
O ano de 2018 foi marcado por relevantes 
desafios e, acima de tudo, pela superação 
constante de um time de pastores e 
voluntários, que realizam e fazem a diferença. 
Por isso, início este documento manifestando, 
em nome da Igreja da Paz, o nosso sincero 
agradecimento, em especial pelo expressivo 
apoio e engajamento de leais membros e 
simpatizantes. Não fossem eles, não teríamos 
alcançado resultados expressivos frente ao 
delicado cenário que estamos enfrentando.
Os tradicionais eventos, festas e projetos 
descritos neste relatório tiveram resultados 
distintos, contudo gratificantes.
Realizamos dois eventos inovadores em 
2018: o pequeno Bazar da Páscoa e o Bazar 
do Dia das Mães que aconteceu junto com 
a animada “Maifest”. Felizmente, as duas 
iniciativas foram bem-sucedidas. 
Outro importante marco foi a Festa 
Anual da Igreja. Um momento sublime 
de confraternização e reencontros, onde 
compartilhamos sorrisos e bons sentimentos.
A Semana da Alegria, evento sempre 
aguardado com expectativa pelos jovens, 
foi de grande sucesso. Contamos com a 
participação de 84 crianças, 34 monitores e 

uma equipe de suporte de 31 voluntários.
Destaque também merecem o Bazar de 
Objetos e Roupas Usadas, assim como, a venda 
de Livros Usados, que sempre contribuem 
com ótimo resultado e, particularmente, 
satisfação dos visitantes.
  Desejo citar o relevante número de eventos 
musicais, (26 no ano), que abrilhantaram os 
domingos, além das numerosas participações 
durante os cultos, de corais, solistas e músicos. 
As apresentações mostraram um crescimento 
técnico, com música de alta qualidade. Somos 
gratos por acolher belíssimas apresentações, 
principalmente dada a excelente acústica da 
Igreja da Paz.
Estes valorosos momentos musicais 
incentivam e promovem a arte, contribuindo 
nas atividades sociais e culturais de nossa 
comunidade. O concerto do jovem e virtuoso 
pianista Cristian Budu, que nos presenteou 
com envolvente recital, foi uma grande honra 
para nós e para o numeroso público, que teve 
o privilégio de ouvir e se emocionar com um 
repertório de altíssimo nível em nossa Igreja.
Comemoramos o jubileu de 70 anos do Lar 
OASE, espaço de convivência de idosos, onde 
o cuidado, carinho e qualidade de vida são 
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Igreja da Paz     (SC) culto com Santa Ceia    (CC) culto das Crianças

AGENDA DOS CULTOS DE MARÇO

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

12/03

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
17/03 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

03/03 
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel Lukas 10,38-42 - zu viel zu tun

10h30 Português (CC) P. Hermann 1 Coríntios 13, 1-13 
“Como o Som do Sino...”

10/03  
09h00 - não haverá culto, pois 

haverá Assembleia. kein Gottesdienst auf Deutsch wegen der 
Gemeindeversammlung

10h30 Português (CC) P. Hermann / P. Daniel
1 Pedro 2,5

“Pedras Vivas...”

17/03
(SC) 

09h00 Alemão P. Daniel
Johannes 3,14-21 

Heiland: „der mich zurück ins Boot zieht“

10h30 Português (CC) P. Daniel
Lucas 10,38–42

 “sem parar, sem pensar”

24/03  

09h00 Alemão P. Hermann Kolosser 1, 24-27 
Das Heil, das kein Ende hat…

10h30 Português P. Hermann Colossenses 1,24-27 
“Receber de Deus na Realidade...”

31/03 

09h00 Alemão P. Daniel Johannes 6,47-51 
ohne Brot nichts los

10h30 Português P. Roberto 2 Coríntios 5,16-21 
“Reconciliação, uma boa “expertise”

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.  

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.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
     Dia 10.03.2019 às 9h

Culto bilíngue às 10h30 seguido de almoço (comida alemã)

RELATÓRIO DA PRESIDENTE



OFÍCIOS

RELATÓRIO DA PRESIDENTE
priorizados.
Com o retorno à Alemanha do Pastor 
Guilherme Nordmann, da Paróquia de Vila de 
Campo Grande em maio de 2018, a Igreja da 
Paz, através do P. Roberto Baptista, abraçou o 
trabalho espiritual e administrativo daquela 
comunidade.
Encerrando o primeiro ano da atual gestão, 
expresso novamente a minha gratidão pela 
oportunidade e confiança. 
Agradeço aos pastores pela orientação, 
compreensão e esteio. Agradeço à diretoria, 
presbitério, líderes de grupos, representantes 
de atividades comunitárias, conselho fiscal, 
suplentes e a todos os grupos e colaboradores 

da comunidade de Santo Amaro, pela união e 
engajamento demonstrados neste período.
Cabe especial reconhecimento à dedicada 
gerência e equipe que cuidam de nossa Igreja 
com tanto envolvimento.
Otimistas, seguiremos contando com os 
fiéis membros que nos têm acompanhado e 
fortalecido, com apoio e fé nos trabalhos aqui 
desenvolvidos. Esperançosos na retomada 
gradual da economia, vamos em frente com 
todas as forças e que a paz nos acompanhe 
nesta caminhada em 2019!

Muito obrigada!
Angelica Pondorf

Batismos:
Chloe Stachuk Herrmann
Isabela Grieme
Ava Martina Meyer Do Santos
Maria Clara Muniz dos Reis
Giulia Gregorio Silva
Ricardo Akira Minassaki
Thomas Kunert Wakimoto

Sepultamentos:

Lieselotte Ilse Frey  (89 anos)

Veronika Kedor  (78 anos)

Waldemar Harms  (44 anos )

Ricardo Eugênio Boechat (66 anos)

Muitas pessoas no Brasil e em outros países 
estão acompanhando com comoção as 
consequências do rompimento da barragem 
em Brumadinho/MG. A Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana em Belo 
Horizonte convive e participa de forma 
especial neste drama. Além da proximidade 
geográfica, há membros da IECLB em 
Brumadinho. A Comunidade luterana está 
desenvolvendo ações em parceria com o 
CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
do Brasil). Foi realizada campanha para 
distribuição de água, que era a carência mais 
urgente. Neste momento não há necessidade 
de campanha nacional para recolhimento de 
água, alimentos, roupas ou outros produtos. 
Isto está sendo suprido com ações feitas na 
região, conforme relatou o pastor Nilton 
Giese, da Comunidade em Belo Horizonte.

O que podemos fazer para expressar união 
e cuidado? Além de orar pelas pessoas 
atingidas e por aquelas que trabalham nas 
diferentes frentes de apoio, é fundamental 
unir esforços para exigir da empresa e 
dos órgãos governamentais as ações de 
assistência, mitigação de danos e medidas 
para evitar novos desastres. É preciso superar 
partidarismos e buscar uma agenda comum 
de compromisso ambiental, mantendo 
vigilância para que as pessoas recebam 
assistência e indenização adequada da 
empresa responsável. Até hoje, vítimas de 
Mariana lutam na justiça por isto. Temos aqui 
um importante indicativo!

Convidamos também para exercitar o amor 
através da participação na Campanha Uma 
Carta para Brumadinho, desenvolvida pela 
Comunidade em Belo Horizonte.

Diz a Campanha:
Uma das coisas importantes no processo de 
consolo e de luta das vítimas é a solidariedade. 
Você pode ajudar enviando uma carta/ uma 
mensagem/um cartão para uma vítima 
da catástrofe/drama/tragédia da Vale em 
Brumadinho. Importante é que você escreva 
à mão. No dia 9 de fevereiro vamos ter um 
culto em Brumadinho onde entregaremos 
as cartas - aleatoriamente - no momento da 
bênção. Participe.
Convide alguém para participar.
Motive as crianças.

Envie sua carta para:

Comunidade Luterana - IECLB - em Belo 
Horizonte
Rua Dona Salvadora, 37
Bairro Serra
30.220-230 - Belo Horizonte - MG

Observação: o pastor Nilton Giese nos 
comunicou que a Comunidade organizará 
uma celebração especial de Páscoa e que a 
campanha das cartas pode se estender então 
até o dia 8 de abril.

Que Deus nos fortaleça na união para 
preservar e promover a vida.

UMA CARTA PARA BRUMADINHO

Ricardo Eugênio Boechat

Um crítico que não tinha receio de incomodar. 
Jornalista competente, justo, generoso e amigo. 
Ele, sua esposa Veruska e suas filhas Valentina e 
Catarina se fizeram presentes também em nossa 
Igreja da Paz. Somos profundamente gratos ao 
testemunho de Ricardo Boechat.

Angelica Pondorf

EVENTOS

MAIS VELHOS, MAIS SÁBIOS 
“CELEBRANDO A ALEGRIA DE VIVER” 

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

Informações? (11) 5183-2795

24/03 – 12h
CORALUSP - Grupo Jupará 

irá apresentar obras de música sacra para coro e órgão 
e peças solo com acompanhamento de órgão, com 
destaque para a primeira audição da “Missa em Fá” 

de Savino de Benedictis. Também serão incluídas no 
projeto obras compostas para órgão solo. 

Regência : Alberto Cunha

CONCERTO
AO MEIO-DIA 


