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Tempo de alegria!
Em setembro acontece nossa Festa Anual. Neste mês também
se inicia a primavera, a estação do belo, e esperamos todos por
flores e jardins verdejantes.
Neste Infopaz, vamos nos deleitar com a programação que
envolve nossa comunidade. Um realce especial para o dia 12
de setembro. Venha e participe conosco deste momento alegre
e festivo! Os Grupos Escoteiros Bororos também comemoram,
já que no dia 18 de setembro completam 50 anos de
fundação.
Nas páginas centrais, uma palavra do nosso presidente
Mario Schroeder. Em nome da diretoria, dos pastores e do
presbitério, ele quer nos inserir nas questões financeiras que
envolvem nossa Igreja da Paz.
Tenha uma boa leitura. E uma feliz primavera!

Roberto Baptista
Pastor

Telefones dos Pastores
P. Hermann

•

9166-1924

P. Roberto

•

8300-5344

P. Jörn

•

5184-0618
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Gott will, dass wir
Feste feiern

Festejar, um desejo
de Deus

Im Fest leuchtet die Freiheit auf. Bestünde unser Leben nur
aus Arbeit, Anstrengung und Ehrgeiz, wären wir alle Sklaven.

As festas apontam para a liberdade. Se houvesse só trabalho,
esforço e ambição, todos seríamos escravos.

Insofern gibt es zu wenig Feste, insbesondere zu wenig
spontane Feste.

Mesmo assim, temos muito poucas festas, especialmente
muito poucas festas espontâneas.

Feste weisen auf Frieden und Versöhnung hin.

As festas também apontam para a paz e a reconciliação.

Denn wo Menschen miteinander essen, trinken, tanzen und
spielen, da entsteht Freundschaft.

Porque pessoas comendo, bebendo, dançando e brincando
juntas facilitam uma amizade.

Danach kommt wieder der Alltag mit seinem Kampf um eine
minimale Sicherheit in unserem Leben.

Depois retornamos ao dia-a-dia, com sua luta para um
mínimo de segurança em nossa vida.

Doch ohne Feste wäre unser Leben kaum auszuhalten.

Mas sem festas a vida não seria suportável.

Feste öffnen die Menschen füreinander.

As festas nos abrem um para o outro.

Feste öffnen ein Fenster der Hoffnung, durch das hindurch
Zusammenleben sichtbar wird, so wie Gott es für uns
Menschen vorhat.

As festas abrem uma janela de esperança e através dela
podemos ver a convivência que Deus pretende.

Jörn Foth
Pastor
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Como anda a nossa Igreja da Paz?
Observada pelo lado de sua administração, estamos atravessando

Temos hoje uma qualidade de serviços que abarca mais do que cultos,

uma fase muito difícil por conta de uma série de compromissos

porque trata de assuntos sociais, cuida de jovens e idosos, aconselha

relevantes ao imóvel, sua regularização e adaptação às novas leis.

e ensina. O pátio da Igreja é um lugar agradável e tranqüilo. Venha

Ele precisa ser adaptado às leis de segurança predial, necessita de

visitá-lo num daqueles dias em que você está nervoso, chateado,

melhora na acessibilidade – o que já foi conseguido parcialmente

estressado e verá que o sairá daqui calmo e renovado! Nossos cultos

com o novo piso do pátio –, e, o mais importante: suas instalações

em língua alemã e portuguesa são momentos de paz e introspecção.

elétricas e hidráulicas somam 50 anos e solicitam renovação. Tudo

Ouvir uma palavra de fé, mergulhar na sua espiritualidade, sentir-se

isso, apesar de conhecido, não estava diretamente ligado à grande

bem... isto é o que nossa Igreja oferece.

obra de renovação alusiva aos 50 anos de nossa Paróquia, mas
figurava nos planos de futuro, que agora já se mostra presente.

Nossos escoteiros transpiram energia e fazem com que jovens
tenham disciplina, sentido de companheirismo e de ajuda ao próximo.

A questão financeira, que tanto foi abordada no ano passado, ainda

A Semana da Alegria, em julho, é uma atividade lúdica e atraente,

não alcançou o seu patamar de 2008, portanto precisamos resgatar um

que promove integração entre crianças e jovens no início de férias.

nível superior a R$ 50 mil mensalmente para que tudo dentro da nossa

Os animados encontros das senhoras das Oase em língua alemã e

Paróquia tenha perfeito funcionamento. Hoje a arrecadação mensal das portuguesa, assistidos pelos pastores, têm tradição de longa data na
receitas ordinárias, aquelas que advêm de boletos ou de contribuições

comunidade. Cultura também é alvo de atenção: o Coral Mensageiro

em cheque ou dinheiro na secretaria, somam R$ 36 mil mensais.

da Paz, com seus coralistas que amam a arte de cantar e a quem

O que nos salva nestes momentos são contribuições extraordinárias

agradecemos por preencher nossos cultos com seus dons.

que acontecem de forma espontânea e que algumas vezes cobrem o
nosso déficit mensal de R$ 14 mil.

O que podemos fazer para mudar?
Pensei muito sobre o assunto. Na nossa Igreja, nenhum membro é
obrigado a pagar nada. As pessoas doam quando querem, quando
podem e principalmente o quanto querem e podem. Por isso, hoje
entendo que uma contribuição / doação espontânea depende de
informação. Se eu sei o que acontece no dia a dia da Igreja, se eu
participo dele e, principalmente, se eu gosto do que a Igreja faz,
doarei, correto?
O leitor do InfoPaz é informado sobre o acontece com a Paróquia e
sabe que estamos utilizando a sua doação – seu dinheiro que nos é
confiado – para fazer esta grande Igreja da Paz vibrar e brilhar hoje
na região de Santo Amaro. Sabendo como o dinheiro é empregado,
fica bem mais fácil doar.

Para manter tudo isso, sete funcionários e quatro Pastores trabalham
incansavelmente, e mais de 20 voluntários ajudam para que tudo siga
da melhor forma possível. Atualmente contamos com cerca de 1500
membros cadastrados, dos quais 500 são membros ativos e é neste
ponto que eu gostaria de costurar a imagem da nossa Igreja. Entre
no site www.luteranos.com.br/santoamaro e imprima o formulário
cadastral para atualizar o seu cadastro. Quem não tiver acesso à
internet pode solicitá-lo na secretaria. Encaminhe o seu cadastro via
correio ou e-mail (sec.igrejadapaz@uol.com.br) para que possamos
atualizar as informações. Isto é muito importante, pois só assim
poderemos lhe manter informado sobre tudo. Esta poderá ser a sua
primeira contribuição para ajudar e melhorar os nossos registros.
Em breve disponibilizaremos um tipo de SAC (serviço de atendimento
ao consumidor) para receber sugestões, reclamações, ideias e
informações úteis, e com isto vamos ficar mais próximos ainda
da comunidade. Confio nela e acredito que estamos no caminho

Como Presidente, não tenho função eclesiástica, apenas

certo! Preciso de você para opinar, para nos estimular a fazer ainda

administrativa. Zelo pelo que é nosso e sei que se cada um de

melhor e com isto atingir um novo brilho, não somente visual

nós der um pouquinho, juntos daremos muito! Somente unidos

como conseguimos realizar em 2009. Precisamos de um novo brilho

conseguiremos manter um patrimônio tão grande. Quem administra

administrativo para que os próximos 50 anos possam ser tão bons

sua casa, uma empresa, um hospital, uma casa de repouso, tudo, sabe

como foram os últimos 50.

o que significa cada real investido.

Espero ver você na nossa festa anual da Igreja da Paz, no dia
12/09/2010!
Agradeço a sua atenção,

Mario W. Schroeder
Presidente
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Wie steht es um unsere Friedenskirche?
Von der Verwaltungsseite her betrachtet durchlaufen wir gerade eine sehr

und soziales Engagement, wir kümmern uns um die Bedürfnisse von

schwierige Phase. Das hat mit einer Reihe von Maßnahmen zu tun, die wir

Jugendlichen und Alten, wir unterrichten, beraten, begleiten und trösten

an den Gebäuden ergreifen mussten, um die geänderten Auflagen der Stadt

Menschen in den unterschiedlichsten Situationen. Der Innenhof unserer

zu erfüllen. Mit dem neuen Boden im Innenhof ist schon ein Schritt getan

Kirche ist ein angenehmer Ort, der Ruhe ausstrahlt – kommen Sie doch

was den behindertengerechten Zugang betrifft. Die fünfzig Jahre alten

einfach mal vorbei, lassen Hektik, Stress und Nervosität von sich abfallen

Elektro- und Wasserinstallationen sowie die Brandschutzeinrichtungen

und gehen erfrischt und gestärkt weiter. Unsere Gottesdienste in deutscher

entsprechen alllerdings nicht mehr den Sicherheitsanforderungen und

und portugiesischer Sprache sind Momente des Friedens und der Einkehr.

müssen dringend erneuert werden. Für die Renovierungsarbeiten zum

Sich von der Botschaft des Glaubens ansprechen lassen, der Seele Raum

50-jährigen Jubiläum waren diese Tatsachen zwar bekannt, haben aber

geben, sich wohlfühlen... das ist es, was unsere Kirche anzubieten hat.

noch keine direkte Rolle dabei gespielt. So muss es also noch ein bisschen
weitergehen mit den Baumaßnahmen.

Unsere Pfadfinder versprühen Energie und vermitteln den Jugendliche
Disziplin, Orientierung und Kameradschaft. Die “Semana da Alegria” ist

Obwohl wir im Rahmen des Jubiläums mehr als sonst das Thema Geld und

gleichsam bekannt und beliebt, weil sie Jahr für Jahr am Anfang der

Finanzen ansprachen, erreichten unsere Einnahmen doch nicht das Niveau

Schulferien im Juli Kinder und Jugendliche zusammenbringt, die gemeinsam

von 2008. Damit die Gemeindearbeit aber ordentlich geleistet werden kann

sowohl spielen als auch lernen. Die Frauen- und Seniorengruppen haben

und alle Rechnungen bezahlt werden können, benötigen wir etwas mehr als

eine lange Tradition und sind aus der Gemeinde nicht wegzudenken. Und

R$ 50 Tausend pro Monat. Zur Zeit erhalten wir aus den Mitgliedsbeiträgen

auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Im Kirchenchor “Mensageiro da Paz”

und den regelmäßigen Spenden, die im Sekretariat eingehen ungefähr

haben Sängerinnen und Sänger ihre Freude und erleben Gemeinschaft und

R$ 36 Tausend. Was uns bei dieser Differenz einigermaßen über Wasser hält,

die Besucher von Gottesdiensten und Konzerten haben die Möglichkeit die

sind die sogenannten “außerordentlichen Spenden”, die unregelmäßig und

Früchte dieser Arbeit zu genießen.

oft unaufgefordert kommen und die manchmal diesen Fehlbetrag von
R$ 14 Tausend im Monat abdecken.

Was können wir tun um das zu ändern?
Ich habe viel über diese Frage nachgedacht. In unserer Gemeinde wird
niemand dazu gezwungen etwas zu bezahlen. Die Menschen geben wann
immer sie möchten oder können und sie geben wieviel sie möchten und
können. Solche unaufgeforderten Beiträge und Spenden beruhen aus meiner
heutigen Sicht auf Informationen. Wenn ich weiß, was in der Kirche passiert,
wenn ich mitmache oder davon erfahre und vor allem wenn ich es gut finde,
dann werde ich auch einen Beitrag dafür leisten.

Sieben Mitarbeiter und vier Pastoren arbeiten engagiert um all dies
aufrechtzuerhalten. Darüberhinaus helfen mehr als 20 Ehrenamtliche
nach Kräften und Fähigkeiten mit. Zur Zeit haben wir 1500 eingetragenen
Mitglieder, von denen ca. 500 aktive Mitglieder sind. An diesem Punkt
möchte ich das Erscheinungsbild unserer Gemeinde verändern. Bitte
besuchen Sie im Internet die Seite www.luteranos.com.br/santoamaro und
aktualisieren Sie ihre Mitgliedschaft oder werden Sie Mitglied, indem Sie
das dortige Formular (“formulário cadastral”) ausfüllen und per E-Mail
(sec.igrejadapaz@uol.com.br) an unser Sekretariat schicken Wer keinen
Internetzugang hat, kann das Formular im Sekratariat anfordern. Für
uns ist es äußerst wichtig, dass wir diese Daten auf dem neuesten Stand

Die Leser von InfoPaz sind informiert über die Arbeit in unserer Gemeinde

haben, damit wir mit Ihnen in Kontakt bleiben können und Sie regelmäßig

und wofür ihre Beiträge – Geld, das uns anvertraut ist – verwendet werden:

informieren können.

um Schwung und Glanz in unsere wunderbare Friedenskirche zu bringen, so
dass sie in die Region von Santo Amaro hineinwirkt. Wenn man weiß, wie
und wofür das Geld verwendet wird, fällt das Spenden leichter.

In Kürze werden wir auch eine Art “Kundenzentrale” einrichten, wo Sie die
Möglichkeit haben werden, Ihre Vorschläge, Ideen, Beschwerden oder einfach
wichtige Informationen bei uns loszuwerden. Mit all diesen Maßnahmen

Als Präsident der Gemeinde sind meine Aufgaben eher

glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir brauchen Ihre Meinung

verwaltungstechnischer und nicht so sehr kirchlicher oder theologischer

und Anregungen, damit wir eine Ausstrahlung haben, die noch über das

Natur. Aber ich setze mich für unsere Kirche ein und ich weiß, dass wenn wir

hinausgeht, was wir im Jubiläumsjahr 2009 erreicht haben. Der neue Glanz,

alle ein bisschen geben, wir gemeinsam sehr viel geben.

in dem die Kirche erstrahlt, muss auch die Verwaltung erreichen, damit die

Denn nur gemeinsam können wir ein solch großes Erbe erhalten. Wer

nächsten 50 Jahre genauso gut werden wie die vergangenen 50 Jahre.

seinen Haushalt führt, oder ein Unternehmen, ein Krankenhaus, oder ein

Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim Gemeindefest der Friedenskirche

Seniorenheim, der weiß welche Bedeutung jeder einzelne Real hat.

am 12. September 2010 sehen.

In der Friedenskirche haben wir heute eine hohe Qualität unserer

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Wohlwollen

Dienstleistungen, die weit über die Gottesdienste hinausgeht. In der
Friedenskirche und durch die Friedenskirche geschieht diakonisches

Mario W. Schroeder
Vorstandsvorsitzender
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Um novo cristianismo para um novo mundo
Dizem os teólogos, antropólogos e sociólogos que estamos numa
era pós-cristã. O que significa isto? Quer dizer que, pelo menos
no mundo ocidental, as instituições, a cultura e a mídia não são
mais regidas por valores cristãos. Na verdade, em muitos lugares,
não se considera qualquer assunto que envolva fé ou religião.
Concretamente falando, estas questões são assuntos privados que
não despertam o interesse do público em geral. Já se foi o tempo
em que assuntos de religião eram públicos e orientavam eixos de
atuação para as pessoas. Isto é o que chamamos de secularização.
Para nós cristãos, não é nem positivo e nem negativo, mas sinal
de que vivemos de modo diferente daquele que vivíamos há
cinquenta anos. A igreja como instituição social está em processo
de decadência e hoje, principalmente nos setores carismáticos e
pentecostais, atrai pessoas que em grande maioria a procuram por
motivos patológicos. Um dos primeiros teólogos a alertarem os
cristãos para este fato foi o Dr. Paul Tillich, luterano alemão que
fugiu da Alemanha antes da 2ª Grande Guerra, devido à implantação
do nazismo naquele grande país. As ideias de Tillich foram captadas,
entre outros, por um bispo anglicano norte-americano chamado
John Shelby Spong, que foi bispo de Newark, New Jersey.
John Spong levou as ideias de Tillich adiante até ser considerado
um divisor de águas entre conservadores ou fundamentalistas e
os liberais e pós-modernos. Se verificarmos a lista de livros que
escreveu, logo se percebe sua visão de Deus, de Cristo e da Igreja.
Eis os títulos dos seus livros:
“A oração honesta”, “Diálogo para
a procura do entendimento entre
judeus e cristãos” (com o rabino Jack
Spiro), “O poder de Cristo”,
“A vida considera a morte”, “Um
diálogo sobre Ética Médica” (com o Dr.
Daniel Gregory), “Os mandamentos para viver”,
“Um novo cristianismo para um novo mundo”
(único traduzido para o português), entre outros.
Max Weber, o grande sociólogo alemão que em um
livro trata da “Rotinização do Carisma”, nos ensina que
todos os movimentos históricos na humanidade,
com o tempo, ao se firmarem, se
transformaram em instituições.

Assim foi com o Movimento dos Adeptos do Caminho – os cristãos
primitivos que se transformaram na Igreja Institucional. Ora, a
Igreja, ao se institucionalizar, cristalizou os mitos de sua época, que
eram a forma como os cristãos daquela época viviam o Mistério
da Existência. Com o passar do tempo e a evolução da cultura, a
formação de novos mitos se tornou necessária. A tragédia da Igreja
no mundo pós-moderno de hoje tem sido a falta de criatividade
na produção de novos mitos para uma nova cultura. Por isso,
podemos sentir que o ser humano continua místico, religioso,
mas não consegue mais aceitar os mitos medievais prevalentes no
passado. John Spong, com grande criatividade, nos propõe novos
mitos para que a Igreja permaneça dialogando com o mundo atual,
trazendo-nos, pela fé, aquilo que toca no mistério que cerca a
nossa existência.
Por causa de sua audácia, ele tem sido não só incompreendido,
como ameaçado de morte por pessoas que não o aceitam, e sendo
considerado um inimigo do cristianismo. Spong segue a linha de
Orígenes, de Francisco de Assis, de Martim Lutero, de Paul Tillich,
pessoas portadoras de novas visões, que mantêm o cristianismo vivo
e atual, em constante diálogo com a cultura de todas as épocas da
História. Vale a pena lê-lo. Suas obras estão em inglês, mas acredito
que já haja traduções para o alemão e outras línguas. Saiba mais
no site: www.johnshelbyspong.com.

Glauco Soares de Lima
Reverendo
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Festa da Igreja da Paz

BAZAR
Venda de roupas seminovas, sapatos,
bolsas e mercado de pulgas.
Sábado, 25 de setembro,
das 9h às 14h, no salão da Igreja
da Paz / Friedenskirche.
A renda do Bazar destina-se para o
Serviço Social Esperança.

51 anos
com brilho - mit Ausstrahlung

Domingo, 12 de setembro de 2010
10h30 - Culto Festivo com a participação do Coral Mensageiro da Paz.
Em seguida, várias opções de almoço. Muitas atrações durante todo o dia:
café, bolos, tortas, sonhos, barracas de jogos, sebo.
Espaço para pequenos no Spielkreis, música ao vivo, tômbola e muito mais.
Após o almoço, apresentação de corais na Igreja.

Diversão e comunhão para todas as idades. Venha e participe conosco!

Que tal
um
doce?
Para nossa grande festa contamos
ainda com sua colaboração, trazendo
bolos e tortas para a hora do café.
Experimente fazer aquela deliciosa
receita para adoçar a tarde de todos.
Nós ficaremos muito felizes se
pudermos compartilhar o resultado.
Informações na secretaria, tel. 5181-7966.

Darf es etwas Süßes sein?
anos

comemore conosco!!!
O Grupo Escoteiros Bororos tem a
honra de convidar a família Bororos*
para comemorar juntos os nossos

Zu unserem Gemeindefest benötigen
wir noch jede Menge Kuchenspenden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie
ein leckeres Rezept ausprobieren
und mit dem fertigen Ergebnis allen
Beteiligten den Nachmittag versüßen.
Informationen im Sekretariat, tel. 5181-7966.

50 anos de fundação.

Sábado,18 de setembro, das 15h às 20h.
Celebração. Atividade escoteira.
Comes e bebes. Fogo de conselho.
Encontro de muitos amigos!

Inscreva-se já!
Só terão acesso à festa as pessoas
devidamente cadastradas.
*escoteiros e bandeirantes de todos os
tempos com seus familiares.

Reserve o seu convite!
a) preencha a ficha de inscrição
no site www.bororos.com.br até
dia 31 de agosto de 2010.
b) cadastre também a
confirmação de presença dos
seus acompanhantes. É pessoal
e intransferível!

c) entrada: doação de 2kg de
alimentos não perecíveis,
por participante, a serem
revertidos para entidades
assistenciais. Ou colaboração de
R$ 10,00 por pessoa.
OBS: bebidas não inclusas.

www.bororos.com.br

CORAL USP
Domingo, 19 de setembro, 17h,
na Igreja da Paz.
Regência: Maestro Alberto Cunha.
Programação: “Vertentes da
Música Sacra” (Mozart, Monteverdi,
Schubert e Villa-Lobos).
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Houve um casamento em Caná. Jesus
foi convidado, com os seus discípulos.
Tendo acabado o vinho, a mãe de
Jesus lhe disse: Eles não têm mais
vinho. Jesus respondeu: Mulher, ainda
não é chegada a minha hora. Mas,
ela falou aos serventes: Fazei tudo o
que ele vos disser. Jesus lhes disse:
Enchei de água as talhas. Então,
lhes determinou: Tirai agora e levai
ao mestre-sala. Tendo o mestre-sala
provado a água transformada em
vinho, chamou o noivo e lhe disse: tu,
ao contrário do costume, guardaste
o bom vinho até agora. Com este,
deu Jesus princípio a seus sinais e
manifestou a sua glória, e os seus
discípulos creram nele. (João 2,1-11)

É significativo que o primeiro milagre
de Jesus tenha acontecido numa festa.
E que seu primeiro milagre tenha sido
a transformação de água em vinho!
Interessante, não?
A festa é uma manifestação que
expressa a comunhão e a alegria entre
as pessoas. Aqui na Igreja da Paz,
o mês de setembro é marcado pela
nossa Festa Anual. Queremos celebrar
e nos encontrar nesse dia festivo.
Poder rever pessoas, conversar, sentar
juntos e passar um dia agradável em
nossa comunidade: tudo isso é motivo
de espiritualidade e comunhão. Deus
nos abençoe!

Agenda dos Cultos de Setembro
Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia
Dia
05

Idioma
Alemão

Horário
9h(*)

Celebrante
P. Wolfgang

Tema/Participação
Kind sein, ohne es zu bleiben

12

Português
Português

10h30(*)
10h30

Romanos 8, 14-17 – Algo está guardado!
Culto Festivo – Festa Anual com participação
do Coral Mensageiro da Paz

Alemão
Português
Alemão
Português

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

P. Hermann
P. Jörn, P. Hermann,
P. Roberto
P. Jörn
P. Hermann
P. Jörn
P. Roberto

19
26

2. Timotheus 1, 7-10 – Formen der Angst
2 Timóteo 1-7 – Fortalecimento em momento oportuno
Matthäus 15, 21-28 – Beharrlich oder behaglich
Lucas 16, 19-31 – Uma história para a vida!

Todos os domingos          10h30
Culto das crianças
Orientadores(as): Malu, Roseli, Priscila, Mirian, Evelise, Valéria, Dóris, Anísio,
                                                                                                   Walmi, Jéssica e Néia.

Beneficência Alemã			

Igreja Escandinava

Dia

Idioma

Horário

Celebrante

Dia

Idioma

Horário

Celebrante

26

Alemão

10h30

P. Jörn

19

Português

12h

Rev. Glauco

Ofícios de Julho / Agosto 2010
Batismos:

• Felipe Kögler • Maria Eduarda Leão Schwenkow

Sepultamentos: • Laura Gomes Sellmer, 12 anos • Kurt Friedrich Miller, 71 anos • Gerhard Becker, 92 anos
• Robert August Groezinger, 85 anos • Inge Érika Hübbe, 81 anos
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