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Por que será que Jesus não toma nos 
braços uma pessoa adulta, um rei, ou 
então qualquer um dos santos? Acontece 
que ele toma uma criança, na verdade uma 
criança bem pequena, que ainda não tem 
muita compreensão das coisas, e a abraça. 
Com isso deixa claro que seu reino é das 
crianças e que ele, o Senhor, é um príncipe 
das crianças e deseja estar com elas. 
Assim acontece que a gente recebe em 
primeiro lugar o menino, Cristo, e, por 

“Está diante 
dos seus 
olhos...” 
                        
          

Então, tomando-as nos braços e 
impondo-lhes as mãos, as abençoava.                                                          
Marcos 10,13-16

meio dele, o Pai Celeste. Pois não ficarei 
para sempre entre vocês corporalmente, 
diz Jesus. Em razão disso, quero por outra 
coisa diante de seus olhos, algo que vocês 
devem es�mar como es�mam a mim, a 
saber: “Qualquer que receber uma crian-
ça tal como esta, em meu nome, a mim 
me recebe, e quem receber a mim, recebe 
o meu Pai.”
Por que então deveria eu procurar Cristo lá 
longe, ou até mesmo subir aos céus na 
ânsia de encontra-lo? Tenho diante de mim 
tantas crianças que são imagem e morada 
de meu amado Senhor Jesus Cristo!                              
Mar�n Luther

O tema de ano da 35ª Semana da Alegria 
foi “Uma aventura com Mar�n – 500 anos 
da Reforma”. Tivemos a par�cipação de 94 
crianças além da visita-dia de 15 crianças 
do nosso Projeto Social “Programa 
Comunitário da Reconciliação”. A Semana 
da Alegria 2017 cumpriu mais uma vez o 
seu propósito de diver�r as crianças 
aliando sempre um conteúdo que as 
ajudem na sua formação. Para que a 
SA2017 acontecesse contamos com a 

colaboração de quase 70 voluntários e 
voluntárias. Essas são pessoas da comuni-
dade e amigas da Igreja da Paz que doam o 
seu tempo e os seus dons em bene�cio do 
bem comum. Além de cerca de 30 jovens, 
os “�os” e “�as”, que interagem direta-
mente com as crianças contamos também 
com a par�cipação de senhoras, algumas 
na faixa dos seus oitenta anos, mas que 
com grande disposição preparam, por 
exemplo, um dos pontos fortes das 
Semanas da Alegria, as refeições. Somos 
muito gratos a Deus por essas pessoas 
que, junto conosco e com as crianças, 
sonham um espaço de vida mais alegre e 
solidário. Muito obrigado a todos.



OFÍCIOS
Ba�smos:
Laís Ely Klein
João Engelmann Licarião
Maya Schalldach Reichmann

Sepultamentos:
Gertraut Ostermann (95 anos)
Ingeborg E. C. Geissler Dierberger (80 anos)
Silvia de Almeida Prado (93 anos)
Dorothea Schue�e (97 anos)
Katrin Valeska Budweg Solano (45 anos)
Elli Ahlemeyer (83 anos)
Orlando Behr  (79 anos)
Rolf Herbert E� (78 anos)

Por que será que Jesus não toma nos 
braços uma pessoa adulta, um rei, ou 
então qualquer um dos santos? Acontece 
que ele toma uma criança, na verdade uma 
criança bem pequena, que ainda não tem 
muita compreensão das coisas, e a abraça. 
Com isso deixa claro que seu reino é das 
crianças e que ele, o Senhor, é um príncipe 
das crianças e deseja estar com elas. 
Assim acontece que a gente recebe em 
primeiro lugar o menino, Cristo, e, por 

meio dele, o Pai Celeste. Pois não ficarei 
para sempre entre vocês corporalmente, 
diz Jesus. Em razão disso, quero por outra 
coisa diante de seus olhos, algo que vocês 
devem es�mar como es�mam a mim, a 
saber: “Qualquer que receber uma crian-
ça tal como esta, em meu nome, a mim 
me recebe, e quem receber a mim, recebe 
o meu Pai.”
Por que então deveria eu procurar Cristo lá 
longe, ou até mesmo subir aos céus na 
ânsia de encontra-lo? Tenho diante de mim 
tantas crianças que são imagem e morada 
de meu amado Senhor Jesus Cristo!                              
Mar�n Luther

O tema de ano da 35ª Semana da Alegria 
foi “Uma aventura com Mar�n – 500 anos 
da Reforma”. Tivemos a par�cipação de 94 
crianças além da visita-dia de 15 crianças 
do nosso Projeto Social “Programa 
Comunitário da Reconciliação”. A Semana 
da Alegria 2017 cumpriu mais uma vez o 
seu propósito de diver�r as crianças 
aliando sempre um conteúdo que as 
ajudem na sua formação. Para que a 
SA2017 acontecesse contamos com a 

colaboração de quase 70 voluntários e 
voluntárias. Essas são pessoas da comuni-
dade e amigas da Igreja da Paz que doam o 
seu tempo e os seus dons em bene�cio do 
bem comum. Além de cerca de 30 jovens, 
os “�os” e “�as”, que interagem direta-
mente com as crianças contamos também 
com a par�cipação de senhoras, algumas 
na faixa dos seus oitenta anos, mas que 
com grande disposição preparam, por 
exemplo, um dos pontos fortes das 
Semanas da Alegria, as refeições. Somos 
muito gratos a Deus por essas pessoas 
que, junto conosco e com as crianças, 
sonham um espaço de vida mais alegre e 
solidário. Muito obrigado a todos.



SEMANA DA ALEGRIA 2017





EVENTOS 2º SEMESTRE

Bolo para Festa Anual da Igreja
Dia 3 de Setembro

Ajude-nos a tornar a Festa Anual 

da Igreja da Paz mais doce!

Traga um torta bem deliciosa e brindes 

para tômbola e jogos. Sua doação será muito

bem-vinda! Obrigada! 

Bazar da Pechincha 
26 de Agosto | Das 9 às 13H
Venda de roupas semi-novas, sapatos, bolsas 
e mercado de pulgas no salão da Igreja da Paz

A RENDA DESTINA-SE PARA O SERVIÇO SOCIAL

Mais velhos, 
mais sábios
12/08 - 16/09 - 21/10
Das 9 às 12h

Você conhece o
Spiel Kreis?  
Venha e traga seus filhos para nos conhecer!

Educadores experientes na lingua alemã acompa-
nharão seus filhos de 1 ano e meio a 4 anos em local 
espaçoso e alegre com brincadeiras, teatro, música, 
história, pinturas e artesanato.

Local: Igreja da Paz
Rua Verbo Divino, 392 - Granja Julieta
(Entrada pela rua Dr. Joaquim de Carvalho, 117)

Brigitte (99193 8129) ou Hermine (985553 9332)

Almoço na OASE
Dia 17 de Agosto
10h30 às 16h30

Saída da Igreja da Paz às 10:30 retorno às 
16:30 (Reservas na Secret. da Igreja)  Passeio 
ao Lar OASE Freguesia do Ó  (com Almoço)

Coral USP
Dia 27 de Agosto
12h

Concerto ao Meio-dia
Dia 6 de Agosto
12h

Cantata BWV 82 J.S.Bach - Ich habe Genug
Regina Schlochauer (Cravo)
Gilson Barbosa (Oboé)
Fabio Pellegatti (Cello)
Luiz Fernando Sahd (Barítono)

 



AGENDA DOS CULTOS DE AGOSTO

6/08

13/08

20/08

27/08

BENEFICÊNCIA ALEMÃ

Deutscher Hilfsverein
Andachten auf deutsch mit 
P. Daniel, dienstags
08/08 – 10:15h
22/08 – 10:15h

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

P. Roberto e Rev. Glauco
20/08 - 12:00h

Alemão (SC)

Alemão

Alemão (SC)

Alemão

Português (SC)

Português

Português (SC)

Português 

09h00

09h00

09h00

09h00

10h30

10h30

10h30

10h30 P. Hermann

P. Roberto

P. Hermann

P. Daniel  

P. Daniel  

P. Daniel  

Jesaja 2,1-5
Schwerter zu Pflugscharen

Isaías 2,1-5
Imaginar a Paz

Ma�häus 7,24-27
Nicht auf Sand bauen!

Mateus 14,22-33
Um teste de confiança

Marcos 12,28-34
O que realmente importa 

Lukas 18,9-14
Mut zur Demut

INFOPAZ: Publicação mensal da Paróquia de Santo Amaro,
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P. Roberto

P. Daniel  

2. Mose 19,1-6
Ein heiliges Volk

Salmo 1 – O que dizem por ai?


