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

agenda doS CuLtoS de Junho

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

11/06 – 25/06

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
30/06 - 12h | Português

CuLTo IGReJA eSCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

02/06 
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel epheser 3,14-19 – von Norden bis Süden, von osten nach 
Westen: Christi Liebe

10h30 Português (CC) P. Daniel efésios 3,14-19 – do norte ao sul, do leste ao oeste: o amor 
de Cristo

09/06
09h00 Alemão P. Daniel Pfingsten - Johannes 14,15-19.23-27 - auf eigenen Füßen 

stehen

10h30 Português (CC) P. Roberto Romanos 8.14-17 - o melhor dos mundos

16/06 
(SC) 

09h00 Alemão P. Daniel Trinitatis  2. Korinther 13,11-13 - Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes...

10h30 Português (CC) P.Hermann Trindade  2. Coríntios  13, 11-13 – Paz e Bem!

23/06   
09h00 Alemão P.Hermann Johannes 6,30-35 - Haben oder Sein

10h30 Português (CC) P.Hermann João 6,30-35 - Ter ou Ser

30/06  
09h00 Alemão P. Daniel Festa Junina mal anders: Johannes, Petrus und Paulus

10h30 Português (CC) P. Roberto Atos 17, 15-34 - os desafios da comunicação

www.igrejaluteranadapaz.com.br

eventoS

08 de junho – 18h
Noite Musical – Corais e Talentos

MAIS VELHOS,
MAIS SÁBIOS 

Desmistificando a Conversa com
o Computador / Smartphone

 com Sergio Grinberg

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

Informações? (11) 5183-2795

ConCerto 
ao
Meio-dia 

16/06 – 12h
Concerto

– Athus Maciel

ConCerto 
ao
Meio-dia 

30/06 – 12h
arte Barroca apresenta: 
Uma Sinfonia Imaginária

– J. Ph. Rameau
danças, ouvertures e música para ballé,

trechos instrumentais das óperas de Rameau, 
um repertório inédito.

Bingo em prol do
Lar OaSE 

06 de junho
às 14h30

Salão da Igreja da Paz



ofíCIoS

Semana da aLegRIa 2019
está chegando mais uma Semana da 
Alegria. esta será a nossa 37ª edição. 
e o tema: Amizade offline. a SA2019 
acontecerá dos dias 2 a 7 de julho aqui na 
Igreja da Paz. Iniciamos sempre às 9 horas 
e encerramos às 16h30, do dia 2 a 6; e no 
domingo 7 fechamos o evento com o Culto 
às 10h30 onde as crianças participam e se 
apresentam. 

o tema deste ano quer privilegiar o grande 
interesse de pais de verem seus filhos se 

“Amigos são como duas peças 
de quebra-cabeça: distintos, 
mas combinam perfeitamente.”
a amizade é uma necessidade básica de 
nós – pequenos e grandes. Crianças sabem 
quão importante são bons amigos. mas elas 
vivenciam também: amigos de verdade 
são raros. 
“amizade offline?” expressa a nossa 
necessidade, de crianças e adultos, de nos 
conectarmos na vida real, de sentir a presença 
de outras pessoas e caminhar junt@s.

„Freunde sind wie zwei 
Puzzleteile: so unterschiedlich, 
und doch passen sie perfekt 
zusammen.“
freundschaft ist eines der wichtigsten 
Bedürfnisse von uns menschen – von 
Kleinen und großen. gerade Kinder wissen, 
wie wichtig gute freunde sind. und sie 
merken gleichzeitig: echte, wirklich echte 
freunde sind selten.
Kinder wie erwachsene brauchen den 
echten Kontakt zu anderen menschen, ihre 
nähe. das Leben leben wir gemeinsam am 
Besten. „freundschaft offline” drückt dieses 

relacionando mais concretamente com 
amigos e amigas. há uma necessidade 
premente de buscarmos recuperar espaços 
que foram colocados de lado e quase vão 
se perdendo. aliás, as Semanas da alegria 
sempre enfatizaram esse tipo de atividade 
e relacionamento. amizade é muito bom e 
deve ser cultivada, desde criança. 

as inscrições estarão abertas a partir do dia 
1º de junho direto na secretaria da Igreja 
da Paz (f. 5181.7966).

“Amigos são aquelas pessoas 
que ficam quando os outros vão 
embora.”
na Semana da alegria vamos conhecer Rute 
e noemi. duas amigas bem diferentes: nem 
têm a mesma idade, nem são do mesmo 
país. mas são amigas que se apoiam e ficam 
unidas sempre.
muito para brincar, aprender e fazer o dia 
inteiro – a Semana da alegria na Igreja da 
Paz é fabulosa!

menschliche Bedürfnis aus.
„Freunde sind Menschen, die 
bleiben, wenn alle anderen 
gehen.“
In der Semana da alegria lernen wir Rut und 
noomi kennen. Zwei ganz unterschiedliche 
freundin-nen: nicht gleich alt und aus 
verschiedenen Ländern. und doch: 
freundinnen, die zueinander halten, die 
zusammen durch dick und dünn gehen.
viel spielen, erleben, viel kennenlernen und 
eine ereignisreiche Woche – die Semana da 
alegria in der friedenskirche ist legendär!

Batismos:
Julius fohl
Pietro Zimmaro Castro
Felipe Vergara da Silva
nicolas Bastian madureira
Catarina Kaori Rölke fujisawa
elisa de Souza Buchheister
helena Iepsen andrade
olivia Rhinow Leite

Bodas de Safira:
Silvia e Klaus dieter hanser

Sepultamentos:
eber nogueira mattos   (81 anos)
Klaus Peter Zytúrus   (79 anos)

Semana da aLegRIa “amIZade offLIne” Semana da aLegRIa „fReundSChaft offLIne“


