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Informativo
CelCr
CEL Cristo Redentor
Amar a Deus. Amar o próximo
Confessar a Cristo. Fazer discípulos

S.O.S Financeiro
Estimados membros e amigos
colaboradores da nossa congregação!

à correção anual dos vencimentos do
pastor, além de enfrentarmos, ao
longo do ano, aumento das despesas
decorrentes da inflação.

Pedimos a sua especial atenção para
esta mensagem e seu apoio necessário
para superarmos a crítica situação Estes principais fatores levaram à uma
financeira por que passa
expressiva redução no caixa da
circunstancialmente a nossa congregação entorno de R$ 15.000,00,
congregação, principalmente pelos
restando um pequeno saldo (R$
seguintes motivos:
5.400,00), comprometendo a
possibilidade de cumprirmos com as
1. No último mês de dezembro de
nossas obrigações já no mês de
2018 tivemos um pontual déficit
março/2019 (média mensal de R$
financeiro por termos pago os
17.000,00).
honorários pastorais referentes ao 13o
e incorrido em despesas extraordinárias
Por tais motivos, pedimos a sua
devido aos eventos de final de ano, sem
compreensão e apoio no sentido de
que houvesse, em muitos casos, a
recebermos ofertas especiais para
tradicional contribuição para o 13o
fazermos frente à esta situação,
mês. recompondo o caixa da Congregação.
Sugerimos, também, a sua atenção no
2. Nos últimos 4 meses realizamos o
sentido de colocar em dia a sua
pagamento do empréstimo da IELB (4
contribuição mensal bem como
X R$ 2.500) sem termos recebido
considerar uma correção da mesma
nenhuma oferta especial para este fim
em função da inflação.
(ver pôster com a tabela das doações na
entrada da igreja);
Em Cristo, antecipadamente gratos!
Diretoria Congregação Evangélica
3. No mês de janeiro/2019 efetivamos
Luterana Cristo Redentor.

Destaques Mês
Quarta, 03/04, 19h
REUNIÃO AÇÃO SOCIAL
Sexta, 05/04, 19h
ENCONTRO MULHERES – HAPPY HOUR
Sábado, 06/04, 10h
ESTUDO NITERÓI
Sábado, 06/04, 20h
CULTO NA BARRA
Quarta, 10/04, 14h
ESTUDO MULHERES – BOTAFOGO
Quarta, 10/04, 14h
ESTUDO MULHERES - BOTAFOGO
Sexta, 12/04, 18h
ESTUDO OUTLANDERS
Sexta, 19/04, 10:30h
CULTO SEXTA-FEIRA SANTA
Domingo, 21/04, 9:30h
CAFÉ E CULTO DE PÁSCOA
Quinta, 25/04, 19:30h
ESTUDO RIACHUELO
Sexta, 26/04, 19h
CHURRASCO HOMENS
Segundas-feiras, 19h
AULA DE INGLÊS
Sábados, 6,13 e 27 de abril
INSTRUÇÃO DE CONFIRMANDOS

Resumo
Assembleia
Anual CELCR
O primeiro assunto relatado e deliberado na Assembleia
Geral Ordinária da nossa igreja, realizada no dia 24/03,
foi a prestação e aprovação das contas financeiras do
último ano, 2018. O resumo ao lado foi apresentado e
explicado, lembrando que há outros relatórios
detalhados de cada lançamento no caixa que todo mês é
apresentado pela coordenação de finanças na reunião da
diretoria, que está à disposição para conhecimento dos
membros. Ressaltaram-se os pontos positivos do
balanço, bem como a dificuldade momentânea de caixa
e a necessidade/potencial para crescimento das ofertas
regulares e especiais. Agradeceu-se e elogiou-se o
trabalho realizado pela coordenadora, Vera Lucia
Macedo.

Nova Diretoria
Outro assunto desta Assembleia foi a eleição da diretoria da
Congregação para o biênio 2019-2020. Após o acolhimento de
nomes que se voluntariaram e seguindo sugestões da diretoria
que se despedia, a congregação compôs a chapa final e deu seu
aval e bênção para que os voluntários pudessem dar
continuidade ou começar a servir na função de liderança, em
seus respectivos cargos. A composição final demonstra a mescla
entre membros que permanecem em suas funções, outros que
mudam de cargos e o acréscimo de três novos líderes que, por
primeira vez, aceitam o chamado para este importante trabalho.
Aos líderes que trabalharam nos últimos dois anos (os que
permanecem e os que deixaram a diretoria), nosso muito
obrigado e nossa certeza de que Deus há de nos recompensar. 1
Coríntios 15.58. Veja abaixo a relação:

Membresia e
Relatório Pastoral
A Assembleia anual é também um tempo para que o
pastor apresente seu relatório e chame à atenção da
congregação para destaques e deficiências do seu
trabalho e também do trabalho da congregação como um
todo. Foram mencionado os novos projetos e os esforços
ocorridos ao longo do ano. O pastor pediu mais
compromisso e capricho na participação dos cultos e nas
ofertas, e se colocou à disposição para qualquer
necessidade pastoral e eventual feedback. A Assembleia
homologou ainda a movimentação de membros no ano
que passou, como mostra o gráfico abaixo.

Despedida
Pr. Neander

No domingo passado, 31/03, nos despedimos do pastor Neander
Freitag, quem caminhou conosco nos últimos meses aqui no Rio
de Janeiro. Após concluir seu tempo de estudos aqui no Rio e
pausar seu projeto de mestrado no Canadá, o jovem pastor
colocou-se à disposição da IELB para recebimento de seu
primeiro chamado pastoral. Viaja nesta semana para junto de sua
família, onde esperará pelo envio de Deus para o trabalho em seu
reino, numa congregação da nossa igreja, em algum lugar do país.
Nossa congregação foi abençoada com o privilegio de ter tido a
companhia e a colaboração do pastor Neander, desde setembro de
2018, e se sente feliz e agradecida em poder ter servido de
“incubadora” para um período de trainee deste precioso servo
de Jesus Cristo. Celebramos todos estas dádivas que a
Congregação tem plantado e colhido como plataforma e
laboratório de missão. Ao pastor Neander, nosso fraterno abraço e
nossas orações para que tenha um fiel e frutífero ministério de
proclamação do Evangelho. Volte sempre! A casa é sua!

Vem aí o Encontro feminino de Lideranças,
aqui em nossa Congregação!
Reserve a data para um sábado especial,
junto a mulheres do Rio e São Paulo.
Mais informações e inscrições
com Diani ou Heliete.

André Nimer
Auxílio Financeiro para Estudo de Teologia
Como sabem, desde fevereiro, temos um representante da nossa família
cristã no Seminário Concórdia, estudando para se tornar pastor da IELB: o
jovem André Nimer. Os custos mensais de estudo, moradia, alimentação e
transporte para um estudante de teologia giram em torno de R$1350. O
André, pela graça de Deus e a generosidade de muitas pessoas, conseguiu a
maior parte deste valor! Falta ainda para completar a mensalidade o
valor de R$250, por mês. Serão 10 meses em 4 anos. Normalmente, as
congregações onde os estudantes são membros fazem um investimento,
entendendo que é um privilégio aportar em causa tão nobre: o preparo de
pregadores da Palavra de Deus. Nossa diretoria entendeu, desde o princípio,
que nossa congregação deveria ser desafiada a participar e acredita que
podemos juntar o valor de R$250 mensais. Como nosso caixa está num
estado delicado, nos pareceu que a melhor opção seria pedir que a doação
fosse juntada via projeto especial, pedindo a pessoas e famílias
individualmente. Qualquer valor e frequência é bem-vindo. Talvez você
queira doar mensalmente para esta causa. Talvez você queira realizar uma
doação trimestral, semestral ou anual. Apenas pedimos que você faça tal
oferta à parte (acima) de sua oferta mensal à congregação, que também
necessita de sua ajuda financeira e sofreria seriamente caso houvesse uma
diminuição do valor para o caixa que administra as despesas regulares da
igreja. Sinalize-nos se e como você gostaria de se envolver. Em nome da
congregação, do seminário, da IELB e do André, nossa sincera gratidão.

Atualizações da Congregação
RECOMEÇO AULAS INGLÊS: Começou há duas
semanas nossas aulas de inglês, que ocorrerão sempre
as segundas-feiras, 19h até as 20h30. A dinâmica é de
“Bate-Papo de Imersão”. Recomenda-se um nível no
mínimo intermediário para o melhor aproveitamento do
curso. Não há custo: é um serviço que a CELCR facilita
à cidade. Todos são bem-vindos. Avise seus amigos.
ESCOLA BÍBLICA ESPECIAL: Estamos estudando
em cada domingo o CATECISMO MAIOR de
MARTINHO LUTERO, sob a liderança do irmão e
coordenador de Ensino, Matheus Schmaelter. Não perca
a oportunidade e chegue mais cedo. 9h30.

CULTO CANTATE: No feriado de 1º de maio, teremos o
culto Cantate, na congregação da Tijuca. Todos convidados a
prestigiar o evento.
ARRECADAÇÃO BRINQUEDOS: A nossa igreja em São
Gonçalo está retomando um projeto de trabalho com crianças
no bairro, liderado pelo estagiário no local, e estão com
necessidades de brinquedos. Pedimos que considerem
colaborar (podem ser brinquedos usados, para qualquer idade).
HAPPY HOUR das MULHERES: Nesta sexta, novamente
mulheres da igreja e suas amigas se reúnem para um tempo de
convívio e amizade. Segue o convite abaixo.

OBRAS CONGREGAÇÃO: Foram realizadas algumas
obras de manutenção, melhoramento e embelezamento
na parte externa e entrada da igreja, durante o verão. As
mesmas foram proporcionadas por oferta especial de
membros da igreja, a quem agradecemos a
generosidade. Em nossa meta, está agora a questão de
um sistemas de acessibilidade. No tempo oportuno,
informaremos o plano para tal projeto e como a
congregação poderá apoiar.
MORRO DA PROVIDÊNCIA: Os jovens de nossa
congregação e do distrito estão fazendo visitas à Casa
Cruzeiro (http://www.casacruzeiro.org/), um centro
comunitário centrado no Evangelho, para trabalho
voluntário com crianças, adolescentes e mulheres. Se
você quiser se envolver ou conhecer mais o trabalho,
fale com a Sara Nimer, Matheus Schmaelter ou Pastor.

Em nossa oração
Aniversariantes de Abril:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Leticia Maekawa (01); Marcos Werner (02); Vera Andrade (11) Priscila
Starosky (14), Débora Grun (16); Elizabeth Gehrke (19); Ariane Brosin (23);
Sérgio Rittmeyer (19); Emille Ishida (24); Lorena de Souza (24); Laís
Sjlender (30).

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Sogro da Priscila Starosky; Pr. Jackson Coelho;

Aniversário 12 Anos Congregação / Missão Zona
Sul:
“Os campos estão maduros para a colheita” João 4.35
Gratidão pelos mais de 120 membros no presente;
Gratidão pelos fundadores e apoiadores do passado;
Pagamento das dívidas decorrente das obras;
Parcerias com o bairro e a cidade;
Visitas, profissões de fé e retorno de vizinhos, amigos e familiares.

