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RELATÓRIO ANUAL 2015
Balanço Sócio Diaconal
Relatório da Presidente
Meu filho Thomas Dauch expressou o desejo de começar a
participar do Presbitério bem como das atividades da Igreja
da Paz. Fiquei muito feliz e satisfeita e me propus a acompanhá-lo na Assembleia de março de 2015.
Aí fui tomada de surpresa quando vi meu nome sendo indicado para assumir o cargo de Presidente, por ser considerada entre os presentes uma das pessoas mais aptas a
fazê-lo. Fiquei sem palavras e apenas disse: “Está bem!”
Nunca me passou pela cabeça, depois de ter exercido a
presidência por 2 mandatos de 1988 a 1994, assumir mais
uma vez Presidência da Paróquia de Santo Amaro. Mas…
Muitas vezes não somos nós que escolhemos o que fazer,
mas Deus nos dá novas tarefas a serem realizadas e nos
habilita para isto com pessoas muito especiais e capazes
ao nosso lado.
Por vários anos admirei o muito que vinha sendo realizado
na Comunidade, mas como sempre, muito ainda está por
ser feito ou que precisa ser refeito. Nada dura para sempre
e a manutenção de uma Igreja, bem como de suas instalações, que são usadas diariamente por inúmeras pessoas,
necessita de toda atenção.
Durante o ano todo de 2015 foram feitos muitos trabalhos
de conservação do patrimônio. A dedicação da Sra. Angelica Pondorf foi incansável e inestimável. Praticamente todos
os dias ela esteve contratando, controlando e supervisionando os trabalhos que estavam sendo aqui realizados.
Em agosto foi lançada a campanha da reforma do telhado
e do vitral da claraboia da antessala da Igreja. Ficamos surpresos e muito gratos com a repercussão positiva que teve
esta iniciativa entre os nossos membros. Tanto é que para
além do que havia sido proposto, muitos outros trabalhos
de conservação e manutenção puderam ser realizados nas
mais diversas áreas.
Foram refeitos o telhado da Igreja, da casa pastoral, da ala
usada pelos escoteiros e bandeirantes; feita manutenção
da claraboia da antessala da Igreja; a manutenção dos
exaustores da Igreja; feita a construção de um muro e pintura da fachada. Foram instalados os corrimãos da Igreja e
de todos os anexos, bem como as instalações de água e
gás conforme exigência do corpo de bombeiros.
Os luteranos são conhecidos pelas festas que organizam.
A nossa Festa Anual sempre foi o grande acontecimento.
Adicionou-se ao calendário de festas em 2014 o JuniFest,
contando pela primeira vez como uma corresponsabilidade
tanto dos membros do Presbitério como dos membros dos
grupos escoteiros e bandeirantes. Antigamente tanto estes
jovens como os adultos ajudavam na realização da festa,
contribuindo de diversas maneiras. Mas desta vez houve
uma integração e corresponsabilidade na organização e
realização do evento.
Em 2015 devido às Festas Juninas em todas as escolas,

realizamos um MaiFest, repleto de “Cores e Sabores”. A
integração foi muito boa e o resultado foi um sucesso.
A primeira Semana da Alegria data de 1984 e desde então
é um evento de grande sucesso muito esperado por todos.
Contamos neste ano com mais de 90 crianças e com bastante jovens trabalhando com o Pastor Roberto o tema ”Eu
sou da Paz”. Uma parte das crianças recebem bolsa para
poderem participar e para isto contamos com doações por
parte de membros da Comunidade.
Também contamos com a participação de muitas senhoras de diferentes Grupos que, como sempre, ajudaram na
preparação das refeições e dos lanches.
Em setembro, a Festa Anual comemorou os 57 anos da
Colocação da Pedra Fundamental da Igreja da Paz.
Em novembro tivemos o Bazar de Natal contando com a
participação de 120 expositores em 3 dias de vendas.
Todos estes eventos demandam muita dedicação de
inúmeras pessoas por diversos dias para a montagem e a
realização bem como da desmontagem e limpeza. Somos
muito gratos a todos estes voluntários e colaboradores incansáveis que já se dedicam ao trabalho na Comunidade
por muitos e muitos anos.
Apesar de desafiador, o ano de 2015 foi repleto de vitórias.
Mas existe uma grande preocupação quanto ao que nos
espera daqui para frente, visto que as contribuições dos
membros decaíram muito. Nunca há um reajuste nas mesmas igual à inflação que estamos sofrendo. É importantíssimo que cada um reveja e atualize o valor de sua contribuição para que o trabalho da Paróquia de Santo Amaro
possa seguir adiante, para atender aos membros em suas
necessidades e anseios espirituais. As portas estão sempre abertas para quem nos procura.
Os desafios existem mas temos certeza de que cada um
pode contribuir ainda um pouco mais. Pudemos levar em
frente os trabalhos graças a muitas pessoas que contribuem de forma consciente e regular. Gostaria de agradecer a todos que têm nos dado todo apoio financeiro para
que o trabalho proposto pudesse ser realizado.
É de vital importância que mulheres e homens, jovens
ou não, abracem o voluntariado nesta Comunidade, que
teve sua origem no ano de 1959, graças à iniciativa de algumas pessoas corajosas e dedicadas, para que elas e
seus descendentes pudessem usufruir do que estava sendo construído aqui. Em todas as esferas da Comunidade
precisamos sempre de um grande número de pessoas e
esperamos conseguir motivar algumas que gostariam de
se dedicar a uma atividade em prol do bem comum. É importante que cada voluntário possa aplicar os seus dons e
assim atender às necessidades da Comunidade e sentindo-se importante na realização da mesma.
Ingrid Helge Dauch
Presidente

Indicadores 2014 - 2015

1. Cultos na Igreja da Paz 102 (14: 110)
2. Diversos concertos em datas especiais.
3. Orações Matutinas: durante a semana com batizados
e anúncios de falecimento no período da manhã.
4. Batismos: 49 (14: 79)
5. Confirmação: 28 jovens +
18 do grupo do idioma alemão: 46 (14: 50)
6. Curso Vida e Religião: 09 (14: 09)
7. Bênçãos Matrimoniais: 29 (14: 18)
8. Bodas: 10 (14: 07)
9. Sepultamentos: 40 (14: 52)

Plantões:
2ª Feiras: P. Jörn
3ª Feiras: P. Hermann
4ª Feiras P. Jörn
5ª Feiras: P. Roberto
6ª Feiras: P. Hermann
Sábados e domingos alternados entre os pastores.
Reuniões Regulares em diferentes níveis: Presbitério de
Santo Amaro, Conferência de Obreiros, no Conselho da
União Paroquial de São Paulo, no Sínodo e nos demais
órgãos consultivos da Igreja Nacional - IECLB.

Atividades Gerais da Equipe Pastoral
Elaboração e Confecção de Material
Cabe aos pastores a preparação e confecção de material para
os cultos, boletins e atividades em grupos.
Aconselhamento Pastoral Regular
Individual, por ocasião de um ofício, em grupos, visitas ou por
telefone.
Ações voltadas para as Crianças
Batismos, Culto para crianças, Semana da Alegria,
Recreação Infantil, Ética no Programa Comunitário da Reconciliação, Grupo de Escoteiros e Bandeirantes,
Advento da Criança, Cantinho da Comunidade e no
Centro da Juventude na Reconciliação.
Ações voltadas para os Jovens
Ensino Confirmatório, Coordenação da Equipe de
Monitores da Semana da Alegria, Retiros, Intercâmbios,
Escoteiros, Bandeirantes e Reconciliação.
Ações voltadas para as Famílias
Encontros pré-matrimoniais, bodas, encontros para os batismos,
encontro para os pais de confirmandos, atendimento terapêutico
individual e grupal, acompanhamento a enlutados.
Ações voltadas à valorização e formação da Pessoa
Orientação Pessoal, seminários, Grupos de Estudos,
Curso Vida e Religião (Curso Básico da Fé),
Grupo de Mulheres, atendimento psicoterapêutico.
Ações voltadas para a 3ª. Idade
Visitação, Encontros: Mais velhos, mais sábios,
Grupo de Mulheres, ações em prol do Lar da OASE e
Sociedade Beneficente Alemã.
O Espaço Livre da 3ª Idade na Igreja da Paz,
todas as terças-feiras.
Ações voltadas à valorização Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações, festa,
bazares e excursões.
Parceria com a Associação dos Cemitérios Protestantes – Associação Cristã de Ensino.

Ação Ecumênica
Encontros mensais do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs,
Núcleo Santo Amaro. Relações com a Igreja Católica, Anglicana,
Metodista.
Comunidades Linguísticas: Letã e Escandinava. Parceria com
a Igreja Luterana Escandinava, situada à Rua Job Lane, 1030
- Alto da Boa Vista. Temos a presença regular do Rev. Glauco
Soares de Lima, P. Roberto Baptista, ou um dos outros pastores
da Igreja da Paz, por ocasião do culto mensal e de outras atividades decorrentes que demandam o uso da língua portuguesa.
Ação Cultural (música)
A valorização litúrgica dos Cultos, momentos musicais (órgão),
apresentações do Coral En Canto, Madrigal Voz Ativa e outros.
Coral Mensageiro da Paz, enquanto coral da Comunidade tem
exercido sua função, marcando alguns momentos especiais ao
longo do ano.
Trabalho em língua alemã
A programação em língua alemã tem diversos públicos:
Pessoas que ainda não falam português (expatriados), pessoas
que têm o alemão como língua materna e pessoas que querem
cultivar e manter seus conhecimentos da mesma.
O trabalho é realizado em varias áreas:
•
Formação: Ensino Confirmatório, Aulas de Ética no Colégio
Humboldt, Cursos de reflexão, Grupo das Mulheres.
•
Espiritualidade: Cultos dominicais, Curso de Meditação.
•
Assistência pastoral e psicológica em língua alemã.
•
Ofícios: Batismos, casamentos, sepultamentos –
a maioria bilíngües.
A Comunidade cultiva interfaces com o Colégio Humboldt, Colégio Porto Seguro, Instituto Martius Staden,
Consulado da RFA, Câmara de Comércio
Brasil-Alemanha, Beneficência Alemã e Lar da OASE.
		
Pastoral Carcerária
A pastoral em parceria com o Consulado da RFA e com o grupo de apoio tem levado adiante este importante trabalho humanitário. P. Jörn Foth e a Sra. Eva Jungblut coordenam a atuação nessa área.

Agradecimentos

Manifestamos nossa gratidão aos membros da Diretoria e do Conselho, bem como aos inúmeros coordenadores/as e
voluntários/as em todas as áreas. Estendemos nossos agradecimentos à Diretoria da OASE, à Associação Cristã de
Ensino, Fundação Heydenreich e do Programa Comunitário da Reconciliação.
Em nome dos pastores, nosso muito obrigado!
P. Hermann Wille.
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Crianças e Jovens
Spielkreis
O ano de 2015 foi um tanto
atípico.Tivemos alguns pais
que preferiram que seus filhos
de 5 anos ainda ficassem mais
um ano no Spielkreis.
Com isto, terminamos o ano
com 18 crianças. Entre todas
as festas, Carnaval, Páscoa
como já são conhecidas, a
Festa Junina foi super divertida, tivemos a tradicional Dança
Caipira, dançada pelos pais das
crianças e organizada por uma
avó muito especial.
Com nossos trabalhos mostramos também às crianças a
necessidade da reciclagem,
utilizando vários materiais recicláveis, como caixa de ovos,
potes de Yakult, latas, embalagens diversas e retalhos de tecidos, entre outros.
O Spielkreis tem como objetivo
manter o bem estar da criança,
ensinando-a a andar de bicicleta, patinete, pular corda, entre
outras brincadeiras tradicionais.
Agradecemos imensamente à
comunidade pela disponibilidade do salão para nossa festa
de Natal, onde nossas crianças
apresentaram a peça teatral
“Largata na primavera, borboleta no verão (Die kleine Raupe
Nimmarsatt)”

para uma aula de religião que
inclui atividades lúdicas, cantos
e contos religiosos.
O objetivo é “passar conteúdos
religiosos e éticos de maneira
lúdica e relaxada”. A participação média foi de 16 crianças.
Responsável: Pastor Jörn
Beneficiados: 25 crianças

Culto das Crianças

“Ensina à criança os caminhos
do Senhor, e mesmo grande
ela não se desviará dele”
Iniciamos as atividades do Culto das Crianças em 01.02.2015.
Tivemos uma média de 9 crianças
a cada domingo – o número
variou de 2 a 22 crianças. Cerca de 53% das crianças participantes do culto tinham mais de
7 anos.
O encerramento das atividades ocorreu no 3º Domingo
de Advento - 13 de dezembro,
através de uma peça de Natal
adaptada pelo Pastor Roberto.
Tivemos novamente a colaboração da pianista Josinei e o
acompanhamento de violino de
seu filho André. Participaram
do culto cerca de 20 crianças,
sendo que apenas 3 fizeram
parte da peça.
A cada 2 meses fizemos uma
reunião para discutir a programação das equipes e os
Cordialmente,
temas que seriam abordados
Brigitte e Hermine
aos domingos. Como todos
Cel 985539332
os anos, o Pastor Roberto
preparou os temas por meio
de alguns pontos de reflexão e
„Kinderkirche“ sugestões de abordagem para
grupo de crianças
as histórias com as crianças.
Em agosto começou a “Kinder- Agradecemos por esta ajuda.
Queremos mais uma vez convikirche” (Igreja de Crianças).
A cada terça-feira um grupo de dar a quem queira participar do
crianças (faixa etária do ensi- grupo de orientadores do Culto
no fundamental) se encontrou das Crianças. O nosso objetivo
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é levar às crianças a Palavra
de Deus de uma forma divertida e lúdica.
Pedimos que todos continuem
a orar pelo trabalho com as
crianças e por toda a nossa comunidade, e que Deus seja o
nosso Orientador.
Miriam Wunderlich

Ensino Confirmatório /
Juventude
O período do Ensino Confirmatório em português iniciou-se no dia 15 de fevereiro
de 2014 e se encerrou com
o Culto de Confirmação que
acontece sempre no Domingo
de Ramos, isto é, em 29 de
março de 2015, às 11 horas.
Neste dia foram confirmados
28 jovens. De fato, foram 27,
pois a jovem Fernanda Greco
Weissenberg fora confirmada
alguns domingos antes devido
a transferência da família para
a Alemanha.
Portanto, foram confirmados os
seguintes jovens:
Ana Carolina Fonseca Schaffer;
Arthur Giansante Lopes Pereira;
Bernardo Klein;
Caio Rebello Rothenburg;
Carolina Crabbe dos Santos;
Carolina Feltes Callegari;
Eduardo Souza Crabbe;
Felipe de Melo Hollnagel;
Felipe Werner Sagmeister Rodrigues;
Fernanda Greco Weissenberg;
Gabriela Dumani Guimarães;
Giovana Stahl Meloncelli;
Ingrid Mebs Silva;
Juliana Baumgart;
Karen Gazarini Lemonie;
Kiara Thurler Rondon Möller;
Levi Louro Stahl;
Lucas Machado Vietor;
Marina Rebello Rothenburg;
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Mathias Stahl Kavai;
Nicolas Bartzsch;
Nicole Krummenauer Pereira;
Nicole Yamanishi Schmidt-Hebbel;
Pedro Ali Sheikh Morandini;
Phillip Whitaker de Carvalho Pfeiffer;
Pietra Rodriguez Möller;
Sophia Schaefer Andrade;
William Whitaker de Carvalho Pfeiffer.

no Lar Luterano Belém em
Campinas onde aprendemos
sobre os 10 mandamentos.

Os jovens ainda participaram
de várias outras atividades. No
dia 25 de maio de 2014 tivemos
o Culto de Apresentação dos
Confirmandos. A participação
na nossa Festa Anual em 14 de
As temáticas abordadas duran- setembro de 2014. Houve tamte o Ensino Confrmatório foram bém o Encontro de Confirmanas seguintes:
dos na União Paroquial de São
• Mergulhar nas águas da Paulo. Esse evento aconteceu
vida: Batismo e Confirmação no dia 23 de agosto de 2014
• Andar com fé eu vou: Fé, na Paróquia Centro. E ainda
Símbolos e Cultura da Paz
realizamos na noite do dia 24
• Juntos somos mais fortes: de maio de 2014 o Encontro/
Conhecer a comunidade
Jantar de Pais e Padrinhos no
• Temos sempre motivos para salão da Igreja da Paz.
celebrar: Culto e Ano Litúrgico
• O rosto humano de Deus: Em 2015 um novo grupo de
Jesus
Ensino Confirmatório em por• Um diário especial: A Bíblia: tuguês iniciou suas atividades
histórias de pessoas e fé
no dia 21 de fevereiro de 2015.
• Uma brisa que sopra em nossa São ao todo 23 jovens que decasa: Igreja e Reforma
verão ser confirmados em 20
• Deus@terra.com: Oração e de março de 2016.
Pai-Nosso / Credo
• Venham a minha festa:
P. Roberto Baptista
Santa Ceia
• Deus e seus muitos rostos: Ensino Confirmatório
Religiões e Ecumenismo
Alemão
• Uma ética para a vida: Os
10 mandamentos
No dia 29 de março de 2015
foram confirmados 19 jovens.
Além dos encontros formais O novo grupo que começou em
realizados um sábado ao mês, fevereiro de 2015 com 16 jovens.
das 9 às 16h e da presença dos O ensino confirmatório foi realizajovens nos cultos, outros even- do em blocos com os seguintes
tos aconteceram e que tiveram temas:
a participação do grupo do EC. • Mergulhar nas águas da
Fizemos um Acampadentro
vida: Batismo e Confirna Igreja nos dias 24 e 25 de
mação;
maio de 2014. E trabalhamos • Juntos somos mais fortes:
neste dia a temática sobre JeConhecer a comunidade
sus. Além desse, tivemos mais • Temos sempre motivos para
dois passeios. Nos dias 27 e 28
celebrar: Culto e Ano Litúrgico
de setembro nos encontros no • O rosto humano de Deus:
Delverde Hotel, em Itapecerica
Jesus
para estudarmos a Reforma. E • Um diário especial: A Bíblia:
um terceiro, nos dias 28 de fehistórias de pessoas e fé
vereiro e 1º de março de 2015, • Uma brisa que sopra em nos4

sa casa: Igreja e Reforma
• Deus@terra.com: Oração e
Pai Nosso / Credo
• Venham a minha festa:
Santa Ceia
• Deus e seus muitos rostos:
Religiões e Ecumenismo
• Uma ética para a vida: Os
10 mandamentos
• Andar com fé eu vou: Fé,
Símbolos e Cultura da Paz
Também fizemos dois retiros
junto com o grupo do Pastor
Roberto.
Responsável: Pastor Jörn
Beneficiados: 35 jovens

Semana da Alegria
De 30 de junho a 5 de julho aconteceu a 33ª Semana da Alegria
cujo tema foi: “Eu sou da Paz”.
O tema sempre quer contribuir
para a formação e a espiritualidade das crianças. Precisamos
de reforço constante numa boa
ênfase sobre a Paz. Contamos
com a presença de 94 crianças
na faixa etária de 4 a 13 anos.
Agradecemos às crianças e às
suas famílias pela presença e
participação.
Também somos muito gratos aos
quase 60 voluntários e voluntárias que nos ajudam a tornar
a Semana da Alegria uma realidade marcante em nossa comunidade.
Esses voluntários são jovens
saídos do Ensino Confirmatório
e outros simpatizantes da nossa Comunidade. Além disso,
contamos com o apoio sempre muito eficiente das mulheres
responsáveis pela alimentação de
todos nós durante toda a semana.
A Semana da Alegria é um
evento muito importante dentro
das atividades desenvolvidas
em nossa comunidade. É um
desafio para a comunidade e
ao mesmo tempo uma dádiva
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de Deus para nós.
P. Roberto Baptista

Bororos
O Grupo Escoteiro conta hoje
com cerca de 130 jovens entre
Lobos, Escoteiros, Seniores e
Pioneiros, além de 39 chefes/
diretores.
No início do ano (05.01 à
18.01.2015) 9 jovens e 1 escotista participaram do VI Jamboree Nacional 2015 - Construíndo
o Mundo que Queremos – Natal
– RN. Como uma referência à
nossa crença de que somos capazes de somar esforços para
diminuir fronteiras e distâncias,
afim de que possamos tornar
este planeta um lugar mais justo,
onde todos sejam respeitados e
livres para viverem da maneira
como se sintam melhor. Onde
tenham seus direitos assegurados e coloquem em prática sua
cidadania plenamente.
O tema do evento encerrou um
período de três anos de ações e
esforços em prol dessa visão dos
Escoteiros do Brasil.
Realizamos uma ação comunitária com os jovens, onde coletaram roupas, sapatos e brinquedos. Fomos com os jovens
a pé realizar a entrega das
doações coletadas durante a
semana na Loja do Bem, ação
comunitária que tem parceria
com 5 outras casas que abrigam pessoas carentes de todas
as idades.
Após a entrega das doações,
os escoteiros foram divididos
por patrulha com a missão de
entregar panfletos e explicar
às pessoas que passavam na
região do shopping sobre a
ação comunitária.
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Em parceria com o Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo
Curucutu,
realizamos
benfeitorias no parque, como:
construção de passarelas para
melhorar o acesso de turistas
nas trilhas e montagem de falsa baiana permanente, que
será usada pelos visitantes do
parque.
As alcateias tiveram uma saída
da sede em direção à Drogasil
da Rua Alexandre Dumas para
compra da Revista Beneficente
da Drogaria. Cada lobinho fez a
sua compra individualmente.
Os pioneiros realizaram doações de sangue no Hospital
Prof. Edmundo de Vasconcelos
- Unidade Brigadeiro - Av. Brig.
Luis Antonio, 2533 – SP.
O grupo continua realizando
reuniões na praça Haruo Uoya
e em conjunto com a comunidade local do bairro auxiliando
na limpeza, organização e manutenção da praça.
Anualmente, cerca de 1 milhão
de escoteiros de mais de 160
países do mundo todo participam do Jamboree no AR e do
Jamboree na Internet. Trata-se
do maior evento da fraternidade
escoteira, realizado por meio de
estações de radioamador e também pela grande rede mundial
de computadores. Em 2015, a
atividade foi realizada nos dias
17 e 18 de Outubro e contou
com a participação de 45 participantes, sendo: 28 escoteiros,
seniores e pioneiros – 7 B2 e
Guias e 10 adultos. Teve como
tema “A Terra é Nossa”.
Tivemos também a Mai Fest Bororos & Igreja da Paz, que
contou com a presença de 37
membros do grupo, sendo 19
jovens e 18 adultos.
Além de muitas famílias da Igreja da Paz e antigos escoteiros e

bandeirantes.
Todas as seções realizaram
pelo menos dois acampamentos ou acantonamentos durante o ano, atividades externas
dentro do programa educativo
de cada faixa etária (sempre
trabalhando as áreas: social,
intelectual, espiritual, afetiva,
carácter e física) e também o
já tradicional ACGN – Acampamento de Grupo e Núcleo,
em sua 43ª. Edição. O grande
evento aconteceu nos dias 05,
06 e 07 de Setembro, na Fazenda da Mata - Alumínio – SP.
No final das férias escolares
(28.7 à 8.8.2015) marcamos
nossa participação no 23º Jamboree Mundial Escoteiro - Yamaguchi - Japão, com 7 jovens
entre ramo escoteiro e sênior,
2 pioneiros que trabalharam na
Equipe de Serviço, mais 2 adultos (1 responsável pelos jovens
e outro na Equipe de Serviço)
+ participantes do Núcleo. O
evento teve como tema ¨WA –
Espírito de União¨.
Em todas as atividades, tentamos proporcionar além de um
ambiente seguro, amigável e
com muita integração, um espaço para informar, conscientizar e comprometer os jovens
em ações e projetos concretos
que ajudem na construção do
mundo que almejamos. Todos
os participantes das atividades
voltam para suas casas cansados, mas com uma grande
quantidade de novas experiências e conhecimentos.
Marcio Paciullo
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Adultos e Terceira Idade
Grupo OASE

Grupo OASE Alemão

Nosso pequeno grupo de mulheres da OASE-Português conta
com participantes assíduas, interessadas em estudar temas
bíblicos e discutir assuntos da
atualidade. Nossos encontros
contam com a orientação do P.
Hermann que, neste ano, nos
trouxe vários temas interessantes como, por exemplo, comentários sobre o Catecismo
Menor e os Dez Mandamentos. Pastor Roberto falou-nos
sobre assuntos do curso Vida
e Religião e sobre Gênesis.
Gostamos muito de cantar e de
aprender novas músicas acompanhadas pelo violão do P. Roberto. Organizamos o Dia Mundial de Oração que, neste ano,
foi na Igreja da Paz. Visitamos
o Lar OASE, na Freguesia do
Ó, que é sempre um programa
muito apreciado. Continuamos
trabalhando com boa vontade
na barraca de Café e Bolos e
na organização da Tômbola
na Festa Anual, em setembro.
Promovemos um bingo para
arrecadar fundos para o Lar
OASE e outro para o Lar Girassol que cuida de crianças. Participamos com café e bolos na
“Maifest”, nos dois Bazares da
Pechincha e no Bazar de Natal.
Em abril, completamos 40
anos de atividade. Numa tarde
comemorativa, pudemos contar com a presença do Pastor
Sinodal, Geraldo Graf, e de sua
esposa, Adélia, coordenadora
da OASE no Sínodo Sudeste.
Novas participantes no nosso
grupo serão muito bem-vindas.
Venham conviver com pessoas ativas e atuantes na vida comunitária!

O Grupo OASE Alemão se
encontra nas sexta-feiras das
14 às 16hs. Como já nos anos
passados a participação diminuiu um pouco devido aos
problemas de saúde de algumas pessoas e alguns falecimentos no decorrer do ano.
A participação média é de 15
- 18 pessoas por semana. É um
evento mais social com uma
contribuição temática (a maioria
delas feita pelo Pastor). Eventos
especiais foram os bingos (em
prol do Lar da OASE e do Lar
Girassol) e as festas de Páscoa,
Dia das Mães e Natal. Também
realizamos o Dia Mundial de
Oração na Igreja da Paz.

Marli G. Krause
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Agnes Panstein

Lar de Idosos OASE
A Diretoria da OASE foi composta em 2015 pelas seguintes
pessoas:
Presidente - Helge Dauch;
Vice-Presidente - Amanda K. Finzch;
1ª Tesoureira - Roswitha Bauer;
2ª Tesoureira – Gisela Theiser;
1ª Secretária - Brigitte Friesen;
2ª Secretária - Marli Krause.
Participaram das reuniões
mensais da Diretoria:
- Membros do Conselho Fiscal,
- Suplentes Conselho Fiscal
- Colaboradores.
Todos são integrantes das diversas Comunidades da União
Paroquial.
O Lar OASE tem atualmente
43 moradores e 47 funcionários.
A média de idade de nossas
moradoras é 86 anos. Para o
bom atendimento aos idosos
e levando em consideração os

turnos de dia e da noite, além
das folgas, férias e faltas dos
funcionários e com o intuito de
não prejudicar nenhum setor é
necessário este número elevado de funcionários.
A nutricionista faz o acompanhamento de todas as necessidades
alimentares dos moradores.
A sra. Renate Burr é a gerente
no Lar de Idosos OASE desde
1999. Ela continua fazendo um
excelente trabalho, tendo a total confiança e satisfação das
moradoras, dos familiares e da
Diretoria da OASE.
A assistência médica é feita
por uma geriatra que trabalha
no LAR OASE desde 2010. A
equipe de enfermagem faz o
acompanhamento dos idosos
24 horas por dia. Temos uma
equipe de fisioterapia e de
dança sênior para a ativação
física das moradoras.
O Pastor Ernani Röpke e o
Padre Marcio fazem o acompanhamento espiritual junto
às moradoras. São realizados
cada mês dois cultos e uma
missa na capela do LAR.
Recebemos pelo menos duas
vezes ao ano a visita da Vigilância Sanitária para controlar se
estão sendo atendidas todas as
exigências legais. O trabalho
realizado é sempre elogiado.
Todos os meses são organizados eventos para entretenimento
dos idosos, graças ao empenho
e dedicação da gerente administrativa, Sra. Renate Burr, de sua
equipe e voluntárias.
A manutenção nos quartos é
feita antes que um morador
novo entra no LAR. Estas são
as pequenas manutenções
necessárias para que o mesmo
se sinta bem e confortável.
O grupo de voluntárias reguRelatório Anual 2015

lares do LAR alegra e diversifica sobremaneira o dia a dia
das moradoras. É importante
que cada voluntário ache uma
tarefa concreta na qual possa
desenvolver os seus dons e
ao mesmo tempo atender as
necessidades e anseios dos
moradores.
2015 foi um ano de muitas dificuldades financeiras para o
LAR OASE, pois ficamos com
várias vagas durante o ano.
Mesmo assim sempre nos
preocupamos em deixar a casa
um brinco. Os prédios são muito
antigos e exigem uma constante manutenção. Ainda temos diversos problemas maiores que
requerem algumas campanhas
financeiras mais intensas. Não
podemos mais contar com

grandes doações de empresas,
mas mesmo assim, esperamos
poder concluir alguns projetos
a curto prazo.
O grande projeto da construção
de uma torre para as caixas
d’água, que havíamos previsto
para realizar em 2015 teve que
ser postergado.
Os grupos de senhoras e membros das Comunidades visitam
regularmente o LAR o que proporciona momentos especiais
para os moradores. Estes grupos das Comunidades também
realizam atividades para apoiar
financeiramente o LAR.
O trabalho no LAR exige muita paciência e dedicação, mas
também é gratificante, pois
podemos, desta maneira, dar
aos nossos idosos o conforto,

o carinho e o acompanhamento que merecem depois de uma
vida cheia de lutas, esforço,
trabalho, sofrimento e alegrias.
É muito importante que mulheres
e homens mais jovens deêm
continuidade a este trabalho que
teve sua origem no ano de 1948.
Precisamos urgentemente de
uma grande renovação e precisamos motivar algumas pessoas que gostariam dedicar
parte de seu tempo a um trabalho em prol dos idosos.
Gostaria de agradecer a todos que têm dado seu apoio a
este trabalho e em momentos
de decisão têm estado sempre
presentes de uma forma muito
generosa.
Ingrid Helge Dauch

Ação Social e Educação
Bazar de Natal

Oficina Tear Manual

O ano de 2015 esteve com a
economia em forte desaceleração.
Pudemos sentir a difícil crise
pela qual passa o país também
nos resultados das vendas
do Bazar. Apuramos o valor
de R$ 56.672,04, incluindo o
valor das inscrições, ou seja
9,17% menor que 2014, quando tivemos um resultado de R$
61.790,97.
Mesmo com uma arrecadação
não tão expressiva, com um
número de visitantes menor
ou com as chuvas torrenciais
no domingo do Bazar, ainda
assim, acreditamos que o saldo foi positivo. Porque a boa
vontade e efetiva participação
de funcionários e voluntários,
artesanato de qualidade e um
ambiente familiar, não tem preço.

O grupo de Tear Manual se
reúne todas as quintas feiras,
das 9:00 às 12:00h.
Tecemos peças únicas, artesanais, para uso próprio, para
presentear ou mesmo para
eventual comercialização. São
cachecóis, jogos americanos,
xales, toalhinhas, tecidos para
bolsas, etc. Cada participante é
orientado sobre o material mais
adequado a ser utilizado em
cada projeto.
Além do tear de pente liço, estamos usando teares de padronagem, com quatro quadros,
semelhante aos teares de pedal
profissionais. Com isso, há uma
ampliação enorme nos tipos de
trabalhos, gerando infinitas possibilidades de criação de novos
tecidos, com padronagens muito
diferenciadas.
Esperamos que outras pessoas
se juntem a nós para compar-

Carla Ottershagen Julio
Coordenadora do Bazar
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tilhar ideias sobre tecelagem
manual e participar de nosso
grupo de amigos.
Mais informações com Ana d’Avila, pelo telefone 11-99121-8852.

Espaço Livre
Nossos encontros nas tardes de
3as. feiras completaram treze (13)
anos em 2015.
Foram momentos de emoção
e muita alegria. Durante esses treze anos participaram
do Espaço Livre mais de cem
(100) pessoas: muitas apenas
passaram, algumas faleceram,
outras permaneceram conosco
até hoje.
Todas nós no Espaço Livre sempre nos sentimos muito felizes
em vivenciar o sonho de sua idealizadora sra. Helga Stein: um
espaço aberto de acolhimento
e confraternização na comunidade da Igreja da Paz.
As aulas de yoga e ginástica
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continuaram caprichadas pelas Sras. Meggy Zander e Gisela
Hübner.
A flauta da Sra. Marianne Brunner nos encantou em outras
tardes. Algumas de nós tentaram participar da dança circular com a Sra. Eva Férre. Nossos almoços e bingos foram
momentos de descontração.
Muita alegria nos acompanhou
na visita ao Lar OASE e em
nosso almoço de encerramento
do ano.
Que em 2016 os participantes
do Espaço Livre recebam a
bênção de se reinventar e
prosseguir com entusiasmo
nesse trabalho.
Dorothea Abbes

Al-Anon
O grupo Paz e Serenidade
comemora este ano 27 anos
de acolhimento e ajuda aos
familiares e amigos de alcoólicos. Fazendo isso, compartilhamos nossa experiência, força e
esperança a todos os que estão envolvidos nesta teia do
Alcoolismo.
Nós acreditamos que o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual. É uma
doença de comportamento e
de atitudes que afeta não somente o alcoólico, como também a família e todos os que
estiverem envolvidos com o
alcoólico. Somente uma mudança em nós mesmos pode
contribuir pra recuperação de
todos os que estão envolvidos.
Nós, Grupos Familiares AlAnon somos uma associação
de parentes e amigos de alcoólicos que tem apenas um
propósito: prestar ajuda a familiares e amigos de alcoólicos.
O Al-Anon não está ligado a
nenhuma seita, religião, movi8

mento político, organização ou
instituição. Não se envolve em
qualquer controvérsia, nem endossa ou se opõe a qualquer
causa.
Não existem taxas para ser
membro. O Al-Anon é autossuficiente, porque se mantêm com
as contribuições voluntárias de
seus próprios membros.
Fazemos isso, praticando os
Doze Passos, encorajando e
compreendendo nossos parentes
alcoólicos, bem como acolhendo
e proporcionando alívio a familiares de alcoólicos.
Pretendemos neste ano de
2015, compartilhar nossas
dádivas da recuperação: “Recuperação gera mais recuperação”.
Venha nos conhecer!
O horário das reuniões é todas
as quartas feiras, das 15 às
17hs, no salão dessa Igreja.
O Grupo Al-Anon - Paz e
Serenidade agradece a Igreja
Luterana o apoio com a disponibilização do espaço para
a realização das reuniões.

semanais, tanto para aconselhamento, orientação psicológica
e tratamento psicanalítico.
Os pacientes são clientes particulares ou indicados pelos pastores.
Quando: 2as e 4as
Onde: Casa PraXis, Igreja da Paz
Contato: tel.: (11) 51817966
Colaboradores: 02

Terceira Idade Praxis
Histórico
As atividades começaram formalmente em novembro 2014,
com uma apresentação introdutória do tema. Em março foi
iniciado o projeto “Mais velhos,
mais sábios”, com um total de 8
reuniões ao longo dos meses.
Em outubro iniciou o 1º grupo
Roda de Gente. Contamos com
o decisivo apoio do Pastor Hermann e Luiz Visconte, além da
logística assegurada por Sra.
Nilsa. Tivemos boa divulgação
das atividades no InfoPaz.

Filosofia dos projetos
As atividades para idosos baInstituto Praxis
seiam-se no enorme potencial
O Praxis mantém, há quatro deste grupo etário, geralmente
anos, com os profissionais Maria El- subutilizado, devido a referenvira Polimeno Valente e Fran- ciais ultrapassados, tais como
cisco Valente, um serviço de não sirvo mais para nada, esaconselhamento e terapia psi- tou ultrapassado etc. Entencanalista para a comunidade e demos que com informações
sobre as diversas dimensões
pacientes de fora.
O valor cobrado pelos atendi- do processo de envelhecimenmentos é estipulado de acordo to, destacando seus desafios
com a capacidade financeira dos e oportunidades, assim como
pacientes, havendo uma quanti- com a partilha de vivências e
dade razoável de pessoas cujo experiências entre este grupo,
atendimento semanal é gra- é possível que os idosos contuito. Para outros, o pagamen- quistem um lugar melhor junto
to é simbólico. Uma parte dos a suas famílias, comunidade e
valores recebidos se destinam sociedade. Com a característiao Praxis, pela utilização das ca interdisciplinar do Núcleo
salas.
Práxis, tivemos e teremos a
participação de pessoas de diNo ano de 2015, foram aten- versas confissões religiosas,
didas 17 pessoas em sessões acentuando o caráter inter-reliRelatório Anual 2015

gioso desta ação.

10 pessoas para um próximo
grupo, previsto para início em
Mais velhos, mais sábios
fevereiro de 2016. A presença
Ocorreram aos sábados, das 9 foi quase total, tivemos pouàs 12h, sempre com uma pa- cas faltas, estas motivadas por
lavra de acolhida, informações problemas de saúde ou comgerais, uma apresentação mais promissos inadiáveis. O grupo
conceitual (em geral apoiada fez doações espontâneas para
por Datashow) e depois vivên- as atividades do Instituto, num
cias e exercícios. Isto variou total de R$ 40 a 60 por reunião.
conforme a dinâmica de cada Foi assegurado um clima de
apresentador. Sempre tivemos grande confiança e confidenno meio da manhã um pequeno cialidade, o que criou um amintervalo com café, suco, água biente de muita receptividade,
e bolachas. Tivemos as se- de não julgamento e abertura.
guintes atividades ao longo Muitos participantes falaram
destes meses:
de assuntos que nunca haviam
- Total de 104 diferentes pessoas falado com ninguém. Os temas
que participaram das reuniões.
tratados nas reuniões foram:
- Pessoas que estiveram em •
Cada um se apresentou e
todas as reuniões, até pessoas disse o que o trazia ao grupo + como
que vieram uma única vez. eu sinto o meu envelhecimento
Nossa percepção foi que os •
Foram discutidos diverparticipantes gostaram muito sos temas ligados a perdas na
das reuniões, como sendo de família e amigos
grande aprendizagem, de no- •
Todos falaram do que
vos conceitos de envelhecimento, fazem para ter uma boa qualide informações preciosas para dade de vida: atividade física,
melhorar a qualidade de vida, alimentação equilibrada, ativide descontração, encontros de dade mental.
conhecidos e novas amizades. •
O tema de “onde mora o
Todos os apresentadores tra- idoso” veio com força, decisões
balharam de forma voluntária.
entre morar sozinho, longe ou
perto dos filhos, casa de repouRoda de Gente
so, e dificuldades na relação
Com o desenvolvimento do com filhos. Houve um clima de
“Mais velhos, mais sábios”, fi- muita abertura, foram relatados
cou evidente a necessidade de casos difíceis. O clima de configrupos menores que pudessem ança está OK.
compartilhar suas experiên- •
O que cada um faz com
cias, falar e ser ouvido.
o tempo livre, e descobrimos
Assim foi criado o “Roda de que no grupo todos são muito
Gente”, inspirado nos “Wis- ativos, voltando-se mais para
dom Circles” norte americanos. coisas prazerosas e menos
Tivemos 8 reuniões, coordena- para obrigações, na medida do
das por Magdalena e Gustavo possível.
Boog, às 4as feiras, das 14 às •
O grupo optou por dis16h. Houve um folheto espe- cutir o tema da sexualidade.
cial de divulgação deste proje- Apesar de um certo constrangito, e montamos o 1º grupo em mento inicial, o grupo discutiu
outubro e novembro/ 2015, com os conceitos de sexualidade.
um total de 13 pessoas. Temos Foi muito útil o resumo inicial
uma lista de espera de mais de que Madá e Gustavo fizeram
Relatório Anual 2015

da palestra sobre o tema no
Lab 60+.
•
O tema foi a própria
mortalidade. Apesar de ser um
tema pesado, foi tratado com
leveza. No geral as pessoas
não tem medo da morte, mas
tem medo de ficarem sofrendo, de ver a família sofrendo
e ficarem dependentes e incapacitadas. As pessoas preferem
uma morte rápida e sem dor, ao
invés de doenças degenerativas e incapacitantes. Foi discutido também. o testamento
vital, com certa polêmica sobre
o que é “situação irreversível
da doença”.
•
Na última reunião o grupo fez uma retrospectiva do que
mais gostaram das reuniões e
discutimos próximos passos.
Atividades previstas para 2016
O “Mais velhos, mais sábios”
terá continuidade em 2016,
estando já marcadas as datas,
sempre aos sábados das 9 às
12h. A primeira reunião deverá
acontecer no dia 20 de fevereiro
com tema “Relacionamentos:
os tipos rei, guerreiro, mago,
amante”, a ser conduzido por
Magdalena e Gustavo Boog.
Os temas serão definidos ao
longo do ano.
O “Roda de Gente”, que passará a se chamar “Partilha de
sabedoria”, terá continuidade
da seguinte forma:
•
O grupo de outubro e
novembro/2015 decidiu pela
continuidade em 2016, e a coordenação passará a ser da
Sra. Keiko Narita. O grupo será
mantido, as reuniões estão previstas para as 2as feiras das 14
às 16h no Instituto Práxis, iniciando em 15/fev. Não há data
de término definida.
•
O segundo grupo, a partir da lista de espera e de outras
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indicações, praticamente já
formado, será conduzido em 8
reuniões às 4as feiras da 14 às
16h, de 17/fev a 6/abr. A coordenação será de Magdalena e
Gustavo Boog.
Sebo – Reciclagem PraXis
Em 2015, o Sebo arrecadou um
montante de R$ 7.652,00 com
a venda de livros, CDs, LPs
reciclagem, etc. Deste total, R$
5.314,93 foram designados para
o projeto 1 Vira 6 – Cantinho da
Comunidade. Também foram
investidos recursos na compra
de livros para distribuição gratuita. Os recursos que provém
da reciclagem destinam-se
para situações de emergência,
apoio às famílias no entorno
do Programa Comunitário da
Reconciliação.
Nossos sinceros agradecimentos às Sras. Hannelore Horvath
e Urzula Stuckenschmidt que,
de forma eficiente e incansável,
realizam a seleção e conduzem
este significativo trabalho. Para
além do apoio da secretaria,
novos voluntários/as são sempre bem vindos!
Quando: 2a a 6a, das 8h às 17h
Onde: ao lado da secretaria da
Igreja da Paz.
Contato: Nilsa Cerny,
tel.: 51817966
e-mail: sec.igrejadapaz@uol.
com.br
Colaboradores: 03

Bazar da Pechincha
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tos à equipe que viabiliza a
seleção das doações, a programação e a realização dos
bazares:
Luise Müller, Liliana Grange,
Birgit Ferreira de Souza, Erly
Mattioli, Ilona Born, Rosi Spengler, Lenja Erhardt, Elli Franz,
Junia Inês Villani Baldassarre,
Ana Rita Faim, Angela Müller,
Karin Tepluk, Ana Lisa Affeldt e
Günter Affeldt.
Contato: Nilsa Cerny,
tel.: 51817966
e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 10

Seminário
Interdisciplinar
“Em busca do seu gênio” seminário interdisciplinar
Em junho de 2015 realizamos
um seminário sobre o tema do
gênio. O título foi “Descubra a
sua essência”.
A psicóloga Esther Hagemann
planejou e realizou estes eventos junto com P. Jörn.
Um retiro planejado para agosto foi cancelado por motivos organisatórios do Hotel.
Mas o grupo continua com muito
interesse para o aprofundamento
do tema.
Responsável: Pastor Jörn
Beneficiados: 20 pessoas

Pastoral Carcerária

Em colaboração com o Consulado Geral da Alemanha
Os Bazares da Pechincha tem
foram atendidos os prisioneiros
uma longa tradição em nossa
alemães no sistema carcerária
Comunidade e beneficiam pesno estado de São Paulo.
soas e certas atividades sociais
A contribuição da Igreja da
da Igreja. O bazar no mês de
Paz foi a realização de commarço obteve um resultado
pras com meios financeiros dos
de R$ 12.557,00 – no mês de
próprios presidiários (feito com
agosto, R$ 14.153,00 .
muita dedicação pela Sra. Eva
Nossos sinceros agradecimenJungblut), a contabilidade des-

sas contas (P. Jörn) e o contato
com as famílias dos presos na
Alemanha.
Contato: Pastor Jörn Foth
25 Beneficiários diretos
(detentos)

Reconciliação
Nossa missão é promover o desenvolvimento humano para a plena
cidadania de crianças, jovens
e adultos, por meio do desenvolvimento de atividades sócio educativas e pedagógicas pautadas na
(educação, arte e cultura), cursos
e palestras para as famílias e comunidade local voltados para o
resgate da dignidade, cidadania e
de geração de renda.
O PROGRAMA COMUNITÁRIO
DA RECONCILIAÇÃO
Em 2016 completa 30 Anos de
existência e ao longo de todos
esses anos muitos são os desafios de garantir a qualidade do
trabalho ofertado e manter as parcerias para a sustentabilidade na
garantia de cumprir sua missão e
a política de atendimento, voltados
a promoção, proteção e prevenção
social do público atendido. A continuidade de parcerias financiadas
pela Prefeitura da Cidade de São
Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de
Educação Infantil, seus recursos
também são obtidos através de diversas fontes como: FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, PNAE – Programa
Nacional Alimentação Escolar,
Instituto C&A Desenvolvimento
Social com o Programa PRAZER em Ler por meio do polo de
leitura/ LiteraSampa entre as organizações parceiras, Fundação
Beneficente Heydenreich com
Projeto Jovem Aprendiz, Igreja Evangélica Luterana de São
Paulo, Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, Sócios Contribuintes, Doadores Esporádicos, Doações do
Exterior, eventos beneficentes e fes-
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tas e a quem interessar contribuir
com esta causa.
Acompanhamento Pastoral:
Contamos com a participação de
11 famílias e membros da comunidade sendo acompanhados semanalmente, pelos pastores da
Igreja da Paz, Pastor Hermann
Wille no Cantinho da Comunidade
com o Cantinho do Desabafo /Terapia em Grupo realizada todas as
5as feiras. Na sede e na creche as
2as e 6ªs feiras os atendimentos
individualizados ou em grupos trabalhando a fé, o amor dentro da
concepção ecumênica com momentos de celebração para as 450
crianças e adolescentes de 02 a
15 anos ministradas pelo Pastor
Roberto Baptista.
Neste ano participamos do 1º Encontro da Rede de Diaconia do
Sínodo Sudeste.
A instituição desenvolveu os seguintes
programas e projetos em 2015:
Creche Cantinho da Criança atendimento a 90 crianças de 02
a 03 anos e 11 meses, de 2ª a 6ª
das 7h30 às 17h30, com cinco
refeições diárias. O projeto pedagógico inclui atividades organiza
das considerando as áreas de
conhecimento de acordo com o
Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil. Os conteúdos norteadores: cuidar e educar, diversidade e individualidade,
resolução de problemas, proximidade com as práticas sociais
reais, interação e integração,
valorização dos conhecimentos
prévios e ludicidade, brincar dentro das áreas de conhecimento:
movimento; música; artes visuais;
linguagem oral e escrita; natureza e sociedade; aprendizagem de
noções matemáticas.
Em 2015 os educadores trabalharam 05 projetos específicos: 1.
Bichinhos de Jardim – na construção de conhecimentos sobre o
universo do jardim e os bichinhos
que compõem este ambiente despertando a curiosidade e o cuidado com a natureza; 2. Músicas e
Brincadeiras Infantis; 3. Contos
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de Fada – Era uma vez: João e
Maria, Branca de Neve e os Três
Porquinhos; 4. Animais: Girafa,
Macaco, Leão e Onça; 5. Música
e Artes.
CCA (Centro para criança e
adolescente) atende 360 crianças
e adolescentes de 06 a 14 anos
e 11 meses. Atendimento de 2ª a
6ª das 8h às 12h30 e 12h30 as
17h, no contra turno escolar fundamentadas nos Parâmetros das
Ações Sócio Educativas do CCA
por meio de projetos pedagógicos
desenvolvidos durante o ano. Em
2015 os temas foram:
DIREITOS DA MULHER (Idosa,
Dependente Química, Mulheres x
Mães, Saúde da Mulher com palestra e Mulher Indígena); MANIFESTAÇÕES NORDESTINAS (Trabalhando as regiões – Maranhão,
Pernambuco, Ceará, Bahia, Alagoas e Paraíba); DIREITO DE
BRINCAR – Brinquedos e Brincadeiras da Infância; COISAS DO
POVO BRASILEIRO – Conhecendo sobre os esportes e olímpiadas
nas diferentes modalidades e premiações, músicas (MPB e outros
da cultura), linguagens e etnias,
religião, celebridades e política;
O NEGRO NA DÉCADA...(Líderes Negros, Música negra, Racismo x Preconceito, Religiosidade,
Negros da Atualidade, Danças,
Dia da Consciência Étnica e Exposição das Décadas) e NATAL
com Celebração do Advento e o
Jantar de Natal com entrega de
presentes e encerramento das
atividades do ano.
A proposta pedagógica institucional é baseada nos Códigos da
Modernidade do Século XXI de
Bernardo Toro, os Quatro Pilares
da Educação segundo a UNESCO
(aprender a conhecer, fazer, conviver e ser), Direitos Humanos,
Cultura de Paz e Jogos Cooperativos. No foco do desenvolvimento
da comunicação e expressão verbal, escrita e corporal, por meio de
projetos educativos com foco em
vivência de valores no Incentivo

e promoção a Leitura, Educação
Ambiental, Jogos e Brincadeiras,
Arte e Cultura, Informática Educativa, Oficinas de Culinária, Iniciação Musical em coral, teclado,
flauta, violão e guitarra, Capoeira,
atendimentos básicos as necessidades escolares e um atendimento mais especializado por uma
equipe multidisciplinar (psicóloga,
psicopedagoga e fonoaudióloga),
cursos e oficinas para todos os colaboradores, com bases nos temas
do ano.
OS EIXOS NORTEADORES DO
PLANO DE AÇÃO ANUAL FORAM:

1. Protagonismo Infanto Juvenil
Fomento à Leitura:
Em parceria com o Instituto C&A
e polo LiteraSampa formado pelas
organizações parceiras conforme
cronograma previsto no Plano de
Ação anual, participamos: das
reuniões mensais, 02 Encontros
de Assessoria, 01 Capacitação
sobre Planejamento Estratégico;
02 Leitores Urbanos: (1º com o
Escritor Luiz Ruffato – Livro Eram
Muitos Cavalos; 2º com o Escritor Eduardo Galeno – O Livro dos
Abraços), 01 Oficina de Contação
de História com técnica japonesa
– Kamishibai; 01 Macarrão com
Poesia; 01 capacitação para o II
Prêmio Literário – “Os 25 Anos do
ECA – Estatuto da Criança e do
Ado- lescente – Sou Gente, Tenho
Direito” em Cordel/ Xilogravura e
Rap com um evento de premiação,
01 Interpolos no RJ, V Seminário
do LiteraSampa e LiteraSampinha
na AÇÃO
EDUCATIVA com
base no tema do prêmio literário;
01 LiteraSampafro no Museu Afro
Brasil com a escritora Ana Maria
Machado em seu livro “Um Defeito
de Cor”.
Na Biblioteca Comunitária Universo das Histórias - unidade da
Reconciliação, atendemos um
público de 647 pessoas (público
atendido/família e comunidade
local) nos empréstimos de livros
e ações de promoção a leitura:
Sarau poético, oficina de R.P.G –
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Roole Playing Games entre outros.
Projeto de Capoeira:
Com a participação de 130 crianças e adolescentes de 06 a 15
anos, as oficinas foram realizadas
todas as 3as e 5as feiras das 9h30
às 11h30 e 13h30 às 15h30 abordando o jogo de capoeira regional
e de angola, maculelê e samba de
roda, além da história e origem
da capoeira e uma apresentação
geral nas Mostras Culturais durante o ano.
Projeto de Música:
Com a participação de 191 crianças e adolescentes de 06 à 15
anos, as oficinas foram realizadas
todas as 2as e 3as feiras das 8h30
às 11h30 e 13h30 às 17h divididas em atividades de: canto coral
infanto juvenil, flauta doce, teclado,
violão e guitarra.
Eventos Sócio Educativos:
Dia da Beleza em homenagem
ao Dia da Mulher, Celebração de
Páscoa, Dia das Mães, Dia do Desafio, Mutirão da Brincadeira, Festa Junina, Dia dos Pais, Semana
da Criança, III Campeonato de
Futsal, Mostra Cultural com apresentação de todas atividades realizadas durante o ano (exposição
e artística cultural).
Passeios de Ampliação Cultural: SESC Interlagos e uma Peça
Teatral – Música é Tudo de Bom
do Projeto Ouvir para Crescer no
Parque do Ibirapuera.
2. Mobilização Comunitária
e Apoio Sócio Familiar
Todos os meses foram realizados
Encontros Sócio Educativos para
287 famílias divididas em dois encontros para tratarmos de assuntos sobre: Apresentação dos
Projetos Pedagógicos do ano; Partilhando questões sobre valores e
educação dos filhos, Questões de
Violências, Campanhas Educativas, demandas vindas de CRAS
para atualização de bancos de
dados; demandas dos projetos
de Odontologia e Multidisciplinar
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(atendimentos em psicologia,
fonoaudiologia e psicopedagogia
para as crianças e adolescentes
conforme
encaminhamentos),
participação na Mostra Cultural
no encerramento das atividades
e Trabalho Voluntário onde 05
famílias contribuíram na reforma
da caixa de esgoto/gordura ligadas à cozinha e banheiros, na
colocação de pisos do refeitório
onde as crianças se alimentam e
no apoio diário das atividades, nossos agradecimentos a estes pais.
Os Eventos Institucionais beneficentes: 02 Bazares da Pechincha na sede da Reconciliação e
02 Bazares na Festa da Igreja da
Paz e de Natal também na igreja,
01 Feijoada, 01 Festa Junina (com
barracas de brincadeiras, comidas
típicas e várias danças realizadas com: dança com os nossos
pequeninos da creche; com as
crianças e adolescentes da sede:
Dança do Xaxado, Cacuriá, Forró
do Baião de Luiz Gonzaga e uma
Quadrilha Maluca com diversos
estilos musicais da música sertaneja e pop, mas dando ênfase
à Quadrilha Tradicional e eventos
com premiações.
PROJETO
em 2015:

MULTIDISCIPLINAR

Psicologia: Com atendimento semanal, todas as 5as feiras das 8h30
às 17h30 de 01 hora para 50 crianças,
adolescentes e acompanhamento
familiar com encaminhamentos /
triagem vindos dos educadores e
solicitação escolar / familiar que
necessitaram de atendimento: dificuldades de relações pessoais
e introspecção, desestrutura familiar, violência (social, familiar e
comunitária), agressividade, exclusão e abandono familiar, separação de pais, abuso e exploração
sexual, presença de comportamentos que causa estranheza,
dificuldades de aprendizagem,
dificuldade de fala – fator emocional e questões relacionadas
(sentimento de tristeza) por algum
fator relativo ao meio entre outras

situações. Um total de 91 atendimentos no ano em parceria com
a família.
Fonoaudiologia: Com atendimento semanal, todas as 4as feiras das 8h30 às 12h30 e 13h às
17h de 30 minutos à 01 hora para
50 crianças e adolescentes com
acompanhamento familiar que
apresentaram problemas na fala
- disfluência que dificulta a aprendizagem. Um total de 27 atendimentos no ano em parceria com
a família.
Psicopedagogia: Com atendimento semanal, todas as 4as feiras das 8h30 às 12h30 e 13h às
17h de 30 minutos à 1 hora para 4
casos de crianças e adolescentes
com acompanhamento familiar
que apresentaram dificuldades de
aprendizagem fora da idade certa
de alfabetização. Um total de 81
atendimentos no ano em parceria
com a família.
Odontologia: Com atendimento
semanal, todas as 3as e 5as feiras
das 8h30 às 10h30 e 13h30 às
15h30 com preenchimento de uma
ficha de Anamnese realizada com a
família e ficha de acompanhamento
aos atendimentos.
Os tratamentos são específicos
para: extração (restauração), obturação, tratamento de canal,
raspagem e limpeza de tártaro.
Foram realizadas ações de orientação à higiene bucal e aplicação
de flúor.
Foram 656 procedimentos/ano
com base nos relatórios de monitoramento.
3. Formação e Desenvolvimento
Toda última 6ª feira do mês os
núcleos: sede, creche e cantinho
da comunidade se reuniram para
uma parada técnica abordando a temática sobre: 1. Plano de
Ação e Cronograma Institucional;
2. Diaconia em Contexto: Reconciliação, Transformação e Empoderamento; 3. Oficina de Arte
e Terapia; 4. Capacitação em Psicotraumatologia; 5. Capacitações
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pela SME – Secretaria Municipal
de Educação conforme cronograma e agenda; 6. Capacitações
com o CRAS Capela do Socorro
em: a) Sexualidade e DST/AIDS;
b) Trabalho com Família; c) Educação Sexual – Adiar não é possível
– papel de transformação do eu e
do outro; d) Instituto Barricello Kanaan – Amor e Limite entre outros.
Ações externas como: 1. Cursos
com o Instituto Criança é Vida –
Educação Sexual de 7 a 9 anos e
2. Capacitação com a SMADS –
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com
o Seminário sobre Bullying Homofóbico na Uninove Vergueiro e
Oficinas de Elaboração de Projetos / Captação de Recursos.
4. Articulação em Rede
A Reconciliação, em parceria
com Rede de Enfrentamento da
Capela do Socorro, participou do
I Grito de Carnaval na Praça Patriarca – centro de São Paulo e na “II
Campanha de Sensibilização ao
18 de Maio sobre o Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes” .
Participamos do Fórum da Assistência Social realizado na
Câmara Municipal de São Paulo
toda segunda 2ª feira do mês e
os temas abordados: Portarias
25/30/45 e 49 SMADS/2015 vindos da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, O novo
MARCO REGULATÓRIO das Organizações Sociais, Dia Municipal
da Assistência Social – planejamento e organização do evento,
XI Conferência Regional e Municipal de Assistência Social de São
Paulo e o reajuste de 5,5 % para
as organizações conveniadas.
Participação do grupo de adolescentes em parceria com “Projeto Sexualidade, Cultura e Prevenção – DSTs/ AIDS e Gravidez
não-planejada” com a equipe do
Instituto Sedes Sapientie – capacitação, oficinas de vivências e
intervenção do Terminal de ônibus
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do Grajaú com entrega de materiais contraceptivos aos transeuntes e II Encontros de Rede no
CEU Vila Rubi.
Cantinho da Comunidade – O
Cantinho conta com 10 voluntários; o público alvo é composto por
jovens e adultos a partir de 15
anos, membros da comunidade.
Oferecemos CURSOS de Culinária (panificação e confei- taria)
com foco na elaboração de pães
integrais e artesanais, oficinas de
ovos de páscoa e truffas de chocolate, oficinas de massas com a
empresa Fleischmann, oficinas de
panetones totalizando 18 pessoas
beneficiadas pelo curso; participação na FIPAN – Feira Internacional de Panificação que acontece sempre no mês de Ju-lho; 68
participantes nos cursos de Manicure e Cabeleireiro com entrega
de certificado; As OFICINAS de
Artesanato em geral onde os produtos de artesanato são apresentados nos Bazares Institucionais
na Igreja da Paz em Santo Amaro
obteve 29 pessoas participando
das oficinas.
Com a parceria Fundação Heydenreich a continuidade da
proposta de projeto com Programa de Trabalho Educativo/
Jovem Aprendiz: 02 cursos validados MTE – Ministério do Trabalho
e Emprego 1. Curso: Auxiliar nos
Serviços de Alimentação – 31401/
CBO – 51355 validado, 2. Curso: Atendente de Lanchonete –
35048/ CBO – 513435 validado,
3. Auxiliar de Escritório, em geral/
CBO – 411005 – em processo de
validação.
Finalizamos a 2ª etapa em 2015
com participação de 31 jovens
acima de 14 anos, sendo 04 vindos do CCA e demais da comunidade. Dos 31 alunos, 09 estão
trabalhando indiretamente, pois
não foi encaminhamento do projeto
Jovem Aprendiz, mas com o curso de preparação para o trabalho
abriram-se portas para estes jovens.

Cidade Dutra I (serviço de apoio
sócio familiar) conveniado com a
Prefeitura Municipal de São Paulo
/ SMADS – Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social.
Visitas na Instituição em 2015:
No dia 29/07/2015 – visita do nosso
colaborador de longa data e atualmente nosso representante na
Alemanha o Sr. Ulrich Schwair.
No dia 05/08/2015 – Anne van
den Ouwelant retornou aos projetos parceiros onde fará capacitação da Alemanha para as organizações da IECLB no Brasil em
Traumatologia e nesta visita trouxe
o professor Lutz-Ulrich Besser do
primeiro módulo da formação em
Psicotraumatologia.
No dia 12/08/2015 – visita de intercâmbio dos jovens da Alemanha com
o Colégio Visconde de Porto Seguro,
16 alunos alemães e 01 professor.
No dia 08/10/2015 – visita do Pastor Victor Linn com grupo de 18
pessoas da Alemanha.
No dia 29/10/2015 – visita da Sra.
Helene Goetzen – Fundação Sorriso e um grupo de Amigos das comunidades da Alemanha.
Onde: Rua Hilário Ascabusi, 25 Vila São José cep. 04836-220 –
reconci@terra.com.br
Contato: Fernanda da S. Santana, Gerente Técnica; Ester Cristina
Eckel Gerente Financeira e Rolf Petermann, Presidente.
Colaboradores: 41
Beneficiados: 1.254
Agradecimentos:
A Diretoria Institucional pelo apoio, nosso embaixador Sr. Schwair
na Alemanha, doadores e amigos
da Reconciliação, a gestão financeira e técnica, aos colaboradores
e voluntários que fizeram tudo isto
acontecer.

Também tivemos o apoio das
Famílias atendidas pelo SASF
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Música
Coral Mensageiros
da Paz

Coral Madrigalchor
Humboldt

O Coral Mensageiro da Paz teve
um ano bastante produtivo em
2015, com a regência de Alexandre Leite e Solange Gonçalves.
Nossa participação se iniciou com
a Assembleia Geral no dia 8 de
março, logo depois na Sexta-feira
Santa.
Comparecemos também no MaiFest em 24 de maio, assim como
na festa anual dia 13 de setembro.
O ano 2015 culminou na nossa
apresentação no dia 24 de dezembro, o 1º Advento.
Nesse ano fizemos também visitas a outras Paróquias da nossa
Igreja. Fomos a Guarulhos, Santos e na Cantareira. Tivemos visitação de Corais em Dezembro na
Igreja da Paz, juntamente com os
corais da Mercedes Benz e da
Uni Italo e o Grupo Vocal Canto
en-Canto. Foram experiências enriquecedoras, para todos.
No início de dezembro integrantes
do coral sob a orientação do Pastor Roberto, foram ao Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
Como nos anos anteriores foi
muito emocionante, com uma
experiência inacreditável, onde
pudemos sentir a alegria dos internos e seus familiares.
Tivemos também convidados como,
o violonista Paulo Henes, solista
Solange Gonçalves, Madrigal Voz
Ativa, Quarteto de cordas com
Karin Foth, Grupo de Vozes Canto en-Canto.
Os coralistas tiveram uma participação bastante constante, (uma
média de 23 coralistas por ensaio)
mas como nos anos anteriores,
vozes masculinas estão sempre
em minorias, dificultando bastante o trabalho dos regentes.

O Madrigalchor Humboldt se encontra a partir de 2015 sob nova e
competente regência de Sérgio de
Souza. Ele já trabalhava no Madrigalchor Humboldt há mais de uma
década, onde acompanhava o
coral como pianista/organista em
todas as apresentações em São
Paulo e em nossas viagens de
concertos.
A nossa excelente ex-regente
Christel Budweg continua ativa no
coral, agora como cantora e conselheira artística.
Em 2015 o Madrigalchor Humboldt executou três concertos na
Igreja da Paz com muito sucesso:
Dia 12/04 cantamos no culto
alemão às 9h e no culto português
às 10h30 canções sacras, entre
outras “Der Herr ist mein getreuer
Hirte.”
Dia 21 /06 apresentando a Missa
Breve de Léo Delibes e canções
para o amor. Houve também a
participação de um quarteto de
cordas com melodias modernas.
Dia 29/11 o já consagrado “Offenes
Singen” = Cantem Juntos com músicas natalinas, muitas delas novas ou
pouco conhecidas do público.
Dia 05/12 um concerto de Natal,
apresentando a Cantata de J. S.
Bach BWV 142 “Uns ist ein Kind
geboren”, além de várias músicas
natalinas. Tivemos a participação
de um excelente quarteto de cordas, que apresentou o primeiro movimento do Quarteto KV 458 de W. A.
Mozart.
Dia 05/12 fizemos, como todos os
anos, uma apresentação de músicas natalinas mais tradicionais no
Lar de Idosos OASE, onde somos
sempre bem-vindos e agraciados
com um lanche, bolos e café.

Ana Cristina S.A.Pinto /
Gudrun E.Ottershagen		
São Paulo, Fevereiro 2016
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ATA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA COMUNIDADE
DE SANTO AMARO
Realizada em 8 de março de 2015
ORDEM DO DIA:
1. A Assembleia iniciou seus trabalhos às 9h10. Os participantes
assinaram a lista de presença,
receberam a minuta da AGO de
08.03.2015, a AGO de 9.03.2014
e o Relatório Anual das Atividades
Comunitárias em 2014 (Balanço
Sócio Diaconal), contendo o resumo do Relatório Financeiro do
exercício findo em 31 de dezembro.
2. O presidente, Sr. Mario Schroeder,
saudou a todos e fez uma saudação
especial às mulheres, parabenizando-as pelo Dia das Mulheres. Compondo a mesa, juntamente com
o Sr. Mario Schroeder, estavam
o Sr. Paulo Rössler, na qualidade de representante da Diretoria da União Paroquial, o Sr. Harri
Schrammel (1º tesoureiro) assim
como o P. Hermann Wille, além da
Sra. Marina Dresbach (2ª secretária
/ ata).
3. A ata da Assembleia de 2014
foi lida pela Sra. Marina Dresbach
e, tendo sido submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por
unanimidade.
4. O presidente Mario Schroeder
agradeceu a todos os membros
da comunidade pelos serviços
prestados, fazendo um agradecimento especial à Diretoria por
todos os esforços durante o ano
de 2014. Procedeu à leitura de
seu Relatório, que, aberto à apreciação, foi aprovado por unanimidade.
5. O Relatório da Tesouraria foi
lido pelo Sr. Harri Schrammel, que
comentou que 2014 foi um ano
desafiador, com copa do mundo,
mas que apesar de tudo o ano foi
encerrado com as contas rigorosamente em dia. Especial agradecimento à comunidade pelos
diversos eventos: Junifest, Bazares, Semana da Alegria, Festa da
Igreja etc. O relatório financeiro foi
aprovado por unanimidade.
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6. O Parecer do Conselho Fiscal,
assinado pelos três (3) Conselheiros,
aprovando as contas do exercício
de 2014, foi lido pelo Sr. Mario
Schroeder.
7. Em nome da equipe pastoral
P. Hermann comentou que a Comunidade de Santo Amaro é um
espaço de sustentação da vida e
da fé. Informou que durante o ano
de 2014 aproximadamente 19 mil
pessoas foram, de alguma forma
(através de batismos, casamentos, festas e sepultamentos), tocadas pela Igreja da Paz.
P. Hermann citou Guimarães Rosa
“Quem se sente responsável pela
palavra ajuda o ser humano
a vencer o mal” e completou:
essa é não só a nossa vocação,
mas é também uma alegria e um
privilégio poder trabalhar com
essa comunidade com todos os
seus dons e responsabilidades.
P. Hermann expressou profunda gratidão pela Comunidade e
em especial citou 4 mulheres: as
Sras. Traudi Schrammel, Christel Budweg, Helge Dauch e Cida
Almeida como exemplos de coragem, determinação, engajamento e contribuição social.
8. Relatórios setoriais. Sra. Mirian
Gutjahr agradeceu a acolhida do
Grupo Bororós na Comunidade.
9. Eleição para a Diretoria: Procedida a votação, a Sra. Helge
Dauch foi eleita Presidente, o Sr.
Mario W. Schroeder, Vice-Presidente, Johannes Janzen, 1º. Tesoureiro, Angelica Pondorf, 2ª.
Tesoureira,
Marina Dresbach,
1ª. Secretaria e Marli Krause, 2°
Secretaria. Eleição parcial (1/3) do
Presbitério: Procedida a votação
foram eleitos para o Presbitério,
com mandato de três anos, os
Srs. João Paulo Rossi e Thomas
Dauch. Procedida a eleição para
o Conselho Fiscal foram eleitos o
Sr. Hans Kittler, Sr. Carlos Voelckers
e o Sr. Achim Lang.
10. Após o agradecimento por
parte do Sr. Mario Schroeder pela
presença de todos e o convite
para o culto, seguido de almoço
comunitário, a Assembleia foi encerrada às 10h35.
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Investimentos 2015
• Carga de extintores – Igreja da Paz 				

R$ 1.279,00

• Troca de telas mosquiteiros - casa pastoral 			

R$ 1.300,00

• Aquisição TV – JESA 					

R$ 1.889,00

• Manutenção exaustores eólicos – Igreja			

R$ 3.200,00

SOM							
• Adequação de novos componentes ao sistema de som – Igreja

R$ 16.780,00

CLARABOIA – ante-sala Igreja					
R$ 8.114,93
• Conserto esquadrias e vidros clarabóia superior
• Reforma ante-sala								
TELHADO					

R$ 33.632,82

• Reforma de telhado com amarração de telhas - Igreja
• Reforma telhado com amarração de telhas - casa pastoral
• Reforma de telhado com substituição de ripas, telhas e colocação de sub-cobertura prédio escoteiros
• Reparo das emendas de calhas – Igreja /casa pastoral

CORRIMÃO							

• Colocação de 2º. corrimão de latão e pintura - Igreja
• Colocação de 2º. corrimão e pintura - casa pastoral
• Colocação de 2º. corrimão e pintura - prédio escoteiros

R$ 5.045,00

ELÉTRICA						

R$ 19.390,63

GÁS - casa pastoral/casa zelador/cozinha da Igreja

R$ 12.278,50

• Substituição da fiação elétrica - casa pastoral
• Substituição de tomadas e interruptores por modelos atuais – casa pastoral
• Substituição do cabo de internet por novo cabo fibra – casa pastoral
• Substituição de lustres/plafon – casa pastoral
• Reforma e substituição de fiação elétrica e tomadas - casa zelador
• Adequação fiação de antena, elétrica e tv – casa zelador
• Adequação de fiação elétrica fachada fundos – Igreja
• Substituição de 4 refletores por refletores led – entrada Igreja e quadra
• Conserto e instalação do sistema de campainhas – casa pastoral / zelador / Spielgruppe /
apartamento superior / cozinha
• Instalação refletores led – quadra

• Reforma e colocação de tubulação para adequação do sistema gás com montagem de bateria
de cilindros conforme normas vigentes ABNT
• Construção de abrigo para 4 cilindros e fechamento com portas e pintura
• Certificação RT de obra ou serviço/ CREA-SP. 			

ÁGUA								R$ 7.502,20
• Substituição 2 caixas d’água 1000lts, e base de alvenaria – prédio escoteiros
• Reparos nas tubulações caixa d’água – prédio escoteiro
• Reforma e manutenção caixa d’agua – casa pastoral
• Construção de novo ramal de águas pluviais – área de serviço casa zelador
• Construção de caixa com grelha para escoamento de águas –
área de serviço casa zelador

MUROS/PISO							

R$ 7.865,44

PINTURA							
• Pintura - fachada fundos e abrigos / área de serviço 			

R$ 1.593,90

MATERIAL CAMPANHA DO TELHADO				

R$ 1.479,00

• Aumento da altura do muro frente à Rua Dr.J. de Carvalho – casa zelador
• Construção de muro com porta de acesso à área de serviço zeladoria, e abrigo para depósito
de material de festa - área de serviço zelador
• Reparos e colocação de pedras blockets - em áreas danificadas no páteo e áreas novas
• Contrapiso com nivelamento para escoamento de água de chuva – área de serviço zelador

• Impressão de material Campanha do Telhado e cartões de agradecimento
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Valores de 2015 comparados com 2014

RECEITAS E DESPESAS ORDINÁRIAS		

2015			

2014

RECEITAS						Valores em R$		
Valores em R$
Contribuições mensais				
701.045,28		
665.678,90
Donativos de Natal					
48.768,00		
46.957,35
Recuperações de despesas				
4.451,72		
4.051,19
TOTAL DAS RECEITAS				754.265,00		716.687,44
DESPESAS						
Salários, Encargos Sociais e Benefícios		
256.492,51		
248.244,91
Subsistência Ministerial				
324.953,73		
305.145,94
Despesas c/ Autom. - Combustível / Manut.		
29.265,90		
23.707,00
Aluguéis, Impostos, Taxas				
44.402,89		
41.804,34
Luz, Água, Telefone					
39.171,29		
35.837,16
Seguros						
17.999,46		
17.494,68
Desp. c/envio corresp. - receb. contrib.		
42.457,14		
37.387,43
F. Solid/Adm. UPSP/Contrib. Sinodo IECLB		
155.464,57		
146.717,90
TOTAL DAS DESPESAS				910.207,49		856.339,36
Resultado do Exercício			
(155.942,49)
(139.651,92)
Transferido das Extraordinárias p/ Ordinárias
167.940,62		
122.000,00
Saldo transferido do ano anterior na Adm UP
(4.764,37)		
12.887,55
SUPERAVIT das Ordinárias em 31/12 na UP,
7.233,76
(4.764,37)
transferido para o ano seguinte
RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

2015			

RECEITAS						Valores em R$		
1. Donativos diversos + Ofertas			
179.810,14		
2. Result. com Festas, Bazares e Eventos		
378.243,62		
5. Demais receitas (Spielkreis/Serv. Social/pastoral carc.
121.361,55		

Var %

5,31%
3,86%
9,89%
5,24%
3,32%
6,49%
23,45%
6,22%
9,30%
2,89%
13,56%
5,96%
6,29%
37,66%

2014
Valores em R$

Var %

120.225,97
312.346,50
95.972,10

49,56%
21,10%
26,46%

6. Recuperações diversas				
16.973,25		
17.980,95
TOTAL DAS RECEITAS				696.388,56		546.525,52

-5,60%
27,42%

DESPESAS
1. Programas Culturais				
2. Comunicação					
3. Reformas - Manut patrimonio			
4. Despesas com festas, bazares, eventos		
5. Déficit Ordinárias - transf. p/ Ordinarias UP
6. Doações e auxílios					
7. Prestações serviços e gratific. a terceiros		
8. Material para escrit., limpeza, fretes, correios
9. Outras desp. (serv. social/invest autom/dizimos IECLB

9,57%
193,74%
106,42%
6,60%
37,66%
98,27%
11,73%
47,93%
-20,19%

venda livros/venda autom/alug salao/tx. casamento/ rec. financ)

desp legais/livros/mat culto-atividades/viagens/bancárias e outras)

39.200,00		
51.507,56		
115.730,54		
216.123,97		
167.940,62		
16.152,56		
20.498,51		
15.093,11		
54.301,33		

35.775,00
17.535,00
56.065,72
202.744,62
122.000,00
8.146,78
18.346,14
10.203,00
68.042,25

TOTAL DAS DESPESAS				696.548,20		538.858,51
Resultado do Exercício				
-159,64		
7.667,01
Saldos disponíveis em 31/12			
70.370,69		
70.530,33
Caixa + c/c Banco + Aplicação financeira

29,26%

Johannes Janzen - 1º Tesoureiro
Angelica Pondorf - 2º Tesoureira
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