
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Novembro 2014 

 Igreja Luterana Cristo Redentor  

 Copacabana – Rio de Janeiro 

Para Onde Vamos e Como Chegar Lá  
 

Estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus! 
 
Lhes escrevo esta saudação da sala de estar da casa de 
minha mãe, em Piratini. Na minha frente estão duas 
pessoas bem familiares a vocês: a Diani e a Nina, que por 
sinal sentem saudades do Rio de Janeiro e da nossa 
família cristã. Do lado delas está uma nova pessoinha, 
essa sim, ainda desconhecida de vocês: o Benjamin, essa 
rica criatura que Deus nos presenteou nesta semana. O 
nosso filhinho nasceu bem, no dia 27 e nestes seus 
primeiros dias de vida só o que tem feito é: mamar e 
dormir.  
 
Mas não é sobre minha família que quero lhes falar, mas 
sobre o precioso projeto que concluímos mês passado em 
nossa congregação: O Planejamento Estratégico 2014-
2018. 
 
Vocês já devem ter escutado a respeito dele, quem sabe 
até contribuído para a sua realização. Estamos felizes, 
estamos agradecidos e estamos ansiosos para difundí-lo e 
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Informativo 
 

Saudação de Novembro: Pastor Tardelli  
 

Sábado e Domingo 1 e 2/11 
Visita Orador da Hora Luterana USA 

 

Quinta, Sexta e Sábado  5, 6 e 7/11 
Palestras Reforma 

Igreja Luterana (IELCB) - Ipanema 
 

Domingo 9/11 
Churrasco da Família CELCR 

 

Sábado e Domingo 14 e 15/11 
Encontro dos Jovens Distrito 

São Pedro da Aldeia 
 

Sábado 22/11 
Conselho Distrital - Copacabana 

 

Sexta 28/11 
Churrasco dos Homens 

 

Sábado 29/11 
Brechó de Natal 

 

 

Principais Eventos 

Novembro: 



Novembro é o mês da Mordomia 

na IELB. É o mês em que os 

luteranos olham e estudam com 

uma profundidade maior esta área 

da vida cristã, tão importante e 

necessária, pois diz respeito à 

vontade de Deus revelada na 

Bíblia. Não são as resoluções da 

IELB, dos pastores, das diretorias 

das congregações, mas é a voz de 

Deus que nos quer orientar, guiar e 

conduzir a uma mordomia que 

glorifique a Deus e se traduza em 

ações concretas na vida do cristão, 

na igreja e diante do próximo 

necessitado. 

Mordomia cristã é a atividade 

livre, alegre e responsável do filho 

de Deus e da família de Deus, a 

Igreja: a) como resposta ao amor 

de Deus em Cristo; b) na 

administração de toda a vida e 

recursos da vida; c) de uma 

maneira agradável a Deus e em 

parceria com ele; d) voltada para o 

propósito maior de glorificá-lo; e) 

para fazer discípulos de todas as 

nações.  

Estudaremos esta temática aqui na 

congregação neste mês, e desde já, 

convidamos a todos ao 

engajamento e à reflexão sobre 

esta campanha.   

Novembro: Ênfase na 

Mordomia Cristã 
 

colocá-lo em prática. Nossas conclusões foram frutos de muita 
oração, pesquisa e diálogo. 
 
Com o Planejamento Estratégico, cumprimos o requisito de 
nossa querida IELB, que na passada convenção sugeriu que 
todas as congregações elaborassem estudos de avaliação e 
metas. Nós o fizemos, não somente porque era uma tarefa do 
sínodo, mas, especialmente porque era uma convicção nossa: 
identificar especificamente qual é o nosso papel dentro do Reino 
de Deus, para onde vamos e como chegaremos lá. 
 
A partir do domingo 9 de Novembro, estaremos compartilhando 
e analisando em detalhes, com todos vocês: 
 

 A Missão de nossa Igreja (Por que existimos?) 

Amar a Deus; 
Amar ao Próximo; 
Confessar a Cristo – o Redentor; 
Fazer Discípulos. 

 A Visão de nossa Igreja (Onde queremos chegar?) 

Pessoas e famílias conectadas a Jesus e crescendo no 
discipulado; 
Nossa congregação inserida como bênção em nossa 
vizinhança; 
Líderes treinados e enviados ao mundo; 
Novas igrejas plantadas. 

 Os Valores de nossa Igreja (Por que fazemos o que 
fazemos?) 
Reino de Deus, Legado Luterano, Ensino, Envio “Glocal”, 
Contextualização, Inserção, Acolhimento, 
Comprometimento, Parcerias, Transparência, Dinamismo 
e Adaptabilidade. 

 As Estratégias de nossa Igreja (Como vamos fazer?) 

5 Metas para cada área de ação da igreja. 
 

Que Deus nos abençoe e mãos à obra!  
 

Continuação do Artigo da Página 1… 

 

Nossa Missão: 
Amar a Deus 

Amar ao Próximo 

Confessar a Cristo - o 

Redentor 

Fazer Discípulos 

 

 

CEL Cristo Redentor 
 

Rua Santa Clara, 307 

Copacabana – Rio de Janeiro 

www.igreja-cristoredentor.org.br 

tel: (21) 2542-1867   

Pastor Laerte Tardelli Voss  

pastor@igreja-cristoredentor.org.br 

tel: (21) 98460-9031 
 

 

 



Notícias // Cristo Redentor 
 

Adoração: Cultos Quartas-Feiras  

Convidamos para os nossos cultos/estudos das quartas-

feiras, sempre às 19:30hs.  

 

Adoração: Cantata de Natal  

No mês de Dezembro, estaremos participando junto da 

Igreja Luterana “Paz”, da Tijuca, de uma bela Cantata de 

Natal. Serão três apresentações, para as quais estamos 

ensaiando: dias 14, 20 e 21. Se você quiser fazer parte 

deste coral, venha aprender as músicas conosco, às 

quintas-feiras, 19:00hs, lá na congregação da Tijuca 

(pertinho da estação Afonso Pena).  

 

Ação Social: Brechó 

O brechó de Natal foi antecipado para o fim deste mês! 

Sábado 29, é o dia para, novamente, servir ao próximo, 

criar e cultivar laços de amizade com nossos vizinhos, e 

de quebra, juntar dinheiro para projetos sociais da 

congregação. Colabore com a gente, seja na forma de 

doações, divulgação e/ou organização. 

 

Ação Social: Campanha de Oração 

Agradecemos a todos que se uniram em oração pelo 

nosso Brasil durante o mês de Outubro.  

 

Comunhão: Caminhada/Corrida na Lagoa   

Temos nos reunido,  dois a três sábados por mês, às 

9:00hs, na Lagoa Rodrigo de Freitas para uma hora de 

caminhada ou corrida. Se você quiser se juntar a estes 

dois grupos, fale com a Cíntia para saber mais detalhes e 

receber a programação na lista de e-mails. 

 

Comunhão: Churrasco Homens  

Sexta-feira, dia 28, 19:30hs. Tentaremos organizar este 

churrasco na Urca (Sede Social da Vila Militar). Caso não 

seja possível, avisaremos sobre o local. Traga algo para 

acompanhar a carne, sua bebida favorita e convide seus 

amigos. O valor da carne ficará em R$15 por pessoa. 

Comunhão: Churrasco da Família CELCR  

Domingo 9, após o culto, teremos nosso Churrasco da 

Congregação, para celebrar as inúmeras bênçãos recebidas 

pelo nosso Deus, bem como celebrar uns aos outros. 

Traga um prato para acompanhar a carne ou sobremesa. 

Valor: R$10 

 

Comunicação: Livestream 

As transmissões de nossos cultos e estudos estão 

disponíveis na internet, no site:   

www.livestream.com/celcrcopacabana. Se você não puder vir 

à igreja ou se encontra longe, desfrute deste canal e 

acompanhe nosso estudo e nosso culto. A qualidade da 

transmissão ainda não é a ideal, mas esperamos ainda 

neste mês de novembro corrigir os defeitos de queda de 

sinal e melhorar a imagem e o som.   Compartilhe com 

seus amigos. 

 

Ensino: Escola Dominical  

Lembramos nossa Escola Dominical, domingo 9:30hs.  

 

Ensino: Escola Bíblica Crianças  

Estamos recebendo famílias de visitantes com crianças e 

precisamos mais voluntários que possam doar o seu 

tempo e dons durante o culto para completar o time de 

professores da Escola Bíblica Infantil. Nossa ideia é formar 

um grupo, para que a cada domingo, tenhamos pelo 

menos um professor de “plantão” e preparado para 

ensinar uma lição da Bíblia. Se você gostaria de colaborar, 

fale com o Emiliano. 

 

Ensino: Bíblias, Castelo Fortes e Cinco Minutos 

Temos disponíveis para aquisição novas Bíblias e os 

devocionários “Castelo Forte 2015” e “Cinco Minutos 

com Jesus 2015” – estes dois últimos, livretes tradicionais 

da Igreja Luterana que trazem 365 mensagens diárias da 

Palavra de Deus para serem lidas e refletidas 

individualmente ou em família, a cada dia do ano. 

Compre com o Emiliano. 

 

 

 

BRECHÓ DE NATAL 
    

AJUDE NA ORGANIZAÇÃO E NO 
RECOLHIMENTO DE DOAÇÕES 

MAIS INFORMAÇÕES: 

HELENA, HELIETE E PRISCILA 

http://www.livestream.com/celcrcopacabana


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ação de Graças:  
Nascimento Benjamin Ian 

Madruga Voss; 
Novo trabalho e regresso ao Rio 

da Cibele Reschke de Borba; 
Viagem Exitosa do Emiliano 

Starosky; 
Conclusão do Planejamento 

Estratégico. 
  

Em Dezembro: 
 

Orações // 
Seja Feita a Tua 
Vontade Mateus 6.10 

 
 

Jantar de Advento: 

Sábado 6 – em nossa Igreja 
 

Cantata de Natal: 

Domingo 14 – na Tijuca 

Sábado 20 – Em nossa Igreja 

Domingo 21 – Praça Afonso Pena 
 

Culto de Natal: 

Quinta 25 – em nossa Igreja 

 

 

 
 

Aniversariantes 
Novembro: 

Vera Lúcia W. de A. Macedo (09); 
Felipe W. de A. Macedo (24); 

Fabiana Moreira Rodrigues (28). 
 

Saúde:  
Roni (esposa do BJ); Marli (irmã 
do Pr. Egon); Pr. Egon Starosky;  

Maria e Otília Faller; Jorge 
(amigo do Emiliano - com 
câncer); D. Neide (avó da 

Helena); Heitor; Renata; Ana 
Maria; Teresinha; Vanessa; Maria 
e Raul; Jaqueline; Odilza; Denise;  

Celina e Maria Gorete. 

Outras necessidades:  
a) Conclusão de estudos: Míriam 

Starosky, Bárbara Gehrke. 
b) Luto: família do Sr. Giusepe, 

sogro do Reginaldo Mittman; 
Isabel e Soraia. 

c) Trabalho: Ana Mangani, Víctor 
Radesch, Fabiano e Vasco.  
d) Fortalecimento: Júnior; 

Mateus e Beatriz.  
e) Membros Fora do País: Émille, 

Fernanda, Lorena e Henrique. 
f) Viagem: Dona Vanda (voltando 
da Itália); Diani, Nina e Benjamin 

(voltando do RS, dia 12)  


