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Agenda dos Cultos de Janeiro
Igreja da Paz (*) Culto com Santa Ceia (CC) Culto das Crianças
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Alemão 9h(*) P. Daniel Johannes 14,1-6    „Ich bin der Weg.”
Mit Jesus ins neue Jahr starten

Português 10h30(*) P. Roberto Hebreus 2,10-18
Deus é gente como a gente?

Alemão 9h P. Daniel Matthäus 2,1-12
drei Esoteriker auf der Suche nach Gott

Português 10h30 P. Roberto Mateus 2, 1-12  -  Há outros caminhos?

Alemão 9h P. Hachtmann

Português 10h30 P. Hermann João 4,46-54- Você tem sede de que?

Alemão 9h(*) Synodalpastor Geraldo Graf  Apostelgeschichte 17,28
   Nun freut euch, liebe Christen…

Português 10h30(*)

Dia Idioma Horário Celebrante Tema/Partipação

Alemão 9h P. Daniel    1. Korinther 1,26-31

Português 10h30 P. Hermann Marcos 4,36-41

ganz klein und himmelhoch

Spiel-Kreis?
Você conhece o Venha e traga seus filhos

para conhecer-nos!

Educadoras experientes na

língua alemã acompanharão

seus filhos de 1,5 a 4 anos em

local espaçoso e alegre com

brincadeiras, música, histórias,

pinturas e artesanato

Local: Igreja da Paz  - Rua Verbo

Divino, 392 – Granja Julieta

(Entrada pela rua Dr. Joaquim de

Carvalho, 117)

Contatos: Brigitte (99193.8129)

ou Hermine (98553.9332)

P. Hermann
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Ano Novo?

Chega o Ano Novo e nos sentimos mais velhos do que nunca. O fato, porém, é que

o menino(a), dentro de cada um de nós tem de conviver com esses intensos

acontecimentos. E o “menino(a)”,  também um velho, está tão alarmado quanto

esperançoso.

Nosso País já viveu momentos mais promissores e menos vexatórios.

O Novo Ano, que era sempre potencialmente “bom”, tornou-se duvidoso. Todas

as previsões indicam que ele agora vai ser um ano difícil. Mas como festejar a

passagem de um ano que marcou negativamente a vida de muitas pessoas?

 Revolvendo os calendários de muitas crises, constatamos que um número elevado

de mal feitos pesam sobre os nossos ombros nesse frágil e novíssimo 2017.

I N F O P A Z



Batismos:

- Olivia Baldon Steinhoff

- Eric Ruman Götz

- Sophie Moysés Conradt

Bodas de Ouro:

- Frederico Marcel Stingelin e

   Vera Stingelin

Sepultamentos:

- Frank Gustav Walter Feddersen (84 anos)

- Horst Stephan Müller (77 anos)

- Friedrich Japp (73 anos)

- Carlos Paulo Rauscher (93 anos)

- Irmgard Erna Kaufmann (88 anos)

- Jackeline Monteiro da Silva (23 anos)

Ofícios

Não podemos fugir do nosso tempo.

Inauguramos, no ano que passou, um

belíssimo Museu do Amanhã. Isso num

momento em que o amanhã

ensolarado pelos avanços, pelas

soluções de problemas recorrentes, da

busca por sustentabilidade, por um

Brasil mais justo, administrado com

mais seriedade e honestidade - sumiu

de todos nós.

Em 2017, não será fácil “arrumar” esse

nosso País. Jamais vimos um

desmanche tão grande de princípios e

atitudes. Jamais fomos espectadores de

atores mesquinhos, que não têm o

desempenho público que lhes cabe

desempenhar. E, em pleno ato,

desabam pela ausência de

sinceridade e compromisso com o

bem comum.

Vamos entrar no Novo Ano com o

poder público nos devendo muito.

Sobretudo no que se refere ao bom

censo e à sabedoria para manter o

equilíbrio delicado e fundamental

entre os três poderes que sustentam

nossa jovem democracia.

Devemos todos passar por um sério

momento de “reconstrução” da

honestidade e do sentido de dever

nesse ano de 2017. Caso contrário,

seguiremos em frente olhando no

retrovisor, em direção aos velhos

hábitos e práticas que asfixiam o

novo.

De um lado, quando não há

mudanças, tudo volta como farsa,

com o alto preço de

comprometermos o hoje e o amanhã;

do outro, tudo vai ser novo e

cristalino – Eis que faço nova todas

as coisas! As coisas velhas já

passaram... (Apocalipse 21,4-5) -

porque assim exige o nosso coração,

a nossa fé e a nossa esperança.

E nisso está o grande presente, a graça

e o poder, que nos levará adiante em

2017.

Feliz Ano Novo!

Hermann Wille, pastor

Convidamos jovens nascidos nos anos de 2004-

2005. Encontros mensais aos sábados. Entre em

contato com a nossa secretaria pelo tel.

5181.7966 ou pelo e-mail:

sec.igrejadapaz@uol.com.br

ENSINO CONFIRMATÓRIO
NA IGREJA DA PAZ – 2017-2018

Ein Sonntag pro Monat und drei Freizeiten:

Gott, die anderen Konfis und sich selbst

kennenlernen. Eingeladen zum

Konfirmandenjahr sind Jugendliche der

Jahrgänge 2004-2005. Anmeldungen im

Gemeindebüro: (011)5181.7966 oder

sec.igrejadapaz@uol.com.br

KONFUS:
GLAUBEN.LEBEN

Gott sagt:
ich werde dir, Mensch,

ein neues Herz geben,

das nach meinem Sinn ist,

ich werde dir, Menschenkind,

einen neuen Geist geben,

der nach meinem Willen lebt.

So kann die Welt neu werden,

eine Welt, wie Gott sie will,

wo Liebe statt Hass regiert,

wo Frieden statt Krieg herrscht,

wo der Mensch dem anderen

zum Menschen wird.
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So schnell vergehen vier Monate... Von ganzem

Herzen möchte ich mich für die schöne Zeit hier

bedanken. In meinem Praxissemester mit und bei

euch habe ich viel gelernt, was mir später in

meinem Beruf als Diakonin sicher helfen wird.

Jetzt geht es zurück nach Freiburg, wo noch zwei

Jahre Religionspädagogik-Studium auf mich

warten. Danke für euer herzliches Aufnehmen

hier und allen ein gesegnetes Jahr 2017!

Katharina Blaich

Estudante de
Pedagogia da
Religiao em

Freiburg

Wir tragen alles in uns

um Menschen zu sein,

wie Gott sie will.

So sendet er uns auf den Weg

durch das Jahr 2017.

Er, der zu uns gesagt hat:

Ich schenke euch ein neues

Herz und lege einen neuen

Geist in euch.   Ez 36,26


