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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
     Dia 14.03.2021 às 10h

Remoto:  meet.google.com/orf-ubui-omo

RELATÓRIO DA PRESIDENTE 2020
Este Relatório Anual tem por objetivo 
apresentar resultados das atividades 
exercidas ao longo do ano de 2020 e em 
especial expressar reconhecimento à 
comunidade, pela fidelidade, contribuições 
e solidariedade demonstradas. Este ano 
trouxe inúmeros impactos com a grave 
crise econômica, histórica e social gerada 
pela pandemia da COVID-19, doença de 
etiologia viral (SARS-VCoV-2).  Manifesto 
gratidão à Diretoria, Presbitério e aos 
Pastores Hermann, Roberto e Daniel, que 
nos acompanharam e orientaram em 
momentos de dificuldades tão atípicos. 

No início de 2020 a Igreja da Paz teve a 
oportunidade de participar da Conferência 
Mundial para Presidentes de Igrejas 
na cidade de Hannover/Alemanha, 
organizada pela EKD-Evangelische Kirche 
Deutschland, com a participação de 56 
representantes de Igrejas Luteranas 
vindos dos 4 continentes. Foram 
abordados temas como: Métodos, 

Estratégias, Inspirações, Comunicação 
e Serviços Sociais entre Igrejas e 
Comunidades, oferecendo trocas de 
valiosas informações e ricas experiências.

No mês de fevereiro fomos colocados à 
prova, com a necessidade de adotarmos 
o distanciamento social e atender 
aos protocolos da saúde e da ciência, 
conforme orientação da OMS e Órgãos 
Governamentais. Os meses seguintes 
foram repletos de desafios, inseguranças e 
principalmente cautela.

Durante a pandemia, a filantropia 
intensificou-se com a criação de diversas 
ações sociais a fim de auxiliar as instituições 
coligadas, comunidades e famílias. Registro 
aqui a nossa especial gratidão pelo forte 
amparo recebido! 

Sabemos que o futuro irá rever valores 
e mudar hábitos da sociedade. O único 
ambiente que não sofreu de verdade com 



OFÍCIOS

Batismos:
Theresa Oleiro Susemihl

Arthur Jungblut Medina

Sepultamentos:
Atala Stahl       ( 83 anos )
Hildegard Harris  (85 anos)
Pirjo Annikki Lehto Gomes (87 anos)
Hermann Henrique Mahnke (91 anos)
Alice Peres Wegmann (95 anos)
Adolf Detlev Buuck (87 anos)
Ornella Heins Psillakis (83 anos)
Angela Heise   (65 anos)

RELATÓRIO DA PRESIDENTE (cont.)
a Covid-19 foi a internet. A tecnologia estará 
cada vez mais inserida em nossas vidas, os 
processos serão simplificados e a criatividade 
e inovações são fundamentais nesse novo 
processo. Essa ferramenta tecnológica nos 
manteve próximos e unidos durante o ano.  
Os pastores enviaram vídeos semanais, 
contando com a expertise de comunicação 
visual de Pastor Roberto, com mensagens de 
esperança e fé, celebrações de cultos e datas 
comemorativas com inclusões musicais. 
Estes vídeos, bem como o Pazmail alcançou 
um número expressivo de visualizações, 
muito além da lista de contatos de nossos 
membros. Nossa gratidão a todos os corais 
e músicos que contribuíram de forma digital 
com o seu talento! 

Além de vídeos, o INFOPAZ e diversos 
materiais informativos foram enviados, 
contando com o incansável apoio das 
traduções feitas pelo Pastor Daniel, que em 
parceria com Mario Schroeder reformulou 
o site da Igreja da Paz, deixando-o atual, 
bilingue e de fácil visualização, fortalecendo 
os contatos e a comunicação. 
http://www.igrejaluteranadapaz.com.br

Conscientes da nossa responsabilidade, 
reforçamos durante o ano as medidas de 

higiene e proteção prescritas. Lamentamos 
a necessidade de cancelar as diversas 
celebrações e os eventos presenciais como:  
batizados, confirmações, casamentos, 
Festa Anual, a aguardada Semana da 
Alegria, a alegre Mai/Junifest, o Bazar de 
Natal, o charmoso Bazar do Dia das Mães, 
Páscoa e Bazar da Pechincha, celebrações 
de confraternização tão significativas à 
Igreja da Paz. Sentimos a falta da alegria 
dos Bororos em nosso espaço!

Em consideração à socialização e saúde 
emocional alguns encontros, como o 
de grupos de senhoras, foram possíveis 
realizar no início e no final do ano, mesmo 
com presença reduzida. 

Em outubro, após a recalibragem do 
indicador de flexibilização para a fase verde 
anunciada pelo governo, conseguimos 
organizar uma importante ação social, 
o “Bazar de Usados”, em apoio a tantos 
brechós e sacoleiros. Este evento obteve 
grande reconhecimento pelos visitantes e 
bom resultado financeiro. Receber o apoio 
de tantos voluntários da comunidade, 
auxiliando nesta ação, foi fundamental!  
Outra ação social louvável - em sistema 
drive-thru no espaço da Igreja - foi 



RELATÓRIO DA PRESIDENTE (cont.)

realizada pelos Bororos/Bandeirantes 
colaborando com o “Projeto “Meias 
do Bem”, com a arrecadação de 
meias para posterior confecção de 
cobertores para doação. 

Cabe aqui especial menção ao Instituto 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que nos 
orientou e orienta sobre as medidas 
práticas no sentido da retomada 
das atividades religiosas de forma 
presencial, conforme as evidências 
científicas disponíveis e os protocolos 
do Governo Estadual e Municipal de 
São Paulo. Essa assistência que estamos 
recebendo do HAOC representa um 
grande presente para a Igreja da Paz! 

Respaldados nestas diretrizes e com 
o apoio da Comissão-Covid formada 
por voluntários da Igreja, foi possível 
realizar três cultos de advento, nos 
quais ficou evidenciado o sentimento 
e testemunho de pertencimento e fé. 
Porém, a reclassificação do Estado 
retrocedendo à fase vermelha durante 
os dias de final de ano, levou-nos à difícil 
decisão de suspender os cultos de Natal, 
celebração tradicional e importante em 
um ano tão conturbado. Diante deste 
delicado cenário de pandemia, somos 
gratos ao experiente suporte dado 
pelo Pastor Hermann, na condução das 
adversidades enfrentadas. 

A pandemia do coronavírus tem 
provocado abalos nos mercados 
globais. Este impacto, acrescido à ação 
trabalhista, a qual estava caminhando 
a passos lentos rumo à recuperação, 
provocou em nossas contas sério abalo, 
transformando todo otimismo em 
projeções de insegurança. A situação 
financeira deverá sofrer até se recuperar 
das perdas desta crise, com a falta dos 

tradicionais eventos e celebrações acima 
mencionados. Reforço aqui a importância das 
contribuições dos membros da Comunidade!

Agradecemos os aportes financeiros 
recebidos durante este ano pelos grupos 
que compartilham o nosso espaço, os quais 
foram providenciais no custeio de diversos 
serviços. Para melhor visualização, a situação 
econômico-financeira da Igreja da Paz está 
detalhada no Demonstrativo Financeiro 
constante deste Relatório, assim também o 
relato dos demais grupos e ações realizadas.

Antes de encerrar, desejo cumprimentar 
Gustavo Schmitt, candidato ao pastorado, 
que em novembro/20 iniciou o seu Período 
Prático de Habilitação ao Ministério (PPHM) 
na Paróquia de Campo Grande. Gustavo 
ficará conosco até Jan/2022 sob a mentoria 
do Pastor Roberto que desde 2018 assumiu o 
cuidado desta Capela. 

Registro o meu reconhecimento à gerência 
e equipe que cuidaram do espaço da 
Igreja, mesmo em tempos difíceis, sempre 
presentes e dedicados, durante uma série de 
adequações e ações de manutenção que se 
fizeram necessárias como: pintura, consertos 
e a pequena reforma do apartamento mantida 
à disposição de visitantes. O contrato de uma 
empresa especializada em descupinização 
e desinsetização foi indispensável para um 
amplo trabalho de proteção ao patrimônio 
da Igreja da Paz.

Finalizo o relatório agradecendo a 
confiança em mim depositada durante 
esses três anos de presidência e a 
oportunidade em compartilhar momentos 
de sorrisos e aprendizado. 

Angelica Nelzow Pondorf
Presidente



Igreja da Paz         (CC) culto das Crianças

AGENDA DOS CULTOS DE MARÇO

Sociedade Beneficente Alemã
Die Besuche von P. Daniel finden wieder statt,

sobald es möglich ist.

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
Os cultos serão retomados quando for possível.

CULTO IGREJA ESCANDINAVA

Dia Hora Idioma Celebrante Tema/Participação

07/03
09h00 Deutsch

10h30 Português

14/03
09h00 Deutsch

10h30 Português

21/03
09h00 Deutsch

10h30 Português    “

28/03
09h00 Deutsch

10h30 Português

Estimados Membros, Amigas e Amigos!

Favor confirmar, previamente, a realização 
das celebrações do mês, no site www.
igrejaluteranadapaz.com.br/na Secretaria, 
telefone: (11)5181-7966/(11) 51832795/  
fb.com/LuteranaIgrejadaPazSantoAmaro/

A momentânea alta de infecções, covid-19, 
recomenda cuidados redobrados. 
Aguardaremos a diminuição dos casos para 
retornar com os cultos presenciais na nossa 
Igreja da Paz.

Contamos com sua compreensão, obrigado!

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde!

Bitte informieren Sie sich vor jedem Gottesdienst, 
ob  er stattfindet. Das geht über die Internetseite 
www.igrejaluteranadapaz.com.br, per fb.com/
LuteranaIgrejadaPazSantoAmaro oder im 
Gemeindebüro: (11)5181-7966.

Die steigenden Infektionszahlen von COVID-19 
verlangen erhöhte Vorsicht. Wir warten ein Sinken 
der Zahlen ab, bevor wir die Präsenz-Gottesdienste 
in der Friedenskirche wieder aufnehmen.

Wir zählen auf Ihr Verständnis. Danke!


