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

AGENDA DOS CULTOS DE NOVEMBRO

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

19/11

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
10/11 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

03/11  
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel 1. Mose 8,18–22; 9,12–17
Regenbogen

10h30 Português (CC) P. Hermann Gênesis  9,9-17 
“ O arco –íris, é o sinal...”

10/11  

09h00 Alemão P. Daniel Lukas 6,27–38
Liebe

10h30 Português (CC) P. Hermann Lucas 6,27-38
Amar os inimigos

17/11
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel Hiob 17,1-17 
Ruhe

10h30 Português (CC) P. Roberto 2 Tessalonicenses 3, 6-13
Não cansem de fazer o bem

24/11 

09h00 Alemão P. Daniel Ewigkeitssonntag

10h30 Português (CC)    P. Hermann

Coral Mensageiro da Paz

Culto da Eternidade  -  Apocalipse 21, 1-7 
“Ele enxugará todas as lágrimas...

www.igrejaluteranadapaz.com.br

EVENTOS

CONCERTO 
AO MEIO-DIA 

24/11  – 12h
Magnificat Vivaldi 
Coro EMESP (Ana Beatriz)

Apresentações Musicais 
30.11 – 14h 
Coral Canto En Canto – Solange Gonçalves
30.11 – 15h
Coral Madrigal Vozes da Paz – Natan Bádue 
01.12 – 14h 
Vozes Paulistanas – Teresa Longatto
01.12 – 15h
Coral USP

CONCERTO 

10/11 - 15h

3° Encontro 
de Corais 

MAIS VELHOS,
MAIS SÁBIOS 

Um coração saudável
no envelhecimento

com Dr. José Olimpio Carneiro

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

Informações? (11) 5183-2795



OFÍCIOS

JUBILEI 60 ANOS DA IGREJA DA PAZ (29.11.1959/01.12.2019)

A inauguração da Igreja da Paz, no primeiro 
Domingo de Advento, reuniu centenas de visitantes 
de todos os bairros da cidade e de fora dela. 
Após o canto e a oração em frente à porta da 
igreja, o arquiteto, Dr. Paulus, autor do projeto e 
executor da obra, passou as chaves ao Presidente 
da Comunidade, Sr. Edgar Bromberg, que as 
entregou ao Pastor Begrich, representante do 
Distrito Eclesiástico, que as colocou nas mãos do 
Pastor local, Friedrich Zander. Este, por sua vez, 
as entregou a Sra. Gisela Sandri que, num gesto 
solene, descerrou as portas da igreja. Em seguida, 
os ornamentos foram conduzidos até o altar. Os 
corais da Comunidade e da Casa Heydenreich 
entoaram o hino “Alma Bendize o Senhor Poderoso 

Am 1. Advent versammelten sich Hunderte von 
Besuchern aus allen Bezirken der Stadt und darüber 
hinaus zur Einweihung der Friedenskirche. 
Nach Chorgesang und Gebet vor der Kirchentür 
übergab der Architekt Dr. Paulus, der den Bau 
entworfen und ausgeführt hatte, den Schlüssel der 
Kirche dem Vorsitzenden der Kirchengemeinde São 
Paulos, Herrn Edgar Bromberg. Dieser reichte ihn 
Präses Begrich, als dem zuständigen Vertreter des 
Kirchenbezirks. Von ihm erhielt der Seelsorger der 
Ortsgemeinde, P. Zander, den Schlüssel, der ihn Frau 
Gisela Sandri aushändigte, die die Kirche aufschloss. 
Im feierlichen Zuge wurden die Altargeräte in die 
Kirche getragen und niedergestellt. Der Kirchenchor 
und der Lutherchor des Heydenreichhauses sangen. 
Der Choral “Lobe den Herren, den mächtigen König 
der Ehren...” gemeinsam gesungen und von den 
Posaunenbläsern aus Assis begleitet, eröffnete die 
Feier in der schönen zweckmässigen Kirche.  In seiner 
Einweihungspredigt (in der Landessprache) wies der 
Präses des Bundes der Synoden, Dr. Schlieper, darauf 
hin, dass die neue Kirche ein vorweihnachtliches 
Festgeschenk sei!

da Glória”, acompanhados pelo conjunto de 
trombones da Comunidade de Assis. Assim foi 
aberta a celebração festiva na bela e funcional 
igreja. Na prédica inaugural, o Presidente da 
Confederação Sinodal, Dr. Schlieper, destacou que 
a igreja nova é um valoroso presente pré-natalino!

Relatório (editado) do P. Friedrich Zander

Batismos:
Erik Foditsch Sakai
Heloísa Crabbe dos Santos Rodrigues

Sepultamentos:
Olga Agnes Barbara Koblinsky (77 anos)

Casamentos:
Thomas Stedefeldt Jansen e
Anna Júlia Russo Curbelo Martin

Ivan Mello Teixeira de Almeida e
Estela Froehlich

Eduardo Moreno e Sheila Meyer Machado

Oskar Kedor e Lívia Pimenta Goes

Abertura do Templo - Sra. Gisela Sandri

“Meu pai, Pastor Friedrich Zander, iniciou suas 
atividades em São Paulo em julho de 1954 [...]. 
As escolas dominicais e cursos confirmatórios 
se realizavam na garagem de nossa residência 
ou também em ocasiões especiais na 
residência da família Breitschwerdt. Lembro-
me bem do grande número de crianças 
que frequentavam a escola dominical aos 
domingos naquela época. [...] Para mim 
uma das experiências mais marcantes foi a 
criação/fundação do Grupo Escoteiro Bororos 
(hoje Grupo Escoteiro e Núcleo Bandeirante 
Bororos) e a minha participação do grupo de 
jovens aqui na Igreja da Paz. [...] Na juventude evangélica fiz muitas amizades. Durante 

aqueles anos o grupo foi muito ‘legal’ e coeso 
em diversas atividades junto à comunidade. 
[...] Foi nas reuniões e excursões do grupo 
da juventude evangélica e nas atividades 
da escola dominical onde minha esposa 
também atuava, que a nossa amizade se 
concretizou, acabando em casamento. 
[...] O que sempre me impressionou e me 
faz lembrar belos acontecimentos, são as 
inúmeras contribuições ocorridas e efetuadas 
por diversos órgãos, empresas, famílias ou 
pessoas individuais desta comunidade. [...] 
Mas, também não foram somente doações 
de valores, mas, doações pessoais de tempo 
e serviço. Foi muito gratificante ter vivenciado 
estes anos com a minha família neste local.”

Rudolf Zander

“Eu vim a conhecer a Igreja da Paz há quatro anos. Eu trouxe as minhas filhas e eu percebi que 
é uma comunidade que favorece muito o núcleo familiar. [...] Gosto da interação os outros 
coordenadores dos Bororós que já tem larga experiência e com a comunidade. [...] Gratidão, 
sempre prata.”            Magaly Pérez

“Um dos diferenciais da Igreja da Paz é seu fomento da vida comunitária. A sua arquitetura 
reflete esta ênfase: seu epicentro não é o templo, mas o pátio no qual as pessoas interagem 
e ao redor do qual ocorre uma grande variedade de atividades. Tanto é que já se criou uma 
expressão aqui que é o ‘frequentar o pátio”.       Richard Hochstetler 

“A Igreja da Paz é a minha segunda 
casa desde sempre. Eu fui batizada 
aqui, fiz confirmação aqui. Eu me casei 
aqui. Meu filho foi batizado aqui, fez 
confirmação. E eu me sinto acolhida 
aqui. É uma delícia vir.”

Carla Ottershagen Rossi Julio

“ Que esta casa de Deus possa viabilizar um espaço para o 
ensino e o exercício de uma fé viva em Cristo, tornando-se 
um ponto de encontro de grande abrangência!”

P.Friedrich Zander, no culto de inauguração da Igreja da Paz,
em 29 de novembro de 1959

“A Igreja da Paz para mim é um marco. 
Marcou a minha infância, marcou a minha 
adolescência. É onde me casei, onde batizei 
minha filha. Está muito presente em minha 
vida, não só na questão da Confissão 
Luterana, como também no espaço no qual 
eu convivo desde os meus quinze anos de 
idade através do escotismo. Que venha mais 
60 anos.”         Ubiratan da Rocha Leite

“Os acontecimentos mais importantes de 
nossas vidas passam por aqui. Celebramos 
batizados, confirmações, casamentos, 
refletimos sobre a morte e a dor do luto. 
Como organista durante mais de 30 anos, 
foi emocionante ter participado de centenas 
destes momentos marcantes. Passados 60 
anos, sinto imensa gratidão por todo carinho, 
apoio e paciência que recebi aqui durante 
minha vida.”

Marta Ziller


