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Chegamos ao final de um ano repleto de 
realizações. Somos gratos pela dedicação, 
coragem e atitudes positivas demonstradas pelos 
membros, voluntários, pastores e simpatizantes 
frente aos desafios apresentados em 2019. 
Com todo esse suporte, os projetos se tornam mais 
fáceis de serem executados, as mudanças mais 
simples de serem implementadas e os problemas 
se transformam em grandes oportunidades de 
aprendizado e evolução. Tudo que alcançamos é 
fruto de trabalho em equipe. 
Os principais eventos, festas e projetos descritos 
neste relatório, tiveram respostas distintas, 
contudo gratificantes.
Iniciados em 2018, os bazares de Páscoa (realizado 
no mês de abril) e de Dia das Mães (que ocorreu de 
forma simultânea ao “Outonofest”), comprovaram 
em 2019 o seu brilho, com um crescente número 
de visitantes e atrativos. Em todas as festas 
pudemos contar com o gratificante suporte do 
Grupo Escoteiro e Bandeirantes Bororos que com 
presteza nos auxiliam para a optimização do 
evento. O tradicional Bazar de Objetos e Roupas 
Usadas novamente nos trouxe um resultado 
significativo. Nosso sincero reconhecimento a este 
trabalhoso e grandioso evento!

A Semana da Alegria repetiu o sucesso de anos 
anteriores graças ao engajamento dos Pastores 
Hermann, Daniel e Roberto, além das esposas 
Laura e Valéria, que contribuem com suporte 
pastoral, auxiliando e preparando as atividades 
lúdicas. Neste evento participaram 77 crianças, 35 
monitores e 27 pessoas na equipe de apoio.
Vários serviços de manutenção e obras 
referentes ao escoamento de água pluvial que 
se fizeram necessários, foram realizados com 
êxito, evitando assim a recorrente infiltração e 
contínuos alagamentos no pátio, na secretaria e 
na casa do zelador. 
Importante ressaltar a generosa doação feita pela 
Sra. Hedwig Zickelkau, fiel membro e sempre muito 
engajada em prol das atividades comunitárias da 
Igreja da Paz. Somos imensamente gratos a este 
valoroso e relevante gesto, que nos possibilitou 
amenizar uma substanciosa ação trabalhista, da 
qual fomos alvo anos atrás.
Dentre tantos importantes marcos de 2019, 
devemos destacar a comemoração pelos 60 anos 
da Igreja da Paz, celebrados com um culto festivo 
e seguido pela Festa Anual, que contou com um 
número respeitável de visitantes e convidados, 
além de uma bonita edição visual 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
     Dia 10.03.2020 às 9h

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

RELATÓRIO DA PRESIDENTE

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

AGENDA DOS CULTOS DE MARÇO

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

01/03
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel 1. Mose 3,1–19
in Versuchung geführt

10h30 Português (CC) P. Hermann Salmo 91 
“Aquele que procura segurança...”

06/03  14h30 Alemão Weltgebetstag in der katholischen Bonifatiuskirche, mit Fahrdienst von der 
Friedenskirche

08/03

09h00 Alemão kein Gottesdienst um 9 Uhr wegen der Gemeindeversammlung!

10h30 Português (CC)
Pastores: Hermann,  

Roberto, Daniel
(Coral Mensageiro da Paz)

João 15,16
“Eu escolhi vocês para que deem frutos”

15/03
(SC)

09h00 Alemão P. Daniel Lukas 22,47–53
Verrat

10h30 Português (CC)    P. Hermann   Salmo 130 
Na boca da noite um gosto de sol!

22/03

09h00 Alemão P. Hermann Jesaja 54,7-10
Eine Liebesgeschichte

10h30 Português (CC) P. Hermann Isaias 54,7-10
Uma história de amor

29/03

09h00 Alemão P. Hartmut Hachtmann Philipper 3,12-14 
Das Ziel erreichen! 

10h30 Português (CC) P. Roberto Ezequiel 371,14
A esperança não pode morrer!

Sociedade Beneficente Alemã
Besuche von P. Daniel, dienstags

17/03

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
15/03 - 12h | Português

CULTO IGREJA ESCANDINAVA



OFÍCIOS

Batismos:
Benício Fagundes Fortes Maaz
Pedro Borghoff Moers

Casamentos:
Christian Habich e Gabriela Dulon

Sepultamentos:
Marion Liane Ruedger Thieleke ( 53 anos )

Ursula Elisa Blumer  ( 77 anos )

Harro Fouquet  ( 92 anos )

Gerd Willi Rothmann ( 78 anos )

EVENTOSRELATÓRIO DA PRESIDENTE

ENSINO CONFIRMATÓRIO 2020-2021

ein Sonntag pro Monat und zwei 
Übernachtungen. Gott, die anderen und 
sich selbst kennenlernen.
Für Jugendliche der Jahrgänge 2007 und 
Anfang 2008. Infos im Gemeindebüro.

KONFUS: GLAUBEN.LEBEN

Weltgebetstag am Freitag, 6. März um 14:30,
in der katholischen St.-Bonifatius-Kirche,
Rua Humberto I., 298; Vila Mariana.
Es gibt einen Fahrdienst von der 
Friedenskirche; Infos im Gemeindebüro.

MAIS VELHOS,
MAIS SÁBIOS 

“Auto estima: uma palestra interativa
baseada nas descobertas da Neurociência”

Palestrante Esther Hagemann
28 de março das 9h30 às 11h30

Gratuito • Não é necessária inscrição prévia 
Informações? (11) 5183-2795

com depoimentos, lembranças e sentimentos. 
Estes registros nos remetem ao sonho da 
edificação da Igreja da Paz, que teve seu início 
em 1957, baseada em uma sólida relação de 
confiança e significativa doação. À frente, o 
prestigiado arquiteto Dr. Ing. Günther Paulus, 
que assumiu o controle da construção, 
colocando em prática toda a sua genialidade, 
tão bem representada na arquitetura 
contemporânea e arrojada de nosso espaço.
O jubileu de diamante representa um justo 
reconhecimento à fé, coragem e empenho de 
pessoas que participaram para tornar realidade 
a construção desta casa, bem como as que a 
conduziram com responsabilidade durante 
todos estes anos. Cabe aqui a oportunidade 
para agradecer e ressaltar o orgulho de 
pertencer a esta comunidade que conta hoje 
com 1237 famílias membro. 
Em alusão a este marco, tivemos a honra 
de ser presenteados pelo virtuoso jovem 
Cristian Budu, uma respeitável referência no 
mundo pianístico, com um belíssimo Recital 
Beneficente, muito aplaudido pelo numeroso 
público presente. Merecida homenagem por 
ocasião deste evento foi dedicada à Sra. Marta 
Ziller, primeira professora de iniciação musical 
de Cristian Budu e empenhada organista 
durante 40 anos da Igreja da Paz. 
Encerrando o ano festivo tivemos no 4º. Domingo 
de advento a apresentação do Conjunto de Música 
Antiga da USP que trouxe em alto nível técnico o 
Canto de Maria, “Magnificat”, de J. S. Bach. 
Manifesto especial gratidão ao nosso Coral 

Mensageiro da Paz que tem acompanhado e 
abrilhantado momentos especiais dos cultos e da 
comunidade ao longo do ano. 
Satisfação para nós foram os eventos musicais 
realizados durante o ano, somando um número 
marcante. Se em 2018, ano de celebração dos 500 
anos de Lutero fizemos 26, em 2019 alcançamos 
a expressiva marca de 29 concertos, sempre 
contando com a receptividade da Igreja da Paz e 
sua excelente acústica.
Antes do encerramento desejo citar o 
desligamento de Maria Aparecida A. Almeida, 
após longos anos de fiel dedicação e entrega à 
Igreja da Paz, bem como engajada educadora 
no Instituto Programa Comunitário da 
Reconciliação. Cida, assumiu em fevereiro 
de 2020 a função de pastora na 2ª. Igreja 
Presbiteriana Unida em Indaiatuba-SP. Nosso 
obrigado por compartilhar tantos momentos 
felizes, de histórias, de aprendizado, de respeito 
e valores. Apoiamos e desejamos saúde e 
realização em sua nova jornada!
Aproveito para ressaltar meu respeito e 
reconhecimento à gerência e toda a equipe que 
com grande presteza administram e zelam pelo 
espaço da Igreja da Paz.
Finalizo o relatório agradecendo a confiança e 
o apoio tão importantes diante de dificuldades 
que enfrentamos e sobretudo por todas as 
conquistas que unidos alcançamos!

Angelica Nelzow Pondorf
Presidente 


