Ação Social e Educação
O coral segue com a porta aberta para receber novos participantes e estendemos o convite para interessados em se juntar a nós. Cantar é gratificante e faz muito bem para a alma.

ção de uma média de 25 pessoas. Em 2010, ganhou o segundo lugar com o repertório de música popular brasileira no Primeiro Encontro de
Co¬ros Amadores do Clube Transatlântico.

Quando: terças-feiras, das 20 às 22h
Onde: Salão da Igreja da Paz
Contato: Erika Conradt, cel. 9136-0205
e Gudrun E. Ottershagen, cel. 9253-8945.
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxx
Custo operacional: R$ xxxxx

Quando: a combinar ou encaixe nos corais.
Onde: Igreja da Paz
Contato: Solange Gonçalves, cel. 9917-4155,
solangegoncalve@uol.com.br
Colaboradores: 01 / Beneficiados: XX
Custo operacional: R$ xxxx

Aulas de canto
A música na Igreja da Paz tem preservado seu
lugar no decorrer de cada ano, atingindo to¬dos
os momentos cerimoniais e festivos, assim como as diversas idades e repertórios. Como professora de canto e piano, Solange Gonçal¬vez
atendeu uma média de 30 alunos, entre eles
membros da Igreja e outros.
O coral infantil (de 6 a 10 anos) também
au¬mentou o número de crianças, com isso foi
convidado em 2010 para o Encontro de Corais
Infanto/ Juvenil promovido pela Igreja da Paz
e para a Festa Anual no Brooklyn. O grupo vocal Canto En-Canto, que tem sua sede de ensaios também na Igreja da Paz (faixa etária de
20 anos sem limite de idade), tem a participa-

Peso Ideal
Emagrecimento com saúde é o principal
obje¬tivo do Peso Ideal - método criado há 22
anos por Claudete Iglesias, pelo qual já passaram milhares de pessoas. A Peso Ideal ministra o curso de reeducação alimentar nas
dependên¬cias da Igreja da Paz com objetivo
de trazer mais saúde, bem estar emocional e
psicológico aos participantes. Cerca de 100
pessoas frequentaram os encontros semanais
e receberam informações e dicas nutricionais
e aprenderam a fazer preparações deliciosas,
práticas e pouco calóricas.
O apoio psicológico é um dos pontos fortes do
sistema: O resultado é o emagrecimento como consequência do aumento da autoconfian-

ça e da descoberta de força e poder pessoal.
Quando: 2ª. Feiras às 18.30hs
Onde: Salão da Igreja da Paz
Contatos: tel. 2618-3322 e 2693-3201
pesoideal@pesoideal.com.br
Colaboradores: 03 / Beneficiados: 100

RELATÓRIO ANUAL 2011

Sebo
Em 2011, o SEBO arrecadou um total de R$
4.257,00 com venda de livros, CDs e LPs. Deste total, contribuiu com R$ 2.582,69 para melhorias nas instalações no Sítio das águas, e
com R$ 882,24 para o Projeto 1 vira 6 . O P.
Hermann continua levando semanalmente livros para São José para reciclagem, cuja venda se destina à alimentação de uma família. O
ano de 2011 foi muito bom nas Festas e Bazares. Contamos com a colaboração de Hannelore e Helga neste trabalho.

Números da área sócio cultural: Colaboradores – XXX / Beneficiados – XXX

Quando: de 2ª a 6ª, das 8h às 17h
Onde: ao lado da secretaria da Igreja da Paz
Contato: Secretaria da Igreja da Paz,
tel. 5181-7966, sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 3
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxx
Doações em espécie: R$ xxxxx

Resumo Relatório da Tesouraria – Ano 2011
Receitas e Despesas Ordinárias
RECEITAS
Contribuições mensais
Donativos de Natal
Recuperações de despesas
TOTAL DAS RECEITA
DESPESAS
Salários, Encargos Sociais e Benefícios
Subsistência Ministeria
Automóvel – Combustível e Manutenção
Aluguéis, Impostos, Taxas
Luz, Água, Telefone
Seguros
Envio de correspondência
Custo Adm. UPSP/Contribuição Sínodo IECLBC
TOTAL DAS DESPESAS
Resultado do Exercício 2011
Transferido das Extraordinárias p/ Ordinárias
Saldo negativo na UP em 31/12/2010 14,381.76)
SUPERÁVIT das Ordinárias em 2011 na UP,
transferido para 2012
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Receitas e Despesas Extraordinárias
Valores em R$
566,214.18
63,099.76
8,294.76
637,608.70

220,280.86
205,964.00
23,450.95
41,355.21
44,542.33
15,171.20
29,285.38
30,298.34
710,348.27
(72,739.57)
09,095.15
14,381.76)
21,973.82

Igreja da Paz

RECEITAS
Donativos diversos + Ofertas			
Resultados de Festas, Bazares e Eventos
Campanha de contribuições para Jubileu
Repasse ELCA / EKD			
Demais receitas financeiras			
Recuperações diversas			
TOTAL DAS RECEITAS 			

Valores em R$
82,401.47
183,073.50
0,00
16,125.00
80,902.18
24,925.50
387,427.65
			
DESPESAS				 		
Programas Culturais				
23,380.00
Comunicação				
12,776.47
Reformas - Manutenção patrimônio
28,396.68
Despesas com festas, bazares, eventos
108,868.24
Déficit Ordinárias - transf. p/ Ordinárias UP
109,095.15
Doações e auxílios				
4,811.33
Prestação serviços e gratificações a terceiros
6,898.97
Material para escritório, limpeza, fretes, correios
4,450.28
Outras despesas				
82,781.80
TOTAL DAS DESPESAS
381,458.92
Resultado do Exercício 2011
5,968.73
Saldos disponíveis em 31/12/2011
Caixa + c/c Banco + Aplicação financeira
20,860.49

Balanço Social e Atividades

Relatório do Presidente
2011, ano final de mandato, considero-me satisfeito e com minha missão cumprida, pois consegui juntamente com meus colegas de Diretoria ajustar, como poderão verificar no relatório do Tesoureiro, nossas
contas e vencer a barreira da compra de um novo programa de gestão cadastral junto a nossa União Paroquial de São Paulo (UPSP). A
implantação e o treinamento no programa deverão ocorrer em março
de 2012, por conta de ajustes que o programa necessita para se adaptar à nossa realidade.
Passo a passo, a Igreja da Paz está se atualizando e melhorando seus
processos internos. Importante é lembrar que as tarefas administrativas de nossa Igreja cresceram muito nestes últimos anos, fazendo com
que todos tenham que ajudar para que o trabalho possa ser realizado.
Este passo foi dado em 2011, mas temos que dar continuidade!
Em 1º de fevereiro de 2011 recebemos em nosso quadro de voluntários a Maria Aparecida de Andrade Almeida, doutoranda em Ciências
da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela vem auxiliando na Reconciliação do Menor, ajudando os Pastores no ensino confirmatório e na secretaria da Igreja, até o final de seu doutorado, em
dezembro de 2012.
Infelizmente não conseguimos finalizar o processo de adequação das
instalações patrimoniais à legislação da Prefeitura, pois ainda temos
que efetuar reformas o processo de reestruturação do IEL – Instituto
de Ensino Luterano em Ferraz de Vasconcelos – e com isto reerguemos a bandeira da vitória para o ensino naquela região.
Nosso quadro de funcionários reduziu-se em uma pessoa, com a dispensa do porteiro da manhã em dezembro. Quanto ao processo trabalhista com o qual nos preocupamos durante os últimos cinco anos,

recebemos a informação de nossa advogada, Dra. Maria Cristina de
Lucca, que o colegiado de três Juízes declarou para a Igreja da Paz ganho de recurso ordinário em segunda instância, cabendo agora somente o recurso de terceira instância pelo reclamante em Brasília.
A Semana da Alegria e a Festa Anual da Igreja foram muito prestigiadas pela Comunidade, sendo assim um grande sucesso. O Bazar de Natal também foi muito visitado e teve uma novidade: o pagamento com
cartões – 60% do faturamento passou pela “maquininha da Cielo”,
comprovando que a adoção do sistema foi uma decisão acertada.
Quero agradecer de coração a esta comunidade sempre pronta para,
de forma generosa, contribuir com a Igreja da Paz. Também aos nossos funcionários, os meus sinceros agradecimentos pela colaboração
incansável que tiveram em mais um ano de bons trabalhos. Aos Pastores vai meu elogio e agradecimento pelos serviços prestados. Vocês
fazem a diferença e demonstraram isto mais uma vez em 2011. Ao
Conselho Deliberativo da União Paroquial de São Paulo, quero externar os meus agradecimentos pela colaboração e compreensão. Finalmente ao nosso Presbitério e Diretoria, assim como a todos os grupos
de trabalho, eu dedico meu apreço por tudo que realizamos juntos em
mais um ano de Igreja da Paz.
Que 2012 seja um ano em que os desafios possam ser bem administrados!

Indicadores 2011-2010
Cultos na Igreja da Paz 108 (2010: 110)
Diversos concertos em datas especiais.
Orações Matutinas: durante a semana, às 9h. Em alguns casos com batizados
e anúncios de falecimento no período da manhã.
Batismos: 71 (2010: 75)
Confirmação: 22 jovens + 23 do grupo de fala alemã: 45 (2010: 52)
Curso Vida e Religião: 12 (2010: 24)
Bênçãos Matrimoniais: 31 (2010: 21)
Bodas: 7 (2010: 5)
Sepultamentos: 63 (2010: 56)

Mario W. Schroede
Presidente

Plantões:
Segunda-feira: P. Jörn
Terça-feira: P. Hermann
Quarta-feira: P. Jörn
Quinta-feira: P. Roberto
Sexta-feira: P. Hermann
Sábados e domingos alternados entre os pastores.
Reuniões Regulares em diferentes níveis: Presbitério
de Santo Amaro, Conferência de Obreiros, no Conselho da União Paroquial de São Paulo, n-o Sínodo e nos
demais órgãos consultivos da Igreja Nacional - IECLB.
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Atividades Gerais da Equipe Pastoral
Elaboração e Confecção de Material
Cabe aos pastores a preparação e confecção de material, seja para os
cultos, boletins e atividades em grupos.
Aconselhamento Pastoral Regular
O aconselhamento pastoral acontece nas seguintes áreas: individual,
por ocasião de um ofício, em grupos, visitas ou por telefone.
Ações voltadas para as Crianças
Batismos, Culto para crianças, Semana da Alegria, Spielkreis (Escola Infantil), Aulas de Ética no Programa Comunitário da Reconciliação, Grupo de Escoteiros e Bandeirantes, Advento da Criança, Cantinho da Comunidade e no Centro da Juventude do Programa Comunitário da Reconciliação.
Ações voltadas para os Jovens
Ensino Confirmatório, Coordenação da Equipe de Monitores da Semana da
Alegria, Retiros, Intercâmbios, Escoteiros, Bandeirantes e Reconciliação.
Ações voltadas para as Famílias
Encontros pré-matrimoniais, Encontro de Casais, Bodas, encontros para os Batismos, encontro para os pais de confirmandos, atendimento
terapêutico individual e grupal, acompanhamento a enlutados.
Ações voltadas à valorização e formação da Pessoa
Orientação Pessoal, palestras, Grupos de Estudos, Curso Vida e Religião (Curso Básico da Fé), Grupo de Mulheres, atendimento psicoterapêutico.
O Curso Vida e Religião continua sendo o principal programa de formação para adultos.
Ações voltadas para a 3ª. Idade
Visitação, Clínica Pastoral, Grupo de Mulheres, apoio à OASE, Lar da
OASE e Sociedade Beneficente Alemã, Espaço Livre da 3ª Idade.
Ações voltadas à valorização Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações e teatro, festa, bazares e
excursões.Grupo de Trabalho / Terreno Represa Billings: Sítio das Águas,
numa parceria com a Associação dos Cemitérios Protestantes – Associação Cristã de Ensino.

Crianças e Jovens

Ação Ecumênica
Encontros mensais do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, Núcleo
Santo Amaro. Relações com a Igreja Católica, Anglicana, Metodista.
IEPG – Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em Rudge Ramos.
Comunidades Lingüísticas: Letã e Escandinava.
Continua a parceria com a Igreja Luterana Escandinava, situada à Rua
Job Lane, 1030, Alto da Boa Vista. Temos a presença regular do Rev.
Glauco Soares de Lima, ou de um dos pastores da Igreja da Paz, por
ocasião do culto mensal e de outras atividades decorrentes que demandam o uso da língua portuguesa.
Ação Cultural (música)
A valorização litúrgica dos Cultos, momentos musicais (órgão), apresentações do Coral Em Canto, Madrigal Voz Ativa e outros. Coral Mensageiro da Paz, enquanto coral da Comunidade tem exercido sua função, marcando alguns momentos especiais ao longo do ano.
Trabalho em língua alemã
A programação em língua alemã tem diversos públicos-alvos: Pessoas
que ainda não falam português (ex-patriados), pessoas que falam alemão como língua materna e pessoas que querem cultivar e manter seus
conhecimentos da mesma. O trabalho é realizado em varias áreas:
Formação: Ensino Confirmatório, Aulas de Ética no Colégio
Humboldt, Cursos de reflexão, Grupo de OASE.
Espiritualidade: Cultos dominicais, Curso de Meditação.
Poimênica: Assistência em língua alemã para pessoas em crise.
Ofícios: Batismos, casamentos, sepultamentos – a maioria bilíngües.
A Comunidade cultiva interfaces com o Colégio Humboldt, Colégio
Porto Seguro, Consulado da RFA, Câmara de Comércio
Brasil-Alemanha, Beneficência Alemã e Lar da OASE.
Pastoral Carcerária
A pastoral, em parceria com o Consulado da RFA e com o grupo de
apoio, tem levado adiante este importante trabalho humanitário. O P.
Wolfgang Lauer estará entre nós por mais um ano.

Agradecimentos
Manifestamos nossa gratidão aos membros da Diretoria e do Conselho, bem como aos inúmeros
coordenadores e voluntários em todas as áreas. Estendemos nossos agradecimentos
à Diretoria da OASE, à Associação Cristã de Ensino, Fundação Heydenreich
e do Programa Comunitário da Reconciliação que, em 2010, celebrou seu jubileu dos 25 anos.
Em nome dos pastores, nosso muito obrigado!
Hermann Wille
Pastor
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Spielkreis
Jogos, brincadeiras e música estimulam o desenvolvimento das crianças. Iniciamos as atividades no final de janeiro com 7 crianças e
terminamos o ano com 9.
Datas comemoradas:
Fevereiro: o Carnaval foi festejado com muita música, pipoca e serpentina.
Março e abril: começamos as atividades de
Páscoa com histórias, músicas e artesanato.
No dia 20/04 o “Osterh ase”, coelho da Páscoa, passou pelo Spielkreis e escondeu os ovos
que foram feitos.
Junho: A festa junina no bairro de Planalto
Paulista, coincidiu com o aniversário de duas
crianças. Vestidas a caráter, as crianças fizeram um passeio noturno, cada uma portando
sua “Laterne”.
Agosto: Dia dos Pais com visita ao Corpo de
Bombeiros, seguida de almoço na Igreja da Paz.
Dezembro: Nikolaustag festejado
com um churrasco reunindo todas
as famílias em uma chácara em Ibiúna.
Quando: de 2ª a 6ª, das 7h às 12h.
Onde: Quadra da Igreja da Paz
Contato: Susi Timich, cel. 9656-1837
e Brigitte, cel. 9193-8129
Colaboradores: 2 / Beneficiados: 9
Condomínio: R$ xxxx
Custo operacional: R$ xxxxx
Culto das crianças
As atividades iniciaram-se em 06 de fevereiro. Tivemos uma média de 11 crianças a cada
domingo – o número variou de 3 a 31 crianças (de 2 a 12 anos). Além de coordenar nosso trabalho, o P. Roberto convidou para a Oficina de Contação de Histórias com a Sra. Iraci, contadora de histórias na Biblioteca Belmont em Santo Amaro.
O encerramento das atividades ocorreu no 3º
Domingo de Advento, 11 de dezembro, com a
dramatização “A Estrela Humilde” e participação do Coral Canto em Cores, dirigido por Solange Gonçalves. No culto tivemos cerca de 50
crianças (12 atuaram no palco). As crianças elaboraram cenários nos domingos anteriores.
Agradecemos o empenho do P. Roberto em
ajudar os colaboradores em sua tarefa preparando pontos de reflexão e sugestões de abordagem das histórias. Existe grande necessidade de mais colaboradores, ainda mais nes-

te ano em que três colaboradoras terão de se
ausentar. Queremos levar às crianças a Palavra de Deus de uma forma divertida e lúdica.
O convite está sempre aberto a todos.
Quando: domingos, às 10h30, em
paralelo ao culto em português.
Onde: Sala do Culto das Crianças
Contato: Miriam Wunderlich, tel.
4612-8811, miriamwunderlich@gmail.com
Colaboradores: xx / Beneficiados: xxx
Semana da Alegria
Em 2011, a Semana da Alegria completou sua
28ª edição. Ela ocorreu de 5 à 10 de julho, com
o tema Paz na Terra. Ele foi inspirado no tema anual da IECLB que era “Paz na criação de
Deus”. Participaram nesta ocasião 97 crianças, dos 4 aos 13 anos. Tivemos a participação novamente de 60 colaboradores, sendo
34 jovens. A Igreja da Paz muito agradece a
dedicação de tantas pessoas voluntárias que,
de fato, viabilizam a Semana da Alegria.
A fórmula eficiente da Semana da Alegria na
Igreja da Paz tem a ver com fatores que colaboram para a sua aceitação e sucesso. O período facilita o envolvimento das crianças, famílias e voluntários. Não abrimos mão da maneira lúdica e simples nas atividades, sempre de
acordo com as faixas etárias e procurando valorizar brincadeiras tradicionais. As novidades
giram em torno do tema. Este ano tivemos um
pequeno barco na quadra que serviu como local de brincadeiras com as crianças. Temos sempre enfatizado também um diálogo com os pais.
Além disso, algumas músicas são preparadas
exclusivamente para o evento.
Quando: 1ª semana completa de julho,
das 9 às 16 horas
Local: Igreja da Paz
Contato: P. Roberto e secretaria da Igreja da
Paz, tel. 5181.7966, sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboladores: 60 pessoas
Beneficiados: 97 crianças
Ensino Confirmatório/Juventude
A Confirmação aconteceu no Domingo de Ramos, dia 17 de abril de 2011. Iniciamos os encontros do Ensino Confirmatório dentro do novo modelo no dia 6 de março 2010. A experiência do Ensino Confirmatório com encontros mensais aos sábados tem sido avaliada pelos pais e

pelos jovens como muito positiva. Além dos diálogos mensais com os pais, e os três passeios
que realizamos todos os anos, realizamos um
encontro com confirmandos/as na UP de São
Paulo na Paróquia de Ferraz de Vasconcelos.
Em 12 de março de 2011, iniciamos nova turma de
Ensino Confirmatório, com 21 jovens: 13 garotas e
8 garotos. Além dos encontros regulares e das reuniões mensais com os pais, tivemos o Encontro de
Pais e Padrinhos no dia 28 de maio, uma novidade
considerada muito positiva. Este novo grupo será
confirmado em 1º de Abril de 2012.
Quando: um sábado por mês, das 9 às 15 horas
Local: Salão da Igreja da Paz
Contato: P. Roberto e secretaria da Igreja da
Paz, tel. 5181.7966, sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboladores: 4
Beneficiados: 23 (português) + 23 (alemão)
Grupo Escoteiro e Núcleo Bandeirante
Bororos
Os Movimentos Escoteiro e Bandeirante são organizações mundiais que apoiam o desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes, dando-lhes oportunidades e ajudando-os a desenvolver seu caráter, descobrir suas habilidades
com o propósito de que se tornem adultos felizes, líderes capazes e cidadãos responsáveis.
Temos um método diferenciado de ensinar coisas importantes de uma forma divertida e interessante, com atividades variadas de acordo
com a necessidade de cada faixa etária. Crianças de 6 a 10 se desenvolvem em um ambiente lúdico tendo a história de Mogli e da Mariazinha como pano de fundo. Adolescentes de 11
a 17 vivem um grande jogo, trabalhando em
equipe, com desafios e aventuras. Jovens de 18
a 21 trabalham o autoconhecimento.
O Grupo Escoteiro possui um efetivo de 94
meninos entre Lobos, Escoteiros, Sênior e Pioneiros. O Núcleo Bandeirante tem 96 meninas distribuídas entre Fadas, B1s, B2, Guias e
GAs. Todos os grupos realizaram pelo menos
três acampamentos ou acantonamentos durante o ano. O tradicional ACGN – Acampamento de Grupo e Núcleo – aconteceu em Juquitiba e contou com a participação de cerca de 100 crianças e jovens e 40 adultos. O tema “Cinema” envolveu a todos com desafios
como apresentar cenas de filmes conhecidos
e fazer um filme de animação.
Nas reuniões semanais foram realizadas ativida3

Crianças e Jovens
des como treinamentos de saúde e higiene, segurança, símbolos pátrios, pioneirias, cidadania, desenvolvimento de projetos como visitas a creches
e asilos. Na vida comunitária, escoteiros e bandeirantes e auxiliaram nas Festas, no Bazar da Pechincha e nos almoços; realizaram campanhas
para a arrecadação de agasalhos, alimentos e recicláveis, participaram do Dia do Voluntariado Jovem e do Limpem o Mundo; destinaram contribuições ao Programa Comunitário da Reconciliação. A Festa das Nações contou com apresenta-

Ação Social e Educação
ções e culinária de diferentes países. Foram
realizadas atividades esportivas e culturais.
Em agosto foi fundado o Clã Chefe Dauch, cujo
principal objetivo é a capacitação de jovens de
18 a 21 anos como coordenadores bandeirantes ou chefes escoteiros.
Em julho – B2, Guias, Escoteiros e Seniors Bororos (jovens de 13 a 17 anos) participaram
do acampamento mundial JAMBOREE realizado na Suécia. O tema “simplesmente escoteiro” levou os jovens a retornarem a vida ma-

teira, com elaboradas construções de pioneiria, fogueiras e jogos tradicionais.
Quando: vários grupos à noite, durante
a semana e aos sábados
Onde: Igreja da Paz
Contato: Mirian Gutjahr, tel. 5533-1531,
cel. 9229-1669, miriangutjahr@hotmail.com
Colaboradores: xx / Beneficiados: xxx
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxx
Custo operacional: R$ xxxxxx

Adultos e Terceira Idade
Grupo OASE – Português
Nosso grupo de mulheres continua a se encontrar para aprender sobre temas bíblicos e discutir assuntos da atualidade. Os encontros
contam com a orientação do P. Hermann e com
as músicas do P. Roberto. Este ano pudemos
contar com a colaboração da teóloga Maria
Aparecida A. Almeida, que conduziu diversas
meditações e nos falou sobre importantes mulheres do Velho Testamento.
Continuamos trabalhando com muito boa vontade na barraca de Café e Bolos e na organização
da Tômbola na Festa Anual. Promovemos um bingo para arrecadar fundos para o Lar OASE e participamos com café e bolos do Bazar do Grupo
Social Esperança e do Bazar de Natal. Venha fazer parte do nosso grupo! Temos certeza de que
você se sentirá muito bem convivendo com pessoas ativas e atuantes na vida comunitária.
Quando: quintas-feiras, das 14h30 às 16h30
Onde: Salão da Igreja da Paz
Contato: Marli G. Krause, tel. 5548-4019,
krause@uol.com.br
Colaboradores: 5 / Beneficiados: 15
Grupo OASE - Alemão
Apesar de algumas perdas durante o ano, seguimos
em frente! Participamos ativamente do Dia Mundial
de Oração, da Festa Anual e do Bazar de Natal. Bingos foram realizados para o Lar da OASE, para o Lar
Girassol. Sempre bem freqüentados são as festas de
Páscoa, Dia das Mães e Natal (quando as Sras. Ziller
e Brunner abrilhantam a tarde com música, ao
piano e na flauta). Queremos agradecer aqui, de
coração, ao Pastor Jörn Foth, que está levando
com muita alegria e disposição este grupo.
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Quando: sextas-feiras
Onde: Salão da Igreja da Paz
Contato: Helga Stein, tel. 5044-1901
Colaboradores: 6 / Beneficiados: 30
Espaço Livre da Terceira Idade
A turma continua crescendo! A Sra.Marianne
Brunner, com a sua flauta transversal, proporciona momentos musicais muito agradáveis. Ela sempre informa curiosidades sobre os compositores
ou sobre a época da música que apresenta. Luiz
Gastão se juntou aos grupo, fazendo reflexologia. Seguimos com Yoga para terceira idade com
Meggy Zander e ginástica leve, com Gisela Hübner, pós-graduada em Educação Física. Nossos
almoços mensais, bastante concorridos, são sempre acompanhados da leitura do “paladar”, que
se tornou um “must”. Em nosso programa constam as festividades da Igreja da Paz. Estamos
contentes pois nosso objetivo de reunir pessoas
idosas e muito solitárias está dando frutos! Agradecemos às monitoras, sempre dispostas.
Quando: terças-feiras, entre 14h e 17h30
Onde: Casa PraXis, Igreja da Paz
Contato: Helga Stein, tel. 5044-1901
Colaboradores: X / Beneficiados: XX
Valor do trabalho voluntário: R$ XXXXX
Curso Vida e Religião
O Curso Vida e Religião – VeR – aborda aspectos religiosos a partir das experiências do cotidiano, apresentados num formato moderno
com imagens e textos. Em 2011 tivemos uma
edição do curso na Comunidade, num total de
12 participantes. A densidade do conteúdo e
a relevância dos temas tratados fazem do VeR

uma excelente plataforma para o diálogo sobre as questões existenciais e religiosas. Além
dos que repetem o curso, surpreende-nos o
número de pessoas que, sendo de outros ambientes confessionais e religiosos, procuram
conhecer melhor a visão e experiência protestante. O VeR continuará sendo oferecido como importante instrumento de integração,
convivência, aprofundamento e diálogo.
Quando: 1 curso/semestre em 8 encontros
Onde: Casa PraXis, Igreja da Paz
Contato: P. Hermann Wille e sec. da Igreja da
Paz, 5181-7966, sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 02 / Beneficiados: xx
Lar OASE
O Lar OASE – Ordem Auxiliadora das Senhoras
Evangélicas – é referência em Instituições de
Longa Permanência, não só na região de São
Paulo como também no interior do estado. Disponibilizamos a média de 43 vagas. Entre entradas, saídas e óbitos - 55 idosos receberam
nossos cuidados em 2011. Mantivemos 24 funcionários especializados, entre eles uma médica e uma fisioterapeuta. A enfermagem foi modernizada para facilitar o trabalho.
Recebemos a doação direcionada a adaptação
de um recinto único para o tratamento fisioterápico. Foram trocados pisos e a rede elétrica dos pavilhões, onde estão catorze quartos
dos idosos, foi substituída por cabos novos.
Tivemos o apoio da Paróquia Cantareira, que
celebrou cultos duas vezes por mês e dois churrascos anuais, e o apoio das Paróquias de Santo Amaro e Centro. Missas foram celebradas
uma vez por mês pela Igreja da Freguesia do

Ó. O Colégio Porto Seguro alegrou nossas idosas com danças folclóricas dos alunos. O Colégio Humbolt presenteou nossos idosos com
músicas, conversas e presentes, oferecidos pelos alunos do último ano. Entre as variadas visitas, tivemos a presença de: alunos da Universidade de São Paulo – USP; senhoras do
Clube Lira, com danças folclóricas e coral; estagiários da Universidade Paulista – UNIP e da
Universidade Nove de Julho – UNINOVE e da
Escola Técnica Santa Maria, do Tucuruvi.
Recebemos visitas periódicas dos órgãos governamentais, para conservar os registros e certificados que usufruímos como entidade de assistência social. Agradecemos a gerente Renate Burr
pela sua devoção que originou bons resultados.
Sob a administração da OASE, o Instituto Educacional Luterano desenvolveu o atividades educativas, recreativas e assistenciais na Paróquia
da Zona Leste. Sob a direção da pedagoga Janette Bachtold Ludwig e da professora Carina
Buller, assistente de coordenação, demos apoio
ao Conselho Escolar da Comunidade Evangélica Luterana de Ferraz de Vasconcelos.
“Até aqui o Senhor nos guiou, por isto estamos alegres.”
Quando: diariamente
Onde: Lar OASE - Freguesia do Ó
Contato: Amanda Luiza Kielblock Finszch,
presidente, e Renate Burr, gerente, tel. 3931-4419
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxxx
Custo operacional: R$ xxxxxx
Colaboradores: xx / Beneficiados: xx
Grupos Familiares
Al-Anon
O alcoolismo pode destruir uma família. Se alguém que você ama tem um problema de bebida, você pode ver o que isso está fazendo a ele,
mas pode não ver o que faz a você. Nos Grupos
Al-Anon as pessoas aprendem a lidar com o alcoolismo de ou¬tras pessoas.
Os Grupos Familiares Al-Anon fazem parte de
uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham sua experiência, força e
esperan¬ça, a fim de solucionar os problemas que
têm em comum. Nós acreditamos que o alcoolismo é uma doença que atinge a família e que uma
mudança de atitudes ajuda na recuperação.
O Al-Anon tem apenas um propósito: prestar
aju¬da a familiares e amigos de alcoólicos. Fazemos isso praticando os Doze Passos, enco-

rajando e compre¬endendo nossos parentes
alcoólicos, bem como acolhendo e proporcionando alívio a familiares de alcoólicos. O Grupo Al-Anon Paz e Serenidade pre¬tende, neste ano de 2012, continuar o trabalho de levar
esta mensagem: “Se o seu lar é triste porque
alguém bebe, venha nos conhecer”.
Quando: quartas feiras, das 15 às 17 h
Onde: salão da Igreja da Paz
Contato: D. Helena, tel. 5181-6339
Colaboradores: 06 / Beneficiados: xx
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxx
Programa Comunitário da Reconciliação
Os programas desenvolvidos abarcam 3 eixos
principais:
O CCA - Centro para Criança e Adolescente atende 360 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
e mantém 15 crianças no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O eixo do trabalho foi elaborado com base nos Parâmetros das
Ações Sócio Educativas com conteúdos que enfatizam valores, a convivência em família e com
o outro, educação ambiental, folclore, teatro popular e educação musical, entre outros.
Promovemos neste espaço uma cultura de paz,
direitos humanos e jogos cooperativos com conteúdos norteados nos Códigos da Modernidade:
1. Domínio da leitura e escrita; 2. Capacidade calcular e resolver problemas; 3. Condições de aprender e operar o seu entorno social; 4. Habilidade para escrever, interpretar e analisar fatos e situações;
5. Capacidade de receber criticamente os meios
de comunicação; 6. Capacidade de acessar informações; 7. Capacidade de trabalhar em grupo e
Os Pilares da Educação do Século XXI (UNESCO):
aprender a conhecer, fazer, conviver e ser.
As atividades sócio educativas pautadas na Arte
e Educação são desenvolvidas por meio de subprojetos pedagógicos na vivência de valores que
complementam as ações realizadas nas oficinas
de: Comunicação e Expressão, Matemática e Raciocínio Lógico, Educação Ambiental, Artes Plásticas, Informática Educativa, Espiritualidade, Culinária, Musicalização, Hábitos em Higiene e Saúde, Orientação e Prevenção a DST/AIDS, Clube do
Livro, Empréstimos na Biblioteca e Teatro.
Os eventos culturais de 2011 foram: Celebração
de Páscoa, apresentação do grupo de Teatro ArteManha com a peça “Maledicências”, Semana
da Partilha com o tema Sustentabilidade nas Relações Humanas que proporcionou a interação

das crianças e adolescentes nos jogos e gincanas,
as tarefas de grupos e Campanhas de Arrecadações de donativos para o Orfanato Lar Voluntários do Amor, Concurso Literário com premiações
das produções de texto, Sarau do Folclore, Dia da
Criança e Consciência Étnica, Sensibilização ao
Dia Mundial em Combate a AIDS, Mostra Cultural e Festa de Natal.
É realizado um trabalho com as famílias das crianças e adolescentes matriculados CCA: são 260
famílias (1300 pessoas) que participam de encontros sócio-educativos.
Na CEI – CRECHE CANTINHO DA CRIANÇA são
atendidas 80 crianças de 02 e 03 anos e 11 meses. O projeto pedagógico inclui atividades organizadas considerando as áreas de conhecimento
de acordo com o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil na faixa etária de dois e
três anos e onze meses. Os conteúdos norteadores: cuidar e educar, diversidade e individualidade, resolução de problemas, proximidade com as
práticas sociais reais, interação e integração, valorização dos conhecimentos prévios e ludicidade, brincar dentro das áreas de conhecimento:
movimento; música; artes visuais; linguagem oral
e escrita; natureza e sociedade; aprendizagem de
noções matemáticas. Em 2011 foi desenvolvido
o projeto didático “Trilhando Caminhos que levam a Paz”, para desenvolver a prática da socialização e integração na faixa etária de dois e três
anos. O projeto possibilitou momentos de interação, socialização e até reflexão sobre possíveis
maneiras de conviver juntos, sabendo respeitar
os colegas e o seu espaço de convívio de maneira prazerosa, despertando no grupo afeição, o carinho e a tolerância, vivenciando diversos sentimentos e sensações.
No Cantinho da Comunidade o público alvo é
composto por jovens a partir de 15 anos, membros da comunidade. São atendidas cerca de
300 pessoas mês, com espaços de formação
(cursos de cabeleireiro, colorimetria e manicure) e capacitação para mulheres (trabalhos
manuais), palestras para geração de renda sobre Empreendedorismo Social, oficinas de artesanato, mostra cultural e o Cantinho do Desabafo (terapia de grupo).
Além disso, acontecem dentro do Programa
Comunitário da Reconciliação um programa
de informática educativa e inclusão digital para as 275 crianças e adolescentes do CCA, um
projeto Odontológico e Ortodôntico oferecido
para todas as crianças e adolescentes; um pro5
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jeto de atendimento psicológico que atendeu
55 pessoas; um projeto de Educação Sexual –
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis,
que orientou 135 adolescentes de 12 a 15 anos
e realizou 4 encontros temáticos com famílias; cursos e oficinas de culinária, com foco
na elaboração de pães integrais e artesanais;
participação em eventos; projeto Prazer em
Ler e atividades de arte e cultura.
Quando: 2ª às 6ª, das 8h às 17h
Onde: Vila São José
Contato: Fernanda da S. Santana, gerente,
Beatriz Jost Breuel, presidente, tel.
5686-2065, reconci@terra.com.br
Colaboradores: xxx Beneficiados: xxxx
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxxx
Custo operacional: R$ xxxxxxx
Serviço Social Esperança
O grupo social se dedica desde 1979 às pessoas da favela de Campo Grande no espaço SAL
DA TERRA.Existimos assim há 32 anos e estamos contentes que também em 2011 pudemos
ajudar cerca 80 mulheres e 45 crianças.
Nossa finalidade é ajudar essas pessoas a aprender em nossos cursos de crochê, tricô, costura
a mão e á máquina, como bordado, a fazer peças para uso pessoal ou para vender, conseguindo assim uma renda adicional para a família.
A terapeuta Magdalena Boog se dedica muito a
resolver os problemas das mulheres e alguns jovens que precisam de ajuda. O nosso curso para aprender a ler e escrever também tem bastante procura. Ensinamos as crianças pequenas
os princípios básicos de limpeza e higiene e desenvolvemos suas habilidades criativas com pinturas e trabalhos artesanais. Para as crianças
maiores, damos aula de computação, que ajuda
também com os trabalhos da escola. Para Ellen
e Pedro Henrique financiamos as consultas dentárias e fonoaudiológicas que eles precisavam.
Todos nós juntamos e preparamos os materiais e
donativos que recebemos para os dois bazares,
realizados anualmente na Igreja da Paz. A receita ajuda nas compras de arroz, remédios, cobertores e cestas básicas para o Natal. As crianças
recebem moletons no inverno, doces na Páscoa
e no Dia das Crianças, além de roupas e brinquedos no Natal. Sem a generosa ajuda financeira e
material que recebemos de todos que nos apoiam,
não seria possível realizar esse projeto.
O nosso muito obrigado, em nome dos nos6

sos protegidos, a todos que colaboraram com
doações ou trabalho.
Quando: quartas-feiras de manhã e à tarde
Onde: Campo Grande
Contato: Luise Müller, tel. 5522-7041,
luisemuller@yahoo.com.br
Colaboradores: xx / Beneficiados: xxx
Valor do trabalho voluntário: R$ xxxxx
Custo operacional: R$ xxxxx
Pastoral Carcerária
“Estava preso e fostes me visitar.” Estas palavras do Evangelho segundo Mateus, capítulo
25, versículo 36, motivaram um grupo de 12 colaboradores voluntários para, a partir de setembro de 2009, conceber um trabalho interdisciplinar ecumênico dirigido (psicoterapia, assistência religiosa, atendimento médico) a presidiários. O programa é uma iniciativa da Igreja
da Paz, associado ecumenicamente com a igreja católica - PASTORAL CARCERÁRIA NACIONAL-PCrN/CNBB. Fomos convidados pela a Igreja da Assembleia de Deus, em São Raffael, região do ABCD, para ajudar a construir uma prisão de serviço, dando treinamento e workshops.
Os cinco pilares do programa:
1. Prestar ajuda prática: (a) fazer compras com
meios financeiros dos próprios presidiários; (b)
intermediar nas questões jurídicas pertinentes
ao cumprimento das penas; e (c) acompanhar
o estado de saúde dos detentos e solicitar ajuda de escritórios apropriados do governo e, no
caso dos prisioneiros alemães, do Consulado
Geral da Alemanha em São Paulo.
2. Estabelecer pontes de comunicação para contatos com as famílias, no Brasil ou fora dele.
3. Oferecer continuamente oportunidades para diálogos, intercâmbios, aconselhamentos pessoais e trocas regulares de correspondência.
4. Realizar dois programas de terapia em grupo com 12 detentas brasileiras no Carandiru e
11 detentos alemães, em Itaí.
5. Manter a assistência a presidiários em regime semi-aberto e condicional, realizada em
cooperação com o “Projeto Pequeno Príncipe”
dos antroposóficos em São Paulo, e com a “Casa das Mulheres” (Bairro da Liberdade), e o projeto católico “Fazenda Esperança”.
Em 2011, o sínodo Sudeste da IELCB decidiu
que o programa atual dever ser oferecido a todas as comunidades do sínodo. A Pastoral Carcerária atua como ponto inicial de contato e
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informações para comunidades luteranas em
São Paulo, bem como para detentos brasileiros e estrangeiros, e seus familiares na Grande São Paulo, e, em casos especiais e quando
solicitado, Europa e na África. O trabalho com
os detentos alemães foi coordenado em conjunto com o Consulado-Geral Alemão em São
Paulo. Os meios financeiros para o programa
são oriundos exclusivamente de pequenos donativos de pessoas interessadas e colaboradores, independentemente de suas confissões.
Quando: As visitas entre dois a quatro dias
por mês em Itaí (homens), cinco por mês
no Carandiru (mulheres alemãs e brasileiras).
Onde: Presídios em Itaí, Presídio de Segurança
Máxima Avaré-I, Penitenciária Feminina
da Capital, Carandiru, Centro
de Detenção Provisória – OSASCO I,
prisão masculina em Franco da Rocha.
Comunicações dos detentos: 130 cartas;
contatos com parentes: mais de 215
(cartas, correio eletrônico, telefonemas).
Contato: Pastor Wolfgang Lauer, telefone
(11) 7262-2558; wolflauer@ymail.com;
Colaboradores: 12
Grupos de apoio (em aberto): 26
Beneficiários diretos (detentos): 39
Reuniões do Grupo da Pastoral Carcerária:
a cada oito semanas.
Tear Manual
Utilizamos tear de pente-liço e os fios são escolhidos de acordo com o trabalho a ser realizado. Cada participante escolhe a peça que deseja tecer (cachecol, xale, jogo americano, manta) e é orientado sobre o material mais adequado e a maneira de confeccioná-la. Para os
principiantes é emprestado um tear. Cada um
prossegue no seu ritmo, tecendo individualmente, por isso não importa em que momento
a pessoa inicia o curso, que é oferecido desde
1991 na Igreja da Paz. A convivência e amizade crescem à medida que os fios se entrelaçam.
Quando: quintas-feiras, das 8h30 às 11h30
Onde: Salão da Igreja da Paz
Contato: Ana d’Avila, cel. (11) 9121-8852
Colaboradores: 1 / Beneficiados: 08
Custo operacional: R$ xxxxx
Espaço PazNet
Em 2011 tivemos 19 turmas, num total de 108

alunos, 52% a menos que em 2010, inscritos
em nossos cursos de informática. Alguns se inscreveram em dois cursos. Os alunos são na
maioria mulheres acima dos 60 anos. Os grupos são heterogêneos e mesmo que optem pelo mesmo programa estabelecido pela Igreja,
ou seja, Iniciantes, Básicos e Avançados, estão,
em geral, cada um num estágio diferente e com
histórias de aprendizado também diversas. Por
isso se faz necessário um atendimento mais individualizado, feito pela professora Roxana. O
desenvolvimento dos alunos mostra-se compatível aos interesses. Todos têm correspondido ao aprendizado do modo esperado e ocorre uma troca de experiências e informações
extremamente gratificante.
Os alunos têm relatado que, ao longo do ano
passado, adquiriram novos computadores com
a versão do Windows 7. Por isso, configuramos
pelo menos três computadores com a configuração do Windows 7 e Office 2007. Atualmente temos 10 computadores com 1GB de memória, Windows XP e Office 2003. O problema principal são os computadores (físico) não permitirem colocar mais memória (necessidade de 2GB).
Quando: turmas de manhã e à noite
Onde: Casa PraXis, Igreja da Paz
Contato: Dirk de Mello, cel. 9198-3515,
demello5@ig.com.br
Colaboradores: 2 / Beneficiados: 108
Custo operacional: R$ xxxxx
Sítio das Águas
O trabalho conjunto das voluntárias do Grupo de
Senhoras da OASE, através da compra e venda de
geléias, assim como parte da população do Jardim Gaivotas, adquirindo materiais dos bazares e
participando na manufatura das geléias, contribuiu silenciosamente para um bom resultado. Ele
simboliza uma ponte que une pessoas de classes
sociais distintas, em prol de um bem comum, que
é a fraternidade.
A sugestão de reforma, para que continuem os
trabalhos e projetos ali realizáveis de forma digna
e dentro de padrões de higiene aceitáveis, seria em
primeiro lugar a colocação de rede de proteção ao
redor do gradil de madeira, com abertura através
de portinhola única, para evitar que animais residentes ou não no sítio permaneçam na varanda.
Além disso, o destino dos recursos com a venda
das geléias (R$ 3.000,00) poderia ser destinado à
melhoria do piso externo e interno.

Estamos confiantes que este trabalho terá seguimento através de iniciativas futuras que beneficiarão não somente a população e o ambiente local, mas também trará satisfação para a comunidade da Igreja da Paz, através do engajamento
de seus membros em projetos que visem a união
e a troca de experiências entre pessoas com o fim
de diminuir a desigualdade social entre elas.
O projeto Sítio das Águas é desenvolvido em parceria com a Associação Cristã de Ensino. Fazemos votos que o engajamento e os recursos levantados possam frutificar nesta direção!
Quando: encontros esporádicos
Onde: Sítio das Águas e Igreja da Paz
Contato: Dra. Christa Schünemann
tel: 11 5686-9437 – cel.: 11 9944-7728
Colaboradores: 03 / Beneficiados: (*)
(*) em se tratando de um projeto de longa duração
que integra preservação ambiental e apoio à
população no entorno não temos como mensurar
o número de beneficiados no momento.
Valor do trabalho voluntário: R$ 24.000,00
Custo Operacional: R$ 40.000,00
Instituto PraXis
A partir dos seus núcleos de Assistência à Saúde, Assessoria Jurídica e Desenvolvimento Comunitário, o PraXis abre espaços de atendimento individual, grupal, assessora e desenvolve projetos necessários para o desenvolvimento sócio-diaconal da comunidade.
A coordenação do PraXis integra os seguintes
profissionais: Ivar Berntz, gestor de projetos
na iniciativa privada; Luiz Fernandes Visconte, executivo; Glauco Soares de Lima, teólogo
e advogado; Maria Elvira Polimeno Valente e Francisco Valente, psicanalistas, Hermann Wille, ciências da religião; Rolf Schünemann, historiador
e teólogo; Dirk de Mello e Roxana Maria Filetti,
professores de informática; Dra. Christa Schünemann, médica, ações em prol do Sítio das Águas.
Frentes de trabalho:
- Atendimento individual regular
- Supervisão
- Grupos de auto-ajuda
- Ajuda aos ajudadores
- Plantões de assessoria jurídica
- 1 vira 6 – programa de micro-crédito.
- Projeto Colônia - pesquisa histórica em parceria com o Instituto Martius-Staden, Fundação Heydenreich e Associação dos Cemitérios
Protestantes.

- Desenvolvimento de micro-projetos: geradores de renda e mutirões.
- Sebo, reciclagem e distribuição de livros no
Programa Comunitário da Reconciliação e Sítio da Águas no Grajaú e escolas do interior.
- Projeto Socio-Ambiental na Billings, Sítio das
Águas, em parceria com a Associação Cristã
de Ensino.
PazNet St@rt – Orientação profissional para
jovens. Coordenação: Antonio Abílio Ramos,
psicólogo e consultor, em parceria com Vicky
Bloch Associados.
Contato: Luiz Visconte e secretaria da Igreja da
Paz, tel.: 5181-7966, sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 11 / Beneficiados: 120
Trabalho Voluntário: R$ 22.000,00
Custo operacional: R$ 50.000,00
Literatura Cristã
A banca ao lado do cafezinho, aos domingos,
mostra livros de leitura, de meditação, bíblias,
cartões e literatura infantil, ótimas opções de
presente. Bazares e Festas são opções para
pessoas que não frequentam muito a Igreja.
Vários voluntários se revezam no atendimento. O ano de 2011 foi muito bom para divulgação da Igreja Luterana.
Quando: Domingos, antes e depois do culto.
Onde: Pátio da Igreja da Paz
Contato: Secretaria da Igreja da Paz,
tel. 5181-7966, sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 8
Coral Mensageiro da Paz
Durante a primeira parte de 2011, o Coral contou com a participação de 24 coralistas, contentes e felizes e participando nos cultos de
alemão e em português.
A segunda parte do ano de 2011 foi bastante
difícil para o coral, principalmente os últimos
quatro meses, por conta da saída da nossa Maestra Teresa Longatto. Além disso, o coral sofreu com a saída temporária de vários coralistas devido a problemas particulares. Mesmo
assim, participamos nos cultos conforme o previsto no calendário do MusipaZ. Felizmente,
o nosso pianista Alexandre Leite, muito querido e respeitado por todos, assumiu a regência do coral e estamos muito contentes com
o trabalho e a liderança dele. Hoje contamos
novamente com 23 participantes.
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