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Mulheres mudam leis e o rumo da história
Uma homenagem a todas as mães
Sabemos que, se preciso for, as mulheres pintam céus azuis nos
dias mais nublados de suas vidas. E se a meada dos fios que tecem
se embaraça, elas pacientemente desmancham e começam a fiar
outra vez. Se a colheita se perde, elas fazem outra semeadura. Elas
são capazes de desenhar portas abertas em paredes fechadas. São
capazes de abrir frestas em muros altos para poder respirar e continuar acreditando na vida.
É preciso ousar sempre. Algumas vezes é
preciso ser a primeira a dar o passo para
abrir novas portas. Se hoje há mulheres
rabinas e pastoras que ocupam os altares
é porque houve uma pioneira. A primeira
médica a se formar no Brasil, por exemplo, foi Rita Lobato Velho Lopes, em dezembro de 1887, na Faculdade de Medicina de Salvador, na Bahia. Em 1928, aos 32
anos, Alzira Soriano foi eleita a primeira
prefeita da América do Sul, numa cidade
do Rio Grande do Norte. Em 1933 elegeuse a primeira deputada federal: Carlota de
Queiroz, de São Paulo. As duas conquistaram seus cargos antes mesmo de haver o
voto feminino no Brasil, que só viria em
1934, depois de um forte movimento.
As mulheres conseguiram grandes avanços no mercado de trabalho, mas ao chegarem em casa há um
mundaréu de tarefas que esperam por elas. E o mais interessante é
que são elas que educam os meninos que se transformam em homens. Talvez esteja aí o segredo para que outras mulheres tenham
uma melhor sorte do que quem se desdobra em mil tarefas com
dois braços: educar de forma mais inclusiva. Está, em grande parte,
nas mãos das mulheres mudar essa cultura ainda tão machista.
No livro de Números (27.1-11) encontramos uma passagem inspiradora de uma sociedade patriarcal que é veementemente questionada por cinco mulheres. Por ocasião da morte do pai das irmãs
Maalã, Noa, Hogla, Milca e Tirza, ocorre um grande impasse. Elas
não têm irmão. O pai é um certo Zelofeade, chefe de uma tribo
dentro do clã de Manassés. Todas as questões relacionadas às re-

gras de convivência devem ser levadas à assembleia dos anciãos,
do sacerdote Eleazar e de Moisés. Mas como? Às mulheres é proibida a participação em qualquer atividade pública e, principalmente,
naquelas que discutem questões relacionadas ao poder. Se elas não
podem entrar lá, como Maalã e suas irmãs vão chegar até quem
pode ouvi-las?
Correndo o risco de perder as terras da família, elas se organizam
e vão à porta da congregação para reivindicar o direito à herança deixada pelo
pai. Intrometem-se na história e nas leis.
Elas dirigem-se aos chefes fazendo com
que lembrem de como o pai sempre fora
fiel a Deus. Moisés ouve a argumentação
das filhas de Zelofeade, que não veem razão para perder a terra por não haver um
homem entre elas. Moisés recolhe-se para
meditar e ouve Deus dizendo: Estas mulheres estão certas, elas têm esse direito
de tomar posse da terra de seu pai. A terra lhes pertence. É seu direito. É justo que
se passe a herança para elas.
Ter a posse da terra significa que elas podem participar também das assembleias
e das decisões políticas. Elas realmente
metem o nariz onde não são chamadas e
conseguem ser ouvidas. Muda-se a lei, e a partir de então a herança fica com o parente mais próximo, já não se questiona se homem
ou mulher. A coragem e a determinação dessas mulheres abrem
uma nova maneira de ver o mundo entre os israelitas.
As mulheres abriram um precedente, abriram uma porta numa parede fechada, humanizaram a lei e foram nela incluídas. Um exemplo que continua de pé ainda hoje para todas as mulheres que
em sua vida seguem criando novos caminhos e abrindo antigas e
novas portas pelo mundo a fora.

Vera Cristina Weissheimer
Pastora da IECLB, capelã do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

O Deus que cuida
Na sua origem, o Dia das Mães não é uma comemoração religiosa. Mas quando honramos as mães, vale a
pena lembrar que muitas vezes são as mães que passam
valores religiosos para as crianças.
O modelo da mãe também serve como imagem para
Deus. Como na igreja nós ainda chamamos Deus de
“Senhor” ou “Pai”, é importante ver que Deus tem um
lado feminino e materno. A imagem na capa dessa edição é da igreja em Urschalling, Alemanha, do século XII.
Mostra o Deus triune com o Espírito Santo como uma
personagem feminina. Os antigos (mesmo na Bíblia)
conhecem essa qualidade de Deus: Deus é consolador,
cuidador, tem carinho e amor.
Jörn Foth

Pastor

Restauro da Igreja Martin Luther
O Ministério da Cultura publicou e aprovou o restauro da Igreja
Martin Luther em 2009.
O valor total do projeto é de R$ 1.727.361,17, sendo que as
doações são dedutíveis do imposto de renda. A sua participação é
importante para que possamos realizar o sonho de restaurar esta
igreja histórica, inaugurada em 1908.
Contas para Doações:
Igreja Evangélica Luterana de São Paulo
Banco do Brasil / Agência: 1202-5 / Conta corrente: 51386-5
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Será que fui, será que sou uma boa mãe?

(Foto: David Niblack)

Cada vez mais mulheres se fazem essa pergunta. Como saber?
Provavelmente nossas avós não se perguntavam tanto a respeito disso.
Não se questionava, muito menos se punha em questão seu direito
por respeito e gratidão.

Hoje é muito diferente. De todos os lados chegam críticas e ques- Isso é uma ilusão, pois, por mais que façamos o melhor que potionamentos. Principalmente dos filhos, mas também de outros: demos, os filhos não estão livres de, inevitavelmente, se confronpedagogos, psicólogos, médicos... Muitos olham para as mães e tarem com coisas que geram angústia e com seus limites. Penso
procuram ver nelas alguma explicação para algo que parece não que as ciências e os saberes modernos fomentam a fantasia de
estar bem na vida do filho ou da filha. Quando filhos/as dizem que se poderia viver sendo poupado das dificuldades que a existência impõe se... E aí bem rapidamente a mãe entra como a
que vão fazer psicanálise, mães temem que vai sobrar pra elas...
devedora, aquela que não deu algo que supostaCertamente esses olhares inquisidores, quando não
“...não
há
como
mente poderia ter dado.
acusadores, têm forte impacto sobre as mães. O
acertar sempre,
O problema é que muitas vezes as mães também
que produzem? Como se sentem as mães em vista
disso? Não restam dúvidas de que isso as deixa no sentido de dar partilham dessa fantasia e cobram de si o que não
podem dar. Não há cuidado de mãe para proteger
inseguras, talvez com medo. Não poucas vivem
garantias
frente
ou poupar os filhos de uma série de coisas difícom sentimento de culpa e fracasso, sentindo-se
responsáveis por tudo que deu errado na vida dos às questões que a ceis da vida. Por isso, pode-se dizer que não há
como não errar. Exatamente porque não há como
filhos/as. Eu sei que muitas mães desejariam poder
vida coloca.”
acertar sempre, no sentido de dar garantias frente
começar de novo com seus filhos. Gostariam de
ter uma receita. Acreditam que agora acertariam. Talvez alguma às questões que a vida coloca. Também por isso precisamos da
coisa fosse diferente, mas é pouco provável que não ‘errariam’ graça. Às vezes, a preocupação em excesso para fazer tudo certo
de novo! Outras mulheres nem querem ter filhos. “É muita res- tem o efeito contrário.
Será que as mães aceitam seus limites? Acredito que se o fizerem,
ponsabilidade...”
Acredito que há certo equívoco tanto nas acusações feitas às estarão sendo boas mães, pois farão com que os filhos assumam
mães quanto no efeito que isso provoca nelas. Com os diferentes responsabilidade frente às dificuldades que o viver implica. Talsaberes de que dispomos, hoje é relativamente fácil relacionar vez um jeito de amá-las seja ajudá-las a se suportar dessa forma.
um efeito com uma causa. Assim, é possível criar muitas explica- Mesmo que isso lhes custe algumas críticas injustas.
ções para diferentes situações da vida. Se isso é assim, é por que...
Desta forma, somos levados a pensar que poderíamos – com os
Victor Linn,
conhecimentos e meios adequados – ter criado nossos filhos de
forma que tudo desse certo na vida deles.
Pastor

Parabéns Confirmados e Confirmadas!
O período que passamos juntos foi uma etapa importante na minha
vida e na vida dos jovens com seus pais.
No dia 28 de março tivemos o Culto de Confirmação da turma Além disso, os jovens fizeram novas amizades que podem ser
de que se iniciou em 2009. Cada reencontro aqui a Igreja da mantidas. E descobriram, ou confirmaram, que a Igreja da Paz e
Paz, ou em outro lugar, será um momento de lembrança e pra- os seus pátios – onde crianças, jovens, adultos e idosos andam,
zer pelo tempo em que estivemos ligados
correm, brincam – são a extensão de suas
Desfrutamos
de
uma
troca
mais de perto.
casas, são os quintais que muitas moradias
de experiências e convívio não têm mais. Que eles considerem tamNa formação dos jovens, muitos eventos
bém em suas trajetórias esse espaço cosão marcantes. Desde os aniversários, forque levaremos conosco
munitário, na mesma proporção em que a
maturas, até o primeiro beijo e o primeiro
durante os próximos anos. Igreja da Paz nutre e valoriza as suas vidas.
amor. Na espiritualidade, este período de
Ensino Confirmatório vem marcar um terreno importante de Nós, aqui da comunidade da Igreja da Paz, desejamos as maiopassagem de uma adolescência muito próxima da infância para res felicidades e êxitos para esses jovens.
Roberto Baptista
uma adolescência e juventude que abrem novas perspectivas
Pastor
para suas vidas.

Confirmadas da esquerda para a direita:

Luiza Reck Munhoz, Laryssa Abbes Veras Riether, Gabriela von Staa Guedes, Mariana Stamm Fávero, Carolina von Staa Guedes,
Luiza Thieme Tripoli, Ana Laura Eleotério, Beatriz Lopes Roos, Kerstin Buck, Mayara Laís Eleotério, Tamy Haase
Confirmados da esquerda para a direita:

Alexandre Letzow Eckel, Matthias Weber, Vitório von Staa Sambatti, Felipe Abbes Margall, Stefan Buck, Pedro Beims de Lima,
Marco Starke van den Ende, Francisco Kröner Moreira, Christian Candia Hollnagel, Lukas Kretzschmar Waeny, Konrad Doern,
Alfredo Luis Rodolfo Hahn, Klaus Werner Wende, Ken Hideki Haase, Stefan Moreira Probst, Heitor Vergílio Cord
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Höhepunkt: Konfirmation
In der Friedenskirche wollen wir den Konfirmandinnen und
Konfirmanden die Grundlagen und Grunderfahrungen von Glauben
und Gemeinschaft vermitteln.
Wir wollen die Konfirmandenzeit so gestalten, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden

. das Gefühl haben: „Hier werde ich verstanden, ernstgenommen und angenommen“
. be-stärkt werden in dem wer und wie sie sind,
so dass sie Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickeln.
. entdecken, dass Kirche auch für sie attraktiv sein kann und sie bei uns einen Platz finden können.
Unter dieser Zielsetzung starteten 28 junge Leute
im vergangenen Jahr in den Konfirmandenunterricht
(drei sind abgesprungen bzw. umgezogen). Am 28. März
dieses Jahres war es dann so weit.

Mit den Worten eines Konfirmanden: „ Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so auf die Feier freuen würde; das ist
Jörn Foth
ein echter Höhepunkt.“
Pastor

Mädchen von links nach rechts:

Julia Brenner Doria, Tiffany Noetzel, Christine Grudzinski, Luisa Panza, Vivian de Westarp, Iara Weiland de França, Camilla
Rieker, Beatrice Stocker, Victoria Fries, Nina Buschhausen, Julia Kröner, Caroline Frohmüller
Jungen von links nach rechts:

Lorenz Foth, Anthony Müller, Patrick Essle, Ciro Salzmann, Nicholas Bugan, Philipp Foth, Christian Pondorf, Pastor Jörn, Tiago
Salzmann, Till Lagemann, Tim Faber, Guilherme John Achterberg, Lucas Stier, Guy Rabe

Grupo OASE completa 35 anos
Em 07 de abril de 1975,
o P. Ulrico Sperb e sua
esposa, Rosângela,
fundaram o grupo de
OASE em língua portuguesa.
Registro do grupo OASE - português em abril de 2000.

ce na discussão de temas bíblicos e assuntos da atualidade.
Continuamos animadas e ativas colaborando nos eventos da
Igreja da Paz, principalmente nas festas e nos bazares. Assumimos o Café e Bolo e a organização da Tômbola na festa anual.
Realizamos bingos e cafés para angariar fundos para o Lar de
Idosas da OASE, na Freguesia do Ó, para o Lar de Crianças Girassol, para a Reconciliação e para o Sítio da Águas.
Agradecemos a Deus por nossos encontros durante esses 35 anos.
Foram horas de amizade e de confraternização, em que compartilhamos experiências, preocupações e alegrias. Gostaríamos
muito de poder contar com novas participantes. Venha nos fazer
uma visita!
(Foto: Jochen Weber)

No começo, o pequeno grupo se reunia na casa do pastor quinzenalmente. Passamos por altos e baixos. Houve épocas em que
nossos encontros contavam com três ou quatro participantes.
Mas esse pequeno núcleo conduziu o grupo até hoje.
Na década de 90, a OASE – português foi muito ativa na preparação da comida para as festas da igreja e para a Semana da
Alegria. Infelizmente, nossas “cozinheiras” (Ilse, Leni, Lea, Selda e
Lorena) deixaram São Paulo em busca de lugares mais aprazíveis
para viver.
Atualmente, contamos com uma média de 13 participantes que se
encontram todas as quintas-feiras, das 14h30min às 16h30min.
A presença dos pastores Hermann, Victor e Roberto nos enrique-

Pfingsten
Kurze Information über ein vernachlässigtes Fest
Wie Ostern seinen Ursprung im jüdischen Pessachfest hat, so hat auch das
Pfingstfest einen jüdischen Vorläufer: Schawuot, das Wochenfest. Der Name
„Pfingsten“ ist von der griechischen Bezeichnung dieses Festes abgeleitet:
„Pentecoste“ (= der fünfzigste) wurde am 50. Tag nach Pessach gefeiert.
In der Apostelgeschichte des Neuen Testaments wird erzählt, wie die kleine
Anhängerschaft Jesu an diesem Fest vom Heiligen Geist ergriffen wurde. Aus
einer ängstlichen und zurückgezogenen kleinen Schar wurden mutige Bekenner eines neuen, befreienden Glaubens. Die Tatsache, dass diese Botschaft
von Menschen aus aller Welt und den verschiedensten Kulturen gehört wurde,
zeugt von einer neuen Offenheit und Weite.
Dass das Pfingstfest, das auch als “Geburtstag der Kirche“ bezeichnet wird,
nicht annähernd die Bedeutung hat wie Weihnachten oder Ostern, liegt daran
dass es kein Brauchtum dazu gibt. Vielleicht liegt aber im Fehlen von Bräuchen wie Weihnachtsbaum oder Osterhase gerade die Stärke des Pfingstfestes: Hier wird der Blick auf das, um was es geht, nicht verstellt.
Jörn Foth

Pastor

“Ostereierwettlauf”
Kinder spielen “Ostereierwettlauf” im
Gottesdienst am Ostersonntag.
Die Aktion erinnerte an den Wettlauf
der Jünger zum Grab Jesu.
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Campanha da Fraternidade Ecumênica 2010
16 - 23 maio

Traga a sua caneca e
participe ainda do
Concurso de Canecas!!!

NÚCLEO BANDEIRANTE BOROROS / GRUPO MAY MACKENZIE
Venha participar da X SOPADA DAS B2 do Bororos. Além
de experimentar sopas deliciosas, você concorre a prêmios no bingo, ouve boa música, conhece gente nova e
dá muitas risadas.
Sábado, 29 de maio de 2010, das 17h30 às 21h30
Sede do Bororos - Rua Verbo Divino, 392 - Granja Julieta

Tema: Economia e Vida
“Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” Mateus 6, 24
Culto de Encerramento da CFE 2010
Domingo, 23 de maio, 10h30 na Igreja da Paz

R$ 7,00 antecipado* + doação para campanha do agasalho
R$ 10,00 na hora* + doação para campanha do agasalho
* Direito a sopa à vontade e a uma cartela de bingo. Procure uma B2 e
garanta já o seu ingresso! Informações: sopadadasb2@yahoo.com.br

TARDE BENEFICENTE

Samstag, 8. Mai,
von 9.00 bis 13.00 Uhr
Friedenskirche
Anmeldung für Verkäufer bis 1. Mai
über jb.krupp@gmx.de

Jogos, café e bolo
em benefício do LAR OASE

Vida e Religião
Programação 1º semestre 2010
Maio: dias 6, 13, 20 e 27
Junho: dias 10, 17 e 24
Sexta-feira, 7 de maio de 2010,
às 14h30 no Salão da Igreja da Paz

Inscrições na secretaria da Igreja da Paz
Tel. 5181-7966

Meditation

Lebenskraft tanken

• Entspannungsübungen

• zur Ruhe kommen • sich auf das Wesentliche konzentrieren • zu sich selbst finden
All das kann man lernen und üben.
Ein paar Stunden, die Ihre Seele beleben und erfrischen! Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bitte bequeme Kleidung tragen.
Termin: Mittwoch, 26. Mai, 19.30 - 22.00 Uhr oder: Samstag, 22. Mai, 10 - 12.30 Uhr.
Je nachdem wann Sie besser Zeit haben. Anmeldung bitte im Sekretariat oder direkt bei Pastor Jörn.

Glaubensgespräche am Mittwochabend
Spannend: Wie die Bibel entstanden ist

Mittwoch,

5. Mai,

19.30 - 21.00 Uhr

Unglaublich: Widersprüche und Ungereimtheiten in der Bibel

Mittwoch,

12. Mai,

19.30 - 21.00 Uhr

Aktuell: Was man über den Islam wissen muss

Mittwoch,

19. Mai,

19.30 - 21.00 Uhr

Bei Interesse melden Sie bitte im Sekretariat oder direkt bei Pastor Jörn.
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Espírito, Verdade, em nós vem habitar;
difunde claridade, o mal vem afastar!
Derrama em nossa mente do santo fogo o ardor,
que todos, fielmente, confessem seu Senhor.
Consolador, querido, por Cristo, o Salvador,
nos foste prometido: Ampara-nos na dor!
Que armas comprovadas do povo teu, Senhor,
Por ti nos sejam dadas: Firmeza, fé, vigor!
(Hino de Pentecoste, escrito por Johann Crüger, 1662)

Agenda dos Cultos de Maio
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
2

Idioma
Horário		
Celebrante
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
Português
10h30(*)		
P. Hermann
					
9
Alemão
9h		
P. Jörn
Português
10h30		
P. Hermann
16
Alemão
9h(*)		
P. Jörn
Português
10h30(*)		
P. Roberto
23
Alemão
9h		
P.Jörn
Português
10h30		
P. Victor
30
Alemão
9h		
P. Victor
Português
10h30		
P. Roberto

Beneficência Alemã
Dia
9
23

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30

Tema / Participação
Matthäus 21, 14-17 – Singen: Lebenslust pur
Colossenses 3,12-17 – Ações Afirmativas
Participação do Coral Mensageiro da Paz
Lukas 11, 5-13 – Beten: Die Tiefen der Seele erforschen
Salmo 66, 16-20 – Com os pensamentos voltados para o bem
1. Könige 8, 22-28 – Abheben oder auf dem Boden bleiben?
João 17, 20-26 – Tudo igualmente diferente
Apostelgeschichte 2, 1-18 – Frischekur für Abgeschlaffte
João 14, 23-27 – O Espírito, uma força para nós
Johannes 3,1-8 – Wie neuegeboren!
João 3,1-9 – Nascemos e renascemos

Igreja Escandinava
Celebrante
P. Jörn
P. Lauer

Dia
16

Idioma
Português

Horário
12h

Capela de Cristo - Campo Grande
Celebrante
Rev. Glauco

Dia
2
9
16
23
30

Idioma
Português
Português
Português
Português
Português

Horário
10h15
10h15
10h15
10h15
10h15

Celebrante
P. Matthias
P. Matthias
P. Matthias
P. Matthias
P. Matthias

Ofícios de março / abril 2010
Batismos: Gisele Arriente Eman • Julia Brener Doria • Nicholas Bugan • Beatrice Stocker • Iara Weiland de França •
Bruno Hermann de Britto • Rafael Navi Surerus Marques
Benção Matrimonial: Marcus Vinicius Silva e Karina Ferreira de Souza • Caio Werner Kramer e Priscila Batagin •
Gerald Günter Schaefer e Derli Theuer
Sepultamentos: Oskar Rudolf Bernhard Simon, 87 anos • Karl Johannes Vietor, 87 anos • Benedicta de Oliveira Leite, 76 anos •
Vera Lucia Campos de Oliveira Bianca, 47 anos • Carmen Inge Fernandes, 76 anos

