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

agenda doS CuLtoS de MaIo

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

14/05 e 28/05

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
19/05 - 12h | Português

CuLTo IGReJA eSCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

05/05 
(SC)

09h00 Alemão P. Hermann 1.Johannes 1,5-7 – Lichtblick

10h30 Português (CC) P. Hermann 1. João 1,5-7 – Novo olhar

12/05

09h00 Alemão P. Daniel Galater 5,25f;6,1-3.7-10 - „erdverbunden und luftvermählt”

10h30 Português (CC) P. Hermann
Provérbios 8,22-36

Feliz com o mundo e Contente com a raça humana.

19/05 
(SC) 

09h00 Alemão P. Daniel Lukas 19,37-40 - die Kraft der Musik

10h30 Português P. Daniel Lucas 19,37-40 – a força da música

26/05 
(SC)   

09h00 Alemão P. Daniel Sprüche 8,22-36 - die Weisheit als Gottes Liebling

10h30 Português (CC) P. Roberto João 14, 23-29 - Não estamos sozinhos

Culto de Apresentação dos Confirmandos

www.igrejaluteranadapaz.com.br

eventoS

• 19 de maio

Coro d’A Cappella - Música Sacra 
Regência: Moira L’abbate

• 26 de maio

Ópera in Corso 
Solista: erlyConCerto

ao Meio-dia 

MAIS VELHOS, MAIS SÁBIOS 
“OS PAPÉIS QUE EXERCEMOS NA VIDA ”
Apresentador: Odilon Wagner
18 de maio das 9h30 às 11h30
Gratuito • Não é necessário 
inscrição prévia 
Informações? (11) 5183-2795



ofíCIoS

IníCIo da ReConStRução da IgReja MaRtIn LutheR

no dia 1. de maio de 2018, uma tragédia 
se abateu com o incêndio e a queda do 
edifício Wilton Paes de almeida, um prédio 
de 24 andares, que destruiu grande parte 
da Igreja Centro. no dia 18 de março, 
o CoMPReSP (Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio histórico, 
Cultural e ambiental da Cidade de São 
Paulo) deu a autorização que faltava 
para o início das obras de reconstrução. 
o CondePhaat (Conselho de defesa 
do Patrimônio histórico, arqueológico, 
artístico e turístico do estado de São Paulo) 
já havia autorizado a reconstrução em 
janeiro de 2019.
os últimos 11 meses foram de intenso 
trabalho na recuperação das dependências, 
na organização da vida comunitária e na 
elaboração dos projetos de reconstrução, 
orçada em R$ 4.200.000,00. os recursos para 
a primeira fase, no valor de R$ 1.722.617,00, 
já estão disponíveis. vamos agora em 
busca dos recursos para as demais fases. 
fica, desde já, a eterna gratidão a todos/
as pessoas, as comunidades, entidades, 
empresas que fizeram doações - e que 
ainda farão - para a reconstrução plena.

neste domingo, 14 de abril, tivemos o Culto de Confirmação dos jovens que iniciaram o ensino 
Confirmatório em 2018. Somos muito gratos pela boa disposição dos jovens e pela confiança 
que os pais e familiares depositam em nossa comunidade. Muito obrigado!
foram confirmados 24 jovens. 

am 14. april sind neun Konfirmanden in der friedenskirche konfirmiert worden. eine herzliche 
und aufgeschlossene gruppe, die schnell zusammen gewachsen ist. es war eine freude, die 
jugendlichen ein jahr lang zu begleiten. Bis bald!

vor einem jahr ist eine tragödie passiert, 
als das hochhaus neben der Martin 
Luther Kirche in der Innenstadt einstürzte, 
Menschenleben unter sich begrub und 
große teile der Kirche zerstörte.
nach dem Schock hat die gemeinde den 
mühsamen Weg begonnen, die Kirche 
wieder aufzubauen. endlich liegt die 
letzte wichtige genehmigung seitens 
der denkmalschutzbehörde vor. der 
Wiederaufbau hat begonnen.
die Stadtkirche hat das Leben vieler 
Menschen – auch aus der friedenskirche – 
begleitet; sie hat Lebensabschnitte geprägt, 

“Somos atribulados, porém não 
angustiados; perplexos, porém 
não desanimados; abatidos, 
porém não destruídos.”
(2 Coríntios 4,8s)

a Igreja Centro marcou profundamente 
a vida de muitas pessoas por ocasião dos 
batismos, confirmações e casamentos, 
inclusive, das famílias que hoje frequentam 
a Igreja da Paz.  esse o motivo do 
nosso apoio solidário e concreto para a 
reconstrução da Igreja Martin Luther, no 
centro de São Paulo.

bei taufen, Konfirmationen und trauungen. 
Wir unterstützen den Wiederaufbau der 
Martin-Luther-Kirche aus vollem herzen 
und geben den Spendenaufruf gerne 
weiter.
die gesamtkosten des Wiederaufbaus sind 
mit 4.200.000 Reais veranschlagt. Über die 
Mittel für die erste Phase, v.a. die Stärkung 
der fundamente und Seitenwände, in höhe 
von 1.722.617 Reais verfügt die gemeinde 
schon. für die weiteren Phasen bittet sie 
weiterhin um Ihre Spende.

Batismos:
julius fohl
angela tarkanyi hagemann
Corinne emanuelle Sanchez Cruz
Daniela Wagner Benatti
Kristian georg Sorensen Camargo Romero
joaquim von Winckler Klava
Levi Raphael voigt
Philip Paulus
ursula Manciola Wulfhorst
Carolina de Ängelo Paschoal Blotta

Casamentos:
daniel Lins Mattos e Sofia gavião Kilmar

Sepultamentos:
annelies van oorschot (74 anos)
Peter Wolfgang Zemann (86 anos)
udo Kopte  (58 anos)
annemarie Cypel ertner (95 anos)

WIedeRaufBau deR MaRtIn-LutheR-KIRChe

 Depósitos para:    Igreja evangélica Luterana de São Paulo

CNPJ:     61.137.543/0001-40  

 Banco Bradesco:     237               Agência:     478 / Paissandu                                                                           

Conta Poupança:  7609866-2

Fila da frente, da esquerda para a direita: P. Roberto Baptista, Lis Skoula Bonachela, anne Luise göttel Schuarcz, Corinne, emanuelle Sanchez Cruz, 
Sophia vergara da Silva, Carolina ferraz Seitz, eduarda Stobbe Muccelin, Maria eduarda Rogério Pieritz, Marina dal Pra negreiros Ribeiro, Marília 
Paulo florindo, fernanda Muths oliveira, eduardo Schroeder dias, júlia Barbosa Buttler
Fila de trás, da esquerda para a direita: Lukas delfs, joão victor Silva Schlegel, jean Marcos theisen de oliveira, daniel Muths oliveira, guilherme 
Muxfeldt domingues, Klaus doern, gabriel Standen Rocha, thiago Zanetti von Staa, andré Roesler Santos, Klaus nemeth di Cunto, andré Krause Reis 
teixeira, felipe Rizato Sofiatti, Cida almeida    

Von links nach rechts: Kim Sofie ahlemeyer, nele fohl, alexia Schiavo Buuck, alicia ana agostinho, daniela Wagner Benatti, Beatriz Müller Praun, 
julius fohl, victor Lula heineken Rodrigues, julius Mauricio Marquardt, Pastor daniel Meyer do Santos

ConfIRMadoS

KonfIRMIeRte


