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RELATÓRIO DA 
PRESIDENTE

 A nossa vida é tão passageira e não 
devemos perder nenhuma oportunidade de 
sermos felizes e fazer os outros felizes. Muitas 
vezes reclamamos do que não temos e 
esquecemos de agradecer por tudo o que 
recebemos. Isto não só acontece na vida de 
cada um de nós, mas também em nossa 
Comunidade como um todo. 

 Terminando mais um mandato de 3 

EVENTOS

MAIS VELHOS, MAIS SÁBIOS
CELEBRANDO A ALEGRIA DE VIVER

24/FEV “Novos paradigmas do
envelhecimento” com Esther D. 

Amarante e Ana Szutan
24/MAR · 14/ABR · 26/MAI 
23/JUN · 28/JUL · 25/AGO 
22/SET · 27/OUT · 24/NOV 

Das 9h às 12h
Reserve já: (11) 5183.2795

igrejadapaz@uol.com.br

BAZAR DA PECHINCHA
SÁBADO, 10 DE MARÇO

Das 9h às 13h: Venda de 
roupas semi-novas, sapatos, 
bolsas e mercado de pulgas

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO

Weltgebetstag – dieses Jahr aus 
Südamerika, aus Surinam

Ökumenischer Gottesdienst in der 
Sankt-Bonifatius-Kirche, Rua Humberto I, 298; 
Mitfahrgelegenheiten sind möglich, bitte im 
Büro melden (5181-7966)

Freitag, 2. März, 14:30; Ankunft ab 14:00 
möglich; danach Kaffee und Kuchen 

CONCERTO AO 
MEIO-DIA

Dia 18 março às 12h

CAMERATA ACADÊMICA 
FMU/FIAMFAAM

Solista: Elina Suris (violino)
Continuo: Prof. Paulo César Rocha
Regência: Rodrigo Vitta

Repertório:
B. BRITTEN, Simple Symphony
A. VIVALDI, As Quatro Estações, 
Concerto No. 4 em Fá menor, op. 8, 
RV 297, "Inverno”.

AGENDA DOS CULTOS DE MARÇO

04/03 

Alemão (SC) 09h00 P. Wolfgang Lauer 

Português (CC) 10h30 P. Hermann 

Lukas 9.57-62
“Der Einsatz ist hoch” 

1 Pedro 1,13 
Tema: “Estejam prontos para agir”

11/03 

Alemão 09h00 P. Daniel 

Português (CC)  10h30 
P. Hermann, 

P. Roberto, P. Daniel

Êxodo 20,20 
Tema: “Eu Sou o Senhor Teu Deus” 
Par�cipação especial: "Coral Mensageiro da Paz"

18/03 

Alemão (SC) 09h00 P. Daniel 

Português (CC) 10h30 P. Hermann

Sonntag Judika
2. Korinther 1,3-7
Du wirst getröstet werden.

Kein Go�esdienst auf Deutsch

Salmo 43
Tema: “Essa será a minha opção.”

25/03 
Alemão 09h00 P. Daniel 

Português (CC) 11h00 P. Roberto

Konfirma�on

CULTO DE CONFIRMAÇÃO

BENEFICÊNCIA ALEMÃ
Deutscher Hilfsverein

Sociedade Beneficente Alemã
Andachten auf Deutsch mit P. Daniel, dienstags

06/03 – 10:15 | 20/03 – 10:15

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

P. Roberto
18/03 - 12h - Português

anos como presidente, estou feliz e sou 
muito grata por ter sido chamada para 
esta função e posso afirmar que fizemos 
o melhor possível pela nossa 
Comunidade. Não fizemos mais, pois a 
situação atual do nosso país não o 
permi�u e isto foi em muitos momentos 
extremamente frustrante.

O nosso lema de que 

As portas da Igreja da Paz estão sempre 
abertas para todos que nos procuram

tem sido sempre a nossa maior 
prioridade e pudemos honrar este 
compromisso.

 A nossa grande preocupação e 
maior problema é a falta de recursos 
financeiros. Ainda há muito a ser feito 
em nossas dependências, porém, as 
nossas dificuldades financeiras nos 
limitam para tomar algumas novas 
inicia�vas.

 Dependemos totalmente das 
contribuições de nossos membros. As 
doações que recebemos 
esporadicamente bem como os eventos 
especiais realizados, como as festas e os 
bazares, são importan�ssimos para 
podermos honrar os nossos 
compromissos. Atualmente está cada vez 
mais di�cil poder contar com doações de 
empresas. A realização de todos os 
eventos demanda a dedicação de 
inúmeras pessoas por diversos dias. 
Somos muito gratos a todos estes 
incansáveis voluntários e colaboradores. 

 Os valores das contribuições dos 
membros decaíram muito. A par�r de 
janeiro de 2017, devido a uma exigência 
do Banco Central, é obrigatória a 
inclusão do CPF em todos os boletos de 
cobrança. Tivemos que atualizar o nosso 
cadastro, mas o resultado não foi 
animador. Os desafios e problemas 
existem na vida de todos, mas temos 
certeza de que cada um poderia 
contribuir com um pouco mais. 
Apelamos para que os membros não 
deixem de contribuir regularmente com 
a manutenção de nossa Comunidade.

 Gostaríamos de agradecer aqui a 
todos que têm nos dado o apoio 

financeiro necessário para que o trabalho 
proposto possa ser realizado.

 Todos os grupos atuantes em 
nossas dependências são muito 
importantes pela pluralidade e 
diversificação de a�vidades exercidas. Eles 
são um dos pontos altos de nossa 
Comunidade. Por este mo�vo eles fazem 
anualmente o seu relatório específico que 
pode ser encontrado no relatório anual da 
Paróquia.

 Quero agradecer a todos os 
membros do Presbitério pela harmonia e 
pelo trabalho conjunto, bem como a todos 
os funcionários, voluntários e 
principalmente aos Pastores pelo 
empenho em prol da nossa Comunidade. 
Quero agradecer em especial a dedicação 
da Sra. Angelica Pondorf. Pra�camente 
todos os dias ela esteve nas dependências 
da Igreja da Paz acompanhando de perto 
todos os trabalhos.

 Peço a Deus que con�nue a 
abençoar e protejer esta Comunidade 
como sempre tem feito, que mais pessoas 
se animem a contribuir com seus dons, 
suas habilidades e principalmente com seu 
tempo e coração para que ela possa 
con�nuar a ter 

As portas abertas para todos que 
procuram esta Comunidade

Ingrid Helge Dauch - Presidente

Assembleia 
Geral 

Ordinária  
Dia 11.03.2018 às 9h

Com almoço – comida alemã (convites antecipados)~



 A nossa vida é tão passageira e não 
devemos perder nenhuma oportunidade de 
sermos felizes e fazer os outros felizes. Muitas 
vezes reclamamos do que não temos e 
esquecemos de agradecer por tudo o que 
recebemos. Isto não só acontece na vida de 
cada um de nós, mas também em nossa 
Comunidade como um todo. 

 Terminando mais um mandato de 3 

OFÍCIOS
Ba�smos:

• Nina Wille Nogueira
• Marina Serrano Gonzalez
• Melissa Boare�o Iung Antunes
• Tomás de Araujo Vargas
• Manuela Riedhorst dos Santos
• Gabriel Riedhorst Guilherme dos Santos
• Maria Beatriz Riedhorst dos Santos
• Antônia Ladeira Oliveira
• Isadora Telg Morsa

Sepultamentos:
• Helmut Althausen (97 anos)
• Erwin Pablo Strockzinsky (84 anos)
• Kris�n Joerges Sulzbeck (78 anos)

Bodas de prata:
• Ivaldo Luiz Moreira e Svea Krönr Moreira 
(18.11.2017)
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Bericht der Gemeindepräsiden�n

Unser Leben ist flüch�g, darum sollten wir 
keine Gelegenheit verpassen, glücklich zu 
sein und andere glücklich zu machen. O� 
maulen wir über das, was uns fehlt, und 
vergessen für alles zu danken, was wir 
bekommen. Das passiert nicht nur 
Einzelnen, sondern auch uns als Gemeinde.

Ich beende meine erneute dreijährige 
Amtszeit als Gemeindepräsiden�n und bin 
froh und dankbar darüber, dazu berufen 
worden zu sein. Ich kann sagen, dass wir 
das Bestmögliche für die Gemeinde getan 
haben. Wir konnten nicht noch mehr tun, 
weil die aktuelle Situa�on unseres Landes 
es nicht erlaubt hat; das war sehr o� 
extrem frustrierend.

Unser Leitbild

Die Türen der Friedenskirche sind immer 
offen für alle, die uns suchen

war immer unsere höchste Priorität und 
Verpflichtung. […]

Wir sind gänzlich angewiesen auf die 
Beiträge und Zuwendungen unserer 
Mitglieder. Die gelegentlichen Spenden 
und Mitgliedsbeiträge, genauso wie die 
Gemeindefeste und Basare sind äußerst 
wich�g, um unsere Verpflichtungen 
einzuhalten. Momentan wird es immer 
schwieriger, Spenden von Firmen zu 
erhalten. Umso wich�ger ist das enorme 
Engagement der Ehrenamtlichen und 
Helfer bei den Gemeindefesten. Wir sind 
sehr dankbar für ihre unermüdliche Hilfe. 
[…]

Ich bi�e Go� darum, dass er unsere 
Gemeinde segne und weiter mit 
Unterstützern beschenke, wie er es bisher 
getan hat. […]

Ingrid Helge Dauch

Gemeindepräsiden�n

ACOMPANHE NOSSA 
PROGRAMAÇÃO

FB.COM/LUTERANAIGREJADAPAZSANTOAMARO

FIQUE POR DENTRO DAS

NOVIDADES
WWW.LUTERANAIGREJADAPAZ.COM.BR

E SAIBA DE TUDO O QUE ACONTECE POR AQUI!


