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Blim, blim, BLÓM Bim, Bam, Bom

A

lém de reiterarmos regularmente o nome das crianças ao
serem batizadas, a cada badalo dos sinos da Igreja da Paz,
reiteramos três nomes que reverberam a partir dos sinos.
Pois estes, por sua vez, também foram batizados e carregam um
nome: Fé, Esperança, os dois menores, e Amor, o maior. Uma alusão
a 1 Coríntios 13,13 – “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança
e o amor. Porém o maior desses é o amor”.
A maioria dos que se sentem ligados à Igreja da Paz vive fora do
alcance sonoro dos sinos. No entanto, ao ouvi-los em momentos
pontuais por ocasião de um culto, batismos, confirmação, casamento, bodas, falecimento, sua familiaridade faz reverberar em
nós a fé (blim) que mora em nós a partir das coisas boas que experimentamos no passado; a esperança (blim) de podermos esperar
coisas boas do amanhã. Reverbera ainda a inquietude do amor a
ser experimentado e realizado hoje, o maior dos três (BLÓM). O
tilintar dos sinos se traduz num pedido de dezenas de pessoas,
grandes e pequenas, jovens e idosos que, em sintonia, pedem que
PERMANEÇAM vivas entre nós estas três experiências fundamentais que qualificam e dirigem a vida.
Se existe amor a gente cuida. Com esta atitude lançamos a
CAMPANHA de RESTAURAÇÃO e RENOVAÇÃO DA IGREJA DA PAZ.
Reparem no vitral do InfoPaz (acima), algumas peças foram retiradas. Se há 50 anos tivemos a campanha dos tijolos, hoje lidamos
com pequenas peças! São 1800 fragmentos num dos vitrais. Este
montante estabelece nossa meta até o final de novembro. Para devolver cada peça ao vitral necessitamos de R$ 120,00. Esperamos
um grande número de doações que devolva o brilho a uma destas
peças, outras que dêem brilho a 10, e ainda outras que abram o
brilho de 100. Blim, blim, BLÓM!
Faça parte da CAMPANHA 50+50 com brilho. Juntos, manteremos
as paredes aquecidas e o colorido da Igreja da Paz. Desde já nosso
muito obrigado!

Hermann Wille
Pastor

S

o wie wir regelmäßig den Namen eines Kindes bei einer Taufe bedenken, haben wir auch jedem Glockenschwengel unserer drei Kirchenglocken einen Namen gegeben, der in ihrem Klang widerhallt. Denn diese Glocken sind ihrerseits ebenfalls
getauft worden und tragen einen Namen: Glaube und Hoffnung
die beiden kleineren, Liebe heißt die größte von ihnen, in Anlehnung an 1. Korinther 13,13: „Also aber bleiben Glaube, Hoffnung
und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen.“
Die Mehrzahl derer, die sich der Friedenskirche verbunden fühlen, leben außerhalb der Reichweite des Schalls der Glocken. Sie
jedoch zu bestimmten Momenten läuten zu hören, sei es ein Gottesdienst, eine Taufe, Konfirmation, Hochzeit, ein Jubiläum oder
ein Sterbefall , schafft eine Vertrautheit, die bestimmte Erfahrungen in uns widerhallen lässt: den Glauben (bim) der uns aufgrund
des Guten, das wir in der Vergangenheit erfahren durften innewohnt, und die Hoffnung (bam), dass wir von der Zukunft Gutes
erwarten können. Und natürlich das Bewegt sein von der Liebe,
die im Heute erfahren und verwirklicht wird (bom). Das Klingen
der Glocken drückt den Wunsch vieler Menschen aus, Große wie
Kleine, Junge wie Alte, dass diese drei grundlegenden Erfahrungen
von Glaube, Hoffnung und Liebe, die unser Leben bestimmen und
steuern, BLEIBEN.
Wo es Liebe gibt, da kümmern sich die Menschen. Mit dieser Einstellung starten wir die Kampagne zur Restaurierung und Renovierung der Friedenskirche. Beobachten Sie das Kirchenfenster unseres InfoPaz (oben), von dem wir einige Stücke herausgenommen
haben. Wie wir vor 50 Jahren eine Kampagne mit Ziegelsteinen
hatten, so arbeiten wir heute mit kleinen Teilen. Ein Kirchenfenster besteht aus 1800 Fragmenten. Diese Summe stellt unser Ziel
bis Ende November dar. Um ein Fragment in das Fenster zurückzusetzen, benötigen wir R$ 120,00. Wir hoffen auf eine große Zahl
von Spenden, die dem Kirchenfenster seine Ausstrahlung zurückgeben. Manche mögen das mit einem Stück tun, andere mit 10,
wieder andere vermögen sogar mit 100 Stückchen das Fenster
erstrahlen zu lassen. Bim, bam, BOM.
Machen Sie mit bei der Kampagne 50+50 mit Ausstrahlung! Gemeinsam bewahren wir Wärme und Farbe unserer Friedenskirche.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön!

A intenção de cada peça
colorida no vitral
Na última edição falamos da intenção de cada tijolo. Neste mês falaremos da perspectiva e do colorido de cada peça
encaixada nos vitrais da igreja, em alusão aos enormes desafios de persuadir materiais e outros seres humanos a cooperar
com os desígnios que nos são comuns.
Num misto de desafio e de orgulho pelo que a Comunidade é e representa, lançamos agora a Campanha de Restauração
e Renovação da Igreja da Paz, sob o lema: 50+50 com brilho! A sua adesão será decisiva. Seja um multiplicador, aborde
familiares e amigos e assim alcançaremos os objetivos que colocamos em função do jubileu. Nossos pais mostraram a
que vieram. A pedra fundamental da Igreja da Paz foi lançada no segundo domingo de setembro de 1958. No último
domingo de novembro de 1959 ocorreu o culto de inauguração. O que estava em jogo não era apenas a construção
de quatro paredes. As estruturas – da pedra fundamental ao detalhe no vitral – indicavam o modo de se colocar na
vida e de responder aos desafios à luz da comunhão e da fé. Esta é a herança que recebemos. Este é o brilho que
levaremos adiante.
500 anos do nascimento de João Calvino. Fazer menção ao jubileu é um pequeno tributo às inúmeras famílias de
procedência calvinista que, uma vez tendo imigrado e se estabelecido em São Paulo, optaram por aderir à Igreja
Evangélica Luterana. A presença destas famílias em nosso meio contribuiu decisivamente para a forma dialogal,
aberta e moderna que moldou a história da União Paroquial de São Paulo.
Damos as boas vindas ao Pastor Wolfgang Lauer que, após significativos trabalhos na Igreja da Alemanha, em
comunidades na África e em projetos da Federação Luterana Mundial, estará em nossa Comunidade para atuar
junto à equipe pastoral de forma voluntária.
A 27ª. Edição da Semana da Alegria, com 105 crianças e 70 voluntários jovens e adultos foi coroada de pleno êxito.
Ficam os nossos sinceros agradecimentos a todos (as) que contribuíram decisivamente para o sucesso da mesma.
Que mais e mais crianças e jovens possam fazer do pátio da igreja um endereço importante em suas vidas.
Lema do mês:
“Que o Deus Eterno os abençoe e os guarde; que o Deus Eterno os trate com bondade e misericórdia;
que o Deus Eterno olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.”
Cordialmente,
Hermann Wille,
Pastor

Telefones dos Pastores
P. Hermann

•

5524-1719

P. Victor

•

3791-8848

P. Roberto

•

5522-6854

P. Jörn

•

5184-0618
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500 anos do nascimento de Calvino
Em obra recente, o romancista e teólogo Klaas Huizing descreve Calvino (1509-1564) com os termos reformador, organizador,
arquiteto da fé, advogado de Deus, disciplinador e frutificador,
realçando seu legado até os dias de hoje.
Vinte e seis anos mais jovem do que Martinho Lutero (1483-1546),
o francês João Calvino também participou da Reforma protestante
ocorrida na Europa no século 16. O movimento teve origem na
crítica às práticas corruptas da igreja católica da época. Formado
em latim, filosofia, dialética e direito, Calvino escreveu obras sobre
religião: a mais famosa, “A Instituição da Religião Cristã”, foi considerada um dos principais textos da reforma. Perseguido pelo rei

católico francês, ele se exilou em Genebra, onde mais tarde remodelou a igreja e a cidade, mantida sob rígido controle moral.
De certo modo, Calvino influenciou as igrejas evangélicas espalhadas ao redor do mundo. “A igreja luterana do Brasil teve sua
origem na vinda de imigrantes evangélicos alemães, suíços, austríacos e de outros países europeus. Entre eles havia não apenas
luteranos, mas também reformados (calvinistas e zwinglianos) e
unidos (luteranos e calvinistas). A maioria das comunidades considera-se até hoje “evangélica”, termo que caracteriza o centro
da teologia tanto de Lutero quanto de Calvino”, explica Walter
Altmann, Pastor Presidente da IECLB.

Kirchen feiern 500. Geburtstag Calvins
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und der Reformierte Bund haben am Freitag, den 10.Juli in Berlin den 500.
Geburtstag des Reformators Johannes Calvin (1509-1564)
gefeiert. Calvin präge die Gesellschaft bis heute mit, sagte
Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Dies gelte insbesondere für das „Verhältnis von Religion, Politik und Wirtschaft
und die Bedeutung des Calvinismus für die Herausbildung der
modernen Demokratie“.
Der Grundsatz Calvins, dass sich aus Besitz eine soziale Verpflichtung ergebe, habe gerade in diesen Tagen Konjunktur,
erläuterte Steinmeier. Calvin habe zu seiner Zeit eine theologische und ethische Auseinandersetzung mit den Grundlagen
des Geldwesens begonnen.
Die Grundfrage, ob die Wirtschaft dem Menschen diene oder
umgekehrt, stelle sich heute mit neuer Dringlichkeit, sagte
Steinmeier. Es gehe nun darum, die Erneuerung der sozialen

Marktwirtschaft nicht nur in Sonntagsreden zu fordern, sondern engagiert durchzusetzen.
Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber, würdigte den Genfer Reformator. Er hob hervor, wie sehr das Gedenken an Calvin dazu
helfen könne, die verschiedenen konfessionellen Prägungen
des Protestantismus in ihrem Reichtum sichtbar zu machen:
„Für unseren Weg in die Zukunft wollen wir aus diesem Schatz
Gewinn ziehen.“
Calvin gilt neben Martin Luther (1483-1546) als der wichtigste Erneuerer der Kirche. Seine Theologie prägt bis heute die
evangelisch-reformierten Kirchen weltweit. Die Zahl der reformierten Christen wird von Experten auf mehr als 80 Millionen
geschätzt.
(Evangelischer Pressedienst)

Alegria em dobro
A 27ª edição da Semana da Alegria teve como tema a própria ALEGRIA
Quem passou em frente ou visitou a Igreja da Paz de 7 a 11 de
julho viu o pátio mais colorido e animado. É que camisetas de
cores diferentes vestiam pouco mais de uma centena de crianças. Explico: na Semana da Alegria, elas são separadas em cinco
grupos, de acordo com a faixa etária a que pertencem. Este ano
participaram 105 crianças de 4 a 13 anos, orientadas por cerca
de 35 jovens de 14 a 20 anos, auxiliados por mais 35 voluntários adultos. A coordenação ficou a cargo do Pastor Roberto
Baptista, que já organizou uma dezena de edições, e do Pastor
Jörn Foth, que participou pela primeira vez. As oficinas e ativi-

dades são planejadas para que a criança aprenda brincando, se
divertindo. Nesta semana, elas entraram em contato com várias
alegrias: a alegria de uma procura bem-sucedida, a alegria de
uma surpresa, a alegria de crescer, a alegria de celebrar... O tema
de cada dia é apresentado a todos durante uma celebração de
20 minutos, logo no início da manhã. Em uma ocasião, as crianças fizeram um retrato falado de Deus, que foi traçado no papel
pelo chargista Gus Villa. Na hora de perguntar como era a boca,
muitos gritaram: sorrindo! Uma perfeita compreensão da canção
Deus que ri. A música foi um ponto alto. Tivemos 20 canções no

Palmas para o
A homenagem é para todos, mas abrimos o microfone para duas
das mais fiéis participantes da Semana da Alegria.
Voluntária há 25 anos, Alexa Schmidt faz de tudo um pouco:
“Fico na cozinha, no pronto-socorro, na portaria. Faço questão de
entregar as crianças em segurança para os pais na saída. É nessa
hora que percebo a felicidade das crianças e recebo o agradecimento dos pais, que sabem que os filhos foram bem-cuidados, em
um ambiente seguro e amistoso”.
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repertório, além de adaptar Alegria, do Cirque de Soleil, também
escrevi três letras de música”, conta o Pastor Roberto. “Ao longo
do dia, as crianças fazem um rodízio entre a sala do grupo, o
pátio, a quadra e as oficinas de música e teatro”, explica ele. “A
participação e o envolvimento dos jovens é parte fundamental
do sucesso da semana”, conclui. Já o Pastor Jörn ficou impressionado com o trabalho de equipe que possibilita a feitura de
um evento deste porte. “Eu percebi que muitas crianças já participavam pela quarta ou quinta vez, isso é uma continuidade
que passa uma ligação positiva e emocional com a igreja. Eles

os voluntários!
Depois de 27 anos comandando as panelas da cozinha da Semana
(e nos principais eventos da Igreja da Paz), Ilse Eckel já se considera uma avó postiça e se diverte: “É tão gratificante que para
mim é como estar em casa, fazendo comida para os meus filhos.
Com a diferença que ali são as crianças, os jovens, os pastores
e outros voluntários, o que dá umas 160 refeições. Mas muitas
mães vêm perguntar receitas ou saber como conseguimos que os
filhos aprendessem a gostar de comer salada!”

sempre vão lembrar que a Igreja da Paz é lugar de brincar, de
ser feliz”, comentou. Seus filhos, Philipp e Lorenz, de 12 anos,
gostaram muito da mistura de atividades lúdicas, esportivas e das
conversas com o pessoal que também dá orientação na reconciliação do menor. “No ano que vem, eles querem ser orientadores
para os amarelos, o grupo das crianças de quatro anos”, contou o
Pastor Jörn. Depois de um animado encerramento no sábado, as
crianças ainda se apresentam de forma descontraída no culto de
domingo, oferecendo para a comunidade uma pitada do que foi
a diversão durante a semana.

4 Fragen

4 perguntas

an Wolfgang Lauer, Pastor im Ehrenamt in der Frie- para Wolfgang Lauer, pastor voluntário na Igreja da
denskirche, der, bevor er in den Ruhestand ging, in der Paz que, antes de se aposentar, foi pastor na Igreja da
Friedenskirche in Hemmingen bei Hannover tätig war.* Paz em Hemmingen, perto de Hannover. *
Wie sind Ihre ersten Eindrücke von São Paulo und von der Igreja
da Paz?
Die Stadt hat mich von Anfang an fasziniert. Die Lebendigkeit des
Alltags und die Freundlichkeit der Menschen erinnern mich an Afrika, wo ich lange gelebt habe.
An der Friedenskirche gefällt mir die offene Einstellung und die
Tatsache, dass die Menschen hier so selbstverständlich und ohne
Allüren zu ihrem Leben als Christen stehen.
Welche Tätigkeit haben Sie in Afrika ausgeübt?
Ich war fünf Jahre als Gemeindepastor in Südafrika tätig. Zur Zeit
des Apartheid-Systems war ich der erste Weiße, der in einer schwarzen lutherischen Kirche ordiniert wurde. 1977 wurde ich als „Kommunist“ deportiert, weil ich mich gegen das von Weißen dominierte
Regime wendete. Nach meiner Zeit in Südafrika war ich dann als
Programmdirektor des Lutherischen Weltbundes für Flüchtlingsund Sozialarbeit tätig. Diese Arbeit führte mich nach Simbabwe,
Sambia, Botswana und Tansania.
Haben Sie aus dieser Zeit besondere Erinnerung?
Mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ brachte man den Menschen bei,
wie man Brunnen baut. So entstanden 7000 Brunnen in
Simbabwe. Dadurch brauchten die Frauen nicht mehr
8 oder 10 km zur nächsten Wasserstelle zu gehen und
hatten mehr Zeit für die Familie. Aber es gab auch Gefahren. Als Sicherheitsmaßnahme fanden wir z.B. einen
Weg, wie uns die Post über die kubanische Botschaft zugestellt werden konnte, denn die hatten Detektoren für
Sprengstoff. Ein Freund von mir, ein anglikanischer Priester,
wurde bei einem Briefbombenanschlag schwer verletzt.
Was sind die Merkmale einer glaubwürdigen Kirche?
Kontaktfähigkeit,
Kontaktfreudigkeit, Nähe zu den
Menschen und dass man
sie als Mensch wahrnimmt und akzeptiert.
* Das Interview führte Pastor
Jörn Foth

Quais as suas primeiras impressões de São Paulo e da Igreja da Paz?
A cidade me fascinou desde o início. A animação do dia a dia e a simpatia das pessoas me fazem lembrar a África, onde vivi por muito tempo.
Gosto da postura aberta da Igreja da Paz, e aqui as pessoas encaram com
naturalidade e simplicidade sua vida como cristãos.
Quais suas atividades na África?
Fui pastor durante cinco anos na África do Sul. Na época do Apartheid,
fui o primeiro branco ordenado em uma igreja luterana negra. Em 1977,
fui deportado, taxado de “comunista” por ter me voltado contra o regime branco dominante. Depois da África do Sul, dirigi o programa da
liga mundial luterana para refugiados e trabalho social. Esse trabalho me
levou ao Zimbabue, à Zambia, Botswana e Tanzania.
Tem lembranças marcantes dessa época?
Dentro da meta “ajuda para autoajuda”, ensinamos a construir poços e
assim foram abertos 7000 poços no Zimbábue. Assim as mulheres não
precisavam andar de 8 a 10 km para a bica mais próxima e tinham mais
tempo para a família. Mas também havia ameaças. Como
precaução, achamos, por exemplo, um meio de receber o correio pela embaixada cubana, pois eles
tinham detectores para explosivos. Um amigo
meu, pastor anglicano, se feriu gravemente ao
receber uma carta-bomba.
O que determina a confiança dos indivíduos
em uma igreja?
Capacidade e alegria no contato, proximidade
com as pessoas e que elas sejam valorizadas e se
sintam aceitas.
* Entrevista feita pelo Pastor
Jörn Foth
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Avisos
PazNet - Novos módulos:

Noite Musical

1 . Curso para iniciantes (Windows, Word, introdução à internet)
2 . Curso básico (Windows, Word, Powerpoint, internet)
3 . Curso de avançado (Windows, Word, Powerpoint, Excel e internet)
4 . Curso de Internet
5 . Curso de Fotografia Digital

1º de agosto, às 19h30

Cursos a partir de R$ 25 por mês, mínimo de 7 participantes por turma.
Inscrições a partir do dia 20/07 na secretaria da Igreja a Paz, falar com Nilsa
ou Dirk (5181-7966). Início dia 10/08/09 turmas de manhã e à tarde.

pelo tel: 11-5611 0486 e/ou

na Capela de Cristo
Música: Canto e Piano
Delícias: Sopas, Vinhos, Pães
Maiores informações
e-mail: capeladecristo@luteranos.com.br

Vida e Religião
O seminário para a Comunidade

8 encontros para repensar
sua relação com a fé cristã.
Apresentação multimídia!
Terças-feiras,
dias 11, 18, 25 de Agosto,
dias 01, 08, 15 e 22 de Setembro,
das 19h45 às 21h30,
na Igreja da Paz.
Encerramento: 29 de Setembro.
Inscrições na secretaria da Igreja da Paz
e maiores informações com P. Hermann.

Você gosta de cantar?
Gostaria de passar 2 horas por semana com alegria e leveza? Venha participar do Coral MENSAGEIRO DA PAZ
Os ensaios acontecem às terças-feiras, das 20h às 22h, na Igreja da Paz.
Primeiro ensaio depois das férias na terça-feira, dia 28 de julho! Faça parte deste grupo. Para maiores informações
entre em contato com a Secretaria da Igreja ou ligue para Erika Conradt: 5686-6997 ou Sra. Gudrun: 9253-8945

Lesezirkel “WELTBILD”
Entrega de revistas alemãs a domicílio todas as 4a feiras: locação a partir de R$ 5. Aproveite! Temos: STERN, BUNTE, DER
SPIEGEL, NEUE POST, NEUES BLATT, TINA, FRAU IN SPIEGEL, FOCUS etc. Também vendo revistas novas com 15% de
desconto! Lazer a todos que valorizam a cultura alemã. Tel.: 5928-2105 e cel.: 9560-6933, com Peter Savin.
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Agenda dos Cultos de Agosto
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
2

Idioma
Alemão

Horário		
9h(*)		

Celebrante
P. Jörn

Português
Alemão
Português
Alemão
Português
Alemão
Português
Alemão
Português

10h30(*)
9h		
10h30		
9h(*)		
10h30(*)
9h		
10h30		
9h		
10h30		

P. Roberto
P. Jörn
P. Hermann
P. Jörn
P. Victor
P. Victor, P. Lauer
P. Hermann
P. Jörn
P. Roberto

					

9
16
23
30

Tema / Participação
Matthäus 5, 13-16 – “Nicht Nichtsnutz und nicht
Mauerblümchen – die Bedeutung eines Christenlebens”
João 6, 24-35 – “Pão da vida”
Matthäus 25, 14-30 – “Das Beste aus sich herausholen”
Mateus 25, 14 – 30 – “Qual é o seu capital inicial?”
Lukas 19, 41-48 – “Shalom: Der Kampf um den Frieden”		
Lucas 19,41-48 – “Pressentimento”
Lukas 18, 9 - 14 – “Gottes Elite”
Lucas 18, 9 – 14 – “Cada um faz o que pode”
Markus 7, 31-37 – “Glauben Sie an Wunder? ”
Marcos 7,1-8 – “De dentro pra fora ou de fora pra dentro?”

Beneficência Alemã
Dia
9
23

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30

Celebrante
P. Jörn, P. Lauer
P. Victor, P. Lauer

Igreja Escandinava
Dia
16

Idioma
Português

Horário
11h

Celebrante
Bispo Glauco

Tema / Participação
Salmo 34 – “Busquem a paz com perseverança”

Capela de Cristo – Campo Grande
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
2
Português
10h15(*)
P. Matthias
9
Português
10h15
Célio Silva
16
Português
10h15
P. Matthias
23
Português
10h15
P. Matthias
				

Festa da Igreja da

Tema / Participação
João 6, 24-35 – “Como satisfazer nossa fome e sede de Deus?”
9º Domingo após Pentecostes
João 6,51-58 – “A Ceia alimenta fé, esperança, amor e vida”
CULTO FESTIVO E FESTA DA FEIJOADA
Efésios 6,10-20 – “Dicas e ordens para uma vida na luz”

Anote na sua agenda

13 de Setembro
10h30 Culto Festivo com a participação
do Coral Mensageiro da Paz

Ofícios
Batismos:

Laila Schalldach Wiemer • Anita Schalldach Wiemer • Theo Oliveira de Almeida • Laura Carvalho Gesswein
Beatriz Belaparte Favero

Benção Matrimonial: Alexandre Cea e Ester Cristina Eckel • Cleiton A. Queiroz Santos e Gisele Bruhn • Eduardo Pulter e Karen Leite Bueno
Bodas de Rosas:

Horst Totzek e Eloisa Ribeiro • Roberto Clapés Margall e Soraya Abbes Clapés Margall

Sepultamentos:

Ernesto Müller, 74 anos • Heinz Zacher, 95 anos

