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LEITURAS BÍBLICAS PARA
O MÊS DE AGOSTO

Destaques Mês
 Sexta 5, 19h30
Churrasco Homens

Leia antecipadamente e se familiarize
com o que será estudado nos cultos

 Sábado 6, 10h
Estudo Niterói
Domingo 07/08
Sl 33.12-22
Gn 15.1-6
Hb 11.1-16
Lc 12.22-34
Tema do domingo: A fé e a
oferta de Abel
Domingo 14/08
Sl 119.81-88
Jr 23.16-29
Hb 11.17-31(32-40); 12.1-3
Lc 12.49-53(54-56)
Tema do domingo: A fé e a
perseverança de Moisés

Domingo 21/08
Sl 50.1-15
Is 66.18-23
Hb 12.4-24 (25-29)
Lc 13.22-30
Tema do domingo: a graciosa
disciplina de Deus
Domingo 28/08
Sl 131
Pv 25.2-10
Hb 13.1-17
Lc 14.1-14
Tema do domingo: hospedando
anjos: hospitalidade cristã

 Sábado 6, 20h
Culto Barra
 Terça 9, 14h
Estudo Bíblico Mulheres
•
Sexta 12, 16h
Estudo Bíblico Outlanders
•

Sábado 13, 10h
Culto Nova Friburgo

Sexta 26, 19h30
Estudo Bíblico Homens
Sábado 27, 10h
Estudo Bíblico Itanhangá
CULTOS
Quartas 19h30
e domingos 10h30

Série de Estudos
Epístola aos Gálatas
Após a conclusão do nosso estudo
sobre o livro Graça sobre Graça,
iniciamos na segunda-feira passada,
dia 1º de Agosto/22, a leitura e estudo
de toda a carta do apóstolo Paulo aos
Gálatas - 6 capítulos - 147 versículos,
dia a dia, calmamente, durante 40 dias,
até 9 de Setembro/22, com descanso
aos sábados; e aos domingos, tema da
nossa Escola Bíblica.
Importante carta a ser estudada para
um cristianismo verdadeiro.
O estudo está sendo liderado pelo
irmão Paulo Welzel. Para participar,
favor pedir para ser incluído no grupo
de whatsapp específico dos
participantes destes estudos diários.

8 ª Imersão Missão Urbana
Após dois anos de pausa, devido à pandemia, realizamos em
julho a 8ª edição do curso “Imersão na Missão Urbana” aqui
no Rio de Janeiro, contando com 16 alunos e mais um
grande número de professores e voluntários de todo o nosso
distrito. Com a 8ª edição da Imersão, somam-se 88 líderes
da igreja que receberam o treinamento oportunizado pela
nossa congregação e seu Centro de Treinamento
Missionário “Nestor Welzel”, com a parceria do Distrito do
Rio de Janeiro, IELB e Seminário Concórdia.
Na 8ª edição, além de praticamente todas as congregações
da IELB no Distrito do Rio de Janeiro (com exceção de
Miguel Pereira e Juiz de Fora), foram visitados os projetos da
Casa Cruzeiro, no Morro da Providência; JOCUM, no Morro
do Borel; Casa de Oração Incessante, na Vila Mimosa;
Cruzada Estudantil, na UERJ; Centro de Evangelização
Shalom, no Catete; Igreja Raízes, no Flamengo.
Destacamos a participação de 4 líderes mulheres neste ano:
Dyene e Caroline, de nossa igreja, Jaqueline (Três Coroas)
e Amanda (Nova Iguaçu). Assim também, a participação
especial do Pastor John Messmann, da Igreja Luterana
Sínodo de Missouri.
A partir do próximo ano, a ideia é que o curso da Imersão
seja realizado em anos alternados, em parceria com o
Distrito Paulista. Mais informações e fotos em nossas redes
sociais.
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Relatório Financeiro
Diretoria da Congregação
Neste mês de junho/2022, graças às ofertas de
vocês, foi possível obter um equilíbrio entre as
entradas e saídas, restando um saldo positivo.
Entretanto, é necessário esclarecer que nas
entradas - outras receitas, está incluída uma
contribuição da IELB para a realização do IMU
2022, no valor de R$ 9.000,00, sem a
correspondente saída. Nos próximos meses isto
ocorrerá, na sua integralidade, na rubrica das
despesas. Portanto, o saldo positivo do mês de
junho está distorcido, para mais, com este valor.
A importante campanha do pagamento do
empréstimo junto a IELB, cujos recursos
muito nos ajudaram nas reformas do nosso
prédio, infelizmente, não vem recebendo
ofertas frequentes, cujo quadro das parcelas
está estagnado desde o mês de fevereiro deste
ano. É digno de nota e de agradecimento as
ofertas de membros neste mês de junho/2022,
porém, em valor inferior a uma cota, razão pela
qual ainda não foi colocada mais uma
estrelinha!

A campanha para o pagamento dos estudos
teológicos do nosso seminarista, teologando André
Nimer, segue, como sempre, a sua regularidade, com o
acompanhamento permanente do membro que
assumiu a mesma.
A coordenadoria de Ação Social continua recebendo
ofertas, principalmente para a compra de cestas
básicas, em apoio a pessoas carentes conhecidas do
nosso entorno.
Entretanto, no passado, haviam mais ofertantes,
permitindo auxiliar em mais casos e adquirir um maior
número de cestas.
É uma campanha permanente e estimulamos a todos
ofertarem para a mesma. Observem que o saldo é
praticamente nulo, impedindo a compra de mais um
lote de cestas.
A campanha para o atendimento psicológico é uma
benção para as pessoas que requerem de apoio
psicológico. Somos gratos aos inúmeros ofertantes,
sensíveis com o sofrimento do próximo.
Graças a este suporte financeiro de vocês, a
coordenadoria de ação social está na busca de mais
uma psicóloga que aceite trabalhar com modica
remuneração, nas mesmas condições da nossa
psicóloga!

Comunicações da Igreja
Censo Demográfico 2022
O IBGE iniciou a coleta do Censo Demográfico 2022 em todo
o Brasil no dia 1º de agosto. Serão aplicados dois tipos de
questionário: o básico (com 26 quesitos) e o ampliado (com
77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos
domicílios). A pergunta 9 trata sobre religião ou culto.
Sugerimos que orientem nossos irmãos para que
identifiquem corretamente: membro da Igreja Evangélica
Luterana do Brasil (IELB).
Lembrando que o questionário pode ser respondido
presencialmente, por telefone e pela internet. Mais
informações em
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34501-censo2022-comeca-hoje-em-todo-o-pais-recenseadores-visitarao75-milhoes-de-domicilios

Congresso Jovens Distrito
Foi realizado no último fim de semana de julho o congresso dos
jovens luteranos do Rio de Janeiro, no sítio Massapê, em Santa
Cruz. Participaram de nossa congregação os jovens Ana Lopes,
Carol Botelho, Débora e Henrique Eller, Yuri dos Anjos, Luan
Ataíde e Júlia Melo. Parabenizamos a liderança dos jovens que
organizou o evento e finalizou sua gestão, destacando o trabalho
da presidente, Ana, quem é parte de nossa igreja, e desejamos
ricas bênçãos de Deus à nova diretoria, da qual fazem parte
nossos jovens Henrique e Débora.

Os questionários estão disponíveis
em https://censo2022.ibge.gov.br/sobre/questionarios.html.
Agradecemos a atenção e continuamos à disposição.
Luana Lemke | Assessoria de Comunicação IELB

Relatório Festa Julina
A festa julina realizada no mês de julho, em parceria com a igreja
Batista e a Associação de Moradores do Bairro Peixoto foi um
grande sucesso, em todos os sentidos. Além dos laços de
amizade terem sido fortalecidos com estas instituições aliadas, e
termos tido uma tremenda oportunidade de servir e abençoar
nossos vizinhos, a arrecadação financeira superou todas as
expectativas: 28 mil reais líquidos, que serão doados para três
instituições: Lar de Idosos da Igreja Batista; Creche Cantinho da
Natureza e Igreja Luterana de Itaguaí (Projeto ABC). Obrigado a
todos pela participação. Próximo evento na Praça: Feira de Ação
de Graças, último sábado de novembro.

EM NOSSA ORAÇÃO
Aniversariantes de Agosto:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Felipe Tolentino Lopes 01; Tiago Amorin 02; Diani Voss 04; Danilo Líbano 06; Sofia
Röhrig Kern 07; Dâmaris Grün 11; Lucas Penna 22; Pedro Schuler Lopez 22; Otto
Fortunatto da Silva 23; Iracema Groth 23; Daniel Miu 24; Livia Capelini 27;
Timoteo Miu 31

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Daniele Lua; Remi Zimmer; Lurdes (avó Cristiane); Liz Ulhig; Jackson Coelho

Outras necesidades:
“Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Trabalho: Anaí e Marco
Mudança de cidade : Dyene; Matheus

Ação de Graças:
“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom.” Salmo 117
Plataforma Acessibilidade
Novos Membros da CELCR; Batismo Martin Arndt
Realização 8ª Imersão Missão Urbana

