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ANIVERSARIANTES
EM JUNHO
Feliz aniversário,
parabéns!
1 Eliza Mozer Hintz
1 Herta Kleeb
1 Victor Mauch Muneratto
2 Ana Cristina Franke Molino
3 Martha Ellern Scucuglia
3 Lis Wachtler
4 Denise Campagnuolo Larsen
4 Giane Eller
5 Nicolas Antonoff
6 Thais Müller de Oliveira
6 Ana Müller de Oliveira
7 Sandra Cristina Hodel
7 Arthur de O. N. Reichow
7 Simone Menezes F. Sander
8 Vello Kaari Junior
8 Natália Müller
10 Ronaldo Barbosa Oliveira
11 Norbert Berndorfer Rücker
11 Ricardo Jorge Jahn
12 Victor Gabriel Mohai Szabó
13 Jully Ebert Bueno
13 Evelin Schmid
14 Ivi Wachtler de Lima
14 Gilberto Schlagenhaufer
14 Sandra L. de Moraes
14 Elizabeth F. Murbach
14 Thomas Hausmann Stary
15 Horst Heinrich Reps
15 Helga Müller
15 Monika Nitzsche
16 Eudóxia Venâncio N. Vieira
16 Fábio dos Santos Martins
17 Paulo Sérgio M. dos Santos
18 Luigi Paulo Perricone
18 Michel Fernando Babler
18 Bernadete R. de Souza
19 Rebeca Coneglian
19 Margit Kalinay Relich
22 Pathiene G. Beirigo
23 Frederico Schneider Jr.
25 Raul Seifert
25 Monique Nitzsche Fogaça
26 Victor Almeida Wachtler
26 Arthur R. Martins
28 Irma Schrammel
28 Maria Alves Ferreira
28 Adalberto Mohai Szabó
28 Manuela Blank
29 Daniel Mayer
29 Hildegard Gisela Heim Frey
29 Adolfo Celso Relich
30 Nelson Schneider
30 Luciano Henrique Bello
30 Gabriela Ribeiro G. Verta

BLOG: http://paroquia-do-abcd.webnode.com SITE: http://www.luteranos.com.br

10 mil feijoadas e 100 palavras
Diácona Irma Schrammel

Esse título surgiu da reflexão de que o Centro Social
Heliodor Hesse (CSHH) é essencialmente de ação. “10 mil
feijoadas e 100 palavras” talvez simbolize a proporção
entre ação e discurso, presentes no serviço diaconal. A
produção de feijoadas durante 49 anos seguidos
provavelmente ultrapasse 10 mil, mas simboliza uma ação
coletiva, persistente e continuada. Não uma ação qualquer, mas que parte de
princípios que visam transformação, no sentido de nos tornarmos mais humanos
a nós mesmos e as pessoas que nos procuram no dia-a-dia.
Palavras? Não precisamos de tantas. Poucas e profundas quando vividas,
bastam. “Pelas suas obras os conhecereis”, diz Jesus. Podemos falar em cem
ou em “sem palavras”. Essa expressão tem soado algumas vezes em nossos
ouvidos no último mês. Embora estejamos acompanhando as pessoas
remotamente, elas sabem onde podem falar sobre suas angústias e receber
orientação neste tempo de pandemia do Coronavírus. Agradecem dizendo que
não há palavras para expressar o que sentem, em relação ao apoio recebido.
Essa atitude também enche de gratidão as pessoas que trabalham no CSHH.
Amor, gratidão e generosidade são atributos maternos, muito citados há poucos
dias por ocasião do Dia da Mães. Vivemos uma separação física, mas o coração
pode expandir seu sentimento de amor. Quando uma mãe generosa não pode
fazer mais nada palpável por seu filho ou sua filha, ela senta e ora. É mais ou
menos o que acontece conosco agora.
A pandemia nos levou para dentro de nós, para o silêncio e para a oração,
essenciais para a divina revelação do caminho a seguir. Uma forma nobre,
reflexiva e muito espiritual para comemorarmos os 50 anos do CSHH. A reflexão
”10 mil feijoadas e 100 palavras” nos convida à sintonia com a transformadora
Palavra de Deus e a trilharmos, cada vez mais profundamente, o caminho de
humanização individual e coletiva.
Em tempo: neste ano, em razão da pandemia, não teremos o tradicional Dia do

FORMAS DE AJUDAR
Neste tempos de pandemia, queremos também cumprir nosso mandato diaconal como Igreja de duas formas em especial:
Cestas básicas: Nos colocando ao lado dos que perderam o emprego
e a renda. Quem necessitar de uma ajuda, uma cesta básica, por favor, entre em
contato conosco. E quem quiser doar alguma cesta, igualmente faça contato.
Rede de Apoio: Está disponível uma Rede de Apoio sobre o Covid -19.
Ela é um espaço de escuta e de orientação para eventuais dúvidas. Psicólogos/
as, terapeutas, paramédicos/as, médicos/as e ministros/as, que gentilmente colocam-se à disposição para ajudar com respostas. Esse trabalho é coordenado pelo Núcleo de Psicotraumatologia do ABCD, do Centro Social Heliodor Hesse. Faça contato, das 09h às 18h, pelo telefone (11) 94088-5783 (Kelly), ou pelo endereço eletrônico psicotraumatologia@cshh.org.br

VOCÊ FOI BATIZADO/A AQUI?
Você foi batizado nesta fonte batismal? Em que dia e ano? Há algum versículo
bíblico em sua certidão? Quem foi o pastor/a que o batizou? Que fotos você tem
deste dia?
Envie-nos essas informações, com até 05 fotos, por e-mail: pastorabcd@gmail.com, até o dia 30 de junho. Iremos reunir todas as imagens e produzir
um texto que servirá de subsídio para um vídeo e também para uma publicação digital que reunirá a relação de todos os batismos realizados.

COMO ASSISTIR OS CULTOS VIRTUAIS
Para todos os domingos as Paróquias da União Paroquial de São
Paulo irão disponibilizar Cultos virtuais, para serem acompanhados no
celular, computador ou TV, via Youtube:
**** Orações diárias
e Cultos:
https://www.youtube.com/channel/
Centro
Social
- Feijoada CSHH
UCVrBHOj6NjfJvTO03gcKcfA
**** Salmos, hinos, mensagens, Cultos para crianças:
https://www.youtube.com/channel/UCMkaMSZwSGFiBrM1hmP_20A
Além disso, o canal no YouTube do Portal Luteranos também criou uma lista de Cultos: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLdvJgPpURpVhqp4Y5Szc3_J2aA9DkZA68
E, por fim, anunciamos que a Igreja (IECLB) tem uma página especial para que você possa acessar
e ter notícias, mensagens e meditações: https://www.luteranos.com.br/organizacao/coronavirus

CONTRIBUIÇÕES MENSAIS
cristã
continuada
A partir do batismo as pessoas fazem parte doFormação
corpo de Cristo,
da grande
família de Deus. Como filhos e filhas de Deus participam da sua causa no mundo. As comunidades, as paróquias, os sínodos, os
setores de trabalho da Igreja, com todas as suas atividades estruturadas e organizadas, integram a missão de Deus, promovendo a fé, a esperança e o amor. Para concretizar e viabilizar esta participação, a
Igreja carece de recursos financeiros.
As contribuições financeiras para a igreja são voluntárias. Elas brotam do coração das pessoas que
deleis,
alemão
levam a sua vida de fé e a sua igreja a sério. Elas não são Aulas
fixadas em
normas e regulamentos. Informamos que o boleto foi encaminhado no último dia 21 de maio pelos Correios. Quem recebeu o
boleto impresso pode utilizá-lo para fazer a sua contribuição da forma que preferir (pelos canais digitais
ou nas agências bancárias ou lotéricas). Quem não recebeu o boleto poderá solicitá-lo pelo WhatsApp,
e-mail, ou utilizar uma das opções abaixo:
OPÇÃO A - Utilizem a opção das contribuições
mensais vianacional
DOC ou TED
IGREJA EVANGÉLICongresso
depara
jovens
CA LUTERANA DE SÃO PAULO (CNPJ 61.137.543/0001-40 - Banco Itaú [341] - Ag 0057 - Cc 66066-4).
Veja no anexo acima as orientações de como fazê-lo. A informação pode ser enviada por foto via WhatsApp (94153-1428), e-mail ou telefonema. Depósitos direto na conta (no caixa do Itaú, ou no caixa eletrônico) devem ser informados, pois não há como identificar quem fez o "depósito". Transferências entre
contas do Itaú e DOC/TED conseguimos identificar todos os dados no extrato.
OPÇÃO B - Utilizem o Link de pagamento único para todas as pessoas, gerado pelo ASAAS, vinculado à cobrança da Igreja: https://www.asaas.com/c/026023069125. Na primeira tela, colocar o valor e
Casamentos
e sepultamentos
em
escolher o pagamento por boleto ou cartão.
Na segunda, Nome/CPF/celular
e e-mail.
Najunho
terceira tela,
endereço. Na quarta, GERAR BOLETO.
Observação: o relatório que recebemos irá identificar o responsável pela emissão do boleto. Caso o pagamento seja feito como contribuição para outra pessoa, precisamos ser avisados a quem se refere.
OPÇÃO C - Drive thru, como na dinâmica da vacina. É possível, mediante contato telefônico (941531428), atender pessoas, individualmente, com horário marcado, com álcool-gel e os demais cuidados.

