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

AGENDA DOS CULTOS DE FEVEREIRO

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

05/02 e 26/02  – 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
17/02 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

03/02
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel Gott liebt diese Welt und wir sind sein eigen.

10h30 Português (CC) P. Hermann 1 Coríntios 4,5b 
“Um Elogio à transparência ...”

10/02 
09h00 Alemão P. Daniel

Prediger 7,15–18
Sehnsucht nach Gerechtigkeit

10h30 Português (CC) P. Hermann 
2 Coríntios  1,8-11

“Confiança e Apoio”

17/02
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel
Markus 4,35–41

fester Halt in stürmischer See

10h30 Português (CC) P.Hermann 
Eclesiastes 7,15-18

 “Nem tanto ao céu, nem Tanto à terra.”

24/02
(SC) 

09h00 Alemão P. Daniel Apostelgeschichte 16,9-15
Purpurhändlerin mit Weltformat

10h30 Português (CC) P. Roberto Lucas 6,27-38
“Não há caminhos para a paz. A Paz é o  caminho!”

www.igrejaluteranadapaz.com.br

CONTRIBUIÇÕES 2019

Prezado membro da Igreja da Paz

Agradecemos o seu contínuo apoio financeiro, ele é essencial para a manutenção da 
comunidade. Para muitas pessoas a Igreja da Paz é como um oásis nesta selva de pedra que 
é a cidade de São Paulo. Ao redor do pátio da Igreja presenciamos vida em sua plenitude. 
É um lugar onde se fomenta o espírito comunitário, solidariedade, amizades, respeito pela 
natureza, sabedoria, reflexão e fé.

Acreditamos no poder transformador da comunidade cristã. E é por este motivo que vimos 
a você solicitar a renovação do seu apoio neste próximo ano.

Apesar dos esforços de contenção de custos, uma elevação real das receitas torna-se 
necessária para sustentar os atuais programas e instalações da Igreja da Paz. Para fazer 
frente aos desafios que temos nos próximos anos estabelecemos uma meta de elevar as 
contribuições ordinárias em 2019.

Convidamos-lhe a ajudar neste esforço, seja por meio da elevação de sua contribuição 
regular, seja com sua ajuda convidando outras pessoas a contribuir regularmente para a 
Igreja da Paz.

Se você gostaria de rever o valor de sua contribuição mensal pedimos que comunique seu 
desejo submetendo o formulário abaixo preenchido para a Secretaria da Igreja ou na cesta 
de oferta durante o culto.  

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
      Dia 10.03.2019 às 9h

Com almoço – comida alemã 

x Sim, eu gostaria de fazer uma contribuição mensal de R$

Nome:  

CPF:                                                                                     Telefone:

Endereço: 

E-mail: 

Alternativamente, também pode informar os dados acima por:  
Secretaria Igreja da Paz,  E-mail: igrejadapaz@uol.com.br; fone: 5181-7966 
Secretaria UP, E-mail: upsp@uol.com.br; fone: 3257.8162.



OFÍCIOS

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
Eu quis apresentar dois tópicos: o 
país da Eslovênia e a história bíblica 
principal do culto. No topo do 
quadro, pode-se ver o movimento 
das mulheres nos trajes típicos 
nacionais eslovenos, cobertas com 
uma touca de renda, boné popular 
e lenço.  O ornamento semicircular 
com bordados folclóricos eslovenos 
representa um prato ou uma mesa 
com nosso bolo nacional mais 
conhecido - potica. As uvas são 
de vinhas de diferentes regiões 
eslovenas produtoras de vinho. Como 
uma lembrança e uma expressão de 
amor, a mesa é enfeitada com um 
biscoito em forma de coração feito 
com o mel das abelhas carnicas 
nativas e decorado com um cravo 
esloveno, que é considerado a sua 
flor nacional.  Parcialmente, debaixo 
da mesa, pode-se ver as crianças 
marginalizadas pela sociedade. Elas 
ouviram o convite para o banquete. 
Uma mulher sem teto carrega uma 

criança em seus braços, uma mulher 
cega com os braços em frente já se 
preparando para um passo, uma pessoa 
surda responde mudando a posição de 
sua cabeça, os movimentos involuntários 
de uma menina que tem paralisia 
cerebral mostram sua alegre aceitação 
do convite para o banquete.  Eu usei as 
cores do bordado folclórico esloveno, 
vermelho e branco. A cor verde do fundo 
enfatiza a Eslovênia verde, os campos e 
as florestas.

(Rezka Arnuš)

Batismos:
Rafaela Ueda Muths
Christian Franciscone Schulz
Adrian Beyer Coronel
Amelie Beyer Coronel
Raphael Porsche Salvanha
Frederico Bergamo Zimmermann
Natalie Mitchell Guillen
Christian Biallowons Basile
Nina Besson Leão Genovese
Lorenzo Bianca Boldrini
Nele Fohl

Sepultamentos:
Lilly Bieberle   (87 anos)
Hedwig Zikelkau  (96 anos)

Bodas de Esmeralda:
Angela Maria P. Leão Genovese e
Francisco Genovese.

Rezka Arnuš nasceu em 1953 em 
Božakovo, na Eslovênia, na família de 
um fazendeiro com 7 filhos. Cursou 
a faculdade de fisioterapia. Devido 
a problemas de saúde com a sua 
visão, Rezka Arnuš se aposentou 
aos 46 anos e começou a pintar. É 
casada, tem 2 filhos e 3 netos. Ela 
conheceu o DMO em 2017 mediante 
um convite para participar da oficina 
de arte para o DMO 2019. Como uma 
artista amadora com deficiência 
visual, ela tem criado obras de arte 
nos últimos 18 anos. Seus olhos 
estão limitados apenas a 5% de uma 

visão normal quando há luz suficiente. 
Seus motivos favoritos são paisagens, 
natureza morta, imagens da abelha 
carnica branca. Ultimamente tem criado 
estatuetas, nus e pinturas abstratas. 
Seu estilo especial combina figuras e 
símbolos tradicionais nacionais com 
sentimentos e sensações internas. Ela 
é uma participante regular das colônias 
de artistas e pintura de improviso. As 
obras de Rezka, que lhe valeram muitos 
prêmios e distinções, foram exibidas em 
exposições individuais e em grupo na 
Eslovênia e no exterior.

EVENTOS

MAIS VELHOS, MAIS SÁBIOS 
“Independência e segurança no dia 
a dia: como melhorar o equilíbrio e 

prevenir quedas”
com Monica Perracini

16/Fevereiro

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

Informações? (11) 5183-2795

27/05 – 12h
Orquestra Laitare


