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Igreja da Paz     (SC) culto com Santa Ceia    (CC) culto das Crianças

EVENTOS AGENDA DOS CULTOS DE SETEMBRO

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

25/09 - 10h15

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
Favor enviar comprovante via email ou comunicar por telefone para identificarmos os doadores.
CONTATO: Secretaria da Igreja da Paz, Sra Nilsa. TEL: (11) 5181-7966 ou (11) 5183-2795
A nossa comunidade é a sua comunidade. Muito obrigado!

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

P. Roberto
02/09 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

02/09
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel Thessalonicher 5,14-24
„fröhlich sein“

10h30 Português (CC) P. Daniel Gênesis 4,1-16
“Caim e Abel”

09/09
09h00 Alemão P. Lauer Galater 5, 25-26; 6, 1-3.7-10

„Früchtesalate“

10h30 Português (CC) P. Hermann
João 5,39-47

“Aprovação e rejeição”

16/09  10h30

Alemão
 

P. Daniel
P. Hermann

kein Gottesdienst auf Deutsch 

Português (CC)
Festa Anual da Igreja da Paz

- com part. Especial do Coral Mensageiro da Paz
João 16,22 “Uma alegria que não empalidece”

23/09
(SC)

09h00 Alemão (CC) P. Daniel – mit KiGo Matthäus 6,25-34
„erdverbunden und luftvermählt“

10h30 Português (CC) P. Hermann Isaías 49,1-6 “Deus nos chama pelo nome!

30/09 
09h00 Alemão P. Daniel Jakobus 2,1-13

„kein Ansehen der Person in der Gemeinde“

10h30 Português (CC) P. Roberto Tiago 1,17-27 “A verdadeira religião”

www.igrejaluteranadapaz.com.br

MAIS VELHOS,
MAIS SÁBIOS 

“Comunicação não violenta” 
 com Márcia Knobel e Mônica Becker

29 de setembro das 9h30 às 11h30
Gratuito • Não é necessária inscrição prévia 

Informações? (11) 5183-2795
Próximo encontro 27 de outubro

CONCERTO 
AO
MEIO-DIA 

23/09 – 12h
Concerto Orquestra Arte Barroco 

Paulo Henes 
30/09  – 12h

Concerto Vozes Paulistanas 
Missa Tango – Tereza Longatto 

10h30 
Culto Festivo

12h
• Almoço alemão, lanches, café com bolo, 

brincadeiras;
• Sebo com grande variedade de livros

14h30
Coral USP • grupos: Sestina e Tarde

• regência de Marcia Hentschel.
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Ajude-nos a tornar a Festa Anual da 
Igreja da Paz mais doce! Traga uma 
torta bem deliciosa e brindes para a 
tômbola e jogos. Sua doação será 

muito bem-vinda!! Obrigada!! 



OFÍCIOS

O QUE ESPERAR?

O mês de setembro marca o início efetivo 
das campanhas eleitorais em todo o País 
que certamente irão impactar corações e 
mentes da maioria dos brasileiros. Serão 
momentos inesquecíveis - e decisivos – 
que irão envolver assuntos importantes 
sobre todos os setores nacionais nos três 
níveis de governo. A prática da democracia 
representa um momento decisivo na vida 
do País e no encaminhamento e soluções 
de muitos de seus principais problemas. 
E que, direta ou indiretamente, exigirá a 
participação de todos.
O que esperar dos debates e discussões, das 
diferentes visões dos diversos candidatos 
e a maneira de encaminhar as melhores 
soluções? Como optar e decidir diante dos 
enormes problemas locais e nacionais? 

Escolher o melhor ou as ideias mais práticas, 
eficientes e econômicas sempre foi uma 
tarefa difícil em qualquer área ou profissão. 
E, dessa vez, não será diferente.
As disparidades nacionais de renda ou 
de prioridades mal definidas pode aflorar 
em nós num primeiro momento, uma 
sensação de impotência que tem muito a 
ver com a nossa atual realidade. Vivemos 
um período de transição em quase 
todas as áreas, o que deverá radicalizar 
posições em alguns casos e tornar ainda 
mais acalorados os debates nos meios de 
comunicação, nas redes sociais e em todos 
os cantões do Brasil.
Diz o Senhor: “Os meus pensamentos 
não são os vossos pensamentos, nem 
os vossos caminhos os meus caminhos, 

Batismos:
Benjamim Luzitani Grosse
Lara Coelho de Vergueiro Lobo

Sepultamentos:
Artur Zaghini Francesconi (72 anos)

Peter Steinhoff (63 anos)

Frank Dietrich Franke (73 anos)

Christa Fischer (93 anos)

Leonildo Rossi (100 anos)Casamentos:
Thiago Nogueira Kiche e
Nathalie Tarlazis Lemche 

porque assim como os céus são mais 
altos do que a terra, assim são os meus 
caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais 
altos do que os vossos pensamentos. Eu é 
que sei que pensamentos tenho a vosso 
respeito, pensamentos de paz, não de mal, 
para vos dar futuro e esperança” (Isaías 
55,8-9 e Jeremias 29,11)
Em meio a tantos pensamentos, opções 
e caminhos, somos lembrados que Deus 
também sente e tem algo a dizer. Ele não 
é – nem nunca foi – indiferente ao mal. 
Deus nos transmite sempre a noção e 
a possibilidade de caminhos realmente 
novos e promissores. Trata-se de um 
avalista do nosso futuro, que nos impele 
a termos esperança. A percepção e 
experiência com Deus torna-nos inquietos, 
exigentes e persistentes. Essa sintonia é 

vital para fazermos do mundo um lugar, 
uma comunidade, uma cidade, um estado, 
um país em que se possa viver e morar. 
Não é pouco.
Jesus Cristo é parte inseparável da história 
da humanidade. Trata-se de um marco 
do poder e da intenção justa e amorosa 
de Deus. Ele viveu o amor que liberta, 
reparte, é sincero, leal, que humaniza, 
promove e mantém o bem comum. O 
engajamento do cristão na política se 
manifesta incessantemente na oração do 
Pai Nosso: “Venha o teu reino, seja feita 
a tua vontade...” Assim, surgem alianças 
entre todos os cidadãos indistintamente. 
Que de forma séria e comprometida 
buscam caminhos para que todos possam 
ter futuro e esperança.                                         

Pedro Zan e P. Hermann Wille

WAS KÖNNEN WIR ERWARTEN?

Der September wird von starken Ängsten und 
großen Erwartungen begleitet. Die Wahlen 
werden unser Leben über einige Jahre intensiv 
prägen. Was können wir erwarten? Wie sollen 
wir uns entscheiden angesichts enormer 
Probleme in der Stadt und dem Land? Die 
gegenwärtige und zukünftige Situation ist 
komplex und bewirkt Ohnmachtsgefühle. 
„Man kann doch eh’ nichts dran ändern,“ 
meinen manche.
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege,“ spricht 
der HERR, „sondern so viel der Himmel höher 
ist als die Erde, so sind auch meine Wege 
höher als eure Wege und meine Gedanken als 
eure Gedanken.“ „Ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe,“ spricht der HERR: 
„Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ 
(Jesaja 55,8-9; Jeremia 29,11)
Nicht nur Menschen haben Gefühle und 
Gedanken, sondern auch Gott. Er steht dem 
Bösen nicht gleichgültig gegenüber. Gott öffnet 
uns die Ahnung und die Möglichkeit für neue, 

verheißungsvolle Wege. Gott bürgt für unsere 
Zukunft und schenkt uns frischen Mut und 
Hoffnung. Wenn wir Gott so erleben, werden 
wir unruhig, anspruchsvoll und hartnäckig 
– um unsere Welt, unser Umfeld und unser 
Land zu einem wahrhaft lebenswerten Ort zu 
machen.
Jesus Christus ist aus der Geschichte der 
Menschheit nicht wegzudenken. Er gibt 
der Macht, der Gerechtigkeit und der Liebe 
Gottes ein Gesicht. Er hat die befreiende Liebe 
gelebt, die Liebe, die austeilt, ehrlich, treu und 
menschenfreundlich ist und das Gemeingut 
erhält.
Das politische Engagement des Christen drückt 
sich durch das Vaterunser aus: „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe…“. So vereinigen 
wir uns mit allen Bürgerinnen und Bürgern, 
die ernsthaft den Weg des Friedens und nicht 
des Bösen suchen. Damit alle in unserem Land 
Zukunft und Hoffnung haben können.

P. Daniel M. Do Santos


