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Você vive para além do dia

À noite, sob o brilho das estrelas,
sentimos a eternidade nos tocar, esta
dimensão infinita do tempo e do espaço.
Surgem perguntas: onde está o meu
amor, para onde vai a minha vida, quem
move a minha alma, onde se oculta o
sentido de tudo.
A imensidão nos oprime? Submergimos
nesse mar de luzes? Ou se nos abre o
coração e reconhecemos: somos parte
de um todo e incondicionalmente
aceitos por ele.
Aquele que escreve no céu e move as
estrelas também escreve no meu coração,
toca os meus sentidos e a minha alma.
Estrelas são como palavras do céu. A sua
luz perpassa o nosso íntimo e depois
desaparece ao amanhecer. O sol prevalece
sobre o encanto das estrelas na noite.
O que nos parecia brilhar eternamente
também desaparece diante de nossos
olhos. As estrelas são lâmpadas acesas
por uma mão superior, movidas por uma

vontade que vai além da nossa. Deus
desenha as suas linhas em pleno universo.
Ele determina as leis do cosmos. Ele está
no início e no fim de tudo.
“Céus e Terra passarão” – Toda matéria
está sujeita à desintegração. Ela se dissolve
para então se refugiar no fim dos tempos.
“Mas as minhas palavras não passarão” –
Existe algo, para além das estrelas, além
do conhecimento, das especulações: um
amor que não conhece separação, que não
conhece a morte, que não conhece o fim.
“Deus é amor.” Se você não soubesse a
seu respeito, ele permaneceria no além,
alheio a tudo. Este amor, no entanto,
vem até você. Sua dimensão infinita se
torna finita. No tempo e no espaço ele
se depara com você.
Tem uma história, um nome: Jesus Cristo.
Expressão, palavra para o amor que não
se dissolve no espaço e no tempo. Ele é a
força deste amor que dá sustentação a sua
vida e à vida de todos. Sua palavra jamais

passará, pois o seu amor vai além de tudo:
separação, morte, dissolução...
O amor eterno nos toca aqui e agora.
Assim a vida eterna tem início em você.
A separação e a morte perdem o seu poder
absoluto. A alegria volta a irromper como
o sol da manhã. As sombras se dissipam.
O medo dá lugar à confiança e à
esperança. Você não vive apenas para
dentro de mais um dia. Você vive para
além do amanhecer e do anoitecer de
sua vida. O seu último alvo não reside no
tempo, e sim, no amor eterno de Deus.
No aqui e agora, já temos noção desta
experiência que nos liberta e anima para
fazermos o melhor, reafirmando a vida
não obstante a morte.
“Céus e Terra passarão, mas as minhas
palavras não passarão.” Mateus 24,35
Renè Leudesdorff
Ad.: Hermann Wille
Pastor
1

Editorial
Espero que vocês – aqueles que tiveram a oportunidade
– tenham tido boas férias! Sozinhos ou juntos dos seus
queridos, junto de suas crianças. Mais um julho passa por
nós. E caminhamos em direção ao Advento. Mas, calma!
Há muitas coisas entre nós. E precisamos prestar atenção
a cada dia.

Nas páginas centrais, comemoramos a Semana da Alegria
2010. Os cenários de fotos e depoimentos atestam sempre
a importância do trabalho com crianças e jovens. Mais
que uma tarefa, este é um desafio para todos nós.

Uma palavra especial: o P. Hermann e seus familiares
agradecem a comovente solidariedade que receberam
nesses dias. Onde faltam palavras, os gestos de amor, os
olhares de carinho, um aceno ou aperto de mão tocaram
seus corações. Muito obrigado!

Roberto Baptista
Pastor
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Du lebst über den Tag hinaus
Nachts im Leuchten der Sterne
spürst du: Ewiges rührt dich an,
Unendlichkeit der Zeit und des
Raums. Und du möchtest zu
lesen beginnen: wo deine Liebe ist,
wohin dein Leben geht, wer deine
Seele bewegt, worin aller Sinn
verborgen liegt.

Gehst du unter im Meer dieser
Lichter? Oder weitet sich dein Herz,
weil du fühlst: Ich bin ein Teil des
Ganzen und darin angenommen.
Der an den Himmel schreibt, der die
Sterne bewegt, schreibt auch in mein
Herz und bewegt meine Seele.

Sterne sind wie Worte des Himmels.
Ihre Lichtbahn durchzieht unser
Inneres. Doch sie verschwinden, wenn
das Nachtlich verlöscht und der Tag
anbricht. Nun überstralt die Sonne

ihren dunklen Zauber. Was uns ewig
zu brennen schien, es vergeht vor
unseren Blicken. Auch die Gestirne
sind Lampen, von grösserer Hand
gezündet, von mächtigerem Willen
bewegt. Gott zeichnet seine Linien
über das Firmament. Er beherrscht
die Gesetze des Kosmos. Er
bestimmt allem den Anfang und
das Ende. „Himmel und Erde werden
vergehen.“ Alle Materie ist dem
Untergang geweit. Sie löst sich auf in
das nichts und verflüchtigt sich am
Ziel der Zeiten.

„Aber meine Worte werden nicht
vergehen.“ Es gibt etwas über den
Gestirnen, jenseits der Vernunft,
abseits der Spekulationen: eine Liebe,
die keine Trennung kennt, keinen Tod,
kein Ende. „Gott ist Liebe.“ Doch du
wüsstest nichts von ihr, nichts von
ihm, bliebe er , bliebe sie jenseits von

allem. Die Liebe kommt zu dir. Gott
erschliesst sich dir und umschliesst
dich ganz. Seine Unendlichkeit wird
endlich. In Zeit und Raum begegnet
sie dir.

Und darum hat sie eine Geschichte,
einen Namen: Jesus Christus. Er ist
das Wort für die unvergängliche
Liebe in Zeit und Raum. Er ist die Tat
dieser Liebe, die dein Leben und alles
Leben trägt. Sein Wort vergeht nicht,
weil seine Liebe alles überdauert:
Trennung, Tod, Untergand... In seinem
Wort rürt dich die Ewige Liebe an,
heute und hier. Durch seine Liebe
beginnt ewiges Leben in dir. Trennung
und Tod verlieren ihre Macht über
dich. Die Freundensonne des weigen
Tages bricht an wie das Morgenlicht.
Die Dunkeheiten in dir sind getilgt.
Angst weicht der Zuversicht. Du lebst
nicht in den Tag hinein, denn du
lebst über ihn hinaus. Dein letztes
Ziel liegt nicht in der Zeit, sondern
in Gottes ewiger Liebe: hier und
einst. Das gibt dir Freiheit und Mut,
weiterhin für das Leben einzustehen.

„Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte
werden nicht vergehen.“
Matthäus 24,35

René Leudesdorff

Ad.: Hermann Wille
Pastor
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Viagem ao centro da fé
Como colocar 102 crianças a bordo de um trem imaginário?
Este ano, a Semana da Alegria aconteceu em cinco estações...
Piuiiiiiiiiii... Piuiiiiiiiiii... Piuiiiiiiiiii... Está chegando a Estação
da Paz, na plataforma o trem espera por você! Assim dizia a
chamada para a 28ª Semana da Alegria, que aconteceu de 6 à
11 de julho e ocupou as crianças de 4 a 13 anos com o tema
Viagem ao centro da fé.
Durante esta viagem especial, pilotada pelo Pastor Roberto
Baptista e uma equipe de 70 voluntários, entre eles mais de 30
jovens, foi possível aprender cinco dons. “São cinco presentes
que o Espírito de Deus nos dá para vivermos melhor, para
curtirmos a vida muito mais alegre e com saúde, seguindo
Gálatas 5,22-23”, explica o P. Roberto. Cada dia do evento
correspondeu a uma estação. Confira os temas e o que foi
aprendido, segundo o pastor-coordenador:

Na primeira estação, na Plataforma AMARELA,
desfrutamos o AMOR. O amor é uma dívida que
temos para com todas as pessoas. Quando amamos,
nos libertamos de todos os preconceitos. Aprendemos
sobre o amor através da história que Jesus nos contou:
o bom samaritano.
Na segunda estação, na Plataforma VERDE, nos
encontramos com a ALEGRIA. O lema era fazer tudo com
alegria. Aprendemos como Zaqueu, que era muito baixinho,
fez para ver Jesus. E Zaqueu, além de vê-lo, ficou muito
feliz quando Jesus se convidou para visitá-lo.

Força jovem
Uma boa parte da animação da Semana da Alegria se deve ao espírito de colaboração e à atitude dos jovens que se
responsabilizam por cada grupo de crianças. Eles têm de 14 a 20 anos e também aprendem muito com a experiência.
Confira alguns depoimentos.
“A sinceridade é a característica que mais admiro em uma criança.
Ao vê-la sorrir e se divertir é para mim uma sensação inexplicável.”
Leila Mitteldorf, 19 anos

“É a semana mais esperada do ano, tanto pelas crianças
quanto por nós, jovens.”
Gabriel Grossmann, 21 anos
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A terceira estação, na Plataforma VERMELHA, celebrou a
PAZ. Através da história do Grão de Mostarda aprendemos que
praticar a paz é espalhar a paz!
Na quarta estação, na Plataforma AZUL, aprendemos sobre a
HUMILDADE. Ouvimos a façanha de uma mulher que mostra sua
humildade e faz Jesus ir ao seu encontro. Esta mulher mostra-nos
como argumentar com humildade sem perder a dignidade.
Na última estação, na Plataforma CINZA, paramos para
mostrar toda a nossa GENTILEZA. Ser gentil é concretizar o
amor em gesto! E, através do próprio exemplo de Jesus ao
receber e abençoar as crianças, descobrimos que ser gentil é
um reflexo do amor de Deus em nós.

“O que dizer de um lugar que representa uma vida?
A Igreja da Paz, a Semana da Alegria, tantas lembranças
e recordações. Anos passados aqui, repletos de muitas
alegrias, amizades e, principalmente, muitas brincadeiras.
E esse ano, não poderia ser diferente. Eu me diverti
bastante, aprendi e ensinei. Obrigada por tudo e até
o ano quem vem!”

“A Semana da Alegria é bem cansativa, mas é muito prazeroso
conviver com as crianças e ver o resultado que isso traz.”
Mariane Ströbele, 19 anos

Giovanna Faditsch, 19 anos

“A Semana da Alegria foi uma semana purificadora,
através da viagem ao centro da fé.”
Juan Diego Ortiz de Orué, 21anos
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Encerramento das atividades do semestre
nos grupos da OASE e Espaço Livre
No dia 29 de junho, o grupo de mulheres da OASE alemã
e português, e o Espaço Livre 3ª Idade celebraram juntos
o encerramento das atividades do primeiro semestre de
2010. Foi um momento importante de confraternização e
de fortalecimento da amizade e da comunhão.
Os grupos reúnem-se em momentos
diferentes aqui na Igreja da Paz. Todas
as terças-feiras, às 14 horas, há o Espaço
Livre para pessoas de ambos os sexos,
todas da 3ª idade. Como o próprio nome
quer indicar, este encontro é um momento
de liberdade para que várias atividades
sejam desenvolvidas: ioga, música,
palestras, atividades de memorização,
almoço, passeios, café com bolos, jogos
cooperativos, entre outras.
Os grupos de mulheres da OASE, português
e alemão, reúnem-se quintas-feiras
(14h30 – 16h30) e sextas-feiras
(14h – 16h), respectivamente.
Nesses encontros há sempre
uma reflexão preparada pelos
pastores ou pelas próprias
mulheres. Para além desses
momentos reflexivos, as
reuniões de mulheres celebram
a alegria de se encontrar!
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No dia do encerramento, houve momentos de beleza e
confraternização. No templo, a regente e professora de
música Solange Gonçalves apresentou seus alunos. Tivemos
a grata participação de crianças, tanto solando ao piano
quanto com o coral Core-em-cores (que ensaia todas as
terças-feiras, às 17 horas). A Igreja da Paz, seja através
dos espaços dedicados a cada grupo,
seja através do incentivo à música tem
a grata satisfação de fomentar esses
momentos. Após as apresentações
musicais, todos se reuniram no salão
para um café com bolos.

Este entrelaçamento
de crianças e pessoas
idosas produz uma
alegria no coração e
na alma de todos.

Já que se inicia um novo semestre,
faço um convite: venha fazer parte
destes grupos conosco e desfrutar de
momentos agradáveis!

Roberto Baptista
Pastor
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Ônibus para OASE
Quinta-feira, 12 de agosto, 10h,
sairá um ônibus da Igreja da Paz
para o Lar da OASE,
na Freguesia do Ó.
Almoço oferecido no local.
Mais informações na Secretaria
da Igreja. Favor confirmar
presença antecipada com Nilsa.

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).

Concertos

Domingo, 22 de agosto, 17h na Igreja da Paz.
Concerto do Coral Exsultate – Regência: Maestro Hermes Coelho.
Obras: J.S.Bach - cantata BWV 150 • J.C.F.Bach - Miserere.
Domingo, 29 de agosto, 17h na Igreja da Paz.
Concerto Coral Madrigal Humboldt – Regência: Christel Budweg.
Programa: Michael Haydn: Missa Sto. Aloysii
Solistas: Anita Pandora, Anna Heinrichs - sopranos •
Peggy Traber- contralto • Karin Foth e Betina Schmidt- violinos •
Peter Goulart- cello • Sérgio de Souza - órgão
Obras : F. Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln befohlen / Hebe deine
Augen auf / Ich harrete des Herrn • F. Schubert: Du holde Kunst •
G.F. Händel: O hätt ich Jubals Harf • J.Chr. Pez: Concerto Pastorale
e Canções ao “Louvor da Música”
Entrada franca

Conecte-se
ao PazNet.

PazNet - Novos módulos:
• 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)
Cursos a partir de R$ 25 por mês,
mínimo de 7 participantes por turma.
Inscrições na secretaria da Igreja da Paz,
com Nilsa ou Dirk (tel. 5181-7966).

• Curso de Internet avançado
(pesquisar, e-mail, anexar, PowerPoint)

• Curso de introdução à fotografia digital

7

Boletim informativo da Igreja Luterana de São Paulo - Igreja da Paz - Agosto 2010

O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meu pão é para hoje.
Não basta comer.
Não é só fome.
O pão deve estar cheio de amor.
O corpo precisa sorrir...
É por isto que o corpo inteiro
é chamado: os olhos, o nariz,
os ouvidos, companheiros
da boca...
Há coisas que são ditas enquanto se
come... Nosso pão é amassado com
palavras... “O homem não viverá só
de pão, mas de toda a palavra que
sai da boca de Deus”...

Texto de Rubem Alves

Nosso corpo, pra viver, precisa
também das memórias e das
esperanças que moram nas palavras...
Dá-nos, neste dia, o pão de cada dia:
pra se fazer tal oração é preciso não
ter celeiros...
Meu pão é pra hoje.
Também a minha vida.
Porque o pão e a vida vêm de um
futuro vazio e gracioso. Posso matar
hoje a minha fome de vida e de
alegria, até a última migalha/gota...
Que o meu pão seja sempre, o pão de
cada dia...

Agenda dos Cultos de Agosto
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
01
08
15
22
29

Idioma
Português
Alemão
Português
Alemão
Português
Alemão
Português
Alemão
Português
Alemão

Horário
10h30 (*)
9h (*)
10h30
9h
10h30 (*)
9h (*)
10h30
9h
10h30
9h

Celebrante
P. Roberto
P. Wolf Lauer
P. Hermann
P. Jörn
P. Roberto
P. Jörn
P. Hermann
P. Jörn
P.Roberto
P.Jörn

Beneficência Alemã			
Dia
08
22

Idioma
Alemão
Alemão

Horário
10h30
10h30

Celebrante
P. Lauer
P. Jörn

Tema / Participação
Filipenses 3,7-11
Phil 3,7-11 Einsatz und Gewinn
Romanos 9,14-16 – Terei Compaixão
Römer 9, 1-8.14-16
Efésios 2,4-10.
Epheser 2, 4-10
Atos 9, 1-9 Nada será como antes!
Apostelgeschichte 9,1-9
João 4, 7-12.
1. Joh. 4,7-12

Igreja Escandinava
Dia
15

Idioma
Português

Horário
12h

Celebrante
Rev. Glauco.

Ofícios de Junho / Julho 2010
Batismos: João Pedro de Moraes Misfeldt Fachga • Sophia Welzel Lourenço • Ana Bresslau Romano
• Petrus Hofocale Vetter Bueno • Maira Medeiros Kuhn
Benção Matrimonial: Jefferson Hiroshi Shigeno e Karina Eisenbauer Baptista
Sepultamentos: Lori Janssen, 86 anos • Carlos Wolfgang von Wieser, 86 anos • Darcy Bier, 84 anos • Mateus Wille, 19 anos
• Roswitha Janssen, 69 anos.
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