www.igrejaluteranadapaz.com.br
Boletim Informativo da Igreja Luterana de São Paulo • Igreja da Paz • Maio de 2022

ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS - OASE
Todo dia que se passa em nossas vidas é
um fragmento da história como um todo.
O mesmo também acontece com uma
entidade. Por outro lado, não podemos viver
e descansar sobre uma história já passada,
mas temos que trabalhar para que haja
sempre uma evolução, uma adaptação ao
momento em que vivemos e às mudanças
da sociedade como um todo.
A história e a evolução de uma entidade
precisam ser preservadas para que pessoas
corajosas, que tiveram a iniciativa de abraçar
uma causa, sejam devidamente lembradas e
honradas e que pessoas mais jovens sejam
motivadas a assumir a responsabilidade de
seguir em frente com a obra. A OASE foi e
é um trabalho árduo, cheio de empecilho,
dificuldades e problemas, muitos já
vencidos, para que o sonho idealizado
pudesse ser alcançado.
A OASE - Ordem Auxiliadora das Senhoras
Evangélicas é uma pessoa jurídica, uma
entidade filantrópica beneficente sem fins
lucrativos. Tem por finalidade desenvolver o
seu trabalho nas áreas de assistência social e
educação junto a idosos e crianças.

As origens da OASE remontam dos encontros
de mulheres ligadas à Igreja Evangélica
Luterana de São Paulo, que durante a II Guerra
Mundial, organizaram um serviço humanitário
para ajudar as famílias vítimas do conflito
europeu. Terminada a guerra, decidiram
dedicar-se ao trabalho voluntário e ao serviço
social na cidade. Nascia assim, a ORDEM
AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS –
OASE, constituída em 26 de setembro de 1948 e
registrada em cartório em 14 de junho de 1949.
Era um braço diaconal da Igreja Evangélica
Luterana de São Paulo.
Com a doação de um terreno localizado no
bairro da Freguesia do Ó, as mulheres se
empenharam não só em construir e manter
um asilo para idosos conforme o seu projeto
inicial, mas também oferecer assistência a
doentes e pessoas necessitadas.
No decorrer dos anos foram criadas outras
frentes para dar assistência aos menos
favorecidos, como o Recreio Infantil OASE
– com sede na Igreja da Paz, o DEOF –
Departamento de Educação e Orientação
à Familia, na Sede da OASE na Freguesia do
Ó onde também foi instalada a Oficina de
Costura. O DEOF ministrava uma série

OFÍCIOS
Batismos:
Kalyen Katara Vetter Bueno
Sophie Ruman Götz
Alexa Lemche Talo
Lorena Baltazar Ries
Olaia Fonseca Welter

Casamentos:
Daniel Focas Carrer e Stephanie Marcucci Viehmann
Ygor S. Sellmer e Lais dos Santos de Oliveira Sellmer
Frank Stefan Schäfer e Isabella Cristina Ramos

Sepultamentos:
Fritz Wolfrum (88 anos)
John Ramcke (70 anos)

ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS - OASE

Entrada do LAR OASE

de cursos profissionalizantes e semi
preofissionalizantes e a Oficina de Costura
dava oportunidade às mulheres de exercer
a profissão e com isto melhorar a situação
financeira da entidade.
Depois a OASE passou a ser a Mantenedora
de outros trabalhos diaconais e sociais da
Igreja Evangélica Luterana de São Paulo,
como o Centro Educacional Talita Cumi em
Ferraz de Vasconcelos. Com o crescimento
das crianças, os pais solicitaram dar
continuidade a escolaridade das crianças.
Assim, anos mais tarde, foi criado o Instituto
Educacional Luterano, também em Ferraz
de Vasconcelos. Por alguns anos, a OASE
também foi a mantenedora do Praxis da
Igreja da Paz.
Mas o tempo foi passando e algumas frentes

foram encerradas por motivos diversos,
alguns por falta de recursos ou por falta de
procura do público alvo.
Atualmente a OASE continua sendo a
mantenedora do LAR de Idosos da OASE na
Freguesia do Ó e do IEL - Instituto Educacional
Luterano em Ferraz de Vasconcelos.

O LAR OASE tem possibilidade para dar
moradia a 47 pessoas. Iniciou suas atividade
em 1951 e continua no mesmo local desde
então. O LAR continua seguindo o lema: “Dar
mais vida aos anos e não somente mais anos
à vida” dos moradores e assegurar ao idoso o
direito de viver com dignidade.

O IEL – Instituto Educacional Luterano é
uma escola completa, fundada em 1994, com
todos os cursos, que conta em 2022 com 470
alunos, sendo que destes 162 são bolsistas.

ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS - OASE
Ferraz de Vasconcelos é uma cidade muito
pobre e o IEL goza da reputação de ser
uma das melhores escolas desta região do
Estado de São Paulo. É a única escola ligada à
Rede Sinodal de Ensino de Igreja Evangélica
Luterana no Brasil no Estado de São Paulo.
Ela segue os ensinamentos, preceitos e
valores cristãos em todos os seus segmentos.

assistência, cuidado e carinho aos idosos é
importantíssimo, mas devemos ter em mente
que precisamos construir um país melhor
para o futuro e conseguiremos isto, apenas
melhorando a instrução e a educação. Muitas
pessoas dizem que preferem ajudar às
crianças e, no momento, é disto que estamos
precisando no nosso Brasil.

O objetivo do IEL é buscar ser uma escola
dinâmica, alegre, atraente, com visão ética,
para que seus integrantes possam sentir
orgulho de pertencer ou já ter pertencido
a ela. Uma escola que estimule, desenvolva
e valorize atitudes de amor, respeito e
responsabilidade

A OASE, através do IEL, também faz ações
sociais com a população carente em
Ferraz de Vasconcelos em conjunto com a
Paróquia Leste.

A OASE tem dedicado muita atenção ao
IEL, pois temos a certeza que a educação é
o maior bem que podemos construir. Dar

Instituto Educacional Luterano

A OASE está fazendo a sua parte, mas para
podermos melhorar precisamos de pessoas
com muita boa vontade que possam
contribuir para que consigamos alcançar os
sonhos e as metas que já foram estabelecidas
pelas fundadoras da OASE há 75 anos.

EVENTOS
Poupança Cognitiva:
como Encher nosso
Cofrinho de Memória

Tema: Sabedoria & Espiritualidade
em Ação
Data: 14 de Maio de 2022
das 10h00 as 11h30.
10h30 às 12h on line via Zoom
https://us02web.zoom.us/j/833008127
33?pwd=c3hyakdkQ2N1OWJXVXZhN1
F5WHUrU

com Fabiana Satiro
- Pedagoga e Especialista
em Gerontologia

Meeting ID: 833 0081 2733
Senha (Passcode): 215602

Torne-se um membro contribuinte da OASE!
Para isto basta preencher e enviar-nos este formulário. O pagamento de sua contribuição pode ser feito na secretaria
de sua comunidade, por transferência, via boleto bancário ou PIX, conforme a opção que mais lhe convier.

1 – BOLETO: A sua contribuição pode ser mensal, semestral ou anual.
Nome:
CPF:
Endereço completo:
Valor da contribuição:
Forma de pagamento:

Telefone:
E-mail:

Mensal

Trimestral

Semestral

2 - PARA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS:
Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas
Banco Bradesco (237) | Agência 1074-0 | Conta Corrente 4794-5
3 - OU PELO PIX:

CNPJ 607616570001-01

Certos de sua compreensão e cooperação, agradecemos antecipadamente.
Helge Dauch
Presidente da OASE

Anual

AGENDA DOS CULTOS DE MAIO
Igreja da Paz
Dia

(CC) Culto das Crianças

Hora

Idioma

Celebrante

Tema/Participação

09h00

Deutsch

Pastor Sinodal
Marcos Ebeling

Apostelgeschichte 9,1-9
„Sie nahmen ihn bei der Hand“

10h30

Português (CC)

P. Roberto

Misericordias Domini - Salmo 35
“A terra está cheia da empatia de Deus”

09h00

Deutsch

P. Hermann

2. Korinther 5,17
“Siehe, Neues ist geworden!”

10h30

Português (CC)

P. Roberto

Jubilate
“Celebrai com júbilo toda a terra”

09h00

Deutsch

P. Daniel

Kolosser 3,12-17
Singt Gott!

10h30

Português (CC)

P. Hermann

2. Coríntios 5,17
“Eis que se fizeram novas todas as coisas!”

09h00

Deutsch

10h30

Português (CC)

P. Hermann/Daniel

OUTONOFEST - Salmo 66,20
“Ele não rejeita a minha oração!”

09h00

Deutsch

P. Hermann

1. Johannes 4,12
“Seine Liebe ist in uns vollkommen!”

10h30

Português (CC)

P. Roberto

Apresentação dos novos Confirmandos –
Exaudi – Salmo 27.7 “Ouve, Deus, o meu clamor”

01/05

08/05

15/05

ke in Gottesdi enst um 9 U hr

22/05

29/05

DEUTSCHER HILFSVEREIN
Sociedade Beneficente Alemã

CULTO IGREJA ESCANDINAVA
P. Roberto

Dia 01/05 às 12h

DOAÇÕES espontâneas são fundamentais para o equilíbrio das contas da Igreja da Paz.

Para que também você possa contribuir, seguem os dados bancários para depósito em
conta: Banco Itaú (341) / Ag. 0192 / Conta corrente: 63790-8 / CNPJ 61.137.543/0001-40 /
PIX: igrejadapaz@uol.com.br “A nossa comunidade é a sua comunidade. Muito obrigado!”

INFOPAZ: Publicação mensal da Paróquia de Santo Amaro, Sínodo Sudeste da Igreja

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) Igreja da Paz: R. Verbo Divino,
392 - Granja Julieta - CEP 04719-001 - São Paulo/SP - TEL: (11) 5181-7966 ou (11)
5183-2795 / www.igrejaluteranadapaz.com.br / www.luteranos.com.br/santoamaro
TEL.PASTORES: P. Hermann: (11) 99166-1924 / P. Roberto: (11) 98300-5344 /
P.Daniel: (11) 97777-0015
fb.com/LuteranaIgrejadaPazSantoAmaro / email: igrejadapaz@uol.com.br
Kontakt auf Deutsch: Pastor Daniel - pastordaniel@posteo.org / Handy: (11) 97777-0015

