
Boletim Informativo da Igreja Luterana de São Paulo • Igreja da Paz • Abril de 2022

www.igrejaluteranadapaz.com.br



OFÍCIOS

Batismos:
Clara Klein Kherlakian

Noah Boog Dunley Gomes

Heidi Silveira Baumgart

Sepultamentos:
Veralice Marré  (72 anos)

Hermann Maurer  (81 anos)

Thomas Martin Bromberg (58 anos)

Ingeborg Scharf  (95 anos)

CARTA PASTORAL DA PRESIDÊNCIA DA IECLB

Fiquem irados e não pequem. Não 
deixem que o sol se ponha sobre a 
ira de vocês. (Efésios 4. 26)
 
Hoje recebemos de Deus mais um novo dia 
de vida. Temos a possibilidade de servir, 
amar a Deus e as pessoas. Neste dia, temos 
possibilidade de receber perdão e de perdoar.

A palavra bíblica nos exorta a não pecar e a 
criar paz antes que o sol se ponha. A ira leva a 
cometer mais pecados. Entristece o Espírito de 
Deus. Nós somos pessoas pecadoras, e por isto 
carecemos da graça de Deus. Reconhecer que 
somos pessoas pecadoras ajuda a evitar o papel 
de acusadoras e julgadoras. O julgamento está 
exclusivamente nas mãos de Deus. Diante de 
Deus, temos um advogado (1 João 2.1), que é 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.

Pedro perguntou a Jesus: “Senhor, para quem 
iremos? O senhor tem as palavras da vida 
eterna, e nós temos crido e conhecido que 
o senhor é o Santo de Deus” (João 6.68-69). 
A quem nós iremos? Não há outro caminho 
adequado, além do caminho da vida, do amor, 
do serviço, ensinado e trilhado por Jesus. 
Felizmente, vemos e ouvimos muitas boas 
notícias de pessoas e comunidades que trilham 
o caminho de Jesus.

Esta carta foi enviada às comunidades luteranas 
– IECLB - no dia em que a Rússia começou a 
invasão a Ucrânia, causando grande temor 

em todo o mundo. Esta é uma má notícia. 
Há outros conflitos militares no mundo, mas 
este causa mais preocupação pelo poderio 
bélico envolvido. Dor, sofrimento e morte já 
podem ser vistos. A guerra é um resultado da 
ira. A ira e os interesses econômicos ameaçam 
cobrir o sol. Diante disso, convidamos todas as 
pessoas da IECLB a orarem conosco:

Deus de paz e justiça, o mundo 
acordou com a notícia do bombardeio 
russo na Ucrânia.
Chegamos diante de ti com dúvida e medo.
Pedimos tua ajuda. Pedimos tua 
compaixão. Pedimos tua orientação.
Olha para as pessoas inocentes na 
Ucrânia e na Rússia. Ouça o clamor de 
crianças, pessoas adultas e idosas, que 
não desejaram essa guerra.
Redireciona o pensamento bélico de 
líderes políticos para que se esforcem
em soluções de paz.
Ajuda a humanidade a encontrar 
outras formas de resolução de conflitos 
que não as que envolvem armamento.
Teu filho é o Príncipe da Paz e nele 
confiamos.
Ajuda-nos, Ó Senhor. Amém.
 
Não deixemos a ira cobrir o sol do amor. 
Jesus Cristo é o nosso guia, ele é a nossa luz!

Pa. Sílvia Beatrice Genz
Pastora Presidente 



EVENTOS

ERSCHÜTTERT UND SPRACHLOS

„Erschüttert und sprachlos stehen wir vor den 
Angriffen auf die Ukraine. Unsere Gedanken 
und Gebete sind mit den Menschen, die nun 
um Leib und Leben fürchten und die erleben, 
wie Leid und Tod in ihre Städte 
und Dörfer einziehen.
Grenzen zwischen Ländern werden 
verschoben, die Souveränität von 
Nationen wird missachtet und der 
Friede in Europa aufs Spiel gesetzt.
Zur Angst vor sich ausbreitendem 
Krieg und zu unserem Mitgefühl mit 
den Menschen in den umstrittenen 
Gebieten, tritt die Sorge um die 
Grundlagen des Miteinanders 
der Völker in Europa, wie es sich 
zwischen den Staaten seit dem 
friedlichen Ende des kalten Krieges 
entwickelt hat. 
Wir sind überzeugt: Waffengewalt 
wird Leid und Unrecht nur vergrößern.
Auch jetzt darf das diplomatische Gespräch mit 
Russland nicht abreißen. Unsere Kirchen und 
Gemeinden werden über unsere ökumenischen 

Beziehungen weiter den Kontakt mit unseren 
Brüdern und Schwestern in Osteuropa halten.
Wir beten für die Verantwortlichen auf allen Seiten 
um Einsicht und Besonnenheit, um Mut zu Umkehr 

und Gerechtigkeit. Mit unseren 
Mitchristen in Russland und der 
Ukraine, in Polen und im Baltikum 
und mit allen Menschen guten 
Willens wissen wir uns versöhnt 
durch den Gott des Friedens.
Wir rufen zu Gott: „Gib 
Frieden, Herr, wir bitten!
Die Erde wartet sehr.
Es wird so viel gelitten, 
die Furcht wächst
mehr und mehr.
Gib Mut zum Händereichen, 
zur Rede, die nicht lügt, 
und mach aus
uns ein Zeichen 

                                    dafür, dass Friede siegt.“

Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)



Sociedade Beneficente Alemã

DEUTSCHER HILFSVEREIN

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!”

P. Roberto
Dia 17/04 às 12h

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

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 / 
P.Daniel: (11) 97777-0015
fb.com/LuteranaIgrejadaPazSantoAmaro / email: igrejadapaz@uol.com.br
Kontakt auf Deutsch: Pastor Daniel - pastordaniel@posteo.org / Handy: (11) 97777-0015

AGENDA DOS CULTOS DE ABRIL
Igreja da Paz

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

03/04
09h00 Deutsch P. Daniel Markus 10,35-45

Herz gegen Ellenbogen

10h30 Português P. Hermann Salmo 43
Eu porei minha esperança em Deus.

10/04  
09h00 Deutsch P. em. Hans-Georg Palmsonntag

Johannes 17,1-8     Jesus – Ich – Gott

10h30 Português P. Hermann João 12,12-19
Momentos altos e baixos

15/04
09h00 Deutsch P. Daniel

Karfreitag
Lukas 23,32-49     „Vater, ich befehle meinen

Geist in deine Hände!“

10h30 Português P. Hermann Sexta Feira Santa
João 19,16-30     “Tudo está completado”

17/04 
09h00 Deutsch P. Daniel Ostersonntag

Markus 16,1-8     Ein Jubelruf läuft um die Welt.

10h30 Português    P. Roberto Páscoa
Atos 10, 34-43     Testemunho de Páscoa

24/04

09h00 Deutsch P. Daniel Kolosser 2,12-15
Die Schulden sind getilgt.

10h30 Português P. Roberto João 20, 24-31
A fé pode duvidar?


