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Viagem
à Terra da Fé!
Um novo ano começa e fazemos promessas.

digo. No início, usamos um remo mais do que o

Na Comunidade da Paz, pessoas e grupos se

outro. E o barco gira. Não conseguimos dar uma

encontram e se reencontram. A roda da vida parece

direção segura. Aos poucos, vamos aprendendo.

voltar a sua rotação normal. Durante o ano de 2011,

Em nossa viagem, precisamos manobrar bem esses

queremos trazer algumas reflexões presentes em

remos. A fé requer conhecimento e experiência.

nosso Curso VeR (Vida e Religião). Iniciamos uma

Precisamos aumentar os nossos conhecimentos

viagem à terra da fé. Como em qualquer viagem,

acerca da vida. E jamais devemos nos esquecer das

há lugares especiais a serem visitados. Uns de fácil

experiências de fé que nos ajudam a aprumar o

acesso; outros de acesso mais difícil. Por vezes, ao

barco. Os remos bem balanceados, com certeza, vão

cruzarmos lugares mais difíceis, precisamos lançar

lhe ajudar neste ano de 2011. Sem promessas, o seu

mão de um transporte incomum.

barco vai seguir em frente.

Que tal um barco a remo?

Acompanhe os próximos passos e embarque junto

Essa imagem do barco traz boas e más lembranças.

nessa viagem à terra da fé.

Se você já remou algum dia, deve entender o que

P. Roberto Baptista

Ofícios Dez 2010 / Jan 2011
Batismos:
• Ian Ortenburger Manna Cesar
• Paula Martos de Oliveira
• Diego Kusman Theuer
• Olivia Marie Reichenbach
• Kathrin Désirée Silva Klaus
• Veronika Krieger de Oliveira
• Raphael Pierri Schmid
• Beatriz Müller Praun
• Ana Seick Barbarini
• Otavio Abatte Stein
• Leonardo Raphael Freitag

Benção Matrimonial:
• Ralf Erik Schalldach e Érika Moribe

Sepultamentos:
• Hans Gerhard Dislich (81 anos)
• Angelo Covic (63 anos)
• Norberto Emilio Lengler (74 anos)
• Carin Frese Nogueira (78 anos)
• Carlos Joaquin Conde de Westarp
(84 anos)
• Olga da Franca Leal de Carvalho
Guerreiro (102 anos)
• Jürgen Lajus (72 anos)

Agradecimentos
Você lembrou da Igreja da Paz com carinho em meio
aos que foram presenteados no final de ano!
Em nome da Diretoria, Conselho e Pastores, os nossos
sinceros agradecimentos a todos pelas contribuições
e pelo donativo de Natal que foram decisivos para o
equilíbrio nas contas da Comunidade. Gratos por sua
resposta sensível e favorável. Muito obrigado!

“Senhor, abre os meus olhos
para que eu possa ver.”
Salmo 119,18

O gosto
da surpresa
(Betty Milan)
Nada é melhor do que se surpreender,
olhar o mundo com olhos de criança.
Por isso as pessoas gostam de viajar.
Nem trânsito, nem fila, nem eventual desconforto são
empecilhos neste caso. Só viajar importa, ir de um para
outro lugar e se entregar à cena que se descortina.
O turista se transporta em busca da surpresa.
Porque é dela que nós precisamos mais. Isso explica a célebre
frase “navegar é preciso”, erroneamente atribuída a Fernando
Pessoa, já que data da Idade Média. Agora, não é necessário
se deslocar no espaço para se surpreender e se renovar.
Tudo depende do olhar.
A gente pode olhar sem ver nada quanto se maravilhar, uma
capacidade natural na criança e que o adulto precisa conquistar.
Desde a Idade Média, muitos séculos se passaram.
Mas o lema dos navegadores continua atual.
Surpreender-se é preciso. A surpresa é a verdadeira
fonte da juventude, promessa de renovação e de vida.

Ajuda aos Desabrigados pelas Chuvas
O Sínodo Sudeste organiza iniciativas de solidariedade a partir de Obreiros, representantes do Presbitério e do Conselho
Sinodal das Comunidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Niterói. Pessoal local direta ou indiretamente atingido pela
tragédia coordena as atividades, como a distribuição de água, colchões e outros objetos de primeira necessidade.
Toda ajuda é bem-vinda!
Doações para: Banco Itaú, agência 0057, conta corrente: 48031-1 Sínodo Sudeste – IECLB, CNPJ: 02511070/0001-30
Por gentileza, identifique os valores e a finalidade enviando e-mail para sinodosudeste@luteranos.com.br

“Herr, öffne mir die Augen,
dass ich sehe.”
(Psalm 119, 18)

Geschmack an
Überraschungen
(Betty Milan)
Es gibt nichts Besseres, als sich überraschen
zu lassen und die Welt mit den Augen eines
Kindes anzuschauen. Deswegen lieben es die

Ensino Confirmatório
na Igreja da Paz 2011
Convidamos os jovens nascidos nos anos de
1997/1998. Encontros mensais aos sábados!
Secretaria da Igreja da Paz - Tel. (11)5181-7966
ou envie um e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br

Konfirmandenkurs in
der Friedenskirche 2011
Eingeladen zum Konfirmandenkurs sind die
Jugendlichen der Jahrgänge 1997 und 1998.
Einschreibungen ab sofort im Sekretariat.
Tel: (11) 5181-7966 oder sec.igrejadapaz@uol.com.br

Menschen zu reisen. Weder straker Verkehr, Staus und
Unannehmlichkeiten sind Hindernisse. Allein das Reisen ist
wichtig, von einem Ort zum anderen gehen und sich neuen
Szenen öffnen.
Der Tourist bewegt sich fort auf der Suche nach
Überraschungen.Denn Überraschungen haben wir nötig.
Das deutet den berühmten Satz “navegar é preciso”.
Urtümlicherweise wurde er Fernando Pessoa zugeschrieben.
In Wirklichkeit stammt der Satz aus dem Mittelalter. Jedoch
ist es nicht notwendig, sich im Raum zu bewegen, um sich
überraschen zu lassen und sich zu erneuern. Alles kommt
auf die Sichtweise an. Man kann hinschauen, ohne etwas

PazNet - Novos Módulos:
Iniciantes, Básico, Internet básico e avançado,
Introdução à fotografia digital. Cursos a partir
de R$ 25 por mês. Mínimo de 7 participantes por
turma. Início em fevereiro. Inscrições na secretaria
da Igreja da Paz, com Nilsa ou Dirk, tel. 5181-7966.

wahrzunehmen, aber man kann sich auch wundern, eine
ganz natürliche Fähigkeit bei Kindern, die der Erwachsene
zurückerobern muss. Seit dem Mittelalter sind viele
Jahrhunderte vergangen. Aber das Motto der Reisenden ist nach
wie vor aktuell. Überrascht werden ist nötig. Überraschung ist
die Quelle der Jugend, Verheissung für Erneuerung und Leben.

Projeto Paz & Arte
Aula de Artes visuais para crianças
e adolescentes com Valéria Azambuja Pereira.
Informe-se pelo e-mail valazam@ibest.com.br
Início em 18 de fevereiro, na Igreja da Paz.

Spielkreis
Educadores experientes acompanharão seus filhos
e
de 1 ano e meio a 4 anos num local espaçoso
ias,
histór
a,
músic
,
teatro
a,
adeir
alegre com brinc
pinturas, artesanato em português e alemão.
Venha e traga seus filhos para nos conhecer!
Local: Igreja da Paz - Entrada pela Rua
te,
Dr. Joaquim de Carvalho, 117 Contatos: Brigit
cel. 9193-8129 ou Susi, cel. 9656-1837.

Agenda dos Cultos de Fevereiro
Dia
6

13

20

27

Igreja da Paz (*) culto com Santa Ceia

Idioma

Horário

Celebrante

Tema/Participação

Alemão

9h(*)

P. Jörn

Sünde – ein überholter Begriff?

Português

10h30(*)

P. Hermann

Mateus 13, 24-30 O joio e o trigo

Alemão

9h

P. Wolfgang

2.Mose 3,1-10 “Ziehe deine Schuhe aus.

Português

10h30

P. Roberto

Deuteronômio 30,15-20 Se... se... se... Condicional?

Alemão

9h(*)

P. Jörn

Wenn ich einmal reich wär. Jesus und das Geld

Português

10h30(*)

P. Hermann

Marcos 17,10 Fizemos apenas o que era devido

Alemão

9h

P. Jörn

Selbstverwirklichung – menschlicher Traum oder Gottes Wunsch?

Português

10h30

P. Roberto

Lucas 8,4-8 Onde estão o solo e as sementes?

Assembleia Geral Ordinária
da Comunidade de Santo Amaro

Beneficência Alemã
Dia

Idioma

Horário

Celebrante

13

Alemão

10h30

P. Wolfgang

27

Alemão

10h30

P. Jörn

Igreja Escandinava
Dia

Idioma

Horário

Celebrante

20

Português

12h

Rev. Glauco

Convoco todos os membros da Comunidade de Santo Amaro a comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se na Igreja da Paz, no domingo, 13 de março, a partir das 9h.
Ordem do dia: Ata da última AGO, Relatórios, Eleições, Diversos, Culto em português, Almoço
Comunitário. Mario W. Schroeder, Presidente
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