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Nem só de pão o homem viverá...
Os evangelhos nos relatam que, após o batismo, Jesus foi para o deserto e ali ficou
quarenta dias exposto a toda precariedade.
O deserto é um lugar propício para o desespero e as tentações. Nesse lugar hostil,
em que a vida é confrontada com todo
tipo de falta e ameaça, Jesus foi tentado
de diversas formas, resistindo a todas elas.
Frente a uma das tentações Ele formulou
a conhecida expressão: nem só de pão o
homem viverá!
Com esta frase tão verdadeira Jesus toca
uma questão extremamente profunda e
marcante da vida de todos. Do que realmente precisamos? O que significa o pão
ao qual Jesus se refere? Talvez seja aquilo
que entendemos como nossas necessidades básicas. No entanto, é bem difícil dizer onde elas começam e onde terminam.
Tenta-se resolver isso estabelecendo uma
cesta básica. Ela teria que satisfazer a suposta necessidade. No entanto, o ser humano parece sempre precisar de algo mais.
Do que necessitamos, além do pão?
Não é possível diferenciar suficientemente

bem o que é “o pão” e o que é o “além do
pão”. Jesus usou essa expressão para caracterizar um aspecto importante da existência humana. Tenho a impressão que Jesus
sabia que ao desejarmos, ou pedirmos pão,
estamos sempre pedindo mais do que pão.
Queremos que com o pão venha outra
coisa... E, assim, com tudo que julgamos
necessário, desejamos e esperamos algo a
mais. Que seria isso? Pensando nas crianças,
podemos observar que muitas vezes pedem
algo, e quando lhes damos, elas continuam
pedindo. Talvez o que queiram é testar nosso amor, nosso esforço para atendê-las, e
finalmente mostrar que nunca acertamos,
que de toda forma lhes falta algo que não
podemos dar. Também os adultos são assim. Há em nossos pedidos e solicitações
uma demanda por amor para o qual não há
objeto suficiente. O amor que solicitamos,
junto com o pão que queremos, nunca vem
na proporção que cale nosso desejo. Assim
como no deserto, também em nossa vida
sempre falta algo.
Diante dessa experiência, temos alternati-

vas: sabendo que os objetos que solicitamos, como o pão, não podem ser ou dar
tudo o que precisamos, aceitamos viver
com algumas faltas, como Jesus no deserto. Ou, negando esse saber sobre a insuficiência dos objetos, nos tornamos ávidos
consumistas. O mercado nos tenta com
ofertas que parecem e sugerem preencher
esse algo a mais, e nós, desesperadamente,
vamos atrás, cada dia de novo num consumismo desenfreado. Creio que a frase de
Jesus pode nos ajudar a resistir às tentadoras ofertas de consumo. Elas são um blefe.
É muito legal ter coisas das quais gostamos.
Mas nossa postura frente às tentações do
consumo será bem diferente quando aceitarmos que elas nunca serão tudo. Algo
sempre ficará faltando. E isso não é um
problema.

Victor Linn
Pastor

Clima de recomeço
Que bom! Começamos um novo ano, aberto para vivermos as nossas intensas alegrias e também as nossas frustrações. Por que não?
Vamos pedir a ajuda deste Deus que sempre nos deseja caminhos
de felicidade para fazermos cada dia melhor em nossas vidas.
No INFOPAZ desse mês retomamos a “vida normal” da comunidade. Os grupos estão voltando, as pessoas regressam de suas férias, o
trabalho procura recuperar seu ritmo costumeiro e nossas crianças
estão aí novamente: as aulas já se iniciaram. Neste sentido, o P.
Victor Linn tem um artigo interessante de capa sobre os desafios
que o consumo nos impõe. Este escrito nos ajuda a entender que
a falta também faz parte da vida e, em certo sentido, não é um
problema.
Porém, a vergonha, sim, pode ser um problema. Na página 3, o
mesmo Victor nos diz que a vergonha é bastante presente em nossas experiências humanas e pode ser mais forte e danosa do que
a culpa.
Com a volta às aulas, também iniciamos novos grupos do Ensino Confirmatório em língua portuguesa e alemã. Na página 6,
apresento algumas informações sobre o novo modelo do Ensino
Confirmatório. Observe também avisos e programação dos cultos.
E seja bem-vindo neste novo ano de 2010. Muitas felicidades e
alegrias!
Com a graça de Deus!
Roberto Baptista

Pastor

APELO EM FAVOR DAS VÍTIMAS DO TERREMOTO NO HAITI

A Presidência da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil - IECLB conclama à solidariedade para com vítimas do terremoto no Haiti.
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Que vergonha...
“Juntamente com a
culpa, a experiência da
vergonha é um dos
sentimentos que mais
causa mal ao ser
humano. “

Você já ouviu esta expressão? E o que sentiu? É muito constrangedor quando acontece algo lamentável e alguém nos diz: que
vergonha! Nesses momentos sentimos vontade de desaparecer.
Desagradável não é apenas o acontecido, pior é o fato de alguém
demonstrar que percebeu. Tememos estes momentos e procuramos evitá-los. Por exemplo, em certas culturas, pior do que perder
o emprego é o fato se tornar público.

to. Enquanto a culpa impõe um peso que a pessoa carrega consigo
até experimentar o perdão, a vergonha produz efeitos de exclusão,
podendo culminar em doença e morte. Com o fato que provocou
a vergonha a pessoa se coloca aquém do que supõe ser necessário
para ser aceito num determinado grupo. O mito do paraíso descreve isso com o relato sobre Adão e Eva. O medo de “pagar mico”
equivale ao medo de ser descartado.

Juntamente com a culpa, a experiência da vergonha é um dos afetos que mais causa mal ao ser humano. A vergonha corroi a autoestima. Por se tratar de um sentimento associado a tabus, torna-se
muito difícil falar sobre as experiências de vergonha. Abordá-las
parece repeti-las. Ao contrário da culpa, por muito tempo nas sociedades ocidentais a vergonha deixou de ser tema das áreas que
se ocupam com a experiência, seja na teologia, na psicologia ou na
sociologia. Em algumas culturas orientais a vergonha e a honra são
temas mais importantes do que a culpa.

A possibilidade de, em algum momento, revelar-se não ser o que
se mostrava produz efeitos danosos imediatos, que começam no
próprio corpo e resultam na ira contra si e contra aqueles que partilham ou produzem a experiência. Por outro lado, a vergonha é
um instrumento de poder nas relações sociais. Criar situações nas
quais alguém é exposto a experiência vergonhosa tornou-se um
meio pelo qual pessoas ou grupos procuram assegurar seu status
pela exclusão do outro. Sabendo da importância desse sentimento,
a comunidade religiosa deve ser um lugar onde a vergonha pode
ser abordada como uma parte integrante do cotidiano, visto que
afeta as pessoas ao longo de toda sua vida. Para a comunidade
cristã, toda experiência humana merece ser refletida e discutida
na perspectiva de atenuar seus impactos.

Atualmente a vergonha está recebendo mais atenção no ocidente
e, assim, descobre-se a sua importância na Bíblia e na vida religiosa. Alguns estudos apontam que ela é mais danosa do que culpa
porque arrebenta o sujeito em sua identidade. O teólogo Dietrich
Bonhoeffer afirma: a vergonha é um indicativo da ruptura interna
na boa criação de Deus, porque no momento em que a vergonha
se manifesta, desperta um desejo ou experiência de aniquilamen-

Victor Linn
Pastor

Reformation und Bildung
Ein Beitrag zum Melanchthonjahr
„Reformation und Bildung“ heißt das Themenjahr 2010 der so genannten Lutherdekade in Deutschland (im Jahr 2017
werden 500 Jahre Thesenanschlag Luthers in Wittenberg gefeiert).
Da passt es gut, dass 2010 auch ein anderes Gedenkjahr ist: Am 19. April 2010 wird die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) des 450. Todestages von Philipp Melanchthon gedenken.
Lehrer Deutschlands
Philipp Melanchthon war
Reformator, Theologe,
Humanist, Gelehrter und
einer der engsten Freunde
Martin Luthers. Schon zu
Lebzeiten nannte man ihn
den „Lehrer Deutschlands“.
Die Bildungsdebatte ist
heutzutage nahezu weltweit ein heißes Thema.
Philipp Melanchthon war
seiner Zeit weit voraus und kann selbst für große Teile der
Welt Jahrhunderte später noch Impulse setzen. So hat er
sich schon vor fast 500 Jahren dafür eingesetzt, ein öffentliches Schul- und Universitätswesen zu gründen. Er wollte
dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen - auch die
Mädchen - zumindest Lesen und Schreiben lernten. Melanchthon schrieb Lehrpläne und Schulbücher, die über Generationen benutzt wurden, er setzte sich für eine umfassende
und hochwertige Ausbildung der Lehrer ein und für deren
angemessene Bezahlung. Immer wieder hat er an Fürsten
und Stadträte appelliert, sie mögen doch in die Schulen

investieren und diese gut ausstatten. „Gute Bildung kostet
Geld“ – das war seine Überzeugung und nach seiner Meinung
sollte die Politik dafür sorgen, dass auch diejenigen ohne Geld
Zugang zu guter Bildung haben.

Das Potenzial der Kinder
Eine schöne Anekdote wird von Philipp Melanchton erzählt:
Wenn er in eine Schulklasse kam, nahm er seinen Professorenhut ab und begrüßte die Schüler folgendermaßen:
,,Seid gegrüßt, ihr erwürdigen Herren Pastoren, Doktoren,
Superintendenten; seid gegrüßt, hochachtbare, wohlweise,
großgünstige Herren Bürgermeister, Vögte, Schöffe, Kanzler,
Sekretäre, Magister…..“
Wenn die Anwesenden darüber lachten, sagte er:
„Mir ist es kein Scherz. Denn ich sehe diese Kinder nicht an,
wie sie jetzt beschaffen sind, sondern wozu sie gezogen und
unterwiesen werden, und bin gewiss, dass aus diesem Haufen
etliche solche Männer aufkommen werden, obschon es ohne
Zweifel Spreu und Späne darunter gibt.”
Bei aller Polemik in der heutigen Bildungsdebatte gilt es vielleicht diese Fähigkeit Melanchthons zu erlernen: Das Potenzial
in unseren Kindern zu sehen – und zwar in allen.
Jörn Foth
Pastor
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Konfirmandenunterricht in deutscher Sprache

„Dem Glauben auf die Sprünge helfen“
Am Sonntag, den 21. Februar geht es los:
Der erste Unterrichtstag des neuen Konfirmandenkurses.
Eingeladen sind die Jugendlichen der Jahrgänge 1996 und 1997.
Wir beginnen mit dem Gottesdienst um 9.00 Uhr. Danach gibt es ein kleines Frühstück für die
neuen Konfirmanden und ihre Familien. Mit ein paar Spielen und Aktionen werden wir uns
etwas kennen lernen. Wir werden Termine festlegen und Absprachen treffen.
WICHTIG: Dieser Termin ist für Konfirmanden und Eltern!
Gegen 12.00 Uhr werden wir Schluss machen.
Danach findet einmal im Monat ein Konfirmandentag an einem Sonntag
von 9-16 Uhr statt. Der Konfirmationstermin ist der 17.April 2011.
Anmeldung ab sofort im Sekretariat oder bei Pastor Jörn.

Konzentrations- und
Aufmerksamkeitstraining
für Schüler

Erzählen im Zelt
Im Schuljahr 2010 gibt es für die Grundschüler (2. – 5. Klasse)
an der Humboldtschule ein neues Angebot. Jeweils am Dienstag
und Mittwoch in der siebten Stunde (12.30 – 13.15 Uhr) wird
Pastor Jörn in einem eigens dafür aufgebauten Zelt Geschichten
erzählen.
In vielen Kulturen hat man sich in der gemütlichen Atmosphäre
eines Zeltes Geschichten erzählt. Das Zelt unterscheidet sich
vom Klassenzimmer und zeigt den Kindern: Hier kannst du
dich hinsetzen und den Geschichten lauschen. Erzählt werden
Geschichten, in denen die Kinder sich selber wiederentdecken
können. Mal sind sie spannend, mal lustig, mal nachdenklich –
mal kommt Gott und die Religion deutlich darin vor, mal sind sie
eher versteckt – ganz wie im richtigen Leben.
Für ein bisschen Singen und das ein oder andere Spiel rund um
das Zelt herum wird auch meistens noch Zeit sein.
Sie können Ihre Kinder direkt bei Pastor Jörn für das Geschichtenzelt anmelden. Die Plätze sind begrenzt, da nur zwölf Kinder
ins Zelt passen. Beginn: 9. Februar 2010.

„Wir geben fast genauso viel Geld für Nachhilfestunden unserer Kinder aus wie für das Schulgeld“, hat mir ein Familienvater kürzlich erzählt.
Viele Kinder mit Problemen in der Schule sind sehr unruhig,
leicht abzulenken, schwer zu motivieren und schnell frustriert.
Bei vielen ist es nicht die mangelnde Begabung oder Iantelligenz, sondern die Unfähigkeit sich zu konzentrieren, die zu
schlechten Leistungen führt.
Das Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining ist keine
Therapie (die Schüler sind nicht krank) und keine Nachhilfe
(die Schüler sind nicht dumm). Es ersetzt aber auch keine
Therapien oder Nachhilfen z.B. im Fall von ADD, ADHD oder
von echten Wissenslücken. Als Ergänzung kann es jedoch
sehr hilfreich sein.
Es handelt sich um ein Training (wie im Sport), das das
Selbstvertrauen und die Konzentrationsfähigkeit stärken soll.
In drei bis vier Trainingseinheiten kommen Entspannungsübungen, Elemente des Autogenen Trainings und des NLP
(Neurolinguistisches Programmieren) zum Einsatz, sowie
Techniken aus der Meditation (insbesondere das richtige
Atmen und Sitzen).
Die Schüler werden durch das Anwenden dieser Methoden
ruhiger und aufnahmefähiger und lernen mit Nervosität oder
Versagensangst umzugehen.
Bei Interesse am Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining melden Sie sich bitte bei Pastor Jörn.

O novo modelo do Ensino Confirmatório
Desde parte de 2008 e durante todo o ano de 2009, temos mergulhado na prática dos encontros do Ensino Confirmatório – EC, aos
sábados, uma vez ao mês.
Desta maneira – com apoio dos pais e dos participantes – observamos uma melhor adaptação às famílias, uma convivência
mais acentuada entre jovens e o pastor, um ensino mais intenso e

detalhado, maiores possibilidades de recursos didáticos, entre outras vantagens.
É claro que temos buscado sempre novas maneiras de participação nos cultos e em outros encontros, além dos sábados. Os três
passeios que realizamos durante o ano também são fundamentais
para fortalecer a amizade e a convivência.

Conteúdo dos encontros:
1. Juntos somos mais fortes: Conhecer a comunidade
2. Uma brisa que sopra em nossa casa: Igreja e Reforma
3. Noite de Páscoa: Morte e Ressurreição
4. Temos sempre motivos para celebrar: Culto e Ano Litúrgico
5. Um Diário especial: A Bíblia, histórias de pessoas, histórias de fé
6. Deus e seus muitos rostos: Religiões
7. Andar com fé eu vou: Confiar e Crer
8. Mergulhar nas águas da vida: Batismo e Confirmação
9. Venham a minha festa: Santa Ceia
10. Deus@terra.com: Oração e Pai Nosso
11. O rosto humano de Deus: Jesus
12. Uma ética para a vida: Os 10 mandamentos
13. Eu quero ser livre!: Culpa e Perdão
14. Ensaio para Confirmação
As inscrições estão abertas. O nosso primeiro encontro será no sábado, dia 6 de março de
2010, das 9 às 16h. Maiores informações na secretaria da Igreja da Paz (tel. 5181-7966).
Consulte nosso site: www.luteranos.com.br/santoamaro
Envie-nos um email: sec.igrejadapaz@uol.com.br
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Ensino Confirmatório na Igreja da Paz 2010
Konfirmandenkurs in der Friedenskirche 2010

As inscrições
já estão abertas

Estamos convidando principalmente os Eingeladen zum Konfirmandenkurs sind
jovens nascidos nos anos de 1996/1997. die Jugendlichen der Jahrgänge 1996
Encontros mensais aos sábados!
und 1997.
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

Você conhece o Spielkreis?
Educadores experientes acompanharão seus filhos de 1 ano e meio a 4
anos em um local espaçoso e alegre com brincadeiras, teatro, música,
histórias e pinturas e artesanato em português e alemão. Venha e traga
seus filhos para nos conhecer!
Rua Verbo Divino, 392 ou Rua Dr. Joaquim de Carvalho, 117 (fundos da Igreja
da Paz). Contatos com Brigitte (9193-8129) ou Susi (9656-1837).

PazNet - Novos módulos:

Reunião dos Grupos

• Curso para iniciantes (Windows XP, Word 2002, PowerPoint)
• Curso básico (Windows XP, Word 2002, Excel 2002, introdução à Internet)
• Curso de Internet básico (navegar, pesquisar, e-mail, enviar, receber, anexar)
• Curso de Internet avançado (pesquisar, e-mail, anexar, PowerPoint)
• Curso de introdução à fotografia digital

Deutsche OASE
Freitag, den 19. Februar,
von 14 bis 16 Uhr.

OASE português
Quinta-feira,18 de fevereiro,
das 14h30 às 16h30.

Cursos a partir de R$ 25 por mês,
mínimo de 7 participantes por turma.

Espaço Livre
da Terceira Idade

Inscrições na secretaria da Igreja da Paz,
com Nilsa ou Dirk (tel. 5181-7966).
Início dos cursos em 1º de março.

Terça-feira, 23 de fevereiro,
das 14h30 às 17h30.

Você gosta de cantar?

BAZAR

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. Informações na Secretaria ou ligue para
Erika Conradt (5686-6997) ou Sra. Gudrun (9253-8945).

Venda de roupas seminovas, sapatos, bolsas
e mercado de pulgas.

Primeiro ensaio depois das férias na terça-feira,
dia 2 de fevereiro! Faça parte deste grupo.

Sábado, 20 de março,
das 9h às 14h.
Salão da Igreja da Paz.
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Agenda dos Cultos de Fevereiro
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
7

Idioma
Horário		
Celebrante
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
Português
10h30(*)
P. Roberto
14
Alemão
9h(*)		
P. Wolfgang
					
Português
10h30(*)
P. Victor
21
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
					
Português
10h30(*)
P. Hermann
28
Alemão
9h		
P. Jörn
Português
10h30		
P. Hermann

Tema / Participação
Matthäus 5-7 – “Wer war Jesus? Teil 3: Der Lehrer”
Hebreus 4,12-13 – “Palavra no fundo da alma”
1.Korinther 13 – “Das Einmaleins und das Alphabet des
Herzens gehören in mir zusammen”
Marcos 8, 31-38 – “Sem amor não vale!”
Lukas 12, 13-21 – “Wer war Jesus?
Teil 4: Der Geschichten-erzähler”
Hebreus 4,14-16 – “EMPATIA. Até o último dos últimos“
Römer 5, 1-5 – “Gerechtigkeit !”
Romanos 5, 1-5 – “Aprovado!“

Beneficência Alemã
Dia
14
28

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30(*)

Celebrante
P. Wolfgang
P. Jörn

Igreja Escandinava
Dia
21

Idioma
Português

Horário
12h

Celebrante
Rev Glauco

Tema / Participação
Lucas 4, 12 – “Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.”

Capela de Cristo – Campo Grande
Dia
Idioma
Horário
Celebrante
7
Português
10h15		
P. Matthias
					
14
Português
10h15		
P. Matthias
21
Português
10h15		
P. Matthias
					
28
Português
18h		
P. Matthias

Tema / Participação
1 Coríntios 15, 1-11 – “A Ressurreição de Cristo quer nos 		
avivar, mover e fortalecer desde já!”
Lucas 10, 21-24 – “Somos privilegiados!”
Romanos 10, 8b-13 – “Crer – Confessar – Viver a Fé formam
o tripé da vida cristã.”
Lucas 13, 31-35 – “Este amor não tem limites!”

Ofícios de dezembro 2009 / janeiro 2010
Batismos:

Nicolas Moeri Hertach • Julia de Arruda Mesquita • Bento Bierrenbach Rossi • Anna Caroline
Dotti • Carolina Riessbeck • Arne Joachim Jöst • Rafael Bercht Mezavilla

Bênçãos matrimoniais:

Ricardo Henrique Hackert e Fernanda de Oliveira Ferreira Santos • Eduardo Dias Caporazo da
Silva e Ilze Krasta Caporazo • Mauricio Marcon Rebelo da Silva e Tatiana Rehder • Luis Filipe
Mucci e Juliana Tonsmann

