
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
Luterana Copa 

Mensagem Despedida 
Querida Família Cristo Redentor, 
 
À medida que nossa relação pastor-igreja 
chega ao fim, eu queria lhes deixar esta 

carta em nome da Diani, Nina, Benjamin, 
Sara e de mim, para simplesmente 
dizer “obrigado”. 
 
Para nossa família, foram quase nove 
anos de altos e baixos, bons e maus 
momentos, risos e lágrimas. Como igreja, 
também experimentamos altos e baixos, 
picos e vales. Bebês nasceram e membros 
queridos morreram. Alguns casais ficaram 
noivos e outros se divorciaram. Alguns se 
aposentaram de suas carreiras e outros 
começaram a deles. Recebemos novos 
membros em nossa família e nos 
despedimos de outros. Alguns de vocês 
voltaram para Deus neste período juntos. 

Alguns de vocês perderam o emprego. 
Alguns de vocês ficaram sóbrios, 
enquanto outros continuam lutando 
contra vícios. Nós experimentamos muita 
coisa de 16 de janeiro de 2014 até 31 de 
outubro de 2022. 
Mas vivemos isso juntos!  
 
O que Deus tem formou aqui na CELCR 
ou Luterana de Copa é uma família – é a 
nossa família! E ela começou bem antes 
de eu chegar, com sonhos, projetos e 
realizações. Com um pastor que lhes 

serviu fielmente antes de mim. E com certeza 
vai continuar depois que eu sair. Com a 
chegada de um novo pastor. Em todo esse 
tempo nossa igreja tornou-se o que toda 

família deveria ser: um lugar seguro para 
pousar e um lugar macio para cair. Felizmente, 
a Luterana de Copa NÃO é uma academia para 
flexões musculares religiosas. A tentação de 
ser é grande, uma vez que ao nosso redor o 
que não falta é lugares para malhar. As igrejas 
muitas vezes se enxergam assim. A nossa não. 
Pelo menos não, primordialmente. A nossa 
igreja, fiel a nossa doutrina, é mais um 
quarto hospital para os feridos, onde todos 
são acolhidos e tratados, não importa quem 
sejam ou o que tenham feito. Desde o início, 
isso foi dito, e posteriormente sacramentamos 
num planejamento estratégico: queremos que 
a CELCR – nossa família – seja o primeiro 
lugar para onde as pessoas correm 

quando a vida fica difícil, não o último, e 
temos visto ela se tornar isso cada vez mais 
nos anos passados. Vimos como rimos um com 
o outro, choramos um com o outro, 
encorajamos um ao outro, celebramos um ao 
outro e apoiamos um ao outro. Nós 
carregamos um ao outro, sangramos um com 
o outro, aparecemos um para o outro e 
ouvimos um ao outro. Esta é a igreja que eu 
sempre quis. Esta é a igreja que eu sempre 
precisei. Aqui, Diani, eu e nossos filhos 
encontramos nosso povo! 
 
Poderia passar horas lembrando situações e 
eventos onde Deus nos abençoou muito 
através de vocês... 
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Vivenciamos o nascimento e o crescimento dos 
filhos; as celebrações da vida de tantas pessoas 
(aniversários, batismos, casamentos); Fomos 
literalmente alimentados por comidas caseiras e 
entregas do iFood;  Recebemos sustento, mais 
do que precisávamos e mais do que 
merecíamos. Ouvimos conselhos, tivemos um 
ombro amigo, misericórdia para nossas falhas. 
Acima de tudo. Vocês nos aproximaram mais de 
Jesus aqui. Nós o vimos de perto, em cada 
encontro, em cada momento com cada um de 
vocês. E por isso sempre terão um lugar de 
honra na nossa vida. Portanto, quando alguém 
me perguntou outro dia quais seriam minhas 
esperanças e sonhos para o futuro desta igreja, 
eu não hesitei em dizer: “mais do que já temos”. 
Seguir o que estamos plantando.  
 
Então, enquanto olhamos para trás com 
gratidão pelo que Deus fez, especialmente no 
tempo em que estivemos juntos e quando 
olhamos para o que Deus fará no futuro, Diani, 
Nina, Benjamin e eu eu queremos dizer 
“obrigado”. Obrigado por serem nossos amigos. 

Obrigado por ser nossa família. Todos vocês se 
tornaram nosso refúgio, nosso porto e nosso lar. 
Vocês se tornaram para sempre parte de nós, e 
por isso, somos e seremos sempre muito gratos 
a Deus. Ficaremos sempre meio por perto, 
querendo saber noticias, planejando visitas, com 
nossa casa de portas abertas para vocês.  
Nos despedimos com um até breve. Estamos 
certos que vamos nos ver ainda muitas vezes, 
aqui, ou em algum lugar. E contamos os dias 
para o dia, o grande dia, quando estaremos 
todos reunidos, para sempre, no novos céus e 
na nova terra, onde nunca mais precisaremos 
nos despedir. Um abraço.  
Graça, sempre graça. 
Família Madruga Voss. 
 

 

CEL Cristo 
Redentor 

Amar a Deus. Amar ao próximo.  
Confessar a Cristo.   
Fazer discípulos. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deem graças ao Senhor porque ele é bom; 

o seu amor dura para sempre. 
Salmos 107.1 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise Comentada do Relatório. 
Como vocês podem mais uma vez observar, as nossas ofertas mensais, neste ano de 2022, não têm sido suficientes para fazer frente 
aos compromissos da nossa congregação. Observem que, neste mês de setembro, as ofertas caíram quase R$ 2.000,00! 
Graças à sensibilidade e ao desprendimento de vários membros, em apoiarem, com valor expressivo, a campanha de pagamento do 
empréstimo da IELB, que trataremos no próximo item, o caixa da congregação não precisou ser acionado, o que permitiu, inclusive, 
arejar com uma pequena melhoria o resultado acumulado do ano de 2022.  
Cara(o)s: necessitamos das suas ofertas regulares e, se possível, acrescentá-las na medida das suas possibilidades. A nossa 
congregação vai enfrentar importantes desafios financeiros no curto prazo, dentre outros: antecipação de compromissos financeiros 
relacionados com o desligamento do pastor Tardelli; despesas de preparo do apartamento pastoral para os novos residentes (sinteco, 
pintura, conserto armários, manutenção ar-condicionado, etc.); despesas da mudança e viagem do pastor Waldemar; e gratificação 
aos pastores que irão nos atender no período de transição - novembro e dezembro/2022 

  

 

*Lembramos que este e outros relatórios financeiros dos distintos projetos são enviados todos os meses no grupo de whatsapp da igreja. 

CONTRIBUA 

FINANCEIRAMENTE 
Lembramos as informações para que você possa fazer sua oferta 
“online”: 
 
 

Transferências Bancárias:  
Via DOC ou TED: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
Agência: 2834 - Conta: 000418-3. PIX: (CNPJ): 09.435.755/0001-93 

Via PIX: CNPJ.: 09.435.755/0001-93 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizações 
DIRETORIA: Transição Pastoral  
Como vocês podem mais uma vez observar, as nossas ofertas 
mensais, neste ano de 2022, não têm sido suficientes para fazer 
frente aos compromissos da nossa congregação. Observem que, 
neste mês de setembro, as ofertas caíram quase R$ 2.000,00! 
 

PROGRAMAÇÂO Novembro / Dezembro  
O calendário amplo das atividades dos próximos dois meses está 
nas últimas duas páginas deste informativo. Alguns destaques: 
 
O novo pastor, Rev. Waldemar Garcia Júnior, se mudará com sua 
família e começará seu trabalho em nossa igreja no mês de janeiro 
de 2023. O aguardaremos com toda a expectativa. Neste meio 
tempo, é importante que todos saibam e se mantenham firmes e 
ativos, pois a igreja continuará com suas atividades normalmente. 
Os cultos (domingos e quartas), devocionais e grupos de estudo e 

comunhão continuarão acontecendo e todos são convidados a 
participarem. No mês de novembro, a congregação será atendida 
pastoralmente por pastores convidados, sob a supervisão geral do 
pastor Jonas Flor, conselheiro distrital. A programação dominical de 
Novembro é a seguinte: 
 
Domingo 06/11: Culto liderado por líderes da igreja 
Domingo 13/11: Culto liderado pelo Pastor Rômulo Santos 
Domingo 20/11: Culto liderado pelo Pastor Martiniano Soares 
Domingo 27/11: Culto liderado pelo estagiário Marthyn Bauer  
 
Em dezembro teremos um atendimento pastoral especial. 
Contaremos com a presença não apenas dominical, mas diária, em 
todo o mês, de um pastor convidado, Carlos Cracke, que também 
poderá atender a visitas domiciliares e preparar uma programação 
especial de advento, natal e fim de ano. Qualquer necessidade 
espiritual nos meses novembro e dezembro, a diretoria da 
congregação fica à disposição para dar o encaminhamento 
necessário. 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

EM NOSSA ORAÇÃO 
 

SAÚDE:  
Lísia (amiga Márcia); Zuleide (recuperação cirurgia); Otacílio (avô Melissa); Pastor 
Jacksonn Coelho; Aylla (afilhada Marco e Anaí); Odines (cunhada Janeta); Liz Uhlig; 
Natalia Vasco; Cardine Barreto; Rosane Luçardo; Rodolfo Miu e esposa; 
 

OUTRAS NECESSIDADES:  
Estudantes ENEN 
Viagem: Pedro Melo (Teste Tênis França) 
Transição Pastoral CELCR 
Viagem e Curso: Emily Matte (EUA) 
 

AÇÃO DE GRAÇAS:  

Batizado Plinio e Leonam  
Casamento Sara Nimer e Julio Rudke 
 

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO: 
Lucas Schuler (05); Vera Lúcia W. de A. Macedo (09); Juarez Penna (09); Gutemberg 

Rufino (14); Julia Reshke Hoskinson (15); Julia Mello (16); Thalita Benvenutti (21); 

Felipe W. de Araripe Macedo (24); Flavia Marques Gross (26) 

 

 

 
 
 

Estudo Bíblico do Mês: 

Nosso coordenador de Ensino, Matheus Schmaelter, desde Caicó, 
RN, está nos liderando numa abençoado e importante série de 
estudos sobre o Catecismo Menor. Começamos em meados de 
setembro e estaremos todo o mês de novembro perpassando as 
doutrinas principais da fé cristã segundo o currículo de discipulado 
básico elaborado por Martinho Lutero que destaca os 10 
mandamentos, o Credo Apostólico, o Pai-Nosso, os Sacramentos e 
a Vida Cristã. Participe conosco no grupo de whatsapp que 
diariamente dialoga e se encoraja. 
 

CULTO da REFORMA:  
No próximo domingo, 30 de outubro, além de ser o último culto 
conduzido pelo pastor Tardelli e ser um domingo especial de 
eleições, também estaremos celebrando com orgulho moderado os 
505 anos da Reforma Luterana. Louvamos a Deus pela bênção de 
redescoberta do protagonismo do Evangelho e da graça de Deus. 
 

Novos Membros e Participantes 
Temos sido abençoados com a chegada de novos membros e 
novos freqüentadores de nossa igreja. São famílias cariocas e 
também imigrantes à nossa cidade que trazem ânimo e reforçam a 
participação e a colaboração de nossas atividades e projetos. 
Alguns “chegam chegando”, porque já estão mais familiarizados 
com nossa igreja e decididos a chamá-la de “sua”. Outros são mais 
tímidos e precisam de tempo e carinho para se sentirem “em 
casa”. Se você é um destes novos amigos, seja bem-vindo! Fique à 
vontade e deixe-nos saber como podemos melhor acolhê-lo. Se 
você já é “antigo”, faça sua parte em ser hospitaleiro, buscando 
conhecer e se colocar à disposição dos novos participantes.  
 
PASTOR WALDEMAR e ESPOSA 
Acompanhe o Pastor Waldemar e sua esposa Silmari, desde já, no 

trabalho que realizam de ministério com casais, no canal do 
Youtube da Rádio Cristo Para Todos:   
https://www.youtube.com/c/radiocpt 
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NOVEMBRO 2022 

 DIA DO MÊS DIA DA SEMANA HORÁRIO LOCAL EVENTO 

03 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

05 sábado 10:00 hs NITERÓI Estudo 

05 sábado 20:00 hs BARRA Culto 

06 domingo 
09:30 hs 

CEL CR - SEDE 
E. Bíblica 

10:30 hs Culto  

08 terça-feira 14:00 hs BOTAFOGO Estudo 

09 quarta-feira 19:30 hs CEL CR - SEDE Devocional 

10 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

11 sexta-feira 16:00 hs OUTLANDERS Estudo 

13 domingo 
09:30 hs 

CEL CR - SEDE 
E. Bíblica 

10:30 hs Culto 

17 quinta-feira 18:30 hs ON LINE Confirmandos 

17 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

19 sábado 10:00 hs ITANHANGÁ Estudo 

19 sábado 10:00 hs N. FRIBURGO Culto  

20 domingo 
09:30 hs 

CEL CR - SEDE 
E. Bíblica 

10:30 hs Culto 

23 quarta-feira 19:30 hs CEL CR - SEDE Devocional 

24 quinta-feira 18:30 hs ON LINE Confirmandos 

24 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

25 sexta-feira 19:30 hs Gr. HOMENS Estudo 

27 
1 º domingo 

ADVENTO 

09:30 hs 
CEL CR - SEDE 

E. Bíblica 

10:30 hs Culto 
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DEZEMBRO 2022 

 DIA DO MÊS DIA DA SEMANA HORÁRIO LOCAL EVENTO 

01 quinta-feira 18:30 hs ON LINE Confirmandos 

03 sábado 10:00 hs N. FRIBURGO Culto  

03 sábado 10:00 hs NITERÓI Estudo 

03 sábado 20:00 hs BARRA Culto 

04 2º Domingo Adv. 10:30 hs CEL CR - SEDE Culto  

06 terça-feira 14:00 hs BOTAFOGO Estudo 

07 quarta-feira 19:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

08 quinta-feira 18:30 hs ON LINE Confirmandos 

08 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

09 sexta-feira 16:00 hs OUTLANDERS Estudo 

11 3º Domingo Adv. 10:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

14 quarta-feira 19:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

15 quinta-feira 18:30 hs ON LINE Confirmandos 

15 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

17 sábado 10:00 hs N. FRIBURGO Culto 

18 4º Domingo Adv. 10:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

21 quarta-feira 19:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

22 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

24 sábado 10:00 hs ITANHANGÁ Estudo 

25 NATAL 

 

10:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

28 quarta-feira 19:30 hs CEL CR - SEDE Culto 

29 quinta-feira 19:30 hs ON LINE Devocional 

31 sábado 19:30 hs CEL CR - SEDE Devocional 

JANEIRO/23 

 01 domingo 19:30 hs CEL CR - SEDE Culto 


