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“COMO SAIREMOS DA
PANDEMIA NA IGREJA?”
Pr. Clinton César – Pastor Presbiteriano no Canadá (ex-pastor da
Igreja Presbiteriana Libertas, nossa vizinha e parceira.

- Seremos capazes de sentar
juntos ao redor da mesa da
comunhão de uma maneira digna
de novo (1 Coríntios 11:27-29)?
- Teremos a disposição
necessária de perdoar as ofensas
de amigos, parentes e irmãos que
nos feriram, e provocaram
rupturas com suas opiniões,
“verdades”, palavras e atitudes?
- Teremos a humildade
necessária para reconhecer e se
desculpar pelas ofensas, feridas
e rupturas que provocamos em
amigos, parentes e irmãos com
nossas opiniões, “verdades”,
palavras e atitudes?
- Teremos a força necessária de
sair do confortável universo
online e nos expormos à

comunhão presencial, com todos
os riscos relacionais envolvidos?
- Teremos a sabedoria necessária
para relevar, deixar de lado
questões de importância
menor, como nossas convicções
e posições políticas, máscaras,
vacinas etc., e priorizar as
questões de importância maior,
como a unidade e missão da
igreja e o senhorio de Cristo?
- Teremos a maturidade
necessária para, em amor, nos
submeter uns aos outros e à
liderança instituída da nossa
comunidade de fé, ainda que a
mesma tenha agido de uma
forma diferente daquela que nós
acreditamos ser a mais correta e
sensata durante a pandemia?

Destaques Mês
Domingo, 02/05, 20h
ENCONTRO JOVENS DISTRITO
Quarta-feira, 05/05, 7h30
DEVOCIONAL MATINAS
Terça-Feira, 11/05, 14h30
GRUPO ESTUDO MULHERES
Quarta-feira, 12/05, 19h30 (?)
REUNIÃO DIRETORIA
Sexta-feira, 14/05, 16h
GRUPO ESTUDO – OUTLANDERS
Quarta-feira, 19/05, 19h30
ENCONTRO JOVENS
Sexta-feira, 29/05, 19:30h
ESTUDO BÍBLICO HOMENS
Sábado, 29/05, 20h
ENCONTRO JOVENS DISTRITO
Domingos, 9h30 e 10h30
ESCOLA BÍBLICA e CULTO
*Retorno Culto Presencial: 16/5
Quartas-feiras, 9h
ESTUDO BÍBLICO FACEBOOK DRJ
Quintas-feiras, 19h30
DEVOCIONAL INTERNET CELCR
Sextas-feiras, 15h
INSTRUÇÃO CONFIRMANDOS

Transparência
Financeira

Estamos sendo muito abençoados nesta nossa
congregação pelas vossas contribuições.
Certamente esta vossa disposição em contribuir
está atrelada ao seu reconhecimento do que Deus
está provendo em sua vida. Claro, em primeiro
lugar, a sua fé; e por consequência, as suas ofertas!
De igual modo, a campanha para o Pagamento do
Empréstimo junto à IELB, relativo às obras de
reforma da Igreja no passado, segue de forma muito
positiva, principalmente graças às ofertas que
foram recebidas neste mês de março/2021. Com
estes aportes recebidos, já pudemos adiantar e
pagar as cotas de abril/2021.
A coordenadoria de Ação Social, conduzida
responsável e carinhosamente pela nossa irmã
Márcia Andrade, deve merecer sempre a nossa
especial atenção. Como já dissemos em outras
oportunidades, desde a constituição desta nossa
congregação, os seus membros sempre deram
ênfase à esta frente de ação comunitária. Em algum
momento poderemos fazer um relato histórico a
este respeito.

Agradecimento
A nossa congregação está sendo muito abençoada
pelas generosas contribuições de todos, dentro da
perspectiva da mordomia cristã: emprego do tempo;
aplicação dos talentos e ofertas de recursos
financeiros. Certamente, resultado do pastoreio do
nosso pastor Tardelli no cuidado do seu rebanho.
Mas, continuemos avançando no cuidado da nossa
congregação: temos muito projetos em vista de
ordem material (caríssimo equipamento para
acessibilidade), assim como no trabalho missionário
(estagiário 2022), e outros mais, para o crescimento
do Reino de Deus, enquanto há tempo!
Finalizamos, colocando-nos sempre à disposição de
todos para informações e esclarecimentos
complementares julgados necessários.Saudações
cristãs,
A Diretoria
CEL Cristo Redentor RJ
Rio, 13 de Abril de 2021.
Para transferências bancárias:
Via DOC ou TED:
CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR RJ
CNPJ.: 09.435.755/0001-93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2834
Conta: 000418-3
Via PIX:
CNPJ.: 09.435.755/0001-93.

Neste mês, damos destaque a três iniciativas:
1. A divulgação nas mídias sociais, por iniciativa da
nossa irmã Carol Botelho - Coordenadora de
Comunhão, das atividades dos nossos membros e
amigos que realizam atividades profissionais na
qualidade de autônomos;
2. Planejamento para o início de uma segunda
psicóloga na atividade de Atendimento Psicológico,
mantido pelo nosso irmão Luiz Vasco; e
3. Campanha de oferta de cestas básicas aos
vizinhos da nossa irmã Kátia Fortunato, residente
no Morro dos Macacos. Anteriormente,
contribuíamos com cestas básicas num programa
conjunto com outras entidades do bairro; porém,
como este programa, neste momento, encontra-se
suspenso, decidimos avançar com os nossos
próprios meios, pois o momento atual é grave para
as pessoas sem trabalho e sem recursos para a sua
subsistência.

NOTÍCIAS E ATUALIZAÇÕES IGREJA
CULTOS PRESENCIAIS: Estamos nos preparando para
retornar aos cultos presenciais neste mês de maio, mais
especialmente no domingo 16 de maio. O tempo em que
a igreja esteve limitada aos cultos nos ambientes virtuais
teve por objetivo contribuir com cuidado diante do
cenário pandêmico em estado grave no Rio de Janeiro.
Seguiremos apoiando estas medidas restritivas e
solicitando a todos que façam todo o possível para se
protegerem e também ao próximo até vencermos
totalmente a pandemia. O retorno dos cultos seguirá os
protocolos de saúde estabelecidos pela igreja no passado.
Ressaltamos que pelo número de presentes ser limitado,
será necessária inscrição prévia com o pastor, via telefone
ou whatsapp.
CHÁ DE BEBÊ: Temos 3 famílias que estão esperando a
chegada de um filho(a). Como igreja, queremos muito
recepcionar estas crianças, presentes de Deus também a
nós, e abençoar estas famílias através de um Chá-de-Bebê
virtual. Compartilhamos 3 links com estas oportunidades
para todos que puderem participar comprando um
presentinho.
Bebê José (filho João e Débora):
https://www.amazon.com.br/babyreg/UGRQ7RUD2LRM

ANDRË NIMER: O estudante de teologia, membro de

nossa igreja, André Filipe Nimer, está passando duas
semanas aqui no Rio de Janeiro e colaborando com a
igreja na condução de atividades. Ajuda muito na
recuperação da cirurgia do pastor e serve como
prática pastoral para ele.
PRA QUEM NÃO VIU:
Devocional Especial | Seminário Concórdia:
https://fb.me/e/WtQbnIgC?ti=wa
Devocional Quinta-feira | Charles Ferreira
https://www.facebook.com/luteranadecopa/videos/1698764016
94103
Devocional Quinta-feira | Pr. Tardelli Voss
https://www.youtube.com/watch?v=7m3qKBnhh1w&t=2502s
Devocional Quinta-feira: Aniversário CELCR
https://youtu.be/ZWIC_LYo3mk
Culto 25/04 | Tema Bom Pastor
https://youtu.be/ve5uXA9yWxY
Entrevista: 500 Anos da Dieta de Worms | Rádio IELB
https://www.youtube.com/watch?v=dZaqu-3mhnA

Bebê: Yah-Hani (filha Alexandre e Mariana)
https://www.amazon.com.br/babyreg/marianapedradamaiadealencastro-guimares-maio2021-riodejaneiro/15CWWDYUUDYAD
Bebê Ottp (filho Vanderson e Kátia)
http://www.chadootto.com.br/

Em nossa oração
Aniversariantes de Maio:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Pedro Bernardo Ev Machado Ev (02), Eike Zimmer Freysleben (03), José Mello Jr
(06); Eduardo Arndt (07), Alexandre Alencastro (10); Eliane Martins Fonseca (11),
Wilka Solange Starosky (12), Agnes Schimidt (15), Thomas Hoskinson (20), Edilane
Vieira (25); Wanda Marçal (27), Bárbara Gehrke (29).

Ação de Graças: “Deem graças em todas as circunstâncias...”
1 Tessalonicenses 5:18.
Dia das Mães; Aniversário Hora Luterana;

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Bruno Hruby; Ana Maria; Dalva e Cibele; Gilda Vasco; Ligia Huff; Marlene Martins;
Jotenildo; Clara Masseli; Dona Wilma e Hélio; Gravidez: Mariana; Débora e Kátia.

Outras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
ENLUTADOS: Família de Ottwin Starosky; Família de Conceição Martins; Família de
Dora (tia Felipe Germani); Família de Ilse Shaff; Família de Ronaldo (irmão Wanda)
VIAGEM: Cristiane Dameda; Míriam e Solange Starosky
OUTRAS NECESSIDADES: Marcos (Fabiélli); Dona Luzia

