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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Dia 13.03.2022 às 9h
Presencial no Salão da Igreja da Paz

RESUMO RELATÓRIO ANUAL 2021
Este Relatório Anual objetiva apresentar de forma
sucinta 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. Para maior transparência, a situação
econômico-financeira/21 está detalhada no
Demonstrativo Financeiro do Relatório Anual
2021, assim como o relato dos diversos grupos,
ações realizadas e o Relatório da Presidente.
Em março por ocasião da Assembleia Geral/21
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.
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.
Manifesto o nosso 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, que aliviaram e
contribuíram para amenizar o saldo da dívida do
processo trabalhista.
Contamos com o amparo de diversas Famílias,
Empresas e Instituições, recebendo produtos de
necessidades básicas encaminhadas às famílias
carentes e às instituições coligadas. Foram
possíveis 2 Bazares de roupa e objetos usados
com resultados gratificantes de R$ 22.000,00 e
R$ 15.000,00 respectivamente. Com dedicação
o Bazar de Natal, aconteceu presencialmente,
priorizando encontros, fortalecendo amizades
e trouxe o resultado de R$ 20.000,00. Contudo,
nota-se a ausência dos
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demais eventos tradicionais que contribuem de
forma expressiva para equilíbrio financeiro.
Várias campanhas solidárias através drive-thru em
apoio ao Programa Comunitário da Reconciliação,
OASE e Sal da Terra foram organizadas pelo
Grupo Bandeirantes B2, Grupo Escoteiro Bororos
e Igreja da Paz. O volume de doações recebidas
pela Igreja em 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, expresidente da IECLB, livro a ser editado em breve.
Nosso agradecimento!
Cabe aqui menção ao belo livro recebido contendo
importantes obras dos arquitetos Ernst e Günther
Paulus, assim também agradecemos o documento
histórico fotográfico digitalizado pela Sra. Helge
Dauch, que registra marcos significativos da Igreja.
Ambos um rico presente para o acervo da Igreja
da Paz!

musicais que incentivam e promovem a arte.
Agradecemos Sra. Monica Lucca a apresentação
do EOS-Conjunto de Música Antiga da USP a
Cantata de Bach “Jauchzet Gott in allen Landen”
Cantata 51, sob a regência de William Coelho.
Assim também a satisfação em apoiar os
talentos da OSESP, a soprano Carolina Arruda
e o fagotista Rodrigo Rodrigues. 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, ainda não trouxe 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. Uma
empresa de limpeza foi terceirizada, que auxiliará
na manutenção dos espaços.

Participamos de vários encontros internacionais
junto à EKD, pautados nas preocupações atuais e
suas consequências. Assistimos ao 3º Congresso
da Igreja Ecumênica Digital realizado em Frankfurt
com o tema “Olhem!” (Marcos 6:38). Todos
podemos contribuir para melhorar a cooperação!

Finalizo o relatório agradecendo a confiança, e a
todos que apoiaram o meu trabalho na presidência
durante os últimos 4 anos e sobretudo, gratidão
por todas as conquistas que unidos alcançamos.

Somos gratos por acolher valorosos momentos

Presidente

Angelica Nelzow Pondorf

OFÍCIOS
Batismos:

Sepultamentos:

Maya Eleti Rocha
Bettina Carvalheira Sauer Schües
Melissa Unterberger Jianoti

Gisela Saur (94 anos)
Edemar de Mello (88 anos)
Irene Bilich (88 anos)
Jürgen Ostermann (79 anos)

„ZUKUNFTSPLAN: HOFFNUNG“
So lautet der offizielle deutsche Titel
des Weltgebetstages 2022. Frauen aus
England, Wales und Nordirland haben die
Gottesdienstordnung verfasst für diesen
Höhepunkt der weltweiten Frauenökumene.
Im Fokus des Gottesdienstes zum Weltgebetstag
2022 aus England, Wales und Nordirland steht
der Brief von Jeremia an die Exilierten in Babylon
(Jer 29,11). „Gott hat einen Plan für uns und der
heißt Hoffnung! So gerne will ich lernen, diesen
Zukunftsplan Hoffnung zu schmieden! In all den
scheinbar ausweglosen Situationen, für all die
Fragen ohne Antworten, für die ungezählten
Absagen, für die verlorenen Freundschaften…
Zukunftsplan Hoffnung – das tut not. Die Kraft
der Hoffnung gibt uns eine neue Chance, lässt
uns über uns hinauswachsen.“
Das Titelbild zum Weltgebetstag 2022 stammt
von der britischen Künstlerin Angie Fox und ist
eine Stickerei. In ihrem Bild mit dem Titel „I know
the plans I have for you“ vereint die Künstlerin
verschiedene Symbole für Freiheit, Gerechtigkeit
und Gottes Friede und Vergebung.
Der offizielle Gottesdienst zum Weltgebetstag
auf Deutsch wird am 4. März online gefeiert.
Zu finden ist der Gottesdienst über die InternetSeite: www.weltgebetstag.de

EVENTOS

AGENDA DOS CULTOS DE MARÇO
Igreja da Paz
Dia

Hora

Idioma

Celebrante

Tema/Participação

09h00

Deutsch

P. Daniel

2. Korinther 6,1-10
Beginn der Passionszeit

10h30

Português

P. Hermann

2ª Coríntios 6,1-10
Hoje é o dia favorável

09h00

Alemão

10h30

Português

Pastores: Hermann,
Roberto, Daniel

1ª João 3,18 – Amemos de fato e de verdade

09h00

Deutsch

P. Daniel

1. Könige 19,1–13
ein stilles, sanftes Sausen

10h30

Português

P. Hermann

2ª Coríntios 1,3-7
Esperança e confiança

09h00

Deutsch

P. Daniel

Johannes 6,47-51
das Brot des Lebens

10h30

Português

P. Roberto

Isaías 55
Um dos mais belos textos da Bíblia

06/03

13/03
13/03

kein Gottesdienst um 9 Uhr wegen der Gemeindeversammlung!

20/03

27/03

DEUTSCHER HILFSVEREIN
Sociedade Beneficente Alemã

CULTO IGREJA ESCANDINAVA
P. Roberto

Dia 27/03 às 12h

DOAÇÕES espontâneas são fundamentais para o equilíbrio das contas da Igreja da Paz.

Para que também você possa contribuir, seguem os dados bancários para depósito em
conta: Banco Itaú (341) / Ag. 0192 / Conta corrente: 63790-8 / CNPJ 61.137.543/0001-40 /
PIX: igrejadapaz@uol.com.br “A nossa comunidade é a sua comunidade. Muito obrigado!”

INFOPAZ: Publicação mensal da Paróquia de Santo Amaro, Sínodo Sudeste da Igreja

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) Igreja da Paz: R. Verbo Divino,
392 - Granja Julieta - CEP 04719-001 - São Paulo/SP - TEL: (11) 5181-7966 ou (11)
5183-2795 / www.igrejaluteranadapaz.com.br / www.luteranos.com.br/santoamaro
TEL.PASTORES: P. Hermann: (11) 99166-1924 / P. Roberto: (11) 98300-5344 /
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Kontakt auf Deutsch: Pastor Daniel - pastordaniel@posteo.org / Handy: (11) 97777-0015

