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FESTA NA 
IGREJA DA PAZ 2017

DOMINGO, 3 DE SETEMBRO - 10H30

CULTO FESTIVO COM A PARTICIPAÇÃO DO CORAL MENSAGEIRO DA PAZ
SEGUIDO DE ALMOÇO, BOLOS E MUITAS ATRAÇÕES



OFÍCIOS
Ba�smos:
Valen�na Achkar Teixeira Gauche Silva
Lara Doebber Funabaschi
Otávio Krause De Albuquerque
Rodrigo Guarnieri Krause
Bernardo Falkenburger Mugarte
Chris�an Siqueira Campos Holzhey
Felipe Eggers Brandão
Alícia Petermann das Neves
Paloma Cris�na Emilio Da Silva Schenck

Casamentos:
Rudolf Francis Zimmermann
e Laura Ca�ucci Chinelazzo.
Marcelo Morishito Costa e Susanne Ferlic.

Sepultamentos:
Herbert Po�hoff  (79 anos).
Adrian Joseph Marie Löyens ( 96 anos).
Meli�a Karola Schendel ( 86 anos).
Max Baumert Filho ( 87 anos).
Renata Frey De Sauer  (85 anos).
Max Hans Steuer  (94 anos)
P. Em. Mar�n Hiltel (85 anos)

Catarina von Bora. Presença marcante, 
olhar penetrante, voz apaixonada. Ao 
mesmo tempo, pisava forte e recusava-se 
a ser in�midada. Determinada, ela não 
era uma “doce mulher submissa”, subju-
gada, encolhida em um canto. Sabia o que 
queria.  Nem Mar�m Lutero conseguiu 
pará-la. Cada palavra, um sorriso. A sua 
vibração e aplauso atraíam a atenção das 
pessoas. Ela já foi descrita de diversas 
formas: Primeira-Dama da resistência das 
comunidades protestantes, Estrela da 
Manhã de Wi�enberg, empreendedora 
da Reforma, exemplo para as mulheres 
que trabalhavam, esposa, mãe e uma 
mulher que exemplifica inconsistências da 
transição entre visões medieval e moder-
na do sexo feminino. Junto com seu 
marido, Catarina foi sa�rizada, caluniada, 
idolatrada, revisada e tratada como 
personagem de ficção pelos comentaris-
tas de todas as épocas. Em todas as repre-
sentações, sua personalidade única e 
forte brilha, como a de Lutero. Foi ela a 

responsável por dar estabilidade à vida de 
Lutero e possibilitar que ele se transfor-
masse numa figura relevante. Catarina foi 
indispensável na Reforma Protestante.
Esteve à frente de seu marido por diversas 
vezes. Animou e mo�vou-o decisivamen-
te. Em relatos sobre ela, consta que nos 
momentos em que Lutero desanimava, 
ela sentava-se ao seu lado e lia para ele. 
Certa vez, Lutero deprimido, sem se 
alimentar e passando os dias trancado em 
seu quarto, cheio de dúvidas, com 
dúvidas sobre o que era a vontade de 
Deus, Catarina, com ves�do preto, entrou 
subitamente no aposento. Assustado, 
Lutero pensou inicialmente que alguém 
�nha morrido. Catarina então respondeu 
enfá�ca: “Ao que parece, Deus morreu!” 
A reação de Lutero foi imediata: levantou-
-se, deixando a desolação de lado, saiu do 
quarto, agradecendo à esposa por fazê-lo 
retomar o sen�do vida.
Sem Catarina a Reforma seria diferente!

CATARINA VON BORA,
SEMPRE ATUAL



Katharina von Bora lebt als Nonne das für sie 
bes�mmte Leben. Alles ändert sich, als sie 
mit Anfang 20 durch die Schri�en Mar�n 
Luthers mit einer völlig neuen 
Gedankenwelt in Berührung kommt. Sie 
flieht mit einigen ihrer Mitschwestern und 
kommt ohne rechtlichen Schutz, ohne 
Einkommen und von ihrer Familie verstoßen 
nach Wi�enberg, wo sie Mar�n Luther 
persönlich begegnet.

Katharina beschließt den Reformator zu 
heiraten und wird als seine Ehefrau zur 
erfolgreichen Unternehmerin, zur gleichbe-
rech�gten Gesprächspartnerin und Mu�er 
ihrer gemeinsamen Kinder. Doch mit dem 
frühen Tod ihrer Tochter holen sie und 
Luther alte Ängste und Zweifel ein und 
scho�en die Eheleute voneinander ab. Erst 
als Katharina wieder neuen Lebensmut 
gewinnt, findet sie zurück zu ihrem Leben.

Mais informações sobre Katharina von Bora, no domingo 17 de setembro, das 12 às 13 horas, 
no Salão da Igreja da Paz. UM DEBATE SOBRE O PAPEL DA MULHER NA REFORMA 
PROTESTANTE + edição comentada de partes do filme Katharina.  Responsáveis: Svea Kröner, 
P. Hermann Wille, P. Daniel Meyer do Santos e P. Roberto Bap�sta.



Mar�n Hiltel �nha uma forte personali-
dade, um bávaro que, como seu mestre 
Mar�n Luther, não se conformava com 
o óbvio: contrapunha os ensinamentos 
e os textos bíblicos para serem refle�-
dos em nossas vidas. 
Um pastor que nunca ficava no confor-
to, na inquietude, que a é�ca cristã lhe 
impunha. Isso fazia dele um transfor-
mador, não só nas paróquias onde 
esteve, mas também nas rodas de 
amigos, nas convenções e na sua famí-
lia, a qual dava um valor ines�mável.
Aberto para a nova era digital, comuni-
cava-se com os netos e as novas 
gerações diretamente,  e quase diaria-
mente, sem falar do jogo de ‘Skat’ 
onde, na eventualidade da ausência de 
amigos, recorria à internet. 
Estruturador, defendia conceitos, detalha-
va estatutos e deba�a, com quem quises-
se, com coragem e enorme engajamento. 

Assim,  nasceu a Nova União Paroquial 
de São Paulo, o Distrito Sudeste e sua 
contribuição na IECLB. Mar�n deixou 
pegadas fortes em muitos corações, 
abriu as ‘portas´ para tantos verem  
Cristo e, agora, descansa em Paz no 
Senhor. Pergunto-me: será que ele já 
não está revendo os estatutos do céu 
para dar uma ‘melhoradinha’? Sua falta 
entre nos é simplesmente enorme! 
Obrigado, Mar�n, por ter sido quem 
você é, uma bênção para todos nós! 
Paz e bem!
Ingo Plöger, ex-presidente da Comunidade 
de Santo Amaro
As palavras de Ingo Plöger, testemunho 
oportuno que tocou a todos nos 
momentos de despedida, deram voz a 
tantas pessoas que foram marcadas 
profundamente por ele nos anos em 
que esteve na Igreja da Paz.

OBRIGADO 
PASTOR MARTIN
(    07/04/1932      09/08/2017)

PASTOR MARTIN HILTEL 
Momento Memorial na Igreja da Paz
Domingo, dia 03 de setembro, às 10h30



EVENTOS 

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! 

Celebração dos 500 anos 
da Reforma Luterana 
Dia 29 de outubro
10H30

Culto seguido de almoço alemão, 
bolos, e outras atrações. Presença das 
nossas comunidades luteranas da 
União Paroquial de São Paulo.

Mais velhos, 
mais sábios

16/09 - 21/10
Das 9 às 12h

Bazar da Pechincha - Bororos 
30 de Setembro | Das 9 às 14H
Venda de roupas semi-novas, sapatos, bolsas 
e mercado de pulgas no salão da Igreja da Paz

Concerto ao Meio-dia
Coral USP
Dia 24 de Setembro

Bazar de Famílias 
Importados 
23 de setembro
das 9 às 13H 



AGENDA DOS CULTOS DE AGOSTO

3/09

10/09

17/09

24/09

BENEFICÊNCIA ALEMÃ

Deutscher Hilfsverein Andachten auf 
deutsch mit P. Daniel, dienstags
26/09 – 10:15h

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

P. Roberto e Rev. Glauco
17/09 - 12:00h - Português

Alemão

Alemão

Alemão (SC)

Alemão

Português 

Português

Português (SC)

Português 

09h00

09h00

09h00

09h00

10h30

10h30

10h30

10h30 P. Hermann

P. Roberto

P. Hermann
P. Daniel
P. Roberto 

P. Hermann

mit Kigo - P. Daniel  

kein Go�esdienst auf Deutsch

Festa Anual da Igreja da Paz

Lukas 10, 38-42
Ehrfurcht muss erlernt werden

Mateus 18,15-20
Terra e céu ligados entre si

Pedro 4,5c - 11
O que importa é o caminho, não o ‘des�no’

Lukas 18,28-30 und Johannes 6,66-69
Entweder - Oder!

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  - FAX (11) 5183.2795

www.igrejaluteranadapaz.com.br - E-mail: igrejadapaz@uol.com.br
Kontakt auf Deutsch: Pastor Daniel, pastordaniel@posteo.org, Handy: (11) 97777-0015

P. Roberto

P. Hachtmann

Römer 8,14-17
Welcher Geist treibt dich?

Mateus 18,21-35
A di�cil arte de perdoar

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:

Favor enviar o comprovante via e-mail, ou comunicar-se, por telefone, para iden�ficarmos os 
doadores. CONTATO: Secretaria da Igreja da Paz, Sra. Nilsa. TELEFONES: (11) 51817966 ou 
(11) 51832795. A nossa Comunidade é a sua Comunidade. Muito obrigado! 

Banco Itaú Ag. 0192 | Conta corrente: 63790-8 CNPJ: 61 137 543/0001-40


