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RELATÓRIO ANUAL 2021

        Este Relatório Anual objetiva apresentar resultados das
atividades exercidas em 2021, expressar especial gratidão à
comunidade pela fidelidade e solidariedade que nos tem
acompanhado e fortalecido, e à dedicação da Diretoria,
Presbitério e Pastores.

O ano 2021, afetado pela crise, manteve o cenário
desafiador, com déficits mensais relevantes, porém mantendo
claro o nosso foco: o cuidado e acolhimento das pessoas, e
criar oportunidades para cuidar e construir relacionamentos
em ambiente de cooperação e fraternidade.

Diante do quadro de significativa preocupação, foi
preparado no primeiro semestre um novo planejamento
orçamentário em conjunto com 27 tesoureiros das Igrejas
da União Paroquial, uma ação de grande desafio. Para maior
transparência, a situação econômico-financeira/21 está
detalhada no Demonstrativo Financeiro deste Relatório, assim
como o relato dos grupos e ações realizadas durante 2021.

Em março por ocasião da Assembleia Geral/21
realizada de forma virtual, acordou-se diante do quadro de
incertezas, estender os mandatos da Diretoria por mais um
ano. Assim também, recebemos com satisfação a formalização
da EKD-Evangelische Kirche Deutschland, da prorrogação
do contrato do P. Daniel Meyer Do Santos e família até 2025.

Manifesto o nosso especial reconhecimento por
expressivas doações com as quais a Igreja da Paz foi
contemplada e a satisfação com a venda do terreno da Igreja
da Paz, localizada na Vila São José, que aliviaram e
contribuíram para amenizar o saldo da dívida do processo
trabalhista bem como a devolução de parte de empréstimos
aos investidores solidários.

Respeitando os protocolos, foram retomadas
atividades de alguns grupos de forma presencial e o ensino
confirmatório com a confirmação de 38 jovens dos anos 2019
e 2020.  Registro a importância da orientação recebida do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sobre os procedimentos
de proteção.

Notou-se a necessidade do estreitamento de laços com
os membros e o uso de novas ferramentas de comunicação.
Assim, foi criado um whats-up “Igreja Lut. da Paz” com
informativos da Igreja da Paz. Os vídeos com as mensagens
de esperança, Paz-mail e mensagens em alemão continuam

um canal com belas participações musicais e do Coral
Mensageiro da Paz.

Contamos com o amparo de diversas Famílias,
Empresas e Instituições, que enviaram produtos de
necessidades básicas, os quais a Igreja da Paz, atuando
como plataforma, encaminhou às famílias carentes e às
instituições coligadas. Foram possíveis 2 Bazares de roupa
e objetos usados, uma ajuda a tantos sacoleiros e brechós
e às regiões necessitadas do Brasil. O segundo bazar em
especial, evidenciou o agravamento da situação
socioeconômica e pandêmica. Mesmo assim os resultados
foram gratificantes: R$ 22.000,00 e R$ 15.000,00.

Com dedicação o Bazar de Natal, foi possível
acontecer presencialmente. Um evento que trouxe o
resultado de R$ 20.000,00, e priorizou sobretudo a
oportunidade de encontros, fortaleceu amizades e
diálogos no espaço da Igreja. Contudo, nota-se a ausência
dos demais eventos tradicionais que contribuem de forma
expressiva para o equilíbrio financeiro.
Várias campanhas solidárias através drive-thru e
projetos de ação social em apoio ao Programa
Comunitário da Reconciliação, OASE, Sal da Terra e às
famílias carentes, foram organizadas pelo Grupo
Bandeirantes B2, Grupo Escoteiro Bororos e Igreja da
Paz, resultando em sucesso e reconhecimento. O volume
de doações recebidas 2021 somou ca. 5.700kg, assim
como significativas doações financeiras. Outro marco foi
a Pesquisa da UNIFESP na área de nutrição, conduzida
pela Profa. Nutricionista Elke Stedefeld, junto à
Reconciliação, que visou a alta vulnerabilidade da Vila
São José.

Um intenso trabalho de catalogação de material
literário, para o Sebo e Biblioteca foi realizado por
Gustavo Schmitt e voluntárias Karina von Staa e Cecília
Martins. Gustavo dedicou-se ainda à coletânea de 60
prédicas de P. Augusto Kunert, ex-presidente da IECLB,
exemplar a ser editado em breve. Nosso agradecimento!

Cabe aqui menção ao belo livro recebido contendo
importantes obras dos arquitetos Ernst e Günther Paulus
- a Kreuzkirche em Berlin e a Friedenskirche em São
Paulo. Igualmente agradecemos o documento histórico
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Plantões:
2 ª Feiras: P. Daniel
3 ª Feiras: P. Hermann
4 ª Feiras P. Daniel
5 ª Feiras: P. Hermann
6 ª Feiras: P. Hermann e P. Daniel
Sábados e domingos alternados entre os três
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. O jovem teólogo Gustavo
Schmitt realizou seu período prático, com ênfase na
Comunidade de Campo Grande.

Indicadores 2021 - 2020

1. Cultos na Igreja da Paz: 39 (20: 28)
2. Mensagens de Esperança, vídeos: 52, em

língua alemã: 42.
3. Concertos em datas especiais, inclusive,

virtuais.
3. Orações Matutinas: durante a semana com

batizados e anúncios de falecimento no
período da manhã

4. Batismos: 31 (20: 17)
5. Confirmação: 29 jovens em português e 9

em alemão. A confirmação ocorreu no sábado
e domingo da Reforma, 30 e 31 de outubro,
2021.

6. Bênçãos Matrimoniais: 5 (20: 1)
7. Bodas: 03 (20: 01)
8. Sepultamentos: 33 (20: 30)

 Angelica Nelzow Pondorf - Presidente

fotográfico digitalizado pela Sra. Helge Dauch, que registra

marcos significativos da Igreja. Ambos um rico presente para

o acervo da Igreja da Paz!

Participamos de vários encontros internacionais para

dirigentes de Igrejas Evangélicas coligadas à EKD-

Evangelische Kirche Deutschland, através de video

conferência, todas pautadas nas preocupações atuais e suas

consequências. No 1º. Encontro Digital foram apresentados

conteúdos temáticos motivadores e inputs, diretrizes para o

futuro e abordagens ecumênicas. A Conferência Regional da

América, contou com a participação de pastores tendo como

tema “best practice” discutindo as diversidades de modelos

inovados com sucesso em tempos de e pós pandemia. P.

Daniel apresentou o modelo “Cultos digitais, construídos em

módulos” e celebrou o culto de encerramento.

Em maio assistimos ao 3º Congresso da Igreja

Ecumênica realizado de forma digital em Frankfurt com o

tema “Olhem!” (Marcos 6:38). Olhem honestamente, confiem

um no outro e ajam juntos!

Somos gratos por acolher belíssimas apresentações,

valorosos momentos musicais que incentivam e promovem a

arte, contribuindo nas ações sociais e culturais da comunidade.

Agradecemos Sra. Monica Lucca a apresentação do EOS-

Conjunto de Música Antiga da USP trazendo a Cantata de

Bach “Jauchzet Gott in allen Landen” Cantata 51, sob a

regência de William Coelho, um privilégio para a comunidade!

Assim também tivemos satisfação em apoiar os talentos

da OSESP, a soprano Carolina Arruda e o fagotista

Rodrigo Rodrigues, que nos presenteou com recital de

notável qualidade vocal e instrumental. Esperamos que a

Igreja da Paz possa manter o seu lugar de acolhida para

jovens talentos!

Sentimos o transtorno causado com a instalação da

ciclovia à frente da Igreja, que mesmo após solicitações

de adequações à Subprefeitura de Santo Amaro, não

trouxe ainda o resultado esperado.

Antes do encerramento, desejo citar a satisfação

de ter Gustavo Schmitt em nossa Paróquia durante o ano

de PPHM (Período Prático de Habilitação Ministerial),

agradecer o seu engajamento e lhe desejar um futuro

abençoado e de realizações.

Aproveito para expressar o meu reconhecimento à

gerência e equipe, o apoio em eventos e o cuidado com o

grande número de serviços de manutenção que se fizeram

necessários. Os serviços de limpeza foram terceirizados

que auxiliará na manutenção dos espaços.

Finalizo o relatório agradecendo a confiança e a

todos que apoiaram o meu trabalho na presidência durante

os últimos 4 anos e sobretudo, por todas as conquistas

que unidos alcançamos.
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  Atividades Gerais da Equipe Pastoral

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.

Ações voltadas para as Crianças
Batismos, Culto para crianças, Semana da Alegria (*),
Recreação Infantil, Celebrações no Programa Comunitário
da Reconciliação, Grupo de Escoteiros e Bandeirantes,
Advento da Criança. (*) Regularidade prejudicada em
função da pandemia.

Ações voltadas para os Jovens
Ensino Confirmatório, Escoteiros, Bandeirantes e
Reconciliação. Em função da pandemia não programamos
a Semana da Alegria em 2021.

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

Formação
Orientação Pessoal, Grupo de Mulheres, atendimento
psicoterapêutico.

Ações voltadas para a 3ª. idade
Encontros: Mais velhos, mais sábios, Grupo de Mulheres,
ações em prol do Lar da OASE. Espaço Livre da 3 ª Idade.
A presença pastoral na Ben. Alemã ficou restrita em função
da pandemia.

Ações voltadas à valorização Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações e bazares. 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. Recital com
Regina Schlochauer. Eventos e gravações na Igreja da Paz:

EOS – Conjunto de Música Antiga da USP, regência
William Coelho. Atuação efetiva de Mônica Lucas com
divulgação pelo canal de Youtube da Cultura Artística. Em
14 de setembro, apresentação nos dois cultos da jovem
solista, Caroline Arruda e do músico Rodrigo Rodrigues -
ambos aprovados em concurso da Universidade de Música
e Arte de Hamburgo, Alemanha. A coleta dos respectivos
cultos foram designadas para o envio do jovem casal. Nas
celebrações de natal tivemos a presença do Trio de Metais
São Paulo.

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. Também tem algumas pessoas que aprendem
alemão como língua estrangeira e aproveitam as
atividades de língua alemão para melhorar o seu domínio
da língua.

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: Allianz der Körperschaften deutscher Sprache,
Consulado-Geral alemão, AHK (Câmara de Comércio
Brasil-Alemanha), SBA (Sociedade Beneficente Alemã),
Sociedade Filarmônica Lyra, os diversos Colégios de
língua alemã entre várias outras instituições.

Cabe dizer que todas essas atividades estabam afetadas
pela pandemia de COVID-19.

Agradecimentos
Nesse ano em que perduraram as dificuldades e
cuidados em função da pandemia, 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 sinceros agradecimentos à Diretoria da
OASE, Associação Cristã de Ensino, Fundação
Heydenreich e ao Programa Comunitário da
Reconciliação.
Em nome dos pastores, nosso muito obrigado!

P. Hermann Wille.

Em nome dos pastores, nosso muito obrigado!

P. Hermann Wille.
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Spielkreis
O ano de 2021 foi um ano com diversos desafios e com
muitas mudanças para a nossa sociedade, mas com muita
alegria, que voltamos com as nossas atividades recreativas
do Spielkreis em maio de 2021 com 8 (oito) crianças. Foi
um ano de muitas incertezas para todos, mas mesmo com um
ano com todas essas dificuldades e incertezas, tivemos a
oportunidade de realizarmos a nossa festa de Natal (reunindo
apenas pais e avós das
crianças). Gostaríamos de agradecer imensamente a
comunidade Igreja Da Paz por mais um ano juntos e que
esse ano de 2022 venha com muita alegria, saúde e paz para
todos.         Hermine C. Dresh

“Kinderkirche” - Grupo de Crianças
Durante a pandemia, todas as famílias que frequentavam a
Kinderkirche deixaram o Brasil; um fato muito lamentável para
a comunidade. Além disso, as incertezas da pandemia e os
desafios escolares especiais na pandemia, dificultaram a
retomada das atividades.
Em dezembro, foi preparado um Krippenspiel (auto de Natal)
especial: doze crianças – com vestuário bíblico – posaram
para tirar fotos. O conjunto de mais de 40 fotos e as vozes
de quatro confirmandas resultaram no Krippenspiel de fotos
que pode ser apreciado tanto no Culto de Natal, como online,
nas redes sociais. P. Daniel Meyer Do Santos

Culto das Crianças
“Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de
Deus”
As atividades do Culto das Crianças, assim como tantas
outras, foram bastante prejudicadas no ano de 2021. Não
foi possível reiniciar as atividades em maio juntos com os
Cultos na Igreja da Paz. Quase todas as orientadoras ainda
aguardavam as doses previstas da vacina. Conseguimos,
finalmente, voltar a partir de outubro, mas sem conseguir dar
a continuidade em cada domingo como sempre foi feito.

Miriam Wunderlich / P. Roberto Baptista

Ensino Confirmatório/Português
O período do Ensino Confirmatório em português em 2020
foi uma etapa ainda dos reajustes devido a pandemia.
Portanto, explicarei aqui a participação de cada grupo. Foram
ao todos três.
Primeiro Grupo: Este é o grupo que iniciou o EC no dia 23
de fevereiro de 2019. Seu Culto de Confirmação estava
previsto para o dia 5 de abril de 2020. E, pelos motivos que

já informei no último relatório, as atividades todas do
EC foram suspensas desde março 2020. Após algumas
reposições de conteúdo on line, conseguimos finalmente
realizar o Culto de Confirmação. De fato, foi preciso
desmembrar em duas celebrações: a primeira no dia 30
de outubro de 2021, às 11h e a segunda no dia seguinte,
dia da Reforma Luterana, 31 de outubro de 2021,
também as 11 horas. No primeiro culto foram
confirmados/as os/as seguintes jovens: Aline Souza
Crabbe; Fabrício Suiter; Gabriel Huhtala Guimarães;
Gabriel Lüdtke do Nascimento; Gabriela Vassel;
Gabrielle de Bari Schulz ; Gustavo Abatte Stein; Luiza
Dumani Guimarães; Maria Elena Tamayosi Santana;
Mathias Rodrigues Schmidt; Nicolas Kuklik Campana;
Paulo Cesar Santana Gonzales; Raphael Grandberg
Furlan. No segundo culto foram confirmandos/as
seguintes jovens; Ana Carolina Schneider Wagner;
Beatriz Elizabeth Sanchez Cruz; Brenda Sommer
Westphal; Catarina Seibel Boechat; Clara Ferreira
Hirose; Enzo Gessner Saldanha Rodrigues; Gisele
Cristina Crabbe Alves; José Carlos Silva de Andrade
Neto; Karin Emily Demuth; Leticia Puperi Meckien;
Luise Kraemer Buschhausen; Sophia Aguilar Goldberg;
Stephanie Whitaker de Carvalho Pfeiffer; Theo
Alexander Meckien; Valentina Lucchesi Souto; Valentina
Seibel Boechat.
Aqui vale uma importante observação. Fabrício
Suiter, Karin Emily Demuth e Sophia Aguilar Goldberg
pertencentes à Paróquia de Vila Campo Grande tiveram
um Culto Especial de Confirmação a pedido das famílias
da Capela. Esse culto aconteceu no dia 18 de dezembro
de 2021 quando antecipamos e celebramos o nosso
Culto de Natal na Capela.
Segundo Grupo: Este é o grupo que iniciou suas
atividades em 8 de fevereiro de 2020 e se tudo corresse
normalmente eles seriam confirmados em 4 de abril de
2021. Porém, como sabemos, logo após o primeiro
encontro tivemos que suspender os encontros presenciais
e seguimos em um modelo remoto com uma outra
abordagem: não sendo possível a ênfase na convivência
comunitária e nos conteúdos do EC tivemos que optar
quase que exclusivamente pelos conteúdos. Nesse
sentido o andamento é muito diferente dos encontros
presenciais normais e por isso houve um tempo bem
maior do que o período que realizamos o EC na Igreja
da Paz. Iniciamos alguns encontros presenciais,
principalmente no segundo semestre de 2021 quando
os jovens já estavam vacinados. Na esperança de
continuar com encontros presenciais e um passeio o
Culto de Confirmação deste grupo está agendado para
o Culto de Pentecostes em 5 de junho de 2022.

1. Crianças e Jovens
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Terceiro Grupo: Este é o grupo foi se formando – as famílias
foram inscrevendo seus filhos – durante o primeiro semestre
de 2021. Por isso, não pudemos sequer iniciar uma atividade
remota nesse primeiro semestre. Porém, combinamos com
as famílias que iríamos realizar alguns encontros híbridos, e
que essa turma teria que se ajuntar com a turma que estará
chegando para o EC de 2022 a 2023.
As temáticas abordadas seguiram, como sempre, 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.

P. Roberto Baptista

Ensino Confirmatório/Alemão
A pandemia trouxe uma série de imprevistos; foi preciso
reagendar o ano do Ensino Confirmatório (EC) em língua
alemã por completo. Graças a Deus, foi possível realizar vários
encontros com a turma 2019-2021 no segundo trimestre e
levar a cabo a confirmação no dia 22 de maio. Nove jovens
foram confirmados, divididos em dois cultos para evitar
aglomerações. Um dia muito especial e festivo no meio da
realidade da pandemia.
Em setembro, começou um novo grupo de EC em alemão.
Nove confirmandas e um confirmando integram essa turma.
Eles conhecem as regras de distanciamento e higiene das casas
e escolas e respeitam isso nas aulas de EC de forma exemplar.
As atividades acontecem principalmente ao ar livre. A
confirmação está prevista para o Dia da Reforma de 2022.

P. Daniel Meyer Do Santos

Semana da Alegria
A 39ª Semana da Alegria deveria ter acontecido no período
de 6 a 11 de julho de 2021. Porém, novamente, devido as
dificuldades que a COVID-19 nos tem imposto não foi
possível realizar o evento.           P. Roberto Baptista /

P. Daniel Meyer Do Santos / Laura Do Santos

Bororós
Bandeirantes
O Núcleo Bandeirante Bororos foi criado em 1968 e,
atualmente, conta com 8 grupos de bandeirantes de idade
entre 5 e 21 anos, do sexo feminino.
Iniciamos 2021 com 92 membros sendo: 12 na faixa etária
de 6 a 9 anos, 30 na faixa de 9 a 12 anos, 25 de 12 a 15 anos

e 25 de 15 a 18 anos, com reuniões on-line, que
aconteceram às quartas, sextas ou sábados e tiveram entre
2 e 2,5 horas de duração.
A partir do mês de agosto de 2021 e após a aprovação do
protocolo de segurança (protocolo VISA) foram
retomadas as reuniões presenciais. Este protocolo prevê,
entre outras coisas: medição de temperatura ao entrar na
sede, uso obrigatório de máscara e álcool gel,
distanciamento social, não compartilhamento de material,
não participação das atividades no caso de apresentar
qualquer sintoma, uso somente de áreas abertas etc. Este
último tornou necessário o estabelecimento de uma escala
para uso da sede.
A pandemia impactou significativamente o efetivo, tendo
ocorrido uma evasão de aproximadamente 50% e outros
30% atualmente são bolsistas. Esta situação de crescente
evasão começou a se reverter no segundo semestre, com
o retorno às atividades presenciais.
O protocolo foi rigorosamente seguido e junto com as
campanhas de vacinação se mostrou bastante efetivo para
o combate do COVID-19. Desta forma, terminamos o
ano bastante animados com a possibilidade do retorno às
atividades 100% presencial em 2022.
Nossa diretoria conta com todos os cargos preenchidos
e com o apoio de pais de bandeirantes e ex-
bandeirantes em sua composição e com algumas
pessoas com acúmulo de cargos. A diretoria foi eleita em
2019, portanto a atual gestão irá até junho/2022.
Possuímos hoje com um site, perfil no facebook e no
instagram, que são constantemente atualizados por nossa
diretoria de comunicação.
Entre os esforços para manter a chama acessa,
destacaram-se:
- Real i zação de Borolives com participação da
coordenação, pais e ex-membros, sobre os mais diversos
temas de interesse de nossa comunidade;
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- Fizemos a campanha Adote um Escoteiro/uma
Bandeirantes, visando garantir a participação de
Bandeirantes e Escoteiros que não tinham condições de
naquele momento pagar as mensalidades. Tivemos a ajuda
de 32 doadores, inclusive ex-bororos.
- Em dois momentos no primeiro semestre de 2021, fizemos
campanhas de arrecadação de alimentos e itens de
higiene. Foram arrecadados um total de 2.100 kg de
alimentos e produtos de limpeza e R$ 23.900,00.
Estas campanhas foram feitas em conjunto com a Igreja
da Paz e direcionadas às comunidades carentes atendidas
pela Igreja, como o Programa Comunitário da
Reconciliação e o Lar OASE.

- Ainda no primeiro semestre de 2021 fizemos uma
Campanha de arrecadação de meias usadas, no sistema
de drive-thru, para envio à Puket. Foram arrecadadas
11.630 meias, com as quais é possível produzir
aproximadamente 120 cobertores, para serem distribuídos
para pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. 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;

- Em comemoração aos 53 anos do Núcleo fizemos uma
Arrecadação de alimentos para Programa Comunitário
da Reconciliação, no sistema de drive-thru. Realizado no
sábado, 11 de setembro das 9 h às 13 h e foram arrecadados
540 kg de alimentos e produtos de limpeza e R$ 3.948,22.

- Foi feito um Almoço Alemão em Casa para a arrecadação
de verbas para Associação Cultural Bororos e Igreja da Paz.
O almoço foi vendido antecipadamente e pode ser retirado
no dia 23 de outubro das 11h45 às 13h, no sistema de drive-
thru. Foram oferecidas duas opções de prato. Alcançamos
125 almoços vendidos. Aproximadamente 60% foram
adquiridos pelos associados Bororos, 25% pelos membros
da Igreja da Paz e 15% por pessoas do entorno. Os objetivos
de preservação da saúde financeira, trazer visibilidade para o
Bororos e o engajamento de diretorias foram alcançados. A
retorno também foi muito positivo no que se refere a
proporcionar a todos a oportunidade de saborear algumas
delícias da culinária alemã.



7

- A festividade de encerramento com as bandeirantes e
escoteiros do ano foi presencial. Foi realizado no dia 27 de
novembro de 2021, das 9 h às 12 h, na praça japonesa.
Estiveram presentes aproximadamente 100 pessoas. O clima
foi de cuidado, mas de muita alegria por podermos estar
juntos novamente. Neste encontro foram recolhidas doações
de alimentos não perecíveis que foram destinados à
Reconciliação do Menor e ao Lar OASE e absorventes numa
campanha pela pobreza menstrual, feita pelas Guias, para a
ONG Girl Up Somos Plurais. Os bandeirantes e escoteiros
receberam como lembrança uma garrafinha de água de metal.

- A festividade de encerramento da chefia, coordenação
e diretoria do ano de 2021 aconteceu no dia 15 de dezembro
na Mercearia do Alto no Alto da Boa Vista. O clima neste
Happy Hour foi de muita alegria e descontração.

Escoteiros
O Grupo Escoteiro Bororos começou o ano de 2021 com
102 crianças e jovens e 39 chefes, totalizando 141 membros.
Começamos nossas atividades no dia 3 de março e no início
de Abril, paralisamos todas as nossas atividades em função
do aumento de casos da pandemia da COVID-19. Com
isso começamos a realizar nossas atividades através de formas

virtuais o que perdurou até o inicio de Maio/21 onde tivemos
uma série de protocolos sanitários
e de distanciamento a serem seguidos e aprovados para o
retorno das atividades presenciais.
Dentre as regras a serem seguidas, vale destacar que somente
poderíamos realizar atividades em locais abertos e com no
máximo de 35% do nosso efetivo.
Com isso, retomamos com destaque para uma nova
“Bicicletada” com os lobinhos, escoteiros e demais membros
do grupo, entre a a Chácara Japonesa e a “Nossa Praça”,
próxima a ponte Laguna e desde o início de Agosto com
atividades na Igreja da Paz.
Encerramos o ano de 2021 com a passagem dos jovens
para as suas próximas seções no dia 28/11.
Retomaremos as atividades no dia 5 de março de 2021 e
seguindo os protocolos validados em 2020.

OASE - PORTUGUÊS

Recomeçamos nossas reuniões com nosso grupo de 16
participantes somente no dia 06/05, esperando que todas já
estivessem vacinadas contra a Covid. Nosso primeiro
encontro, depois de tantos meses, foi animado com um café
em homenagem ao Dia das Mães.  P. Hermann e P. Roberto
nos acompanharam durante o ano com temas interessantes
sobre religião e assuntos da atualidade. O violão do P.
Roberto foi importante para animar as reuniões com nossas
músicas preferidas. Contamos também com a presença de

2. Adultos e Terceira Idade

Gustavo Schmitt, que trouxe valiosas contribuições ao
grupo. No segundo semestre, recebemos visitas de Marta
Ziller, Josinei Godinho e Solange Gonçalves que nos deram
aulas de música e contaram suas experiências de vida
relacionadas à Igreja da Paz. No segundo semestre,
conseguimos participar com grande entusiasmo do Bazar
da Pechincha e do Bazar de Natal com nosso stand de
café e bolo. Infelizmente, as atividades do ano ainda
estiveram prejudicadas devido à Covid. Agradecemos a
Deus por termos conseguido manter nosso grupo animado
e com saúde durante mais este difícil ano de pandemia.

Marli G. Krause
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OASE - ALEMÃ
Os grupos de Senhoras foram entre os primeiros grupos cujos
encontros foram cancelados no início da pandemia e são os
grupos com maiores cuidados devido ao seu público-alvo.
Depois de muitos meses de afastamento e atividades
exclusivamente virtuais (whatsapp, videochamadas,
telefonemas etc.), em meados de junho foram retomados os
encontros presenciais. 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.
Nas primeiras semanas, três senhoras começaram a integrar
o grupo e frequentar os encontros.
Fora das medidas de higiene, os encontros se desenvolvem
de forma conhecida: Após um tempo de chegada e um primeiro
bate-papo, se celebra uma meditação com uma canção, uma
reflexão e, caso houver, a comemoração das aniversariantes,
seguido de confraternização com bolo e café. Uma conversa
em grupo sobre um tema específico, um debate, uma palestra
do P. Daniel, um filme documentário sobre Alemanha – os
temas que o grupo aborda são muito variados.
O grupo da OASE oferece apoio, distração, contato e ouvidos
abertos num momento muito difícil para essa faixa etária.

P. Daniel Meyer Do Santos

LAR OASE
A Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas – OASE é
uma entidade fundada em 1948, que tem por objetivo prestar
serviço, amparo e assistência a idosos e crianças. Ela é a
mantenedora do LAR de Idosos OASE da Freguesia do Ó,
bem como do Instituto Educacional Luterano - IEL em
Ferraz de Vasconcelos.

LAR OASE
Os quase dois anos de pandemia COVID-19 exigiram muita
atenção e cuidados especiais para com os idosos, que são um
dos grupos mais vulnerável às complicações do corona vírus.
Conforme nosso lema: “Dar mais vida aos anos e não apenas
mais anos à vida”, temos todo cuidado para proporcionar uma
boa qualidade de vida aos nossos moradores.
Foi bastante trabalhoso cumprir todas as regras de isolamento
cada vez que algum morador saía para uma visita ou exame
médico e voltava para o Lar. Além disso, algumas moradoras

se recusavam a ficar em quartos duplos, depois de terem
ficado sozinhas em isolamento. Os nossos protocolos e
cuidados têm sido muito elogiados tanto pela Anvisa como
pela Vigilância Sanitária.
Foram canceladas todas as atividades para evitar o contato
com muitas pessoas que pudessem trazer as novas variantes
de Covid para dentro do Lar. Por outro lado, foram facilitadas
as visitas de parentes com concessão de mais tempo de
duração além dos contatos virtuais.
Durante o ano de 2021 aconteceram 25 admissões de novos
moradores. No entanto tivemos 26 saídas entre óbitos e
mudanças. Devido às dificuldades provenientes da
pandemia, muitas famílias não têm os recursos para oferecer
um quarto individual ou mesmo para deixar o seu idoso no
LAR. Além disso, muitas vezes o idoso só é encaminhado
aos nossos cuidados quando a família não consegue mais
cuidar dele. Uma mudança de ambiente nestas
circunstâncias, às vezes, é muito difícil e complicada.
No último ano, o LAR OASE tem sido também uma opção,
não para ser uma moradia a longo prazo, mas para ser uma
casa de recuperação depois de uma estadia hospitalar.
Quando a pessoa se recuperou, ela volta para o convívio
familiar.
Instituto Educacional Luterano - IEL
O IEL teve seu início em 1982 com uma classe de 1º ano.
Neste mesmo ano, o Instituto foi assumido pela mantenedora
OASE, com o intuito de ser reconhecido com um CNPJ
próprio como uma entidade filantrópica.Conforme as
crianças foram crescendo e passando de ano, a pedido dos
próprios pais,  foram sendo acrescentadas novas salas
Gradativamente a escola foi se desenvolvendo até a 8a
série e em 2002, iniciou o Ensino Médio.
É a única escola no estado de São Paulo filiada à Rede
Sinodal de Educação.  É uma escola que estimula,
desenvolve e valoriza atitudes de amor, respeito e
responsabilidade e é reconhecidamente a escola com a
melhor qualidade de ensino de Ferraz de Vasconcelos.
Nos últimos anos foram surgindo problemas, sendo que o
mais grave de todos era a evasão anual de alunos. Por
este motivo, em 2021 foram tomadas várias medidas
importantes para motivar novos alunos bem como para
aumentar a rentabilidade da escola. Atualmente, a
relação entre o IEL com a Paróquia Leste melhorou
muito e os erros do passado estão sendo corrigidos.
Para poder realizar todos os trabalhos junto aos idosos e às
crianças sempre precisamos de doações e contribuintes,
pessoas que nos ajudem para que possamos ampliar o
trabalho e melhorar nosso atendimento.

Helge Dauch - Presiden

Bazares
O ano de 2020 terminou carregando consigo tempos difíceis
e muitas incertezas. Infelizmente a pandemia do COVID-19
não recuou e adentrou o ano de 2021, não sendo possível
novamente a realização dos esperados eventos do Osterstand
(Cantinho da Páscoa) e do Bazar do Dia das Mães.

3. Ação Social e Educação
BAZAR DE NATAL
Porém, no começo do 2º semestre com a volta das
atividades e eventos em nossa cidade, começamos a
vislumbrar uma pequena luz no final do túnel, de que
poderíamos realizar nosso tão querido Bazar de Natal.
Assim, com o apoio da Diretoria da Igreja, concordamos
que o Bazar, sendo o primeiro grande evento após o início
da pandemia, seria em sua essência a reunião e a
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confraternização da comunidade e expositores. O intuito era
trazer vida e alegria novamente para o pátio da nossa Igreja,
não importando tanto o resultado econômico.
No entanto para nossa surpresa o Bazar de Natal 2021 foi
um sucesso! Tanto visitantes como expositores elogiaram a
logística e a qualidade da organização apresentada. Com a
redução de quase 50% do número de participantes, o
distanciamento entre as mesas colaborou para uma visão mais
“clean” dos produtos expostos, bem como permitiu uma
tranquila circulação dos visitantes. Também tivemos muita
sorte com o clima, sem tempestades de verão e sem muito
calor.
Foram três dias de encontros, histórias compartilhadas,
momentos relembrados, onde todos pudemos encher nossos
corações de muita gratidão!
O resultado financeiro foi além das nossas expectativas.
Arrecadamos R$ 37.000,00 contra os R$ 62.400,00
arrecadados em 2019, como dito acima só tivemos 50% dos
expositores e uma economia devastada em virtude da
pandemia. O total das despesas com o Bazar somaram R$
15.900,00 contra os R$ 22.100,00 gastos em 2019. Mesmo
ainda tendo que alugar as tendas conseguimos reduzir o custo.
Somos muito gratas pelo carinho dos nossos visitantes,
expositores e um “obrigado” especial aos voluntários,
funcionários e à Diretoria da Igreja, pois sem eles o Bazar de
Natal não teria acontecido!
Em 2022 esperamos retomar todos os eventos com muita
saúde, fé e alegria!                          Susy Sulzbeck

Al-Anon
As reuniões foram on-lines durante o ano.

Instituto Práxis
A partir dos seus núcleos de Assistência à Saúde e
Desenvolvimento Comunitário, o PráXis abre espaços de
atendimento individual, grupal, assessora projetos necessários
para a ação sócio diaconal da Comunidade.
O PráXis integra os seguintes profissionais: Luiz Fernandes
Visconte, consultor - Gustavo Boog, consultor – Madalena
Boog, terapeuta - Maria Elvira Polimeno Valente e Francisco
Valente, psicanalistas - Mônica Magri, empreendedora e
professora especialista em fluência inteligível em inglês.  -
Hermann Wille, Mestre em Ciências da Religião e
coordenador da ação comunitária.
Frentes de trabalho:
1 - Mais Velhos, Mais sábios
2 - Atendimento individual (psicanálise)
3 - Grupos Livres da 3a. Idade
4 – Sebo (venda, distribuição e reciclagem de livros).
 Secretaria da Igreja da Paz, tel.: 5181-7966
E-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 07

 Atendimento Psicanalítico
O Práxis 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
Os resultados de 2021 foram sem sombra de dúvida mais
auspiciosos do que os de 2020.
Em 2020, dos 5 eventos on-line, tivemos uma média de
21 participantes e em 2021, dos 8 encontros, uma média
de 37 participantes por evento. Não houve nenhum
encontro presencial. Mesmo assim, dou graças a Deus
por termos tido um 2021 mais suave e por termos
aumentado a adesão de participantes em quase 80%. É
bem verdade que o “pocket-show” de nosso querido
Ivaldo Moreira contribuiu muito para esse feito.
Agradeço a Deus também por ter me amparado em meu
objetivo de transformar nossos encontros virtuais em
momentos de se “esquentar corações”. Em 2021, meu
segundo objetivo continuou sendo o de reverter a gratidão
dos participantes pelos aprendizados, em doações para o
Projeto de Reconciliação. Continuei solicitando que os
doadores identificassem suas doações com +V+S, para
que sua origem pudesse ser identificada. Entretanto não
sei se as doações de fato ocorreram e se quem as fez,
assim as identificou.
Segue abaixo uma tabela com o que foi ofertado ao
longo de 2021 por meio do Instituto Práxis da Igreja
Luterana da Paz.
Data           Tema e Palestrante        Participantes
20/02/21 Esquecer é Normal - uma crença
perigosa para a saúde do nosso cérebro, com a
pedagoga e gerontóloga     Fabiana Satiro           49
20/03/21 Fortaleça seu Cérebro
Divertidamente com a pedagoga e gerontóloga
Fabiana Satiro                                                    37
24/04/21 Reflexologia e Higiene do Sono
com a psicóloga Ray Ribeiro                              35
05/06/21 Música Mineira: do Folclore aos
Bailes da Vida com o cantor, compositor, produtor e
professor Ivaldo Moreira                                    62
10/07/21 Ondas de Cura, Bem-estar e Calma
com o radiestesista e orientador vibracional Marcelo
Morgan                                                    39
18/09/21 Cuidados Paliativos: Aprofundando
Nossos Conhecimentos sobre eles com a geriatra Dra.
Mariângela Occhiuso                                            30
16/10/21 Internet e Celular por sua Conta
Sem Ajuda de Netos com a empreendedora digital
Vivane Palladino                                                  30
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4/12/21 Agindo Amorosamente em Favor do
Século XXI com o téologo, escritor, poeta e
compositor Gaede Neto.                                   17
Expresso meu agradecimento pela oportunidade de retribuir
por meio da minha ação voluntária, todo o bem que me
traz, fazer parte desta comunidade que é a  Igreja Luterana
da Paz.                        Monica Magri

Partilha Sabedoria
Relatório das atividades durante 2021 do grupo Partilha de
Sabedoria.
- Em virtude da pandemia, durante todo aquele período, fomos
compelidos a fazer reuniões virtuais nas 2ª. feiras das 14 às
16h, utilizando o Zoom da Mônica Magri que gentilmente
nos cedeu para aquele horário.
- Abordamos assuntos variados tais como: lembranças da
infância, tipo de atividade física que estavam exercitando em
casa, leitura e discussão de textos de livros, filmes, etc.
- Como estavam fazendo suas compras. On-line ou
fisicamente.
- Cuidados com as vacinas, higienização e como estávamos
contatando  os familiares/amigos.
Após todos terem tomado a 2ª.dose da vacina, em meados
de outubro,  voltamos a reuniões presenciais no salão da
Igreja. Porém com a circulação de terceiros no local decidimos
voltar ao antigo local, sempre usando máscara e sem o lanche
habitual.
Atualmente estamos em recesso e iremos retornar no dia 7
de fevereiro, possivelmente de forma virtual.
Obrigado pela atenção,      Orlando J. Narita.
Em virtude da pandemia, durante todo aquele período, fomos
compelidos a fazer reuniões virtuais nas 2ª. feiras das 14 às
16h, utilizando o Zoom da Mônica Magri que gentilmente
nos cedeu para aquele horário.
Abordamos assuntos variados tais como: lembranças da
infância, tipo de atividade física que estavam exercitando em
casa, leitura e discussão de textos de livros, filmes, etc.
Como estavam fazendo suas compras. On-line ou fisicamente.
Cuidados com as vacinas, higienização e como estávamos
contatando os familiares/amigos.
Após todos terem tomado a 2ª dose da vacina, em meados
de outubro, voltamos a reuniões presenciais no salão da Igreja.
Porém com a circulação de terceiros no local decidimos voltar
ao antigo local, sempre usando máscara e sem o lanche
habitual.
Atualmente estamos em recesso e iremos retornar no dia 7
de fevereiro, possivelmente de forma virtual.
Obrigado pela atenção, Orlando J. Narita.

Dando continuidade com o processo que havíamos iniciado
por volta de Março de 2020, mantivemos as nossas reuniões
semanais via WhatsApp, era dado um tema e as pessoas
colocavam suas ideias.

Retomamos as reuniões presenciais em setembro de 2021
e tive os um total de 14 reuniões as quartas feiras, o total
de participantes por reunião foi em média de 10 pessoas
Lourdes Hubner e Luiz F Visconte

Bazar da Pechincha
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 sob a coordenação de Luise Müller, Liliana Grange
e Birgit Ferreira de Souza.

Contato: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
E-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradoras: 12

Sebo/Reciclagem
Venda de livros, CDs, LPs, reciclagem, etc. Foram
adquiridos livros para distribuição gratuita. Os recursos
da reciclagem são designados às ações socio-diaconais
da Comunidade.
Além do suporte da secretaria, voluntários/as são sempre
bem-vindos!

Quando: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
Onde: ao lado da secretaria da Igreja da Paz.
Contato: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
E-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br

Recursos do Práxis
Saldo: (Em 2020 - R$ 18.143,76) Entradas, uso das salas,
Casa Praxis, arrecadação, Mais Velhos, Mais Sábios: R$
1.136,00.
Venda de livros usados - Sebo: R$ 13.412,00. Bazares
de usados: R$ 23.531,50 (junho) R$ 15.928,50 (outubro)
Recebíveis Projeto 1 vira 6 - Cantinho da Comunidade:
R$ 6.000,00.
[18:34, 23/02/2022] Hermann Cel:
email P. Roberto: robertonb.2017@gmail.com

Pastoral Carcerária
Muitas atividades foram canceladas no ano da pandemia;
não assim o engajamento da voluntária Eva Jungblut que
faz compras e manda encomendas aos prisioneiros depois
deles mandarem seus pedidos ao consulado-geral alemão.
A quantidade dos prisioneiros diminuiu, mas a burocracia
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no hora de mandar as encomendas cresceu
consideravelmente. Eva vence esses obstáculos com muita
fidelidade e dedicação.

A Igreja da Paz participa disto mediante a contabilidade das

compras.

Reconciliação

“A RECONCILIAÇÃO Fazendo a
Diferença em tempos de pandemia:

Diaconia e Transformação”

Transcorridos quase dois anos desde o início da pandemia
da Covid-19, da crise sanitária e socioeconômica dela
decorrentes e, que assolaram o mundo, é quase um desafio
escrever o relatório de atividades do Programa Comunitário
da Reconciliação e elucidar todas as intervenções realizadas,
além da subjetividade de descrever as mazelas sociais
imbuídas na dinâmica social da população periférica,
escancarando a violência que as desigualdades impõem ao
povo da comunidade da Vila São José.

Ï   * É possível afirmar, embasado no conhecimento
empírico, que retrocedemos, no que tange às políticas
sociais, pelo menos 25 anos, haja vista que voltamos
a lidar com a fome, com a perda da moradia, com a
falta de possibilidade de higiene básica, desemprego.
São indícios alarmantes das mais variadas formas de
violência, além das questões em torno da saúde
mental. Vulnerabilidades que havíamos superado ao
longo desses anos de trabalho. Diante desse contexto
e movidos pela defesa da vida e da dignidade humana,
a equipe de trabalhadores, diretoria, parceiros e
amigos se debruçaram em traçar estratégias de
enfrentamento e muitas coisas foram feitas, como por
exemplo:

CCA – Centro Para Crianças e Adolescentes
Público-alvo: crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
Capacidade de atendimento: 360 crianças e adolescentes

* Garantiu-se o atendimento presencial de 50% (180)
das crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade;
* Atendimento remoto das demais 180 crianças e
adolescentes, incluindo repasse de cestas básicas, kit
higiene e material pedagógico;
* 180 crianças beneficiadas com o Projeto de Artes
apoiado pela IECLB “A arte de ressignificar histórias”
* Conclusão do estudo sobre impacto da pandemia na
insegurança alimentar na vida da população da
Comunidade da Vila São José em parceria com
pesquisadores da UNIFESP;

* 12 meses de repasse de cestas básica e kit de
limpeza para as 273 famílias atendidas no CCA;
* Mais de 170 cestas básicas repassadas para
membros da Comunidade em geral;
* 61 famílias beneficiadas com a doação de
hortaliças;
* 60 famílias que receberam “vale gás” de cozinha
apoiados por projetos da IECLB e campanhas
solidárias com a equipe de escoteiros Bororós;
* 2 bazares da pechincha solidários que beneficiaram
180 famílias;
* 7 encontros com os trabalhadores para escuta
qualificada e prática de técnica de redução de
estresse;
* Ampliação de mais 1 dia na semana de atendimento
da psicóloga para viabilizar os atendimentos
individuais e em grupos das 180 crianças e
adolescentes atendidas presencialmente e de suas
famílias;
*  Campanha Natal Sem Fome – Viabilizou o repasse

   de cesta básica, Ave natalina e panetone para todas
   as 273 famílias referenciadas no CCA.
 * 3 intervenções em parceria com a Unidade Básica

de Saúde - Sergio Chaddad, para combater piolho,
vacinas e demais necessidades.

CEI – Centro de Educação Infantil
Público-alvo: 102 criança de 2 e 3 anos
Capacidade de atendimento: 102

* Com afinco a CEI Cantinho da Criança
permaneceu firme em 2021 e garantiu espaços
coletivos e privilegiados de vivência da infância que
contribuíram para a construção da identidade social
e cultural dos atendidos;
* Desenvolveu um trabalho integrado do cuidar ao
educar, numa ação complementar à família,
proporcionando a promoção da educação, proteção,
alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à
inserção, prevenção e proteção à infância;
* As atividades desenvolvidas foram norteadas nos
princípios e conceitos contidos no Currículo da
Cidade de São Paulo da Educação Infantil, nas
normativas de registro que preveem o cumprimento
das quinze metas de aferição para a realização do
trabalho;
* Utilizando as plataformas digitais ampliou-se a
relação com as famílias e aproximou-se o contato
com os professores;
* As 101 famílias foram beneficiadas pela
articulação dos Escoteiros Bororós e contribuintes,
pois em 4 campanhas arrecadaram mais de 2
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toneladas em alimentos não perecíveis e recursos
financeiros que possibilitaram repassar vale gás de
cozinha;
* Campanha Natal sem fome atendeu 101 famílias
com Cestas Natalinas, ave e Panetone.
* Projeto Saúde na Escola que viabilizou realizar ações
em parceria com a UBS (Sergio Chaddad). As equipes
de dentista, Assistente Social e Nutricionista realizaram
orientações com as famílias.

Cantinho da Comunidade
Público-alvo: Pessoas partir de 15 anos
Capacidade de atendimento: 40 jovens

* O Cantinho da comunidade, apesar dos desafios,
alcançou 41 jovens formados e certificados pelo curso
preparatório para o mundo do trabalho, 4 jovens
empregados e 1 jovem empreendendo na comunidade.
* 10 jovens com certificado de pacote office básico

ofertado com a colaboração do professor voluntário.
*  54 jovens atendidos no curso de verão nas oficinas
de música, informática, escrita criativa, artes e grafite.
* Repasse de cesta básica para as famílias dos jovens
do PTE.
* Acolhimento psicológico para jovens em situação de
vulnerabilidade.
* 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.

Destaques 2021:
* Aprovação de dois projetos pleiteados nos editais

da
IECLB;
* Conclusão da pesquisa realizada em parceria com

a
UNIFESP para estudar o impacto da pandemia no

que
tange à insegurança alimentar;
* Aumento das campanhas em prol das famílias
vulneráveis do Programa Comunitário da

Reconciliação;
* Aprovação do projeto enviado para empresa
Lufthansa, que prevê reforma parcial do telhado e

oficina
de dança para crianças e adolescentes;
* Manutenção dos convênios com a prefeitura

Municipal
da Cidade de São Paulo, incluindo certificações e
registros nos conselhos municipais;

ANO de 2021: Colaboradores: 36 / Voluntários: 03 /
Prestadores Serviços: 05

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 e reafirmamos o nosso
compromisso com a defesa da vida e da dignidade
humana.
Nossa gratidão aos amigos, parceiros e colaboradores que
contribuíram com as ações do PROGRAMA
COMUNITÁRIO DA RECONCILIAÇÃO durante o ano.

À Coordenação.4. Música

CORAL MENSAGEIRO DA PAZ
No ano de 2021, ainda devido a COVID-19, tivemos que
continuar fazendo os nossos ensaios via Zoom.
Em virtude dos ensaios serem online, alguns participantes
desanimaram e a participação ficou bem reduzida, mas tivemos
a colaboração de alguns integrantes do Grupo Vocal Canto
En-Canto que abrilhantaram os nossos vídeos ao longo de
2021.
Durante o ano participamos de duas Noites Musicais, de vários
vídeos que foram apresentados à Comunidade através das
“Mensagens de Esperança” e Cultos virtuais da União
Paroquial, Festivais de Música Online e outros eventos.
Em meados de Abril perdemos nossa grande mentora, amiga
e companheira de todas as horas, Gudrun Elfriede Ottershagen,
como ela faz falta! Mas temos a certeza de que ela é uma

enorme estrela no firmamento cuidando de nós ... Saudades
eternas!
Esperamos que no ano de 2022 possamos nos reunir
novamente para nos divertir e continuar a trazer lindas
canções à Comunidade! Susy Sulzbeck

GRUPO VOCAL CANTO
EN-CANTO
O grupo se reuniu durante todo o ano de maneira virtual
em seus ensaios.

MADRIGAL VOZES DA PAZ

O grupo se reuniu durante todo o ano de maneira virtual
em seus ensaios.
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ATA

ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO

Realizada em 14 de março de 2021

ORDEM DO DIA:

1. A primeira Assembleia Geral Ordinária da Igreja da
Paz online, realizada através da plataforma google meet,
iniciou seus trabalhos, de forma virtual, às 9h30 com 25
pessoas. Sra. Angelica saudou os presentes e Sr. Mario, na
qualidade de moderador da reunião, informou que a reunião
será gravada e passou algumas orientações de como proceder
durante a assembleia.

2. Em seguida P. Daniel faz a abertura com reflexões
acerca da pandemia. P. Daniel explica que, diferentemente
do que muitos afirmam, não há uma justificativa para a
pandemia, simplesmente não há nenhuma razão mais profunda.
A pandemia está aí por uma mera questão científica: surgiu
um vírus e ele está seguindo a sua natureza que é se replicar.
P. Daniel cita o Livro de Provérbios que contém muita
sabedoria humana e divina e cita o verso 32 do Cap. 16:
“Quem tem paciência é melhor que o guerreiro” (“Ein
Geduldiger ist besser als ein Kämpfer”) e traça o paralelo
com a nossa realidade. A dica é esperar com paciência. A
palavra paciência vem do latim e significa aguentar. Não há
relação com paz ou ciência, mas com aguentar, esperar por
dias melhores, esperar a vacina chegar e preencher esse tempo
de espera com algo positivo. Neste momento não precisamos
da força de um guerreiro, precisamos é ter a força da paciência
para seguirmos com as nossas vidas. Essa força Deus nos dá
através da fé. P. Daniel cita ainda outro provérbio “A coroa
de honra é ter cabelo branco’” e explica que as pessoas com
cabelo branco são aquelas mais experientes em ter paciência
para seguir e esperar por dias melhores.
Na sequência, a presidente, Sra. Angelica Pondorf, informou
que além dos três pastores Hermann Wille, Roberto Baptista
e Daniel Meyer dos Santos, encontram-se presentes a
Diretoria, o Presbitério e Representantes de Grupos da Igreja
da Paz. Além da Sra. Angelica, como Presidente, também
compõe a Diretoria o Sr. Mario Schroeder, na qualidade de
Vice-Presidente, Diretor da União Paroquial e também
membro do Conselho Sinodal, os dois tesoureiros, Srs.
Johannes Janzen e Richard Lee Hochstetler assim como as
duas secretárias Sra. Marina Dresbach (ata) e Sra. Marli
Krause.
3. A ata da Assembleia de 2020 foi projetada na tela e
lida pela Sra. Marina Dresbach e, tendo sido submetida à
apreciação do plenário virtual, que demonstrou sua aprovação
levantando a mão eletronicamente, foi aprovada por
unanimidade.

4. A presidente, Sra. Angelica Pondorf, procedeu à leitura
do seu Relatório, projetado na tela que, aberto à apreciação

do plenário virtual, que demonstrou sua aprovação
levantando a mão eletronicamente, foi aprovado por
unanimidade. Não houve questionamentos.

5. O Relatório da Tesouraria foi projetado na tela e
Sr. Johannes Janzen falou sobre o ano de 2020 que do
ponto de vista financeiro foi bastante desafiador. A
pandemia trouxe muitas incertezas, além do fato de as
entradas extraordinárias terem sido inexistentes, o que
gerou um impacto substancial no equilíbrio das contas.
No mês de dezembro surgiu um déficit de pouco mais de
R$ 60 mil negativos junto à UP. Em janeiro de 2021
conseguimos reduzi-lo para R$ 12 mil. Graças à fiel
contribuição dos membros assim como dos pastores, que
participaram com doações e contribuições, conseguimos
fechar o ano razoavelmente bem. Sr. Janzen agradece à
Comunidade que, apesar da pandemia, continuou
contribuindo. Sr. Richard falou sobre os fortes elos
existentes entre a Igreja da Paz e a sua comunidade. O
compromisso da comunidade com a Igreja da Paz durante
esse ano atípico pode ser considerado um testemunho de
fé. Apesar de não estarmos tendo atividades presenciais
as contribuições de 2020 foram praticamente equivalentes
às de 2019. Tivemos também contribuições
extraordinárias que foram fundamentais para superarmos
essa crise. O empréstimo dos investidores solidários
também ajudou para a sobrevivência durante a pandemia.
O empréstimo foi feito com previsão de 12 (doze) parcelas
semestrais e quando veio a pandemia alguns anjos
sugeriram postergar o pagamento das próximas
prestações. Os demais anjos foram consultados e todos
eles concordaram. Dessa forma o pagamento da parcela
de julho de 2020 assim como a de janeiro de2021
ocorrerão após o pagamento da última prestação, em 6
anos. Outra medida que estamos analisando é a venda
do lote de propriedade da Igreja da Paz na Vila São José.
Com essa venda temos a expectativa de liquidar a maior
parte das parcelas dos anjos (faltam ainda 9 parcelas). A
ação trabalhista foi totalmente paga. Na parte financeira
nosso desafio permanece, pois estamos sem reserva
nenhuma e dependemos exclusivamente das contribuições
para cobrir os custos. Sr. Richard fez um apelo aos
membros para que, se possível, façam um reajuste no
valor de suas contribuições.
Sr. Richard fez um agradecimento à Sra. Angelica na
qualidade de presidente da Igreja que mostrou-se
extremamente resiliente diante de todas as dificuldades
que nos foram apresentadas durante esse ano. Sr. Richard
fez também um agradecimento ao Conselho Fiscal pelo
trabalho árduo de coletar a documentação, promovendo
a transparência e credibilidade que são elementos
essenciais para uma comunidade sadia.
O Relatório da Tesouraria, projetado na tela e comentado
pelos Srs. Johannes Janzen e Richard Lee Hochstetler,
foi aberto à apreciação do plenário virtual, que demonstrou
sua aprovação levantando a mão eletronicamente, e foi
aprovado por unanimidade.

6. O Parecer do Conselho Fiscal foi projetado na tela
e lido pelo Sr. Faisar Abbes. O Parecer aprova as contas
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do exercício de 2020 e, assinado pelos 3 (três) Conselheiros,
os Srs. Faisar Abbes, Hans Kittler e Harri Schrammel, foi
aberto à apreciação do plenário virtual, que demonstrou sua
aprovação levantando a mão eletronicamente, e foi aprovado
por unanimidade.

7. Relatório pastoral

P. Hermann
P. Hermann saudou a todos e
discorreu sobre o ano de 2020.
A palavra ou expressão mais recorrente durante o ano de
2020 foi gerenciamento de crise. Diante do tamanho do
desafio o que restou para a humanidade e as instituições foi
gerenciar crises. Pelo relatório da Presidente e dos
Tesoureiros podemos ver que o que aconteceu entre nós,
em retrospectiva, não foi apenas um gerenciamento de crise,
foi algo mais, transcendemos o mero gerenciamento de crise.
Isso é o que nos inspira e é motivo de profunda gratidão por
termos esse presente que é a fidelidade de nossa comunidade
e por representarmos esse endereço de fé na vida de tantas
famílias. A combinação de uma pandemia, que é algo único
num século, com a causa trabalhista que representou o nosso
momento mais crítico em 60 anos, num primeiro momento,
parece que foi um mero gerenciamento de crise que tivemos
pela frente, mas o que foi relevante para nós foi a constatação
de que, mesmo afastados, a comunhão, união e a celebração
de algo que já se viveu nesse espaço continuou presente de
forma maravilhosa. Tanto de forma abstrata como também
de forma bem concreta, conforme relato dos Tesoureiros.
Nesse sentido P. Hermann cita o arquiteto Günther Paulus
que, em 1957 quando a Igreja da Paz ainda não existia, da
mesma forma como em 2020 que ela “deixou de existir
fisicamente” entre nós. Naquela ocasião, durante uma reunião
de planejamento da construção da igreja, o Sr. Günther Paulus
afirma que, mesmo diante das maiores adversidades, o altar
/ a igreja continuarão existindo em qualquer momento, desde
que eles continuem anunciando a palavra de Deus,
promovendo comunhão e animando de forma leal e sincera
os seres humanos que buscam algo sublime e especial. O
arquiteto Günther Paulus nos deu não somente as quatro
paredes, mas também um testemunho de fé.
P. Hermann informa que no dia 15.3. foi realizada a última
celebração presencial. No segundo semestre houve três
celebrações presenciais durante o advento, no entanto os
cultos de Natal, programados para ocorrerem de forma
presencial, tiveram que ser cancelados em função da evolução
da pandemia. Durante o ano de 2020 tivemos 28 cultos
presenciais, 42 mensagens por vídeo e 36 mensagens em
alemão. A vida da comunidade continuou com as orações
matutinas, celebração de batismos com número menor de
participantes, cultos memoriais, bençãos matrimoniais e
sepultamentos (90% dos sepultamentos foram feitos
presencialmente). Muitos momentos memoriais também
ocorreram de forma virtual. P. Hermann agradeceu pela
fidelidade e lealdade dos membros que nos trazem a certeza
que a Igreja da Paz permanece presente na vida das pessoas.
P. Hermann finaliza afirmando que “Diante dos enormes
desafios que teremos pela frente e das forças necessárias
para os próximos anos, não temos ainda as respostas
adequadas nem conseguimos avaliar o impacto das

transformações pelas quais teremos que passar, mas o
lugar onde Deus se dá a conhecer, este nos já nós
sabemos: na nossa comunidade. “

P. Roberto
P. Roberto falou sobre o trabalho com as crianças e os
jovens. Além da paralização das atividades dos
escoteiros e bandeirantes, o grande baque foi a
impossibilidade de realização da Semana da Alegria, em
julho. P. Roberto informa que foi uma tristeza passar a
Semana da Alegria sem que ela pudesse acontecer, mas
que junto com os jovens da Semana da Alegria fizeram
um vídeo especial para passar para as crianças. Em
relação aos confirmandos P. Roberto informa que há o
grupo que começou em 2019, com 31 jovens, que
deveriam ter sido confirmados em abril, no ínicio da
pandemia. Diversas datas foram marcadas para a
realização da confirmação, mas todas tiveram que ser
canceladas. P. Roberto informa que o grupo fez todo o
processo, faltou somente o passeio/retiro e o culto de
confirmação. Mesmo assim trabalharam de forma virtual
os assuntos necessários para complementar o conteúdo
do programa do Ensino Confirmatório. Em fevereiro de
2020 começou uma nova turma para confirmação em
2021. P. Roberto informa que foi possível se reunir em
fevereiro com os pais, mas logo em seguida começou a
pandemia. Continuamos com o grupo de maneira virtual,
mas somente o virtual não é suficiente. O ensino
confirmatório precisa de interação como passeios,
almoços em conjunto. A convivência entre os
confirmandos é necessária para que possam criar
vínculos de amizade. P. Roberto informa que realizaram
alguns cultos na Igreja Escandinava e na Capela do
Campo Grande, mas também tiveram que encerrar as
atividades presenciais assim como o culto das crianças.
Através de lives P. Roberto tem procurado manter a
proximidade com as crianças. P. Roberto segue
informando que em Campo Grande são realizados cursos
de PPE. O Programa Primeiro Emprego (PPE) é uma
iniciativa do Governo Estadual que promove a inserção
de jovens sem experiência no mercado de trabalho. P.
Roberto participa dos cursos de PPE, conversando com
os jovens, normalmente a respeito de um tema proposto,
que tem como objetivo estimular o diálogo com eles e
também para que os jovens saibam que existe um Pastor
na comunidade que quer dialogar com eles. P. Roberto
fala sobre o Sr. Gustavo Schmitt, candidato a Pastorado,
que iniciou seu Período Prático de Habilitação ao
Ministério conosco no final do ano passado. Sr. Gustavo
chegou a fazer um culto na Capela de Cristo e logo na
sequência tivemos que encerrar novamente. Infelizmente,
Sr. Gustavo acaba sendo privado do convívio em sua
plenitude com a nossa Comunidade, pois a situação não
nos permite retomar os grandes encontros, que são os
cultos presenciais, o encontro semanal dos grupos, as
festas, Semana da Alegria, bazares etc. As outras
atividades, como citou o P. Hermann, continuam
acontecendo. Nesse sentido P. Roberto informa sobre
uma benção matrimonial realizada por ele na semana
anterior, que foi realizada tendo somente 6 pessoas
presentes.
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P. Daniel
Sem minimizar os desafios, que foram muitos, mas já foram
citados, P. Daniel informa que gostaria de focar nas
oportunidades que essa situação ofereceu. Os pastores
começaram a fazer os vídeos de mensagens de esperança.
Em alemão P. Daniel faz  textos mais curtos e, para um grupo
de aproximadamente 50 pessoas, encaminha não somente a
mensagem de esperança em alemão, mas também textos para
reflexão e meditação, textos bíblicos, orações, músicas. Essa
forma de fazer vídeo e compartilhar com as pessoas, que
por sua vez acabam compartilhando com outras pessoas,
permitiu que nossas mensagens chegassem não somente ao
sul do país ou a outros países como Alemanha, EUA etc.,
mas que também alcançassem pessoas da própria cidade de
São Paulo que, já antes da pandemia, por algum motivo eram
impossibilitadas de comparecer aos cultos na Igreja da Paz.
Dessa maneira foi possível que chegássemos a mais pessoas
e essa forma de comunicação possibilitou também que mais
pessoas se aproximassem de nós. P. Daniel informa que
através de whatsapp e ligações foi possível cultivar e manter
o contato com os membros de nossa comunidade.
Aconteceram  encontros semanais virtuais com o grupo da
OASE e em novembro e início de dezembro pudemos voltar
a ter alguns encontros presenciais, que foram realizados com
o máximo de cuidado, seguindo rigorosamente as instruções
do protocolo de segurança sanitária do médico infectologista
do Instituto do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, conforme já
mencionado. P. Daniel informa que já antes do isolamento
estava trabalhando juntamente com o Srs. Mario Schroeder
e Pedro, um web-designer, na criação do site da Igreja. O
início da pandemia e a necessidade de estar presente no
mundo virtual foi ainda um estímulo a mais para encarar esse
desafio, que foi grande. P. Daniel pediu uma pausa na reunião
e com a autorização de todos  fez um screenshot (foto da
tela) do momento presente da AGO para publicá-lo no site
e redes sociais. P. Daniel informa que a Kinderkirche (Igreja
para Crianças) das terças-feiras parou a pedido das mães,
que são da opinião que as crianças já passam horas demais
na frente da tela. Preparamos em novembro e dezembro um
Krippenspiel (teatro de Natal), que foi gravado
presencialmente, com grupos pequenos, e isso foi uma
experiência muito linda. O Krippenspiel foi enviado
juntamente com a mensagem virtual de Natal. P. Daniel informa
ainda que os cultos presenciais de Natal tiveram que ser
cancelados no último minuto e isso foi muito triste. Nós já
havíamos preparado as mensagens virtuais e a encenação do
Krippenspiel que acabaram tornando possível a famílias
separadas, às vezes até por oceanos, a assistirem juntas a
mensagem de Natal, proporcionando dessa forma um Natal
em família.

Sr. Gustavo Schmitt
]Sr. Gustavo falou sobre o seu período prático (PPHM) na
Igreja da Paz. Como PPHM entende-se o Período Prático
de Habilitação ao Ministério que faz parte do Programa de
Habilitação ao Ministério, criado pela IELCB, com a intenção
de habilitar pessoas que se percebem vocacionadas e
pretendem ingressar no Ministério com Ordenação na
IECLB. O programa tem como finalidade promover o
desenvolvimento e a qualificação das competências

necessárias. P. Gustavo informa que atualmente existem
18 participantes do PPHM atuando em paróquias pelo
Brasil.  Sr. Gustavo considera-se privilegiado e expressa
sua gratidão pela oportunidade de realizar esse período
prático na Igreja da Paz.

8. Relatórios setoriais

Grupo Bororós
Sra. Mirian falou sobre o trabalho do Grupo Bororós
que foi interrompido, pois a situação tornou impossível
continuar com as reuniões presenciais com as crianças
de uma maneira segura tanto no espaço da igreja como
também em uma área externa, como numa praça, por
exemplo. Alternativamente organizamos novas formas
de trabalho, através de reuniões virtuais. O
encerramento do ano, quando normalmente há uma
festa foi realizado, no entanto sem festa. A passagem
das crianças de uma faixa etária para a próxima ocorreu
através do sistema drive-thru de passagem. Fizemos
campanha das meias com a arrecadação de mais de 6
mil meias que serão transformadas em cobertores.
Fizemos coleta de artigos de higiene que foram
encaminhados para a Reconciliação. Muitas crianças
não estão mais participando o que afetou bastante nossa
arrecadação.
Gustavo Boog
Falou sobre o trabalho que desenvolve com os idosos
e que foi extremamente afetado, porque trata-se
justamente do grupo de risco. O Grupo Mais Velhos
Mais Sábios está fazendo reuniões virtuais via zoom.
Muitos idosos têm dificuldades de lidar com
equipamentos eletrônicos e dessa forma a adesão caiu
30 %. Muitas pessoas ficam absolutamente sozinhas e
os encontros virtuais são uma oportunidade semanal
de interagir com outras pessoas.

9. Eleições:
Sra. Angelica informa que em caráter excepcional diante
da atual situação e obedecendo em especial as
recomendações de segurança e saúde bem como as
orientações da União Paroquial decidiu-se, de forma
responsável e sob aspecto legal, a extensão de alguns
mandatos que serão chancelados na próxima
Assembleia Geral Ordinária.

10. Diversos
Sr. Richard acrescentou que referida prorrogação do
mandato foi uma sugestão da UP também em função
da dificuldade técnica de realizar uma eleição virtual.
Sr. Harri agradece o apoio da Diretoria, Tesoureiros,
Secretaria, e informa que o Conselho Fiscal está à
disposição para aprimorar mais os processos.

11. P. Roberto encerra a Assembleia com a música
“Damos Graças ao Senhor” e cita os provérbios 4.23:
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu
coração, porque dele procedem as fontes da vida”, e
16.9: “A pessoa faz os seus planos, mas é Deus quem
dirige sua vida”. A reunião é encerrada às 11:30h com
a oração do Pai Nosso.



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