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IGREJA MARTIN LUTHER 
IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DE SÃO PAULO 

PARÓQUIA CENTRO 
 

Av. Rio Branco, 34    Fone: 3223 2097 / Fax: 3361 5069   -   SÃO PAULO/SP 

paroquiacentro.sp@luteranos.com.br   /   www.luteranos.com.br 
 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos para os devidos fins que a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo – 
Paróquia Centro, CNPJ 61.137.543/0001-40, situada na Av. Rio Branco, 34, São Paulo/SP, 
recebeu a doação dos seguintes equipamentos: 
 
1 COMPUTADOR DELL PIV DIMENSION 4.550 16/05/03 6.399,06 doar bom para uso 

1 IMPRESSORA LEXMARK Z 25 (BRINDE 
COMPUTADOR) 

16/05/03 1,05 descartar problema cabeçote – não 
compensa arrumar 
(conserto mais caro q a 
impressora q vale +- 
50,00 

1 APARELHO DE FAX CÂNON MULTI PASS C 
555 

12/06/03 1.122,00 doar não tem mais cartucho 
para troca no 
mercado/inutilizável como 
fax (talvez útil como 
telefone apenas) 

1 COMPUTADOR DELL PIV OPITPLEX GX 270 30/01/04 5.500,47 doar bom para uso 

1 COMPUTADOR HP COMPAQ PENTIUM 4 12/11/04 4.500,00 doar bom para uso 

 
O uso dos equipamentos doados será em prol do trabalho diaconal da Paróquia Centro 

junto à população em situação de rua. 
Segue uma breve descrição do trabalho realizado pela Paróquia Centro. 
“São Paulo terra da garoa, pólo econômico do Brasil. Também terra dos contrastes. Onde 

se tem tudo e onde também não se tem nada. Extrema riqueza e extrema pobreza. 
O centro desta imensa cidade é marcado pela presença dos moradores de rua. Pessoas 

que, por alguma circunstância da vida, acabaram numa situação tal, que vivem em albergues 
ou mesmo dormindo debaixo de marquises dos prédios na rua, e passam o dia nas praças e 
nas ruas mendigando alguma esmola. 

Uma situação incômoda que nos faz perceber as contradições do mundo em que 
vivemos e que nos questiona como cristãos. Muitas vezes preferimos fechar os olhos para não 
ver esta dura realidade. 

A comunidade da Paróquia Centro de São Paulo, inserida neste contexto, não está isenta 
desta realidade. Fato que muito nos incomodou. 

Atendendo o chamado de Jesus Cristo de “ser testemunha até os confins da terra” (Atos 
1.8), a Paróquia Centro começou a olhar para estas pessoas com outros olhos, o olhar de 
Deus. Por isso, em vez de nos “livrar deles”, dando alguma esmola, resolvemos ir ao encontro 
deles. Desta forma, no decorrer do ano de 1999, iniciamos o “TRABALHO COM MORADORES 
DE RUA”. 

Um trabalho que começou de uma forma tímida com dois/três moradores de rua em 
1999, hoje atende em média 120/150 pessoas semanalmente. A Paróquia Centro abriu as 
suas portas para estas pessoas sofridas e marginalizadas pela sociedade. São pessoas, em 
sua grande maioria, com problemas psiquiátricos (avaliação feita pelo Dr. Maurício Garrote), 
que encontram em nossa Paróquia um espaço de amor irmão, vida e de dignidade humana. 

O trabalho consiste em cinco momentos: 
1º - ACOLHIDA: Os moradores de rua são acolhidos nas dependências da Igreja, onde, 

além do uso dos sanitários, tem um espaço de tempo para conversa. 
2º - MEDITAÇÃO: Depois todos são convidados para entrar na igreja para um momento 

de louvor e meditação. É impressionante ver a vontade com que cantam hinos de louvor e a 
atenção dada à palavra de Deus. 
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3º - LANCHE: Após o tempo de meditação recebem um cafezinho e um lanche. 
4º - TRABALHOS MANUAIS: Ao final são convidados para participar de um grupo de 

trabalho denominado por eles de “GRUPO SONHO DE ARTISTA”. Este consiste em fazer 
pequenos trabalhos manuais no qual tem a oportunidade de ocupar um pouco do seu tempo e 
ao mesmo tempo conversar sobre suas vidas e suas angústias. Eles fazer cartões (natal, 
páscoa), garrafas pintadas, sabonetes artesanais, desenhos, trabalhos em argila, cruzes com 
grampos de roupa, imãs de geladeiras, ovos pintados para páscoa, etc. Este material é 
vendido e o dinheiro arrecadado é divido entre eles. Este trabalho é coordenado pela Sra. Leila 
Klug, com assessoria da Artista Visual Débora Ludwig e da Pedagoga Janette B. Ludwig. 

O trabalho tem apoio integral dos membros de nossa Paróquia e do Conselho Paroquial. 
Ele é desenvolvido através de trabalho voluntário de diversos membros de nossa Comunidade 
e mantido unicamente através de doações voluntárias.” 

 
A Paróquia Centro agradece a preciosa doação dos referidos equipamentos. 

 
Atenciosamente 

São Paulo, 22 de maio de 2013 

 

 

 

P. Frederico Carlos Ludwig 

Pastor da Paróquia Centro de São Paulo 

 

 
 

 


