
DESTAQUES 
da programação

04.03 sábado
19h30 - Barra da Tijuca

Culto  Quaresma

07.03 terça-feira
20h00 - Online

Reunião da Diretoria CELCR

11.03 sábado
10h00 - Nova Fribrugo

Culto Quaresma

11.03 sábado
16h00 - Nova Iguaçu

Culto abertura DRJ 2023

12.03 domingo
12h00 - CELCR sede

Encontro de Jovens CELCR
Almoço

14.03 terça-feira 
14h00 - Botafogo

Estudo das mulheres

17.03  sexta-feira
16h00 - Online

Estudo Outlanders

19.03  domingo
12h15 - CELCR sede

AGO Assembléia CELCR

24.03 sexta-feira
19h30 - CELCR sede

Encontro dos homens 

Luteranadecopa
INFORMATIVO

março 2023

Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor          
Copacabana - Rio de Janeiro

É tempo de fortalecimento, sim, nesse tempo ouviremos e leremos textos 
bíblicos que vão enfatizar o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus. Tempo de 
reforçar que há dentro de nós a velha natureza que precisa ser afogada 
diariamente. Avaliar aquilo que nos afasta de Deus gerando culpa e medo.
Por isso nosso convite para que aproveite cada vídeo, cada texto, cada 
estudo e culto para seu crescimento espiritual. Viva a Quaresma com 
intensidade. Essa intensidade que é marca do amor de Jesus por cada um 
de nós. Ele foi intenso, nos amou tanto, mas tanto que vivenciou muita dor 
e sofrimento. Lembre-se: Foi na Cruz, foi na cruz/ Onde um dia eu vi/ meus 
pecados castigados em Jesus/ Foi ali, pela fé, que meus olhos abri/ E agora 
me alegro em Sua luz.

                                                          Pr. Waldemar Garcia Jr.

“Em verdade lhes digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, 

Mesmo diante da dor, do sofrimento, 
da tortura e da morte de cruz, o Senhor 
foi até o m e pagou o preço da minha 
salvação. Fortalece a minha fé! Amém.

                                             

ca ele só; mas, se morrer, produz muito fruto.” (João 12.24)

Quaresma é o tempo que precede à Páscoa. São 40 dias, fora os 
domingos. Tempo para ouvirmos a Palavra de Deus, reetir, relembrar o 
sacrifício de Cristo por nós. É caminhar o caminho da cruz, caminhada 
cumprida por Cristo para morrer por cada um de nós. Tempo de ler a 
Bíblia com foco no sofrimento sacricial de Jesus por cada ser humano. 
Não podemos perder isso de vista: Jesus morreu por todos, por cada um 
dos seres humanos que já existiram na face da terra. 
É um tempo chamado pela igreja de penitencial, mas isso não quer dizer 
que é um tempo triste, pra baixo, é um tempo de renovação, de relembrar 
o tamanho do amor de Jesus por cada um, até onde ele foi capaz de ir 
para nos perdoar. 

O Vivendo a Quaresma

                                                                                   Março 2023

Oremos: Querido Jesus graças te 
damos por tanto amor. Graças te 
damos por não desistir de nós. 

Tema IELB 2023
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Atualizações

Orações e ofertas são necessárias

Porém, com o passar do tempo, no momento presente, já é mais difícil para as pessoas avaliarem a 
importância deste empréstimo feito em 2013. Estamos no último ano do pagamento do empréstimo! Não 
deixem de participar desta importante campanha - a insuciência de recursos para ela, compromete as 
nanças da congregação, como já explicado.

Só temos a agradecer a Deus e a vocês pelas ofertas realizadas. No entanto, somos francos e transparentes em 
manifestar que a nossa congregação poderia (ou deveria) ter recursos em maior quantidade pois temos muitas 
necessidades e projetos em vista que não realizamos por falta de recursos. Nos colocamos à disposição, para 
esclarecer qualquer ponto julgado necessário, para a total e absoluta transparência da nossa administração 
dos bens do Senhor. Não deixem de consultar-nos e conhecer, cada vez mais, a nossa realidade e desaos. 

A campanha para a Ação Social é um olhar permanente para os que mais precisam. Sabemos que ainda 
fazemos muito pouco. A nossa Coordenadora de Ação Social está estudando uma forma de a campanha das 
cestas básicas atender a pessoas realmente muito necessitadas; fazer uma sistemática avaliação das 
concessões das cestas para darmos uma adequada satisfação aos ofertantes.

Diretoria  CEL Cristo Redentor 

Resumo nanceiro 
Janeiro 2023

Como tem sido observando 
desde os anos anteriores, as 
contribuições mensais não têm 
sido sucientes para fazer frente 
aos compromissos nanceiros 
regulares da nossa 
congregação, principalmente 
nos últimos anos, quando as 
ofertas para o pagamento do 
empréstimo da IELB têm sido 
muito escassas, o que nos 
obriga a fazer uso do caixa da 
congregação para o pagamento 
mensal daquela obrigação.  
Iniciamos este ano com um 
décit de R$ 2.348,79. 

Nos primeiros anos, todos nós 
fomos testemunhas do benefício 
do emprestimo da IELB para a 
realização das importantes obras 
do nosso prédio. 

                                                 

Edital de Convocação 02.2023   -  Assembleia Geral Ordinária

A Diretoria da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor do Rio de 
Janeiro, convoca os seus membros votantes para reunirem-se em  Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19 de março de 2023, às 12h15min, 
na sua sede, à Rua Santa Clara 307, Copacabana, nesta cidade, com qualquer
 número de membros votantes presentes, com a seguinte ordem do dia: 
1. Eleição da diretoria  - Biênio 2023/2025;
2. Encerramento e benção.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2023.
Paulo Roberto Welzel
Prediente 
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Agenda

Melissa R. - 03 mar.
Eike F. - 05 mar.
Guilherme E. - 07 mar.
Matias S. - 07 mar.
Alexandre M. - 07 mar.

Eduardo A. - 08 mar.
Silmari  C. - 08 mar.
Renato L. - 08 mar.
Tardelli V. - 11 mar.
Elieser O. - 14 mar.

Natâny M. - 15 mar.
Paulo  W. - 18 mar.
Jonatas N. - 19 mar.
Nina V. - 21 mar.
Rebeca M. - 22 mar.

André N. - 26 mar.
Cintia  H. - 27 mar.
Emily M. - 27 mar.
Pedro B. - 27 mar.
Diego M. - 30 mar.

Programação  2023MARÇO
MARÇO  2023 

Dia Horário Evento Local 

01 quarta-feira 19h30 Culto Quaresma CEL CR sede 

02 quinta-feira 
18h30 Instruç. conrmandos Online 

19h30 Devocional Online 

04 sábado 
10h00 Reunião Conselho DRJ/IELB Online 

20h00 Culto presencial Barra da Tijuca 

05 domingo 
09h30 Escola Bíblica 

CEL CR sede 
10h30 Culto presencial /online 

07 terça-feira 20h00 Reunião Diretoria  Online 

08 quarta-feira 19h30 Culto Quaresma CEL CR sede 

09 quinta-feira 
18h30 Instruç. conrmandos Online 

19h30 Devocional Online 

11 sábado 
10h30 Culto Quaresma Nova Friburgo 

16h00 Culto Jovens DRJ/IELB Nova Iguaçu 

12 domingo 

09h30 Escola Bíblica 
CEL CR sede 10h30 Culto presencial /online 

12h00 Encontro de jovens/almoço 

14 terça-feira  14h00 Grupo Mulheres Botafogo 

15 quarta-feira 19h30 Culto Quaresma CEL CR sede 

16 quinta-feira 
18h30 Instruç. conrmandos  Online 

19h30 Devocional Online 

17 Sexta-feira 16h00 Outlanders Online 

19 domingo 
09h30 
10h30 
12h15 

Escola Bíblica 
CEL CR sede Culto presencial /online 

AGO c/ eleição diretoria 

22 quarta-feira 19h30 Culto Quaresma CEL CR sede 

23 quinta-feira 19h30 Devocional On line 

24 sexta-feira 19h30 Grupo homens  CEL CR sede 

26 domingo 
16h00 Escola Bíblica 

CEL CR sede 
10h30 Culto presencial /online 

OFERTAS REGULARES E ESPECIAIS 

Agradecemos de todo coração o investimento que você faz 
no Reino de Deus, através de sua oferta para nossa igreja. 
Lembramos da importância da sua doação mensal de forma 
regular, para que possamos ao m de cada mês ter sempre 
as condições de realizar o pagamento de nossos gastos 
correntes. 

Via DOC ou TED 
 CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR RJ
CNPJ.: 09.435.755/0001-93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Agência: 2834
Conta: 000418-3

Via PIX:  
09.435.755/0001-93 (CNPJ)
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Aniversariantes 
de março, 
parabéns!
Que Deus 
os abençoe!



@luteranadecopa
www.igreja-cristoredentor.org.br

Presencial ou em nossos canais:

Sejam sempre bem-vindos!

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DO BRASIL
Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor
Rua Santa Clara 307, Copacabana - 22041- 011 Rio de Janeiro RJ

(21) 2542.1867 (21) 99527.3401
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 Já aconteceu

Café da manhã de abertura da Escola Bíblica 2023 - CELCR Sede -  05.02.2022

 Vai acontecer

Instalação do Rev. Waldemar Garcia Jr. - CELCR Sede  -  26.02.2022

Instalação do Rev. Tardelli Voss - Lutheran Mission Society (Missionary Director) - San Diego, California, EUA -  15.02.2023


