
As redes sociais são porta-vozes de pessoas 
que se sentem “empoderadas” ao postar seus 
comentários no Facebook. Ou ao utilizar o 
WhatsApp para compartilhar assuntos e criar 
grupos para trocar ideias com amigos. Mas, 
ao mesmo tempo, que aproveito vantagens, 

também me preocupo.
Será que a atual agilidade de comunicação em 
que tudo está resumido a um clique ou a um 
deslizar de dedos sobre a tela nos proporciona 
informações corretas? A rapidez da informação 
está obrigatoriamente vinculada a pedaços de 

OASE (Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas)

Dia 28 de outubro • Após os cultos, no salão da Igreja da 
Paz, delicioso almoço com Kartoffelpuffer, Erbsensuppe (sopa 
de ervilhas), Goulash com Spätzle, Strogonoffe, doces da 
confeitaria alemã e brasileira, tortas, cafés e chás.

Venha celebrar conosco esta data!!

A entidade OASE – Ordem Auxiliadora das Senhoras 
Evangélicas é uma organização sem fins lucrativos 
dedicada a prestar assistência a crianças, jovens e idosos 
através do Lar OASE e do IEL - Instituto 
Educacional Luterano.  
 
 

O LAR OASE assegura ao idoso o direito de viver com dignidade e, mais que 
moradia, alimentação sadia e assistência médica, oferece aos nossos 
moradores atenção, bem estar e carinho. 
 

Este ano a OASE orgulhosamente comemora 70 anos de existência e 
queremos convidá-lo a nos ajudar para que possamos continuar nossos 
trabalhos por mais 70 anos. 
Com o aumento da idade média da população, há muitas pessoas idosas que  
 

 

 
 

precisam ser atendidas de forma adequada e a maioria das famílias não tem 
como proporcionar ao seu idoso a atenção necessária em seu domicílio.  

O Lar OASE se destaca pela maneira como é conduzido pela Sra. Renate 
Burr. Ela é nossa Gerente Executiva desde 1999. O tratamento e 
atendimento personalizado e humano que ela dispensa resulta na alegria e 
no conforto dos nossos idosos. 

Acreditem, o custo para oferecermos um atendimento de qualidade para um 
idoso não é nada baixo e atualmente, principalmente pela crise econômica 
pela qual o Brasil está passando nos últimos anos, está muito complicado 
podermos contar, como em anos passados, com 
doações de empresas ou entidades. 

Em razão da grande diminuição de associados 
que vem ocorrendo sistematicamente nos 
últimos anos a atual situação financeira da 
OASE está muito, mas muito problemática. 
Queremos ressaltar que as contribuições mensais são muito importantes 
para que possamos continuar a realizar o nosso trabalho da melhor forma 
possível e assim atender de uma maneira toda especial os idosos moradores 
do LAR OASE , proporcionando a todos eles uma vida digna, conforme nosso 
lema: 
 

“ Dar mais vida aos anos e não apenas mais anos à 
vida ” 

Ordem	Auxiliadora	das	Senhoras	Evangélicas	-	OASE	
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Igreja da Paz     (SC) culto com Santa Ceia    (CC) culto das Crianças

AGENDA DOS CULTOS DE OUTUBRO

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

16/10 – 10h15
30/10 – 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
21/10 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

07/10
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel
Erntedankfes

Matthäus 6,25–34
Leben in Fülle

10h30 Português (CC) P. Hermann 
1 Timóteo 4,4-5

“Tudo é bom e nada deve ser rejeitado”
Part. Especial do Coral Mensageiro da Paz

14/10
09h00 Alemão P. Lauer Korinther 7, 29-31

„Wie lang ist die Zeit?“

10h30 Português (CC) P. Roberto
Amós 5,10-15 

“A promoção da in(justiça)”

21/10
(SC)  

09h00 Alemão (CC)  P. Ingo Wulfhorst,
P. Daniel Gesund durch Glauben?!

10h30 Português (CC) P. Hermann Fé e Cura - Pregador convidado - P. Ingo Wulfhorst. 
Part. Especial do Coral Vozes da Paz.

28/10
09h00 Alemão P. Daniel Matthäus 5,1-10

„Reformationstag“

10h30 Português (CC) P. Hermann 1 Pedro 4,10 • Que cada um use os seus dons para
o bem dos outros – Part. Especial Mensageiro da Paz.

www.igrejaluteranadapaz.com.br



OFÍCIOS

NOSSA FESTA: JUBILEU 60 ANOS
fatos? Será que estamos destinados a conviver 
na superficialidade, sem aprofundar as questões 
que nos afetam?
Ao pensar na palavra ética, vem-nos logo à mente 
determinado campo de atuação: ética na política, 
no trabalho, no esporte, na saúde, na educação, 
etc... É preciso ter claro que ética é parte do nosso 
dia a dia. Se não formos éticos conosco, não 
conseguiremos ser com os demais, e por extensão 
na sociedade em que vivemos. Ética está em 
qualquer situação da nossa vida. 
Ela passou a ser vista no imaginário da sociedade 
como categoria prévia sobre qualquer conduta, 
seja ela “certa” ou “errada”. É como se ela se bastasse 
numa grande tabela com duas colunas: na 
primeira, estariam as coisas legítimas e aceitáveis 
e, na segunda, comportamentos a serem evitados 
ou intoleráveis, ou seja, o que pode ou não pode, 
o que é ético ou não é.
Se essa tabela existisse, já estaria obsoleta e 
estaríamos diante de situações inéditas que ela 
não comportaria. Por isso podemos dizer que 
ética tem a ver com liberdade, com possibilidade 
de escolher como queremos conviver.
A ética parte de uma premissa: a convivência pode 
melhorar. A ética é a inteligência compartilhada 
a serviço do aperfeiçoamento da convivência, e 
por isso, ela não é um saber acabado, não é uma 
tabela pronta.

Paulo, apóstolo, em sua Carta aos Coríntios também 
deixa lição sobre moral: “Tudo me é permitido, mas 
nem tudo me convém” (1 Cor 6,12).
Moral diz respeito ao nosso comportamento 
individual, enquanto ética nos faz ter a capacidade 
de aperfeiçoar nossa convivência. Trata-se de 
uma maneira de lidar com situações da vida e do 
modo como estabelecemos relações com outras 
pessoas, algo muito além do contato educado. O 
respeito ao próximo, a empatia com os diferentes 
nos tornam melhores em sociedade.
Embora devamos nos preocupar com as 
relações agressivas que se estão estabelecendo 
na sociedade, é preciso ter consciência de que 
o relacionamento humano pode ser diferente 
do atual. Cabe a nós a tarefa de refletir e pensar 
conjuntamente, de argumentar dentro de um 
espaço de diálogo e aperfeiçoá-lo no dia a dia.  
Para que o amanhã seja melhor do que hoje.
Façamos nossa ética de cada dia acontecer, 
porque, se existe ética, é porque há liberdade. 
Se abrirmos mão da liberdade de fazermos a 
sociedade que queremos, teremos também 
aberto mão da possibilidade de convivência 
(adequada e saudável) entre seres humanos!

June Locke Arruda                                                          
 Edição: Hermann Wille

Neste domingo, 16 de setembro, tivemos 

a nossa Festa Anual da Igreja da Paz. 

Foi o nosso jubileu de 60 anos desde 

a colocação da Pedra Fundamental 

em 14 de setembro de 1958. Somos 

profundamente agradecidos a tantas 

pessoas que nos ajudaram na elaboração 

e andamento da Festa. Obrigado pela 

sua presença. Ela é o diferencial da nossa 

convivência.

Batismos:
Manuella Brinkmann Alves
Davi Brinkmann Alves

Sophie Schaly Gomes da Costa

Sepultamentos:
Paula Klasing Cornibert (91 anos)

Lore Elisabeth Koch (96 anos)

Renato Ralf Anton (75 anos)

José Paulo da Silva filho (49 anos)
Casamentos:
Gabriel Arantes Falcione 
 Bruna Pio da Silva Rigato

Tarsila do Amaral / Operários
EVENTOS

28/10 – 12h
Recital de Música de Câmara

Obras para Voz e Piano
de Felix Mendelssohn

Alunos de Canto Erudito da Escola de Música 
do Estado de São Paulo 
• EMESP Tom Jobim •

Classe de Música de Câmara da 
Profa. Ana Beatriz valente Zahi

CONCERTO
AO MEIO-DIA MAIS VELHOS,

MAIS SÁBIOS 

“Meditação Cristã”
 com Dom Alexandre de Andrade O.S.B.

27 de outubro das 9h30 às 11h30
Gratuito • Não é necessária inscrição prévia 

Informações? (11) 5183-2795
Próximo encontro 10 de novembro


