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Natal, festa de crianças, festa de todas as idades!

O Natal de 2009 está aí, diante de nós. A cada final de ano ele
ressurge. E, por ser o Natal revestido de polissemia, cabe a nós
desvendar, a cada ano, novos significados. Redescobrir, em meio
aos sentidos mais óbvios que acompanham o evento Natal – a
ênfase no nascimento do menino Jesus, as crianças presenteadas,
os papais-noéis, a árvore, os anjos, as luzes, a manjedoura, emoção,
família, volta à infância e mais um série interminável de símbolos e
lembranças - não é uma tarefa fácil. Uma empreitada para adultos,
não para crianças. Para estas, basta o Natal.
Pois bem, para o antropólogo Claude Lévi-Strauss (28/11/1908
- 30/10/2009), falecido recentemente, os ritos do Natal são resignificação da infância e da fase adulta. No seu livro “O suplício
do Papai Noel”, publicado pela primeira vez em 1952, este estudioso aproveita um evento ocorrido na Catedral de Dijon, em 24 de
dezembro de 1951. Diante de 250 crianças, internos de orfanatos,
Papai Noel foi enforcado e queimado à vista de todos. Isto, que
ele chamou de gesto simbólico, representava, na época do pósguerra, uma tentativa francesa contra a expansão cada vez maior
da cultura americana no mundo. O importante é que este fato
motivou o antropólogo a se debruçar sobre os ritos de Natal. E,
em meio a tantas observações que ele fez, ressalto novamente a
re-significação que damos ao evento Natal.
Qual o sentido que o Natal tem para você neste ano? Sem abandonar o fato marcante para nós cristãos, o nascimento do menino

Jesus, o que este fato em meio a outros tantos toca o seu coração
neste ano? Vou dizer o que me chamou a atenção e fez pulsar
dentro de mim. Se hoje tenho algumas dificuldades com o Papai
Noel, não posso esquecer que quando bem criança sua presença
povoava meu universo imaginário. Naquela época de poucos presentes, o Natal era “a oportunidade”. Depois, adulto e pai, escondime também atrás da figura do velho barbudo. “Não será porque,
lá no fundo de nós, ainda persiste a vontade de acreditar... numa
generosidade irrestrita, numa gentileza desinteressada... A crença
que inculcamos aos nossos filhos de que brinquedos vêm do além
oferece um álibi ao movimento secreto que nos leva a ofertá-los ao
além... um verdadeiro sacrifício à doçura de viver...” (Lévi-Strauss).
Porém, não vamos nos iludir. As crianças sabem. Pergunte às suas
crianças pequenas o que elas desejam pedir ao Papai Noel neste
Natal. E depois, pergunte quais são os pedidos que elas querem
fazer, agora, a Deus. Já fiz isso algumas vezes. Tive boas surpresas.
A paz, o amor, a boa vontade que marcam este período não precisam ser ingênuos. Contudo, não podem deixar de ser paz e amor
na terra às pessoas de boa vontade! Um Feliz e abençoado Natal!
Roberto Baptista
Pastor

Brilho e recomeço
Mais um ano está se findando! E que ano! Você sabe, passamos
todo 2009 refletindo e nos desafiando em nosso Jubileu. E, antes de qualquer coisa, queremos agradecer a todos e a todas que,
de uma maneira ou de outra, nos ajudaram a colocar um pouco mais de brilho nesta nossa velha senhora: a Igreja da Paz!
Muito obrigado!
Neste número do nosso boletim estamos voltados para o Advento
e o Natal. Os textos e as imagens querem nos ajudar a mergulhar
nesta época e aproveitar as coisas belas que ela evoca em nós. Deixe-se levar pelas lembranças dos natais e pela força deste período
em que somos chamados à boa vontade. Festeje com as pessoas
que você ama, sem esquecer aqueles que carecem do seu amor.
Venha também celebrar conosco. Temos belos cultos de Advento
com muitas músicas, corais e crianças. E na véspera de Natal, traga
toda a família para comemoramos juntos o Natal de 2009!
Bom Advento! Feliz Natal! E um 2010 cheio das bênçãos de Deus!
Paz e bem.
Roberto Baptista

Pastor
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Nosso encontro com os animais

Os pequenos saguis são visitantes regulares
em nossa igreja. Em suas andanças pela região, repetidas vezes, eles ficam algum tempo nas árvores, no pátio da igreja. Crianças
e adultos têm a mesma reação: ficam encantados, suas feições demonstram alegria,
sorriem, falam baixinho e cuidadosamente
com os macaquinhos e tentam atraí-los e
dar-lhes algo para comer.
É surpreendente o que esses pequenos seres
provocam em nós. Como um animalzinho
pode melhorar nosso humor, como pode
tornar nosso coração mais receptivo, foi
isso que constatei recentemente em um
culto no Lar para Idosos. Um passarinho
pequenininho voava em círculos dentro da
igreja, e era impressionante ver como as
senhoras mais idosas ficaram encantadas
com o visitante atrevido.
Hoje, animais são usados em terapias: andar a cavalo e nadar com golfinhos, para
auxiliar na cura de determinadas doenças
psíquicas e psicossomáticas, surte melhores resultados do que muitos medicamentos. Mas também temos consciência de
que nossa maneira de viver priva muitos
animais de seu espaço natural, que muitas espécies de animais se encontram em
extinção e que nosso comportamento de
consumo explora os animais.
A relação homem - animal, com certeza,
será um tema interessante para a teologia
do futuro. Na história da criação do mundo, na Bíblia, os animais, da mesma forma como os homens, são abençoados por

Deus. E, no Livro de Salomão, lê-se que “o
homem não tem nenhuma vantagem sobre
o animal”, pois o homem e o animal têm
que morrer algum dia.
Em muitos campos da ciência, entretanto,
são feitas pesquisas com animais, objetivando conseguir conhecimentos para melhorar a vida humana. Assim, a medicina
promove pesquisas com os saguis. Eles pertencem aos primatas, e por causa de seu
parentesco próximo com os seres humanos
e seu alto índice de reprodução são importantes objetos de pesquisa para analisar as
doenças de Parkinson, de Alzheimer e doenças infecciosas. Espera-se que isso não
leve a mais uma exploração dos animais.
Pois a já mencionada criação do mundo,
que consta na Bíblia, torna claro que devemos proteger e não dominar os animais,
esses seres que vivem conosco nesta Terra.
Dessa forma, cada encontro nosso com um
desses pequenos saguis pode-nos lembrar
de que necessitamos dos seres não-humanos para manifestar nossa caridade.
O conhecido teólogo e psicólogo Eugen
Drewermann disse certa vez:
“Quem perguntar se um animal possui
alma ou sentimentos não tem nem um,
nem outro.”
Jörn Foth
Pastor

Maria aber
war
schwanger
Schwangerschaften
in diesen tagen
sah man sie schwanger gehn
die menschen alle
schwanger vor neuen gedanken
schwanger vor träumen
schwanger vor weisheit
schwanger vor erwartung
schwanger vor mut
alle gingen schwanger
dann kam der tag
der lang ersehnte
und es stellte sich heraus
viele schwangerschaften
waren scheinschwangerschaften
es blieb alles beim alten
bei der lüge
beim krieg
beim hunger
und der mensch
wurde nicht geboren
der mensch
der dem menschen
zum menschen
werden sollte

Motive der
Weihnachtsgeschichte
weitergedacht

Jungfräulichkeit
„Jungfräulichkeit, das heißt,
nicht bestimmt sein von herrschenden Ideologien, nicht geknechtet von den Sachzwängen.
Jungfräulichkeit, das heißt,
empfänglich sein für große
Gedanken, große Hoffnungen,
große Impulse, die rettend sein
können.
Jungfräulichkeit, das ist geistige Unabhängigkeit.
Das ist Liebe zum Leben, das ist
Phantasie, das ist der Glaube,
der gegen allen Augenschein
alles vom Geist Gottes erwartet, auch was die Zukunft für
die Menschheit bringen mag.
Gedanken aus dem Geist
Gottes empfangen, aussagen
und zur Welt bringen, das wäre
Jungfrauengeburt. Und das
lohnte wohl ein Menschenleben.“
(aus: Jörg Zink, Zwölf Nächte)

Wilhelm Schiefer

(Verfasser unbekannt)
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Brief an die Gemeinde
Steffen Alexander studiert Religionspädagogik in Freiburg und
macht ein Praktikum bis Ende des Jahres in der Friedenskirche.
Liebe Gemeinde, liebe Leser,
nun ist der Großteil meines Praxissemesters in Brasilien vorbei, und ich schaue
auf zweieinhalb Monate voller Erlebnisse
und Überraschungen zurück. Im Gedenken
an mein Studium habe ich versucht, diesen Aufenthalt sehr bewusst zu erleben,
und so stellt sich mir bei diesem Rückblick
nun zwangsweise die Frage nach dem
Nutzen der Zeit hier. Sicherlich lässt sich
dies nur schwer erfassen, ein Teil erst im
Nachhinein oder es wird eben gar nicht
deutlich. Trotzdem gibt es eine Menge
schon realisierter Aspekte, welche ich aus
meiner Zeit hier mitnehmen kann - aus
meiner Zeit in der Friedenskirche, mit
den Menschen in São Paulo und von der
Begegnung mit diesem Land. Leben und
Arbeit haben sich komplett anders
gestaltet, als ich es mir vor meiner Reise

vorgestellt hatte, doch ist es wahrscheinlich genau dies, was Erfahrungen wie
einen Auslandsaufenthalt so wertvoll
machen. Ich könnte eine Menge Dinge
aufzählen, welche mich auch über mein
Praktikum hinaus begleiten werden. Sei
es die offene Theologie dieser Kirchengemeinde mit ihrem besonderen Konzept
von diakonischer Arbeit, der herzliche,
lebendige Umgang zwischen Menschen
gleich welcher Nationalitäten, oder die
Entwicklungsproblematik einer gerechten
Verteilung von Reichtum und Bildung. Für
mich haben sich hier neue Sichtweisen
für unser menschliches Miteinander in
dieser Welt, Problemstellungen und Kultur
meines Heimatlandes als auch für mein
persönliches Umfeld und Leben eröffnet.
Blicke ich zurück, muss ich einer Menge

Menschen und meinem Gott dankbar dafür sein, Türen geöffnet, meinen Zweifeln
zugehört und mir Mut gemacht zu haben.
War ich vorerst von der Idee hierher zu
kommen weniger begeistert, so weiß ich
jetzt schon, dass mir der Abschied schwer
fallen wird und ich gerne noch mehr Zeit
hier verbracht hätte. Eine Ermutigung,
solche Schritte öfter zu wagen.
Einen herzlichen Dank an Jörn und die
anderen Pastoren, die Kirchenleitung
sowie das Kirchenpersonal dafür, dass
ihr meinen Aufenthalt hier möglich und
angenehm gemacht habt.
Liebe Grüße
Steffen

Resumo da carta de Steffen Alexander, que estuda pedagogia da religião em Freiburgo, na Alemanha,
e realiza, até o final deste ano, um estágio na Igreja da Paz.
Passados dois meses e meio de estágio, Steffen conta que teve
experiências e surpresas e que irá levar muito desse período na
Igreja da Paz, do encontro com os habitantes de São Paulo e com
a cultura brasileira. Viver e trabalhar aconteceram de maneira
completamente diversa do que ele imaginara antes da viagem. Talvez seja por isso
que vivências no exterior são tão valiosas.
“Daqui devo levar muitas impressões: seja
a teologia aberta desta comunidade e seu
conceito especial de trabalho diaconal, ou
o caloroso e vivo relacionamento com pessoas de outras nacionalidades, ou mesmo
um novo olhar sobre o injusto desenvolvimento deste país no que se refere à divisão de riquezas e ao
acesso à educação”, comenta. “Para mim se abriram novos sentidos para estarmos juntos neste mundo, para minha cultura e
minha vida pessoal. Quando olho para trás, agradeço a várias

pessoas e a Deus por ter me aberto essa porta”, conclui o estudante, que ainda faz um agradecimento especial ao pastor Jörn
e aos outros pastores, à direção da igreja e aos funcionários pela
simpática acolhida na Igreja da Paz.

Uma viagem em Vida e Religião
O curso Vida e Religião (VER) - que ocorreu às terças-feiras de agosto e setembro - teve oito encontros que simularam etapas de uma
viagem à terra da fé! Leia a seguir as reflexões da turma, conduzida pelo Pastor Hermann Wille, e duas opiniões de participantes.
“Um dia eu volto”
A desculpa mais comum para fazer viagens picadinhas é a de que
“um dia eu volto com calma”. Só que uma coisa é voltar a um lugar porque você adorou. Outra, bastante diferente, é voltar porque
não deu tempo para ver o que precisava. Normalmente passamos
pelas fases de nossa vida rápido demais. Indo devagar, o seu escasso tempo e outros aspectos preciosos da sua vida serão melhor
aproveitados.
Espaço para surpresa
Todo lugar é muito mais do que os monumentos e atrações que
você já conhecia antes de sair de casa. Momentos marcantes da sua
vida e, entre eles, alguns aspectos da religião que você conhece, devem ser usados como indicação de percurso: a ‘verdadeira viagem’
acontece no caminho entre os lugares manjados.

Chance para a sua intuição
As melhores lembranças são de coisas que você descobre por si só.
E quanto mais bem informado você passa pela vida, melhores serão
essas descobertas.
Uma visão panorâmica
Em se tratando de aspectos fundamentais da sua vida, não vá muito rápido. Autoestradas e trilhos rápidos não são nada panorâmicos.
Faça o contrário: sempre que possível, pegue a rota mais lenta. E
pare ao menor indício de que vai valer a pena.
‘Insights’
É triste voltar para casa sem uma definição muito pessoal do lugar
que visitou. Por isso, se você parar para pensar, vai ver que é sempre
mais gratificante.
‘Serendipity’
Sem equivalente em português, esta expressão designa ‘o acaso sereno’ que nos abre os caminhos mais interessantes. Só quem ‘se dá
um tempo’ está sujeito a seus caprichos.

Depoimentos de participantes da última turma do VER:
“Fico muito contente de ter participado do curso VER. Ele
me fez crescer na vida com Deus, fez-me reconhecer o amor,
a vida, a fé, a dor. Já passei por experiências difíceis na vida, porém,
esta viagem no VER deixou-me atenta à beleza da vida.
Muito obrigada a todos.” Márcia Maria da Silva

“Não foi um vôo direto. Nas oito estações sempre foram revelados desafios, surpresas e aventuras. Todos viajamos nesta vida, mas
muitos não sabem PARA ONDE, também não DE ONDE e PARA
QUE. Para enfrentar os problemas nesta viagem, a Fé Cristã é uma
solução quando a pessoa se entrega a Deus, confia em Deus e vive
com Deus. Inicia-se com a cura interior, um processo longo e complicado, também no reconhecimento do “errei o alvo” e na confissão sincera. Nesta viagem podemos ter a certeza da fidelidade
de Deus conosco preparando-nos não só para o momento, como
também para a eternidade.” Reinhold Ellert
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TEAR – Tecelagem manual
Em 1991, um espaço é fechado na prefeitura. O grupo de tecelagem manual,
organizado e orientado pela Profa. Ana
D’ Ávila, procura um novo lugar para os
encontros. Uma de suas alunas sugere
a igreja na qual ela participa. Assim, em
agosto deste mesmo ano o grupo se transfere para a Igreja da Paz. Desde então,
dezenas de pessoas já passaram por este

espaço terapêutico e de aprendizagem. Se
você também quiser aprender a técnica de
tecelagem manual, aproveitar o momento
para descontrair e fazer novas amizades,
venha participar do TEAR às quintas-feiras
de manhã. Informações na secretaria.

Neusa Villan
participa desde
os tempos lá da
prefeitura.

Entspannung
durch Meditation

Música Natalina

• Entspannungsübungen
• zur Ruhe kommen,
• sich auf das Wesentliche konzentrieren,
• zu sich selbst finden
All das kann man lernen und
üben. Sein Sie gespannt auf
einen Vormittag, der Entspannung verspricht!
Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Bitte bequeme
Kleidung tragen.
Anmeldung bitte im Sekretariat
oder direkt bei Pastor Jörn.
Samstag, 5. Dezember,
10 – 13 Uhr.

Festa de Advento em
Vila Campo Grande
Apresentação do
Madrigalchor Humboldt
e solistas do coro.
Orgão e piano: Sergio de Souza
Regência: Christel Budweg

Mutirão de Música e Arte
na Capela de Cristo.
Venha, participe ativamente
e curta as apresentações dos
outros!

Quarta-feira, 9 de dezembro,
às 20h30.

Sábado, 12 de dezembro,
às 19h30.
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Agenda dos Cultos de Dezembro
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
6

Idioma
Horário		
Celebrante
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
Português
10h30(*)
P. Hermann
13
Alemão
9h		
P. Jörn
Português
10h30		
P. Roberto
20
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
Português
10h30(*)
P. Victor
24
Alemão
16h		
P. Jörn
					
Português
17h30		
P. Hermann, P. Victor
Alemão
19h		
P. Jörn
					
					
Português
20h15		
P. Roberto, P. Victor
25
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
					
Português
10h30(*)
P. Hermann
27
Alemão
9h		
P. Victor
Português
10h30		
P. Roberto

Tema / Participação
2. Advent - „Drei Farben im Advent: BLAU“
2º Advento Tiago 5, 7-8 – “Em compasso de espera...”
3. Advent - „Drei Farben im Advent: ROT“
Advento de Crianças
4. Advent - „Drei Farben im Advent: GELB“
4º Advento – Filipenses 4,4-7 – „Alegrar-se, apesar de tudo?“
Heilig Abend - Familiengottesdienst
Lukas 2, 1-20 - „Stille Nacht: Mucksmäuschenstill“
Véspera de Natal
Heilig Abend - Lukas 2, 1-20 - „Stille Nacht“:
Weihnachtsklänge aus den Schweizer Alpen mit Originalmusik
(Hackbrett, Geige, Flöte, Klarinette, Orgel und Gesang)
Véspera de Natal
Weihnachten - Galater 4, 4-7 - „Gott: Außerweltlich und
Übermenschlich?“
Natal - 1 João 1, 1-4 – „Ao alcance de nossas mãos!“
Lucas 2, 25-38 – “Nicht abstumpfen! Warten kann sich lohnen.”
Lucas 2, 41-52 – „Onde está o menino Jesus?“

Beneficência Alemã
Dia
13
27

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30(*)

Celebrante
P. Jörn
P. Victor

Igreja Escandinava
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
20
Português
12h
Bispo Glauco
				

Tema / Participação
Lucas 1,39-56 - “Bendito é você entre as mulheres e bendito
é o filho que você dará a luz”

Capela de Cristo – Campo Grande
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
6
Português
10h15		
P. Matthias
13
Português
10h15		
P. Matthias
					
20
Português
10h15		
P. Matthias
					
24
Português
18h00		
P. Matthias
					
27
Português
10h15		
P. Matthias
					

Tema / Participação
“Deus nasce como Criança”
3º Domingo de Advento - Lucas 3.7-18:
Como se preparar para o Natal?
4º Domingo de Advento - Miquéias 5.2-5a:
Lembraram de (comprar) todos os presentes?
Véspera de Natal - Lucas 2.1-7:
Uma prova de força envolvente, encantadora e convincente.
1º Domingo após Natal - Lucas 2.41-52:
Uma criança inspiradora!

Ofícios de outubro / novembro 2009
Batismos:

Bênçãos matrimoniais:
Sepultamentos:

Ana Carolina Stoklosa Szeles • Helena Perez Gesteira • Luise Ebert Miki • Arthur Gattinger
Bittencourt • Emma Thies • Lara Schulte • Clara Nascimento Krüger • Nicole Emmy Novaes
Steinmaier • Mayser e Monally Kusmann Theuer • Alexia Helena Magalhães Lundberg •
Eduardo Canovas Kiessling • Leonardo da Silva Carvalho
Andreas Walter Schnug e Karina Matsumoto Schnug • Paulo Brehmer Serem e Ângela Néri de
Carvalho • Alexandre de Aguiar Kamakura e Caroline Borba Bercht
Carlos Küpper, 84 anos • Ruth Luiza Simon, 91 anos • Helene Reimann, 87 anos • Aparício Ferreira Junior, 51 anos • Edith Kellner, 78 anos • Ana Luisa Linenkaemper Nickhorn, 92 anos •
Ruth Martha Ruediger Thielike, 83 anos • Olavo Antunes, 76 anos

