoje um site, página no facebook e no
instagram, que são constantemente atualizados por nossa
diretoria de comunicação.
Entre os esforços para manter a chama acessa,
destacaram-se:
-  Realização de 5 Borolives com participação de
membros juvenis, coordenação, pais e ex-membros,
sobre os mais diversos temas de interesse de nossa
comunidade;
- Em comemoração aos 52 anos do Núcleo fizemos uma
Campanha de arrecadação de meias usadas, no sistema
de drive-thru, para envio à Puket. Foram arrecadadas
6.138 meias, com as quais foram produzidos
aproximadamente 60 cobertores, para serem distribuídos
para pessoas em situação de vulnerabilidade. O volume
superou em muito as expectativas, tanto que tiveram que
ser retiradas em nossa sede pela transportadora, em vez
de serem entregues na loja, conforme inicialmente
previsto;
- As guias, meninas de 15 a 18 anos, deram continuidade
a campanha intitulada Ecochallenge, incentivando a
participação de todo o Núcleo e Grupo, com a proposta
de estimular hábitos de consumo mais sustentáveis.
- Participação de 14 pessoas, entre coordenação e
membros juvenis (maiores de 18 anos), na auditoria das
urnas eletrônicas nas eleições municipais, a convite da
Câmara Municipal de São Paulo;
- A festividade de encerramento do ano também foi virtual.
No final de semana anterior, foram distribuídos, em sistema
de drive-thru, 230 kits para plantio de girassóis e coletadas
doações de produtos de higiene pessoal para serem
doados para a Reconciliação.
Escolhemos os girassóis por representarem a luz do sol,
a vivacidade, a alegria e por sua característica de se virar
em direção ao sol buscando a luz.
Os girassóis foram plantados durante o evento, que teve
a participação de boa parte do efetivo, tanto do NB
quanto do GE e foi bastante divertido.
Em 2021, nosso maior ponto de atenção continua sendo
manter a chama acessa, por isso o foco duplo em envolver
e capacitar os jovens e atrair os pais.

2. ADULTOS E TERCEIRA IDADE

OASE-PORTUGUÊS
No dia 06 de fevereiro, nosso grupo de OASE-português,
composto de 15 participantes, voltou com muita animação
para começarmos as atividades de 2020. P. Hermann e P.
Roberto nos acompanharam com mensagens e músicas.

No dia 06 de março, participamos do Dia Mundial de
Oração na Igreja Skt. Bonifatius. No dia 09 de abril, seria a
comemoração dos 45 anos do nosso grupo. Mas apareceu
um certo vírus chamado Novo Coronavírus que deixou o
mundo em alerta geral. E, assim, tivemos que ficar em casa

Frentes de trabalho:
1 - Mais Velhos, Mais sábios
2 - Atendimento individual (psicanálise)
3 - Grupos de autoajuda
4 – Supervisão (ajuda aos ajudadores).
5 – 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
Os Bazares da Pechincha, tradicionais na Comunidade,
beneficiam pessoas necessitadas e atividades sócio diaconais.
Atividades prejudicadas em função da pandemia.
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.

ATENDIMENTO PSICANALÍTICO
O Praxis mantém, há cinco anos, através dos profissionais Maria
Elvira Polimeno Valente e Francisco Valente, um serviço de
aconselhamento e terapia psicanalista para a Comunidade e
pacientes sem vinculação religiosa. São clientes particulares
ou encaminhamentos por orientação dos pastores.
Atividades presenciais prejudicadas em função da pandemia.

MAIS VELHOS, MAIS SÁBIOS
Em primeiro lugar, independentemente de quão difícil tenha
sido gerir este difícil ano de 2020, quero agradecer a
oportunidade que me foi ofertada fazendo este trabalho
voluntário por meio do Instituto Praxis da Igreja Luterana da
Paz.  Foi no mínimo uma oportunidade de retribuir uma pequena
parte de todo o bem que recebemos, eu e minha família, nos
últimos seis anos de nossas vidas.
Quando ofertamos o primeiro encontro de 2020 em fevereiro,
mal imaginávamos o que ainda estava por vir. Iniciei o ano
com as três primeiras palestras do ano já programadas. Fomos
obrigados a acatar um confinamento e o mês de março pegou
a todos “de calças curtas” e tanto palestrantes quanto plateia
se retraíram diante da grande mudança que se nos apresentava.
Eu mesma, pessoalmente, tive dificuldade em fazer a gestão
da mudança. Tanto na minha vida pessoal quanto em minha
vida profissional e por consequência, estando à frente do Mais
Velhos, Mais Sábios, também neste âmbito neste “annus
horribilis” que foi 2020. Oxalá tivéssemos a certeza de que
2021 não será outro ano de dificuldades semelhantes. Quem
viver, verá, e o melhor que posso fazer no momento é confiar
em Deus.
Demorou, mas a engrenagem começou lentamente a funcionar.
Estabeleci para mim mesma um objetivo: já que estávamos
vivendo uma época de tão pouco contato social, decidi que
procuraria fazer desses encontros um momento de se “esquentar
corações” e fazer com que a gratidão por isso e pelos

aprendizados obtidos revertesse em doações para o
Projeto de Reconciliação.
Sempre peço que ao doarem se possível identifiquem-
se as doações com +V+S, para que sua origem possa
ser identificada. Entretanto não sei se as doações de fato
aconteceram e se quem as fez, assim as identificou.
Segue abaixo uma tabela com o resumo do que foi
ofertado ao longo de 2020 por meio do Instituto Praxis
da Igreja Luterana da Paz.

Eventos:
29/02/2020 Como ter mais Energia com o Dr.
Ricardo de Marchi. (30 a 40 pessoas)
09/05/2020 Xô Alzheimer com a neuropsicóloga
Luciana Damino Becheli. (24 pess.)
08/08/2020 Como Fazer um Testamento
Particular em Tempos de Pandemia: Posso Deixar meu
Patrimônio para quem Quiser?” Dra. Carmen Yéboles
(32 pess.)
19/09/2020 Idadismo: um mal universal pouco
perebido,   Dr. Egídio Dóreaco (20 pess.)
24/10/2020 Longevidade sem Firulas,  com
Ricardo Mucci” (17 pess.)
21/11/2020 A Revolução 4.0 e o Novo Normal,
Maurício Castro (16 pess.)

Tenho satisfação em anunciar que o Primeiro encontro
de 2021 teve um recorde de audiência: 49 pessoas
participando do começo ao fim. Tema: “Esquecer é
Normal” uma crença perigosa para a saúde do nosso
cérebro.
Em nosso segundo encontro de 2021, Fabiana Satiro
nos trará amostras de atividades que serão
experimentadas pelos participantes para que percebam
o quanto e como podem estimular seus cérebros. Espero
obtermos o mesmo êxito da primeira palestra de 2021.
Reitero meu agradecimento por esta oportunidade única.

Monica Magri

PARTILHA SABEDORIA
Com a pandemia ficamos sem poder acessar a sala da
Igreja que costumeiramente ocupávamos há mais de 4
anos.  Optamos então por reuniões virtuais e continuamos
com elas online, por intermédio do aplicativo Zoom até
o presente momento. Creio que, após a fase de
vacinação, poderemos voltar a utilizar o local de forma
presencial. Orlando J. Narita

CLUBE DO BOLINHA SENIOR
Devido a Pandemia da Covid-19 as atividades foram
suspensas.

BAZAR DA PECHINCHA
Os Bazares da Pechincha, tradicionais na Comunidade,
beneficiam pessoas necessitadas e atividades sócio
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até 24 de setembro. Foi uma época bastante preocupante
que deixou todas muito tristes por serem privadas de ir até
a igreja e conviver com as amigas e pastores. Também não
aconteceram a Festa de Outono, a Semana da Alegria e a
Festa da Igreja, das quais sempre participávamos ativamente.
A partir de outubro, retomamos os nossos encontros, no
início, quinzenalmente, ao ar livre, com distanciamento,
máscaras e álcool em gel.
Recebemos uma valiosa doação financeira que possibilitou
ao nosso grupo e ao Coral encomendarmos um novo e
moderno armário para o salão da igreja em substituição ao
antigo que estava em péssimo estado, atacado por cupins.
Nos nossos poucos encontros até o final do ano, o assunto
foi a esperança da chegada de uma vacina para que
pudéssemos voltar a um Novo Normal em 2021.

 Marli G. Krause

OASE-ALEMÃ
No grupo da OASE, em língua alemã, reúnem-se entre 15
a 20 senhoras todas as sextas-feiras entre 14 e 16 horas
Após 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. É a diversidade de
assuntos, que caracteriza as reuniões do grupo.
Este grupo de senhoras foi, entre os demais, o primeiro
onde se aplicou os protocolos de segurança e higiene,
quando a pandemia da COVID-19 estava apensas
começando. Consequentemente, em meados de março
foram cancelados os encontros presenciais. O P. Daniel
começou a usar vários canais para manter o contato com
as senhoras e para dar um fórum para o contato entre elas.
Criou-se um grupo de WhatsApp no qual começaram a
participar ativamente 10 senhoras. Chamadas telefônicas
viabilizam o contato com senhoras que não possuem
smartphones. Rapidamente, as integrantes se organizaram
para manter o contato entre elas e ligar regularmente àquelas
mais solitárias. No segundo semestre, quando ficou claro
que a pandemia continuaria por muito mais tempo, P. Daniel
começou a oferecer videochamadas em grupo. Para isso,
utilizou a ferramenta WhatsApp porque é a mais conhecida
e muitas integrantes do grupo a dominam muito bem.
Em novembro e dezembro, foram organizados vários
encontros presenciais no salăo da Igreja. Distanciamento,
máscaras, higienização de mãos, higiene extrema na hora
de „Kaffee und Kuchen” (“bolo e café”) etc. foram
garantidos, conforme as orientações do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz.
O grupo da OASE oferece apoio, distração, contato e
ouvidos abertos num momento muito difícil para essa faixa
etária. P. Daniel Meyer Do Santos

SOCIEDADE BENEFICENTE ALEMÃ
Idosas e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis na
pandemia de COVID-19. Por isto, o lar de idosos da
SBA, fechou suas portas a visitantes externos, também às
visitas pastorais do P. Daniel – uma medida de proteção
aos moradores. A SBA oferece uma atenção diferenciada
e profissional a seus moradores. Se estima que com o
avanço da vacina, seja possível a retomada das visitas no
primeiro semestre de 2021.

P. Daniel Meyer Do Santos

LAR OASE
A OASE – Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas
– é uma pessoa jurídica fundada em 1948, que dedica a
sua atenção principalmente aos idosos e às crianças. Para
isso é mantenedora do LAR de Idosos na Freguesia do
Ó em São Paulo e do Instituto Educacional Luterano em
Ferraz de Vasconcelos.
A pandemia COVID-19 trouxe para o centro das atenções
e cuidados a população idosa, a qual representa o grupo
mais vulnerável às complicações em decorrência do corona
virus, em especial os residentes em Instituições de Longa
Permanência para Idosos como é o LAR OASE.
No início, acreditava-se que tudo passaria em 15 dias, no
máximo um mês.
Por este motivo o ano de 2020 nos trouxe muitos cuidados
e dificuldades, mas por outro lado pudemos contar com
muita assistência e ajuda, pelas quais somos muito gratos.
Assim que foi constatada a pandemia, foram introduzidos
protocolos rígidos no LAR OASE.
No início de junho foi realizada no Lar OASE a coleta de
85 swab para testagem do COVID-19, sendo que desta
coleta participaram todos os moradores, funcionários,
colaboradores e cuidadoras particulares. Os resultados
destes testes mostraram que nenhum morador testou
positivo. Infelizmente dois funcionários, totalmente
assintomáticos, testaram positivo, que imediatamente foram
afastados por 14 dias e foram acompanhados recebendo
toda assistência necessária.
O Lar OASE foi muito elogiado pelas equipes da UBS e
da Vigilância Sanitária por seus protocolos e
procedimentos assertivos.
As visitas pessoais foram canceladas, sendo mantidas
apenas as visitas virtuais. A Equipe do Lar enviou com
frequência mensagens de vídeo do morador pelo
WhatsApp para os familiares e vice-versa.
Passamos meses sem problemas provenientes da
pandemia, mas devido às temperaturas e tempo inconstante
durante o inverno, houve alguns sintomas de resfriados.
Imediatamente foram introduzidos protocolos ainda mais
rígidos.
Sempre que necessário foram feitos testes para não haver
riscos de contaminação. Em setembro novamente todos

os moradores, colaboradores e funcionário foram  testados.
Todos estes procedimentos elevaram sensivelmente os
gastos do LAR. Ajudou-nos muito uma grande doação
recebida pelo Banco Itaú no seu programa “Todos pela
saúde”.
Todas as atividades tradicionais foram canceladas para
preservar o bem estar e a saúde dos moradores. Apenas
em dezembro, para a comemoração do Natal, foi feita uma
exceção, dando a oportunidade aos familiares de terem
contato com o seu idoso, mas tudo de uma forma muito
especial e cuidadosa.
Iniciamos 2020 com 35 moradores e 39 funcionários e
terminamos com 32 moradores e 40 funcionários.
No início deste ano de 2021 todos já foram vacinados com
as duas doses, mas os cuidados continuam sendo tomados.
Aproveito aqui para em nome da Diretoria e do Conselho
Fiscal da OASE agradecer a toda a Equipe do LAR OASE
no enfrentamento do desafio ao combate da pandemia pelo
alto nível de profissionalismo de todos, especialmente dos
profissionais da saúde do LAR OASE, principalmente
quando tivemos notícias de tantos problemas em outros
Lares.
PARABÉNS e MUITO OBRIGADA!
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.

As atividades presenciais foram suspensas em 18/03/2021.
Apesar do IEL ter sido a primeira instituição de ensino a
implementar o ensino EAD com aulas virtuais na região de
Ferraz de Vasconcelos, com o alongamento da proibição
das aulas presenciais, logo vieram os efeitos da pandemia
com a evasão de alguns alunos e o aumento significativo
da inadimplência.
Com este cenário aceleramos as mudanças e ajustes
planejados para 2020, realizando a troca da Direção
pedagógica da Escola e demitindo a gerente financeira e
mais alguns funcionários, além de acelerar o corte de
despesas e custos. Mas sem dúvida, foi graças aos
benefícios da MP 936 que conseguimos terminar o ano de
2020 e escapar da terrível estatística de que 40% das
pequenas escolas particulares não sobreviveriam aos efeitos
da pandemia em 2020.
Apesar de todos os acontecimentos, encerramos o ano
de 2020 com um sentimento de vitória por ter conseguido
oferecer um ensino de qualidade aos alunos e de ter
conseguido implementar a reestruturação necessária no
IEL.
A Diretoria da OASE está muito satisfeita com toda
evolução acontecida em 2020 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 e que Deus está conosco.

Helge Dauch – Presidente

4. AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

BAZARES: NATAL, DIA DAS MÃES, CANTINHO
DA PÁSCOA
Infelizmente, devido à Pandemia da COVID-19, não foi
possível realizar nenhum dos nossos Bazares: Osterstand
(Cantinho da Páscoa), Bazar do Dia das Mães e o famoso
Bazar de Natal, este último com 28 anos de tradição. Em
2020 seria a 29ª. Edição!
Somos gratas pelo carinho e compreensão dos nossos
expositores e esperamos em breve poder retomar as nossas
atividades de forma segura.

Susy Sulzbeck -
Coordenadora dos Bazares

AL-ANON
O Al-Anon é um recurso para familiares e amigos de
alcoólicos, incluindo adolescentes, que proporciona
informações e ajuda, quer o alcoólico esteja bebendo ou
não. Não há taxas nem mensalidades. O Al-Anon não está
ligado a nenhuma organização, seita ou religião. O propósito
primordial de seus membros é se recuperar do impacto do
alcoolismo em suas próprias vidas.

Se você está sem rumo pela maneira de beber de
alguém...o Al-Anon pode ajudar.
O Grupo Al-Anon/Alateen Paz e Serenidade que acontece
todas as quartas-feiras às 15h, no salão da Igreja da Paz,
agradece a essa Comunidade a acolhida todos esses anos.
Na impossibilidade de comparecer na reunião presencial
o Serviço de Informação Paulista Al-Anon  pode
apresentar como funciona o programa.
(11) 3228-7425     www.al-anon.org.br

INSTITUTO PRÁXIS
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 profissionais:
Luiz Fernandes Visconte, consultor - Gustavo Boog,
consultor – Madalena Boog, terapeuta -  Maria Elvira
Polimeno Valente e Francisco Valente, psicanalistas -
Hermann Wille, coordenação comunitária.


