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A inauguração da Igreja da Paz, no primeiro Domingo de Advento, reuniu centenas de visitantes de todos os bairros da
cidade e de fora dela. Entre os que compareceram estava o Pastor Presidente Begrich, os pastores da cidade de São Paulo
e imediações, o representante oficial do
Consulado Geral da Alemanha, das igrejas amigas e das corporações.
Após o canto e a oração em frente à porta da igreja, o arquiteto, Dr. Paulus, autor
do projeto e executor da obra, passou as
chaves ao Presidente da Comunidade,
Sr. Edgar Bromberg, que as entregou ao
Pastor Begrich, representante do Distrito
Eclesiástico, que as colocou nas mãos do
pastor local, Friedrich Zander. Este, por sua
vez, as entregou a Sra. Gisela Sandri que,
num gesto solene, descerrou as portas da
igreja. Um cortejo festivo conduziu os ornamentos até o altar.
Os corais da Comunidade e da Casa Heydenreich entoaram o
hino “Alma Bendize o Senhor Poderoso da Glória”, acompanhados pelos Trombones de Assis. Assim foi aberta a celebração
festiva na bela e funcional igreja. Na prédica inaugural, o Presidente da Confederação Sinodal, Dr. Schlieper, do Rio de Janeiro,
destacou que a igreja nova, resultado de muito trabalho e sacrifício, representava um presente pré-natalino.
Extraído do relatório do P. Zander por

Am 1. Advent versammelten sich Hunderte von Besuchern aus allen Bezirken der
Stadt und darüber hinaus zur Einweihung
der Friedenskirche. Unter den Erschienenen waren Präses Begrich, die Pfarrer
der São Paulo-Gemeinde und Umgebung,
Vertreter des Generalkonsulats, der befreundeten Kirchen und Vereine.
Nach Chorgesang und Gebet vor der Kirchentür übergab der Architekt Dr. Paulus,
der den Bau entworfen und ausgeführt
hatte, den Schlüssel der Kirche dem Vorsitzenden der Kirchengemeinde São Paulos,
Herrn Edgar Bromberg. Dieser reichte ihn
Präses Begrich, als dem zuständigen Vertreter des Kirchenbezirks. Von ihm erhielt
der Seelsorger der Ortsgemeinde, P. Zander,
den Schlüssel, der ihn Frau Gisela Sandri
aushändigte, die die Kirche aufschloss.
Im feierlichen Zuge wurden die Altargeräte in die Kirche getragen und niedergestellt. Der Kirchenchor und der Lutherchor des
Heydenreichhauses sangen. Der Choral “Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren...” gemeinsam gesungen und von
den Posaunenbläsern aus Assis begleitet, eröffnete die Feier
in der schönen zweckmäßigen Kirche. In seiner Einweihungspredigt (in der Landessprache) wies der Präses des Bundes der
Synoden, Dr. Schlieper aus Rio de Janeiro, darauf hin, dass die
neue Kirche, das Ergebnis treuer Zusammenarbeit und Opferbereitschaft, ein vorweihnachtliches Festgeschenk sei.

ocasião do vigésimo aniversário
da Igreja da Paz

Auszug aus dem Bericht
zum 20. Geburtstag der
Friedenskirche

Expressão afirmativa
da vida
“Nem puritana, nem algo forçado, uma igreja atual deve ser simples; também não destituída de imagens, ela deve ser expressão
afirmativa da vida. Justamente por causa de uma existência sombria, ela deve ser alegre, representado um mundo de ideias que
enaltecem o coração. Mesmo que outros evitem os altares, os maculem ou até os destruam, igrejas existirão em todo lugar onde o
espírito vivo da pregação anuncia a palavra de Deus, animando a
reunião daqueles que estão a procurar.” Günther Paulus, arquiteto
responsável pelo projeto e execução da Igreja da Paz.
É com grande alegria que presenteamos aos membros, amigas e
amigos a Igreja da Paz esta edição especial no mês do aniversário
dos 50 anos da Igreja da Paz. Na diversidade das pessoas mencionadas e não mencionadas, nos acontecimentos na linha do tempo
e nos depoimentos temos o colorido das peças que compõem os
vitrais que irradiam para fora e para dentro a noção de que somos
um belo e expressivo mosaico de Deus.

Campanha de
Restauração e Renovação
da Igreja da Paz
Até o final de outubro alcançamos 2/3 da meta inicial. Este indicador é significativo e animador. Demonstra concretamente
a resposta favorável dos membros e amigos da Igreja da Paz.
Somos imensamente gratos por todas as contribuições recebidas até hoje!
Este resultado, avaliado cuidadosamente pela diretoria, autoriza-nos fazer um segundo mutirão com o seguinte apelo: uma
1/3 parte não há de faltar!
O que falta? O piso novo para o pátio e a pintura externa da
igreja. Custo destes dois últimos itens: 110 mil reais.
Assim tomamos a liberdade e enviamos, mais uma vez, o boleto
adicional da campanha acompanhado pelo postal. Contamos
com a sua ajuda neste momento especial para a nossa Comunidade!
Na festa do jubileu, em 29 de novembro, o colorido do vitral
magnético será um testemunho visível desse nosso esforço redobrado por mais 50 anos com brilho.
Desde já nosso muito obrigado!

Que, em 2059, aos 100 anos, alguém possa ler a frase do arquiteto
a respeito de ‘como uma igreja atual deve ser’. E que estas palavras
despertem, como despertaram em nós, um sentimento de identificação que reconhece, no jeito e na forma da Igreja da Paz, esse
lugar sempre atual.
Paz e bem,
Hermann Wille
Pastor
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A nossa
igreja em
arte e verso
Fábio, filho de Male e Rudolf, neto de Friedrich e Liselotte Zander, na época com 15
anos, pegou papel e giz de cera e, no dia
do aniversário de sua avó, em alguns minutos, reconfigurou a Igreja da Paz em sua
gravura. Em seguida, com a mesma naturalidade, entregou-a como presente para
a avó. A gravura despretensiosa dá o que
pensar. Os pintores cubistas costumavam
reordenar os motivos de suas pinturas para
realçar aspectos que, por serem familiares, não surpreendiam mais. Reparem no
arco da face do altar, no desenho de Fábio,
voltado para fora. Em destaque atrás da
cruz, a borda superior de um livro aberto, a
bíblia, com uma envergadura maior do que
a própria torre da Igreja.
“Céus e terra poderão passar,
mas as minhas palavras não passarão.”
Mateus 5,18
Para além da torre que nos mostra onde está
a Igreja da Paz, das paredes que abrigam os
momentos significativos de nossas vidas,
temos algo que se estende como um arco
que não é limitado pelo tempo e espaço.
Sob este arco da graça de Deus, sentimo-nos
seguros não importa onde estivermos.
“Aqui é o nosso lugar. Aqui podemos falar
e ouvir. Podemos perguntar tudo. E tentar
responder a partir de nós mesmos. Podemos
participar e construir com ideias próprias.
Também podemos apenas ficar sentados,
ouvindo e recebendo. Aqui encontramos
portas abertas e podemos, se possível, abrir
as nossas portas para outros. Aqui encontramos espaço para orar e adquirir novas
forças. Podemos aprender algo mais e passar adiante nossas experiências. Este é o
nosso lugar. Esta é a nossa igreja.”
Sabine Dauch dedicou estes versos à Igreja
da Paz por ocasião do seu 90º aniversário.

Entre tantos rostos que caracterizam a fisionomia da Igreja da Paz, mencionamos,
por exemplo, Friedrich e Liselotte Zander,
Günther e Sabine Dauch, Magdalena Lickel,
Hans Hanser, Carlos Wunderlich, Friedrich
Schendel, entre dezenas de outros que
deveriam ser mencionados. Juntos, determinaram a envergadura da Igreja da Paz,
também o tamanho da nossa gratidão por
estas mulheres e homens que Deus colocou
na história da nossa Comunidade. Não nos
interessa tanto o tempo – apenas o “espaço” mantido e marcado por pessoas. Um
espaço que nos define e desenha.

“Deixei uma parte inacabada porque a vida da
Igreja é assim: outros virão e puxarão novos
fios. A beleza reside no fato de que nem todos

Hermann Wille
Pastor

os fios foram amarrados nestes 50 anos, muitos serão acrescentados no futuro.”
Ana D’Ávila, coordenadora dos cursos de tear.

1959

Fatos e pessoas que marcaram a história da Ig
1959 Inauguração da Igreja

1959 Fundação do Grupo de
Mulheres de Santo Amaro, por
ocasião da visita da coordenadora nacional da OASE,
Sra. Elbeth Rotermund. Em
1975 foi fundado o Grupo de
Mulheres de língua portuguesa, por iniciativa de Rosangela
Sperb. Ambos os grupos foram
decisivos para os trabalhos da
comunidade e da Entidade
OASE.
1960 A fundação do Grupo
Escoteiro Bororós ocorreu
por solicitação do Sr. Herbert
Mielenhausen. Em 1968 foi
fundado o Grupo de Bandeirantes. Ambos os ramos se
desenvolveram surpreendentemente bem, tornando-se um
dos maiores grupos do Brasil.

1964 Colocação dos 3 Sinos,
no domingo de Ramos.
Esperança (360 kg) conclama:
‘Vivam alegres com a esperança que vocês têm; tenham
paciência nas dificuldades e
nunca deixem de orar.’
Romanos 12,12
Fé (470 kg) recebeu o lema:
‘Que, por meio da fé, Cristo viva nos seus corações,
para que vocês, com raízes e
alicerces profundos no amor,
compreendam bem...’
Efésios 3,17
Amor (760 kg): ‘Agora, pois,
permaneçam a fé, a esperança
e o amor, porém o maior deles
é o amor.’
1 Coríntios 13,13

Organistas nesses 50 anos:
Carlos Wacyk, Walter Gauss,
Rolf Herbert Ett, Martha Ziller,
Sergio de Carvalho, Hans Spring,
Telma da Cruz Clementino,
Kenny A.S. Pereira e Josinei
Godinho.

1971 Sr. Schoeber, presidente
da organização ecumênica
Pão para o Mundo, profere
palestra ‘Tarefa diaconal e
social da comunidade’.
A Semana Ecumênica pela
Unidade dos Cristãos contou
com a presença de integrantes
de diversas confissões e 14
pastores.

1972 Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, palestrante convidado. Tema: ‘A descoberta da
felicidade através do serviço’.

1965 Apresentação do
primeiro órgão eletrônico, no
domingo de Pentecostes.
Em 1985 foi construído, após
intensa campanha, o órgão de
tubos. Restaurado pela equipe
do Sr. Abel Vargas no primeiro
semestre de 2009, foi reinaugurado no culto festivo no dia
13 de setembro.

1968 O Concílio Constituinte
da IECLB, na Igreja da Paz,
tornou-se um marco, uma
referência para um novo
momento de presença na cena
brasileira. O discurso e a ação
de uma igreja nacional encontram uma forma de articulação por meio de comunidades,
distritos e regiões eclesiásticas
em todo o país.
1970 Com a vinda do Pastor
Ulrico Sperb, passa a ser
implementado o trabalho
bilingue.

1975 Despedida do P. Zander
após 21 anos de dedicação à
Comunidade de Santo Amaro,
contando com o incansável
empenho e generoso carisma
de Liselotte, sua esposa. Foi
sucedido por Martin Hiltel.

Pastores na história da Comunidade: Friedrich Zander, Ulrico Sperb, Martin Hiltel, Waldir Schubert, Carlos Moeller, Hermann Wille, Walter Rosenbaum,
Eugenio Foeringer, Dirk Oesselmann, Martin Merklein, Cláudio Kupka, Victor Linn, Wilhelm Nordmann, Ullfert Stradmann, Andrea Mühlhäusser, Roberto
Natal Baptista, Jörn Foth. Pastores colaboradores: P. emérito Georg Weger, Rev. Glauco Soares de Lima e Wolfgang Lauer.
Secretaria: Ilse Seehagen, Eunice Bazolli, Eliana Häberlin, Helmut Böttiger, Nilsa Cerny, Irene Ingenleuf, Anne Cristina Hiltel, Eleonora Wlassak e Stephan
Pabel.
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2009

reja da Paz de 1959 a 2009
1983 Além do coral da
Comunidade, o Mensageiro da
Paz, atuam regularmente nas
celebrações da Igreja da Paz
os músicos Teresa Longatto,
Mônica Vasques, Christel
Budweg, Rodrigo Vitta, Ricardo Barbosa, Hermes Coelho,
Sergio Assumpção, Solange
Gonçalves, Alexandre Leite,
Joseli M. Antonio, Leonardo
Martinelli, Paulo Hennes, Karin
Foth, Orlando Beyerstedt.

5.432 batizados

4.088 confirmandos

1991 Foi inaugurada residência,
atual sede do PraXis e a edícula da Igreja da Paz.
1999 Consolida-se na igreja o
trabalho a favor da promoção
da cidadania, firmando-se o
conceito Comunidade Cidadã,
nas palavras do ex-presidente
Peter Dauch.
2004 No dia 14 de setembro,
o pastor presidente da IECLB,
Dr. Walter Altmann, recebeu
o repórter Ernesto Paglia, da
Rede Globo, para uma entrevista sobre participação política, a ser exibida na cobertura
das eleições municipais.

1983 Primeira Semana da
Alegria. Até o ano de 2009,
um total de 2.500 crianças
e jovens já passaram pela
marcante experiência.
2000 A Fundação Religiosa
Heydenreich atualiza com a
Igreja da Paz relações de mútua
confiança, definindo prioridades que favorecem diversos
setores de trabalho da Igreja
Evang. Luterana de São Paulo.

1983 Aos 500 anos do
nascimento de Martim Lutero,
aconteceu o “Encontro com
Lutero”, ciclo de conferências
e debates sobre sua vida e a
obra. Entre os principais palestrantes, o Dr. Milton Schwantes e o Padre Julio Munaro.

2004 Primeira audição da
nova versão do oratório Sete
Palavras de Cristo na Cruz,
Opus 315, de Amaral Vieira.
O concerto integrou os dois
cultos na Sexta-Feira da Paixão, dia 9 de abril. Contou com
a Orquestra de Câmara MusipaZ, o Coral Mensageiro da
Paz, o organista Nelson Silva e
o barítono Fernando de Bona
como solista, sob regência do
maestro Rodrigo Vitta.

2.095 casamentos

2005 Debate Tolerância e
Religião, em comemoração ao
Dia da Reforma, com presença
do Dr. Gottfried Brakemeier,
ex-presidente da IECLB e da
FLM (Federação Luterana
Mundial) e do psiquiatra e psicanalista Dr. Maurício Garrote.
O Instituto PraXis promove
o ciclo de debates retomando a tradição da Academia
Comunitária dos anos 60 (P.
Neisel) e 80 (P. Martin Hiltel
e Presidente Günther Dauch e
Ingo Plöger)

2009 No ano do jubileu, a
campanha 50+50 com brilho
mobiliza a comunidade para
uma ampla reforma da igreja.

2005 As Quintas Musicais
marcaram época, com uma
sequência de 33 momentos
musicais. “Alguma Coisa
Acontece” e “Tudo que move
é sagrado” foram alguns dos
temas.

Presidentes: Hans Rieckmann, Edgar Bromberg, Roberto Zietemann, Hans Schreen, Karl Erich von Scheibler, Herbert Vogt, Walter Grottke, Günther Wolfsohn,
Günther Dauch, Ingo Plöger, Durval Nogueira de Almeida, Ingrid Helge Dauch, Heiner Dauch, Peter Dauch, Rolf Herbert Ett, Mário Schroeder.
Colaboradores: Oskar e Iria Zachariatas, Helga e Jorge Fouquet, Herbert Maier, Arno e Gladys Seifert, Anita Schiller, Pedro Rocumback, Elisabeth e Oscar Littig,
José Pinheiro, Vilma Rainberg, Orminda G. Pereira, Leila B. do Carmo, Elisabeth e Hugo Camacho, Dirk de Mello, Raquel Andrade, Maria de Jesus Machado,
Zenilson dos Santos, Geralda P. de Freitas, Antônio Nonato Filho, José Raimundo da Rocha e Avelino Schiller.

Visões 50 + 50 com brilho
Perspectivas de futuro na voz de Pastores e Presidentes
“Quanto mais autonomia, tanto mais
responsabilidade e assim mais segurança
nas bases da nossa Igreja. Quanto mais
vivência, tanto mais entusiasmo e satisfação na vida comunitária e, consequentemente, mais comunhão.”
Dr. Günther Dauch, ex-presidente da
Comunidade e UP, no Boletim Informativo
de 2 de julho de 1986.

“O que mais me impressiona não é ver uma
igreja crescer numericamente, mas sim
até que ponto ela influencia a sociedade
em que está inserida.”
Glauco Soares de Lima, ex-bispo primaz da
Igreja Anglicana, 2009.

“Eu vejo a nossa igreja mudando constantemente e seu futuro depende dos
seus membros... e em 50 anos ela estará
mais comunicativa e prestando auxílio
não só aos que precisam, mas aos que
desejam ter um ponto de apoio.”
Mario Schroeder, presidente, 2009.

guração
P. Friedrich Zander, no culto de inau
1959.
de
mbro
nove
de
da Igreja da Paz, em 29

„Für die nächsten 50 Jahre sollte unsere
Gemeinde keinesfalls der Versuchung
unterliegen, mit der Masse mitzulaufen.
Jesus - und vor allem, was er in der
Bergpredigt sagt, sollten die Grundlagen der kirchlichen Arbeit sein. So wird
es gelingen, den Menschen eine geistliche Heimat zu bieten und gleichzeitig ein
Ort zu sein, an dem Zweifler und Außenseiter sich akzeptiert fühlen. Die Kirche
sollte immer den schmalen Weg suchen,
niemals den breiten.“
Günther Wolfsohn, 11 Jahre lang Präsident der
Friedenskirche.

“O grande diferencial da Igreja da Paz é,
nos dias atuais e também para o futuro,
o acolhimento e a integração de todas
as ideias sérias num ambiente meditativo,
calmo e realista. Martim Lutero, na sua
procura por inovação com bom senso,
nos mostrou o caminho.”
Rolf Herbert Ett, ex-presidente, 2009.

“Algumas décadas se passaram desde
a inauguração da Igreja da Paz. Não é
um caminho tão longo assim, mas nessa
nossa época tão apressada, não deixa
de ser suficientemente significativo para
segurar acontecimentos e os comunicar
para a posteridade. Jubileus são, via de
regra, festas de recordações. Festas de
Igreja, no entanto, devem ser mais do que
um olhar para trás. A comunidade sempre
estará aberta para fora e para a frente,
enquanto reivindicar para si ser Igreja de
Jesus Cristo.”
P. Friedrich Zander, 1979.

“O que me impressionou na Igreja da Paz
é a sua postura aberta. Aqui as pessoas
encaram com naturalidade e simplicidade
sua vida como cristãos. Existe alegria no
contato com o outro. A proximidade entre
as pessoas, sua valorização e aceitação
são aspectos fundamentais, no presente
e no futuro.”
Wolfgang Lauer, pastor voluntário, 2009.

Foto aérea da Igreja da Paz feita em agosto de 1989.

“Que esta Casa de Deus possa
e
viabilizar um espaço para o ensino
to,
Cris
em
viva
o exercício de uma fé
de
tornando-se um ponto de encontro
grande abrangência.”
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Avisos

Festa do
Jubileu 5O anos
Domingo,
22 de novembro, após o
culto das 10h30.
Autógrafos e coquetel.

A Igreja da Paz e a autora,
Vera Cristina Weissheimer,

“O mosaico
de Deus”
Domingo, dia 29 de novembro de 2009

têm o prazer de convidar para a

10h30 Culto Festivo com Coral Mensageiro da Paz
em seguida, almoço (comida alemã), café e bolo.

apresentação do livro

Programa Cultural:

“Eu vi as tuas lágrimas”.

16h - Coral do Colégio Visconde de Porto Seguro
17h - Coral da USP

Grande Bazar

de Arte e Natal

Muitas ideias de presentes.
Almoço, café com bolo e sonhos quentinhos.
6ª feira, 27/11, das 16 às 20h
Sábado, 28/11, das 10 às 18h
Domingo, 29/11, das 10 às 18h

Sábado, às 16h, Coral com Solange Gonçalves e
às 17h, Madrigal Voz Ativa.
Domingo, às 10h30, Culto de Advento com Coral Mensageiro da Paz.

Großer Weihnachts-

und Kunstbazar

Viele wunderschöne Geschenkideen.
Mittagessen, Kaffeestube und frischen Berlinern.
Freitag, 27.11., von 16 bis 20 Uhr
Samstag, 28.11., von 10 bis 18 Uhr
Sonntag, 29.11., von 10 bis 18 Uhr
Samstag um 16 Uhr, Chor mit Solange Gonçalves und
um 17 Uhr, Madrigal Voz Ativa.
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Agenda dos Cultos de Novembro
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
Tema / Participação		
01
Alemão
9h(*)
P. Jörn
Matthäus 5, 38-48 – “Auge um Auge, Zahn um Zahn		
				
Wie kann man sich friedlich wehren?
Português
10h30(*)
P. Roberto
Marcos 12, 28-34 – “Amor como síntese da fé”		
08
Alemão
9h
P. Jörn
Lukas 17, 20-24 – “Kurzsichtig – Weitsichtig – Einsichtig“
Português
10h30
P. Hermann
Mateus 5, 1-10 – “Um manifesto pela preservação da vida!”
15
Alemão
9h(*)
P. Wolfgang, P. Victor
Matthäus 25, 31-46 – “Hungrig durstig fremd nackt krank 		
				
gefangen - unser Gott?”
Português
10h30(*)
P. Victor
Mateus 25, 31-46 – “Seguir assim, como sempre. 			
				
Até quando?“
22
Alemão
9h
P. Jörn
Ewigkeitssonntag - Matthäus 25, 1-13 – “Verschlafen“
Português
10h30
P. Hermann, P. Victor
Domingo da Eternidade		
				
Apocalipse 21, 1-6 – “Viver e morrer sem declinar”
29
Não haverá culto em alemão			
Português
10h30
P. Hermann, P. Roberto
Festa do Jubileu 50 anos		
			
P. Jörn, P. Victor
“O mosaico de Deus“ - 1º Domingo de Advento

Beneficência Alemã
Dia
08
22

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30(*)

Celebrante
P. Jörn
P. Victor, P. Hermann

Igreja Escandinava
Dia
15

Idioma
Português

Horário
12h

Celebrante
Bispo Glauco

Tema / Participação
Salmo 16 - “Na escura noite o meu coração ensina”

Capela de Cristo – Campo Grande
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
01
Português
10h15
Célio Silva e P. Matthias
				
				
08
Português
10h15
P. Matthias
				
15
Português
10h15
P. Matthias
22
Português
10h15
P. Matthias
				
29
Português
10h15
P. Matthias, Célio Silva
			
e confirmandas

Tema / Participação
Culto Comemorativo da Reforma Luterana
Deuteronômio 6,1-9 – Os mandamentos,
orientações divinas valiosíssimas.
Marcos 12, 38-44
Exemplos humildes vs. Hipocrisia da aparência
Hebreus 10, 11-14,19-25 - Vida na graça e no perdão de Deus
Daniel 7, 9-10,13-14
Cristo - nosso rei, senhor, advogado e amigo
1º Advento - Lucas 21.25-36 – Advento
Tempo de preparação, oração e vigia

Ofícios
Batismos:

João Uyema Vasconcelos

Bênçãos matrimoniais: Mauro Sergio Bertaglia e Corina Gewers • Robert Alexander Schoneweg e
Martina Leony Gessert • Alexandre Marques Molina Pfützenreuter e
Vitória Lucíola Patitucci El Shaer • Rodrigo Fortes Maaz e Clara de Lima Fagundes •
Aldo Parada Hurtado e Daniela Haertel
Sepultamentos:

Adolfa Maria Orka Plöger, 93 anos • Inez Margerita Appel, 58 anos •
Friedrich Richard Schendel, 86 anos • Peter Paul Georg Walter Dauch, 70 anos

