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AMAR A DEUS E AS PESSOAS (TEMA DO ANO 2022 DA IECLB)
“Não amemos de palavra, nem da
boca para fora, mas de fato e de
verdade.” ( João 3.18)
O amor é o tema central para a reflexão
e atuação neste novo ano que se inicia. A
escolha desta matéria envolve, pelo menos,
três aspectos: o amor a Deus e às pessoas é a
característica básica da fé cristã; refletir sobre o
sentido e as consequências deste amar amplo;
e por fim, diante da polarização que vivemos,
torna-se necessária uma ação vigorosa e
transformadora. Sem amor, prejudicamos a
nossa espiritualidade e comprometemos os
nossos presente e futuro. “Sem amor nada
seremos” (1 Coríntios 13.3)
O tema do ano nos remete, principalmente,
a uma fala de Jesus que resume toda a
orientação bíblica. Ao ser perguntando
sobre o mandamento mais importante, Jesus
responde: “Escute, povo de Israel! O Senhor,
nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor,
seu Deus, com todo o coração, com toda a
alma, com toda a mente e com todas as forças.
E o segundo mais importante é este: Ame os
outros como você ama a você mesmo. Não
existe outro mandamento mais importante do
que esses dois.” (Marcos 12,29-31)
Este amor anunciado por Jesus vai muito

além do sentimento, da subjetividade ou da
afetividade. Quem conhece a fala do amor de
Deus não pode agir de maneira oposta à sua
vontade. Nesta grande vontade de Deus não
há espaço para a violência, ódio, discriminação,
opressão, miséria, injustiça, destruição do meio
ambiente. Por isso, não podemos observar
todas essas coisas sem agir de maneira clara
e evangélica – no sentido mais concreto desta
palavra. Portanto, não amar só de palavra,
como na recomendação da carta de João, nos
remete a um novo patamar. Um bom exemplo
é a parábola do bom samaritano, conforme
Lucas 10, 25-37. O amor de um samaritano por
uma pessoa desconhecida e ferida vai além
das palavras, ou seja, vai até a ação concreta.
O Tema e o Lema do Ano 2022 chama a atenção
para a característica básica da fé: o amor. Sem
amor, a fé não se efetua. Sem amor, nada
somos. A arte do Tema do Ano nos incentiva a
prestar atenção a cinco verbos: acolher, servir,
ensinar, pacificar e dialogar. Neles, manifestase o amor a Deus e às pessoas. Sejamos
imperativos e atuantes neste novo cenário que
se abre. Um abençoado 2022 com muito amor
no coração e nas mãos.
Adaptação do Tema do Ano 2022
por Roberto Baptista

OFÍCIOS
Batismos:
Laura Levy Andersen Pansera
Giulia Frances Marques Gacon
Nicholas Leon Fleury Katsonis

Casamentos:
Franco Bianca e Rosely Nogueira da Costa

Sepultamentos:
Josias Mendes da Silveira (75 anos)
Hans Adolf Bormann (95 anos)
Ilse Ulrike Anna Sthamer (98 anos)
Dorothea Borges (81 anos)
Margot Rosemarie Heck (90 anos)
Gisela Saur (94 anos)

„JESUS CHRISTUS SPRICHT: WER ZU MIR KOMMT, DEN WERDE
ICH NICHT ABWEISEN.“ JOH 6,37 – JAHRESLOSUNG 2022
Die Tür steht offen. Es gibt keine
Einlasskontrolle. Kein Impfnachweis. Kein
Test. Niemand wird abgewiesen. Und hinter
der Tür? Da ist Leben.
In der Corona-Zeit gibt es viel Sehnsucht
nach Leben, unbeschwertem Leben. Sich
endlich wieder die Hand reichen, in die Arme
nehmen. Das Leben kann so schön sein.
Das Johannesevangelium erzählt von vielen
Menschen, die auf der Suche nach Leben sind.
Sie suchen die Nähe von Jesus.
Denn Jesus öffnet die Tür zum Leben.

Und er sagt: „Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht abweisen.“ Er lädt ein, sich ihm
anzuvertrauen und mit ihm Gott. Und so
das zu finden, wonach sich so viele sehnen:
wirkliches, gutes und erfülltes Leben. Von
diesem Leben geht eine große Kraft aus, die zu
einem friedlichen und gerechten Leben führt:
ein Leben, das keinen Menschen abweist.
“Auszüge einer Andacht
von Kirchenpräsident Volker Jung”

O TÉRMINO DE UM PERÍODO: PALAVRAS DE DESPEDIDA
de contatos, mesmo assim o PPHM constitui
um tempo marcante em minha vida. Pude
conhecer o “jeito” de ser igreja luterana em São
Paulo e aprender, com empatia e humildade,
com as pessoas que aqui escolheram para
vivenciar a sua fé.

No hino “Nos campos do mundo”, de autoria do
saudoso José Acácio Santana, encontramos:
“Não fomos feitos para ficar e sim para partir
e caminhar”. Entre novembro de 2020 e
janeiro de 2022, realizei o Período Prático de
Habilitação ao Ministério (PPHM) na Igreja da
Paz e na Capela de Cristo, tendo como mentor
o P. Roberto Baptista.
A pandemia impôs um contexto de limitações

Agradeço a cada pessoa que dedicou tempo
para conversas ou rápidas palavras, pelos
feedbacks tão preciosos, pelos grupos e cultos,
pelo presbitério tão atuante. Agradeço a
equipe pastoral pelos conselhos, orientações e
por permitirem meu amplo desenvolvimento
nas atividades. Em especial, minha gratidão ao
P. Roberto pelas diversas orientações durante
esse tempo. Só sentimos saudades daquilo
que foi bom e marcante. Certamente, sentirei
muitas saudades da Capela de Cristo e da
Igreja da Paz. Desejo que 2022 continue sendo
abençoado por Jesus Cristo.

Gustavo Schmitt

CONFIRMANDOS
Nesses dias, 30 e 31 de outubro de 2021,
tivemos, finalmente, o Culto de Confirmação
da turma que iniciou conosco no início de
2019. Por motivos que todos sabemos, não foi
possível realizar o Culto de Confirmação que
estava programado para 5 de abril de 2020.
Entretanto, estamos felizes que conseguimos
concluir esse processo. Por cuidados diante
da pandemia que enfrentamos, foi necessário

realizar a cerimônia em dois cultos: um
primeiro no dia 30 de outubro de 2021 e um
segundo em 31 de outubro, um fim de semana
que celebramos também a Reforma Luterana
do século XVI.
Agradecemos a confiança e a paciência dos
jovens e de suas famílias. E desejamos todas as
bênção de Deus para as suas vidas.

Sábado, 30 de outubro
Fila da frente,
da esquerda para a direita
P. Roberto Baptista,
Gustavo Abatte Stein,
Luiza Dumani Guimarães, Maria Elena
Tamayosi Santana, Aline Souza Crabbe
e Gabriel Huhtala Guimarães

Fila de trás,
da esquerda para a direita
Fabrício Suiter,
Nicolas Kuklik Campana,
Paulo Cesar Santana Gonzales
e Mathias Rodrigues Schmidt

Domingo, 31 de outubro
Fila da frente,
da esquerda para a direita
P. Roberto Baptista, Catarina Seibel
Boechat, Valentina Seibel Boechat,
Ana Carolina Schneider Wagner,
Valentina Lucchesi Souto, Brenda
Sommer Westphal, Stephanie Whitaker
de Carvalho Pfeiffer

Fila do meio,
da esquerda para a direita
Luise Kraemer Buschhausen, Gisele Cristina
Crabbe Alves, Clara Ferreira Hirose, Sophia
Aguilar Goldberg, Leticia Puperi Meckien,
Karin Emily Demuth

Fila de trás,
da esquerda para a direita
Beatriz Elizabeth Sanchez Cruz, José Carlos
Silva de Andrade Neto, Enzo Gessner
Saldanha Rodrigues, Theo Alexander
Meckien, Fabrício Suiter, Nicolas Kuklik
Campana, Paulo Cesar Santana Gonzales
e Mathias Rodrigues Schmidt

CADASTRO

AGENDA DOS CULTOS DE JANEIRO
Igreja da Paz
Dia
02/01

Hora

Idioma

Celebrante

Tema/Participação

09h00

Deutsch

P. Daniel

Jesaja 49,13-16
unvergessen

10h30

Português

P. Roberto

João 1,10-18
A graça veio por Jesus Cristo

09h00

Deutsch

P. Daniel

Jesaja 42,1-9
Er schreit nicht

10h30

Português

P. Hermann

João 6,37
Liberdade para ser e acolher

09h00

Deutsch

P. Hermann

Johannes 6,37
Jesus macht Menschen frei

10h30

Português

9h00

Deutsch

P. Daniel

Matthäus 8,5-13
„Sprich nur ein Wort, so wird mein Herz gesund.“

10h30

Português

P. Roberto

Marcos 1, 14-20
Pescadores de gente!

09h00

Deutsch

P. Daniel

2. Mose 34,29-35
Weihnachtsglanz

10h30

Português

P. Hermann

2. Mose 34,29-35
Jogar luz sobre o incompreensível

09/01

16/01

P. He r m ann e Teól ogo Gustavo S chmi tt

23/01

30/01

DEUTSCHER HILFSVEREIN
Sociedade Beneficente Alemã

CULTO IGREJA ESCANDINAVA
P. Roberto

Dia 23/01 às 12h
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