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

AGENDA DOS CULTOS DE JULHO

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

23/07

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
28/07 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

    Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

      07/07  
      

09h00 Alemão kein Gottesdienst auf Deutsch wegen Abschluss
der Semana da Alegria

10h30 Português P. Roberto / P. Daniel Semana da Alegria – Amizade offline

     14/07

09h00 Alemão P. Hermann Psalm 100 - Seine Gnade währet ewig!

10h30 Português P. Hermann Salmo 100 - A sua lealdade não tem fim!

      21/07 
      (SC) 

09h00 Alemão P. Daniel Matthäus 9,35 - 10,10  losgehen

10h30 Português P.Hermann Mateus 9,35-38 / Sem pai e sem mãe

     28/07   
09h00 Alemão P. Daniel Römer 6,3-8  Es geht um Leben oder Tod!

10h30 Português P. Roberto Mateus 28,16-20 / Ide ensinando...



OFÍCIOS

SEU TESTAMENTO RELIGIOSO
“Faça seu testamento!”

A frase acima já faz parte do nosso dia a dia. 
Ela está registrada em nossa mente e surge 
nas mais variadas situações. Pode ser numa 
simples conversa ou até numa sessão de 
cinema. Em qualquer situação, essa frase é 
uma excelente recomendação para aqueles 
que são realistas e vivem num século de 
grandes e rápidas transformações.
Fazer um testamento representa hoje uma 
decisão racional para os que são precavidos 
e levam uma vida considerada normal. 
Desperta a disposição de regularizar questões 
para que, mais adiante, elas não representem 
um grande problema. Um testamento serve 
para documentar assuntos pendentes que 
realmente são importantes em nossa vida.
Mas não existe apenas um único tipo de 
testamento. A pedagoga alemã Mirjam 
Zimmermann teve uma iniciativa genial: 
desenvolveu e difundiu um “testamento” para 
as questões da religiosidade de cada um. 
Trata-se de uma recomendação a pessoas, a 
partir dos 65 anos, escreverem um texto para 
seus descendentes sobre suas experiências 
de vida e de fé, com o seguinte tema: “O que 

„Mach dein Testament!“ 

– im Krimi ist das eine Drohung. Im 
normalen Leben ein guter Ratschlag, 
zu Lebzeiten wichtige Din-ge zu regeln, 
damit es später keine Probleme gibt. 
Testamente sind so etwas wie ein Speicher 
für die Dinge, die wirklich bedeutsam sind 
im Leben. 
Aus Deutschland, von der Religionspädagogin 
Mirjam Zimmermann, kommt eine schöne 
Idee: Ein religiöses, ideelles Testament. 
Menschen ab 65 Jahren geben den 
nachfolgenden Generationen ihre Lebens- 
und Glaubenserfahrungen weiter: „Was 
bleiben soll“. 
Sie schreiben einen Brief, zum Beispiel 
an jeden Enkel: „Lieber/Liebe…“ 
Gedankenanstöße für die-sen Brief 
können beispielsweise sein: „Was ist mir 

deve permanecer?”. 
Uma singela carta, por exemplo, pode ser 
enviada a cada um de seus netos e netas. 
Indica também alguns aspectos que podem 
ser abordados: “O que realmente se tornou 
importante na minha fé ao longo da vida? De 
que forma consegui lidar com as dúvidas que 
surgiram? Como mudou minha compreensão 
sobre Deus aos longo da minha existência? 
Como foram minhas experiências na Igreja?  
O que de bom ou ruim ocorreu na educação 
religiosa que recebi?”
O ideal é que sua carta não tenha mais de 
uma ou duas laudas. O objetivo é transmitir, 
aos jovens, o significado e a importância 
da fé e o que você gostaria que fosse 
apreendido. Não é fácil colocar todas essas 
ideias no papel, mas essa iniciativa é de uma 
importância inestimável! Quem sabe, esse seu 
“testamento” possa contribuir para ampliar o 
diálogo com os mais jovens.
Se quiser, envie uma cópia do seu “testamento” 
a nós, pastores. Gostaríamos de saber mais a 
respeito de suas experiências de fé!

Desde já, obrigado!
P. Hermann     

in meinem Glauben wichtig geworden im 
Laufe meines Lebens? Welche wichtigen 
Fragen habe ich wie beantwortet? Wie hat 
sich mein Bild von Gott im Lebensverlauf 
verändert? Welche Erfahrungen habe ich 
mit der Kirche gemacht? Was war gut, was 
schlecht an meiner religiösen Erziehung?“ 
Ein Umfang von 1-2 Seiten hat sich bewährt.
Das Ziel ist, Jugendlichen vermitteln, was 
für Sie der Glauben bedeutet und was Sie 
als Botschaft weitergeben möchten. Nicht 
einfach, das zu Papier zu bringen. Aber 
unendlich wertvoll. Wer weiß, vielleicht 
entwickelt sich daraus ein Gespräch mit 
Jüngeren über den Glauben.
Zu guter Letzt: Wenn Sie mögen, schicken 
Sie uns Pastoren eine Kopie Ihres religiösen 
Testaments. Wir sind neugierig, von Ihren 
Glaubenserfahrungen zu lesen.

P. Daniel     

Batismos:
Peter Nogueira Gewehr
Julie Fleury Katsonis
Valentina Camargo Novickis

Casamentos:
Felipe Marques Alencar e 
Stefanie Sophie Buuck Marques.

Sepultamentos:
Irmgard Post Susemihl  (89 anos)
Anita Schwaemmle   (90 anos)
Hildegard Wanda Kathe Baarsch (94 anos)
Theodoro Haug  (90 anos)
Wildor Theodoro Hennies (83 anos)
Martha Harms de Oliveira (52 anos)

IHR RELIGIÖSES TESTAMENT

EVENTOS

“Significado de vida e espiritualidade 
no envelhecimento”
Apresentadores: Pastores  Roberto Baptista e 
Daniel Meyer Do Santos
27 de julho das 9h30 às 11h30
Gratuito • Não é necessário 
inscrição prévia 
Informações? (11) 5183-2795

MAIS VELHOS, MAIS SÁBIOS 


