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A chegada do novo ano sempre evoca em
mim o desejo de tomar algumas decisões
com mais firmeza do que normalmente.
Porque o Ano Novo sugere a possibilidade
de mudar, de começar do zero. É bom que
haja datas assim, para lembrar que existem
possibilidades de alterar algumas coisas ou
começar algo completamente novo. Sem
isso a vida fica mais difícil. Isso nos toca
mais quando constatamos que, junto com
o ano, também passou um pedaço de nossa
vida, com coisas que ficaram sem acontecer. E sabemos que será dessa forma: ano a
ano, sonhos e desejos não realizados vão se
acumulando, problemas se perpetuando...
Por que é assim? Será que nos faltou coragem para tomar as decisões necessárias?
Ficamos reféns
de dúvidas?
Geralmente pensamos que o excesso de dúvidas
não nos permite tomar decisões. Eu entendo que não é assim. As dúvidas com que nos
debatemos não são sobre as decisões em si,
mas sobre como sustentar as razões que
nos levam a tomar uma ou outra decisão.
As decisões, via de regra, já estão tomadas
antes de nos darmos conta, por questões
que, às vezes, desconhecemos.
Hesitamos longamente para assumir nossas
decisões. Toda e qualquer decisão implica
riscos e tem consequências. Tomar decisões
significa arcar com elas. Para isso é preciso
coragem. E fé.
Na sua ausência ficamos procurando alguma garantia sobre a pertinência dessa
decisão. Ou esperamos que outra pessoa,
talvez Deus, nos dê algum sinal que possamos interpretar como garantia. Às vezes,
somos muito criativos para inventar alguma história por meio da qual passamos a

responsabilidade para outro, e aí tomamos
a decisão. Fazemos isso com Deus e com as
pessoas. Outras vezes, passamos uma vida
inteira postergando decisões.
Como poderia ser diferente?
Entendo que as decisões que quero e preciso tomar — sejam elas relacionadas a algo
bem pessoal e íntimo ou profissional—,
sempre implicam uma responsabilidade que
só eu posso assumir e pela qual só eu respondo. Como alguém com fé, sei que apesar de todas as perdas e ganhos implicados
em qualquer decisão, o que importa é saber
que vivo da graça de Deus, e ela basta. Ninguém poderá me dar garantias contra erros. Isso também não é necessário. Assumir
esse desamparo é ganhar a liberdade para
a qual Cristo nos
libertou.
Desejo que neste
novo ano possamos descobrir a
alegria que vem quando tomamos decisões
importantes, apesar de toda insegurança.
Isso nos encorajará a viver mais, com maior
responsabilidade e fidelidade conosco mesmo. Deus estará torcendo por nós! Confiando em sua graça, poderemos descobrir
que a vida é mais generosa conosco do que
imaginamos.

Dúvidas e decisões

Victor Linn
Pastor

Votos de confiança
Saímos de 2009 com a noção de que, pelos menos por aqui, a crise
foi menor do que o esperado. Melhor, no caso do Brasil, tendo por
horizonte a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas em 2016!

O artigo do Pastor Victor Linn é um convite à reflexão sobre o
eterno dilema das decisões a serem tomadas nas etapas de nossa
vida e, em especial, agora em 2010.

Ainda em dezembro tivemos um jogo decisivo, a ‘Copa de Copenhague’, quando as nações participaram da discussão sobre o futuro climático da humanidade. Sem falar de outras conquistas, tão
necessárias, que teremos pela frente no nosso dia a dia: menos
violência em São Paulo e no Rio de Janeiro, menos desconsideração no trânsito, menos corrupção, menos descaso na política e na
gestão do bem comum...

Neste mês de janeiro desejamos um bom período de férias a todos
que buscam descansar. Que a convivência com os familiares e amigos possa nos devolver a alegria de viver e revigorar nossas forças.

Da mesma forma como o mundo financeiro retoma a rotina, nós
também o fazemos em diferentes aspectos da vida. Os sinais de
alerta são desconsiderados. A forma mais inadequada de lidar com
a crise é tentar superá-la, valendo-se dos mesmos mecanismos e
comportamentos que a ocasionaram.

Que no início deste ano não nos abandone a confiança e que cresça em nós o entendimento, a perseverança e a riqueza de idéias.
Desejamos um abençoado Ano Novo!

Jesus Cristo diz: “Não fiquem abatidos e preocupados. Confiem em
Deus e confiem também em mim.”
(Evangelho de João 14,1 – lema para o ano de 2010)

Hermann Wille

Pastor

Festa do Jubileu
No dia 29 de novembro, depois de um culto festivo em celebração aos 50 anos da Igreja da Paz, mais de mil pessoas passaram pelo pátio
e pelos anexos à igreja, participando com alegria da festa e do bazar de Natal.
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„Glaubt an Gott und glaubt an mich“
Das Wort „glauben“ hat in der deutschen Sprache oft die Bedeutung „für wahr halten“.
In diesem Sinne würde an Gott glauben heißen, dass man die Existenz Gottes für wahr hält. Oder dass man bestimmte Aussagen
über Gott für richtig hält.
Im Griechischen (der Sprache, in der das Neue Testament verfasst
ist) hat das Wort aber eine ganz andere Bedeutung: „pistis“ (Substantiv) oder „pistein“ (Verb) bedeuten: Vertrauen.
Wenn Jesus von „glauben“ spricht, sollten wir immer „vertrauen“
einsetzen.
Trotzdem bleibt es schwierig, wie dieses Vertrauen auf Jesus zu
verstehen ist. Das Bild von dem Kletterer macht es deutlich. Dieser
Kletterer braucht Vertrauen:
Vertrauen in den Felsen - dass er hält und nicht bröckelt.
Ist Jesus für uns so ein Felsen, an dem wir Halt finden?
Vertrauen in das Seil - dass es nicht reißt.

Ist Jesus für uns so eine Art Verbindung zu Gott, eine Sicherheit,
dass wir „an Gott dranbleiben“ können?
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Ist Jesus sozusagen ein Trainer, von dem wir lernen können, wie wir
unsere Lebensaufgaben zu bewältigen habe?
Wir sollten uns hüten leichtfertig anzunehmen, dass jeder weiß,
was gemeint ist, wenn man vom Glauben an Jesus spricht. Zu viele
Facetten hat das Leben und Wirken Jesu.
Über ein paar dieser Facetten werden wir in den Gottesdiensten im
Januar und Februar in der Predigtreihe „Wer war Jesus?“ nachdenken. Sie sind herzlich dazu eingeladen!
Ein gesegnetes Jahr 2010 wünscht Ihnen
Jörn Foth
Pastor

Ensino Confirmatório na Igreja da Paz 2010
Konfirmandenkurs in der Friedenskirche 2010
Estamos convidando principalmente os
jovens nascidos nos anos de 1995/1996.
Encontros mensais aos sábados!

Eingeladen zum Konfirmandenkurs sind
die Jugendlichen der Jahrgänge 1995
und 1996.

Der Konfirmandenkurs in deutscher Sprache wird im kommenden Jahr in der Form
des Blockunterrichtes durchgeführt werden: wir treffen uns einmal im Monat (am
Sonntag) und beschäftigen uns intensiv und kreativ mit jeweils einem Thema.
Entre em contato com a nossa secretaria
pelo telefone (11) 5181.7966 ou
envie um e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br

Einschreibungen ab sofort im Sekretariat.
Tel: (11) 5181.7966 oder
sec.igrejadapaz@uol.com.br

As inscrições
já estão abertas
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Agenda dos Cultos de Janeiro
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
3

Idioma
Horário		
Celebrante
Alemão
9h(*)		
P. Victor
Português
10h30(*)
P. Roberto
10
Alemão
9h		
P. Jörn
Português
10h30		
P. Victor
17
Alemão
9h(*)		
P. Wolfgang
					
Português
10h30(*)
P. Victor
24
Alemão
9h		
P. Jörn
Português
10h30		
P. Hermann
31
Alemão
9h		
P. Jörn
Português
10h30		
P. Roberto

Tema / Participação
Jesaja 61, 1-11 – “Geistesgegenwart leuchtet auf“
Efésios 1, 1-14 – “Graça com fartura”
Johannes 14, 1 – “Glaubt an Gott und glaubt an mich!”
Mateus 3, 13-17 – “E o céu se abriu”
Römer 12, 9-16 – “Eigene Unzulänglichkeiten und Versagen
erleben und annehmen“
João 2, 1-11 – “A vida vira festa“24
Alemão 16h
Lukas 22 – “Wer war Jesus? Teil 1: Der Sohn Gottes“
2 Coríntios 4, 6-10 – “Dúvidas (sim) – Desesperados (não)“
Markus 1 – “Wer war Jesus? Teil 2: Arzt und Therapeut”
Lucas 4, 21-30 – “Vocação para os de perto”

Beneficência Alemã
Dia
10
24

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30(*)

Celebrante
P. Jörn
P. Victor

Capela de Cristo – Campo Grande
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
3
Português
10h15		
Célio Silva
10
Português
10h15		
P. Matthias
					
					
17
Português
10h15		
Célio Silva
24
Português
10h15		
Célio Silva
31
Português
10h15		
P. Matthias
					

Tema / Participação
2º Domingo após Natal
Culto com Boas Vindas de Família Zwar & de Arnildo e Gê
Atos 8.14-17 – “Nós somos os colaboradores, mas também os
precursores do Espírito Santo.”
2º Domingo após Epifania
3º Domingo após Epifania
Jeremias 1.4-10 – “A vocação de Jeremias – um exemplo
inspirador para nós.”

Ofícios de novembro / dezembro 2009
Batismos:

Erick Satoru Dauch • Gisella Machado Galvão • Raíssa Luko Enterlein • Gustavo Barbosa Eckel
Tomás Dib Ritter • Victor Gianini Knudsen • Luize Rosenfeld Bayer Castilho • Marianna Sofie
Stein Rodrigues • Claire Maeda Oey • Katharina - Skirmunt

Bênçãos matrimoniais:

Denis Carneiro e Loni Johanna Elisabeth Beckmann • Fabio Zander e Daniela Cristina Kiessling
Paulo Celso Marcondes de Salles e Susanne Bartlewski • Alex Susemihl e Fernanda Gonçalves
de Camargo Proença • Renato Martins Vaz de Almeida e Carolina Schramm Bernejo
Ciro Cambi Gouveia e Patrícia Robertson Paiva

Bodas de Ouro:

Jakob e Hildgard Harms

Sepultamentos:

Lothar Büttner, 76 anos • Lisbeth Marianne Eichhorn, 90 anos • Roberto Ahorn, 77 anos
Julia Thea Ingeborg Bennecke, 74 anos • Rolf Bornholdt, 84 anos
Eva Marie Paula Hoffmann Sturken, 82 anos • Rudolf Mahler, 88 anos

