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

AGENDA DOS CULTOS DE NOVEMBRO

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

20/11  – 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
25/11 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

04/11
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel Matthäus 5,3-10
„Frieden statt Krieg“

10h30 Português (CC) P. Daniel Êxodo 1,8-20 
“Duas parteiras corajosas”

11/11
09h00 Alemão P. Daniel 2. Mose 1,8-20

„Mut gegen Macht“

10h30 Português (CC) P. Hermann 
II Coríntios 6,1-2

“Somos embaixadores de uma boa causa...”

18/11
(SC)  

09h00 Alemão (CC) P. Daniel
Philipper 1,3-11

„Licht fällt herein“

10h30 Português (CC) P. Hermann Romanos 8,28 
“Todas as coisas (podem) concorrer para o bem!” 

25/11
09h00 Alemão P. Daniel Ewigkeitssonntag

„Ein neuer Himmel“

10h30 Português (CC) P. Hermann Isaías 65,17-19
“Um Novo Céu e uma Nova Terra”

www.igrejaluteranadapaz.com.br

EVENTOS

25/11 – 12h

Coral Usp 
Grupo Jupará 

O grupo Jupará apresenta “Missa 
do Orfanato k139”, de Mozart, 
sob a regência de Alberto Cunha.

Apresentando em 2018 o projeto “De 
corpo e alma”, que visa apresentar obras 
do repertório coral de diferentes épocas 
e estilos com ênfase na música antiga, 
o grupo traz para este concerto a “Missa 
do Orfanato” K.139, de Wolfgang A, peça 
principal do projeto.

CONCERTO
AO MEIO-DIA 

MAIS VELHOS,
MAIS SÁBIOS 

“Canções para alegrar a alma”
 com Emilio G. Boog
10 de novembro das 9h30 às 11h30
Gratuito • Não é necessário 
inscrição prévia 

Informações? (11) 5183-2795
Em 2019 as reuniões continuam.

A entrada é gratuita e aberta ao público - Igreja da Paz



OFÍCIOS

GLEICH UND ANDERSIGUAL E DIFERENTE CORAL VOZES PAULISTANAS
“Todos vivemos sob o mesmo céu, mas 
nem todos veem o mesmo horizonte.”

Konrad Adenauer

Compartilhamos o tempo e o espaço com 
muitas pessoas, algumas por vontade 
própria e outras por obrigação. A atitude 
mais inteligente é aproveitar o que há 
de bom no intercâmbio com os outros e 
minimizar os inconvenientes.
Para isso, é essencial compreender que 
cada pessoas é igual e diferente em relação 
às demais. O vizinho com quem você 
tromba diariamente é diferente de você 
porque tem outro passado, outro presente 
e, provavelmente, outro futuro. Por outro 
lado, ele tem as mesmas necessidades 
que você – também precisa de alimento, 
amor, estímulo e apoio – e está submetido 

Ser músico é comunicar-se através de 
melodias! Tal capacidade somente é 
sentida quando a música é apresentada 
com envolvimento, com paixão, com alma. 
Estes sentimentos, puderam ser vivenciados 
no último domingo na Igreja da Paz, ao 
tocarem os nossos corações por meio da 
linda apresentação da Misa a Buenos Aires, 
Misatango. 

“Milhares de pessoas cultivam a música; 
poucas porém têm a revelação dessa 
grande arte” .

Ludwig van Beethoven

A arte de trazer esta belíssima obra do 
compositor argentino Martín Palmeri, 
interpretado de forma ímpar, é uma 
importante contribuição para as atividades 
culturais da Igreja da Paz, bem como 
fomentar novos artistas. 
Nossos sinceros agradecimentos extensivos 
ao Grupo Coral Vozes Paulistanas, pela 
seriedade e belo trabalho que abrilhantou o 
nosso domingo, merecendo o reconhecido 
aplauso do expressivo público presente.

às mesmas leis naturais. Fazendo uma 
metáfora, é um trem que realiza o mesmo 
trajeto que você, mas em outra via. Talvez o 
traçado dele seja irregular e cheio de túneis 
que somem pela escuridão, enquanto que 
o seu é reto e suave, o que permite a você 
desfrutar a viagem. As experiências são 
diferentes, mas, de todo modo, a origem e o 
destino são os mesmos. 
As alegrias, medos, esperanças e desejos das 
pessoas são, na realidade, assustadoramente 
parecidos. A compreensão disso nos liberta 
de nosso egoísmo e nos aproxima dos 
demais. No final das contas, os outros 
não deixam de ser um espelho de nossas 
próprias ações. Cada vez que aceitamos 
uma diferença estamos ampliando nosso 
universo humano.

Gottfried Kerstin

„Wir leben alle unter dem gleichen 
Himmel, aber wir haben nicht alle 
den gleichen Horizont.“ 

Konrad Adenauer

Wir teilen die Zeit und den Raum mit 
vielen Menschen, mit manchen aus 
freien Stücken, mit anderen, weil es 
nötig ist. Die intelligenteste Einstellung 
ist es, die guten Teile des Kontakts mit 
anderen auszukosten und die Nachteile zu 
begrenzen.
Dafür ist es nötig einzusehen, dass 
jede Person gleich und anders ist als 
die anderen. Der Nachbar, mit dem du 
täglich zusammenstößt, ist anders als du, 
weil er eine andere Vergangenheit, eine 
andere Gegenwart und wahrscheinlich 
eine andere Zukunft hat. Auf der anderen 
Seite hat er die gleichen Bedürfnisse 
wie du – er braucht auch Essen, Liebe, 

Anregungen und Unterstützung – und ist 
den gleichen Naturgesetzen unterworfen. 
Bildlich gesprochen, ist er ein Zug, der die 
gleiche Strecke wie du zurücklegt, aber auf 
einem anderen Gleis. Vielleicht ist seine 
Fahrt kurvig und voller Tunnel, die in der 
Dunkelheit verschwinden, während deine 
gerade und leicht ist, wodurch du deine 
Reise genießen kannst. Die Erfahrungen 
sind andere, aber Beginn und Ziel sind die 
gleichen.
Die Freuden, Ängste, Hoffnungen und 
Wünsche der Menschen sind, bei Licht 
besehen, erschreckend ähnlich. Das 
zu verstehen, befreit uns von unserem 
Egoismus und nähert uns anderen an. 
Letztlich sind die anderen ein Spiegel 
unserer eigenen Taten. Immer, wenn wir 
einen Unterschied akzeptieren, erweitern 
wir unser menschliches Universum.

Gottfried Kerstin

Batismos:
Mariana Santos Grosse 

Pedro Figueiredo Plambeck

Lucca Malichesqui Sabetta

João Pedro Kern Sabetta
Sepultamentos:
Ester Valborg Wang (98 anos)
Ursula Kreinberg (84 anos)
Roberto Cornibert (90 anos)

Casamentos:
Décio Gustavo de Oliveira Freitas e 
Cecilia de Mesquita Garcia e Souza
Ismael Nunes Pereira e Rosângela de  
Lima Naldi


