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LIVING A LIFE FILLED WITH
THANKFULNESS

Neste mês

Quarta 2, 8h
Devocional Matinas



Sábado 12, 10h
Estudo Niterói
Sábado 05, 19h30
Estudo Barra

 Quarta 09, 14h
Estudo Botafogo – Mulheres


Quarta 09, 19h30
Reunião Diretoria
 Sexta 11, 16h
Estudo Outlanders

 Domingo 13, 19h
Programa Natal IELB

Quartas-feiras, 9h
Estudos Bíblicos Pastores DRJ


Quintas-feiras, 19h30
Devocionais Internet


Domingo, 9h30
Escola Bíblica


Domingo, 10h30
Culto (presencial e online)

Atualizações
Financeiras
Chegamos saudáveis em dezembro, mas as ofertas
deste fim de ano são essenciais para o término do ano.
.
Graças à fidelidade de Deus e a
generosidade de nossos
membros, estamos concluindo o
ano de 2020 com as contas da
igreja em dia. Ainda temos o
mês de dezembro pela frente,
que é sempre crucial, mas até
agora sempre conseguimos fazer
frente aos compromissos
financeiros ordinários e também
aos desafios excepcionais que
surgiram. Nosso agradecimento
a todos que puderam contribuir e
ainda pretendem fazê-lo neste
fim de ano, seja na forma
habitual de oferta mensal, seja na
forma de uma oferta especial de
natal ou 13º.

Sabemos que sempre que
abordamos o assunto “ofertas”
corremos o risco de sermos mal
compreendidos, pois vivemos
uma época em que há muitos
abusos na forma como algumas
igrejas conduzem suas finanças.
No entanto, entendemos que a
contribuição financeira é um
sinal de maturidade cristã.
Através dela expressamos
gratidão a Deus pelas bênçãos
recebidas, confiança em Sua
provisão e desapego àquilo que
nossa sociedade idolatra cada
vez mais: o dinheiro.
Construir uma comunidade
cristã saudável representa um

Sunday School
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
dolor te diam wisi nibh euismod tincidunt ut.

Ação Social: Cestas
Básicas & Leilão
Concluímos o mês de novembro com 465 cestas básicas doadas
para famílias necessitadas em nossa campanha de cestas básicas
começada no início da pandemia. Nossa meta é chegar a 500 até o
fim do ano. Planejamos uma compra para o mês de dezembro e
você pode ajudar. Reportamos que o Leilão de Ação de Graças,
realizado em parceria com as igrejas Batista, Metodista e
Associação de Moradores foi um grande êxito. A arrecadação
final foi de R$12.700 (podendo aumentar ainda com um bazar que
será feito com os itens que não foram leiloados). Este valor será
doado para a Creche Cantinho da Natureza e para o Hospital do
Câncer Mario Kroeff, além de destinado para a compra de cestas de
natal que serão doadas. Muito obrigado a todos que puderam
contribuir de alguma forma!

grande desafio. E aceitar esse
desafio implica também
providenciar o suporte humano e
financeiro. Isso, mais que uma
responsabilidade, é um grande
privilégio. Pense nisso: tudo o que
temos provém de Deus. Então, se
Ele, é tão generoso conosco, e se nós
queremos nos tornar mais parecidos
com Ele, devemos priorizar e
investir no ato de dar e ofertar.
Mesmo com a crise que afetou
muitas famílias, conseguimos arcar
com todas as despesas correntes
mensais. Porém, tivemos alguma
dificuldades em receber ofertas para
as cotas referentes à dívida da igreja
relativas obras as obras de reforma.
Também precisamos lembrar que os
gastos neste fim de ano são maiores,
uma vez que a igreja paga o 13º
salário e as férias para o pastor. Por
isso, considere com carinho, dentro
de sua condição, pôr em dia suas
contribuições mensais e/ou realizar
uma doação diferenciada de fim de
ano que reflita também seu ingresso
extra.

CEL Cristo
Redentor
Amar a Deus. Amar ao próximo.
Confessar a Cristo.
Fazer discípulos.
Rua Santa Clara, 307
www.igreja-cristoredentor.org.br
tel.: (21) 2542-1867
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2834
Conta Corrente: 000418-3
Titular: Congregação Cristo
Redentor
Pastor Tardelli Voss
pastor@igrejacristoredentor.org.br
tel: (21) 99909-6098

Empréstimo
Seguimos firmes em nossa campanha de pagamento
de empréstimo iniciada em 2015 (que termina em
2023). Este empréstimo foi utilizado para obras
importantes de reforma necessárias em nosso prédio e
tem sido pago com OFERTAS ESPECIAIS de nossas
famílias. Considere fazer uma neste fim de ano.

Fotos Mês

Estudos Diários
Série de Doutrinas Bíblicas – Luteranas
Espiritualidade da Cruz

ATUALIZAÇÕES IGREJA






Cultos familiares / pequenos grupos
Para atender aquelas famílias que ainda não retornaram às
atividades presenciais e, neste tempo significativo e sensível
de advento, podem sentir muita falta de um momento de
culto/devocional para louvar a Deus e receber Palavra e
Sacramento, estamos disponibilizando horários para
momentos de cultos familiares ou pequenos grupos (e até
mesmo individuais), tanto em casa como no templo (a opção
preferida de cada um). Basta agendar com o pastor uma data
e horário apropriado e definir os detalhes da programação e
protocolos sanitários.
Encontro de Casais
Estamos planejando começar um encontro de casais em
2021 para fortalecer os vínculos de amor e o compromisso
entre casais de nossa igreja. Já pretendemos ter um primeiro
encontro virtual neste mês (data ainda será anunciada).
Aguarde maiores informações
Natal na Casa Cruzeiro – Morro da Providência
Nesta sexta-feira 4 de dezembro, nossos amigos da Casa
Cruzeiro (parceira de nossa igreja) estarão celebrando o
natal e inaugurando seu novo centro de educação, a partir
das 18h30. Se você quiser subir até o local para participar
deste momento, avise o pastor para combinar.
A Casa Cruzeiro é um centro comunitário centralizado no
evangelho. Temos como objetivo servir integralmente a
comunidade do Morro da Providência. É um local de
encontro seguro e acolhedor para todos os membros da
comunidade, e evangeliza e discípula crianças, adolescentes
e suas famílias através de Estudos Bíblicos, apoio e grupos
de oração. O Morro da Providência é situado entre os bairros
do Santo Cristo e da Gamboa, na Região Portuária da cidade
brasileira do Rio de Janeiro. A comunidade que cresceu no
morro está cercada por um projeto de revitalização como
Porto Maravilha “concebido para a recuperação da
infraestrutura urbana e dos patrimônios histórico e cultural

da Região Portuária.” A Casa Cruzeiro está situada no ponto mais
alto desta comunidade historicamente e estrategicamente
importante. De nossa igreja, Matheus Schmaelter e Ana Caroline
têm sido os líderes e voluntários que participam das atividades lá.
Novos voluntários são sempre bem-vindos.

Aulas de Música
Professores de música (violino, viola, violão, e outros
instrumentos) estão se preparando para utilizar o espaço da igreja
para aulas profissionais de música (com valor social) no próximo
ano. Se você tiver interesse ou souber de alguém que tenha, avise o
pastor para que ele possa conectá-lo com os professores.

Roupas e Doações para Brechó
Estamos recebendo doações de roupas e outros artigos para o nosso
próximo bazar (ainda sem data).

Devocionários e Livros Espiritualidade da Cruz
Ainda temos devocionários Castelo Forte e Cinco Minutos com
Jesus e o livro Espiritualidade da Cruz, que está sendo estudado
atualmente, à disposição, pelo preço de R$30. Fale com o Matheus
ou Pastor se você quiser adquirir para uso pessoal ou presente de
natal.

Grupo de Leitura e Estudo diário da Bíblia
Temos 68 pessoas da igreja e amigos de várias partes do Brasil
conectados lendo e estudando a Palavra de Deus diariamente. Se
você quiser se juntar ao grupo, avise o Matheus ou o Pastor para
maiores informações. Este grupo tem sido uma das grandes fontes
de bênçãos que nossa igreja tem experimentado em 2020.

Programação de Natal
Cultos especiais de natal ainda serão anunciados em momento mais
propício ao longo do mês. Estamos aguardando definições
relacionadas aos direcionamentos governamentais dentro da
prevenção ao Covid-19 e também considerando opções de eventos
online disponibilizados pelo nosso sínodo: Igreja Evangélica
Luterana do Brasil

EM NOSSA ORAÇÃO
SAÚDE:
Dona Clarice (vó Ariane); Dona Janeta e seu irmão Floriano
Solange Starosky; Márcia Andrade; Patrícia (amiga Beth Gerhke);
Maria Helena Nunes; Lígia Huff; Luis (esposo Edilane); Wolmar (pai Talita
Hartmann); Benjamin Voss (pequena cirurgia dia 06)
Gravidez: Priscila Born; Nicole Hannes; Clariely Stele; Mariana Pedra
OUTRAS NECESSIDADES:
Trabalho: Ana Caroline; Eduardo Lassig;
AÇÃO DE GRAÇAS:
Graduação Faculdade: Diani Voss;
Conclusão 2º ano Seminário: André Nimmer
Noivado: Sara Nimer e Julio Rudke
ANIVERSARIANTES DEZEMBRO:
Maria Clara Azedo (01);Guilherme Mendes (03);
Carlos Felipe Benvenutti (04); Rafaela Cabral Moreira (04); Jô Silva (08);
Stephanie Marx Bamberg (09); Larissa Rodrigues Vasco (10); Natalia
Vasco (12); Pedro Vítor Santos (15); Katia Fortunatto (19); Eduardo
Galvão (19); Betina Rittmeyer (24); Nicole Hepp Hannes (24)

