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Datas Importantes:
Domingos, 9:30hs
Escola Bíblica
Domingos, 10:30hs
Cultos de Adoração
Quartas, 19:30hs
Cultos de Adoração
Sexta, 11 de abril, 19:30hs
Reunião da Diretoria
Sábado, 12 de abril, 8:00hs
Conselho Distrital, Tijuca
Domingo, 13 de abril
Aniversário da Congregação
Sexta, 18 de abril, 19:30hs
Tenebrae – Culto Sexta-Feira Santa
Domingo, 20 de abril, 9:00hs
Café da Manhã e Alvorada Pascoal
Sábado, 17 de maio
Encontro de Famílias, Itaguaí

Abril – Mês de Celebrações
Estimados membros e amigos de nossa congregação:
É um imenso prazer chegar até vocês neste começo de abril, o mês
das mais importantes celebrações para nossa igreja!
Primeiro, celebraremos o 7º aniversário de nossa querida
congregação. Isso mesmo, o tempo passa, para alguns talvez
pareça que foi ontem, mas já são 7 anos de uma história muito
bonita, graças à misericórdia de nosso Deus e pelo trabalho de
todos os discípulos que pertencem ou já pertenceram à nossa
família cristã. Nossa comemoração de aniversário será domingo,
13 de abril. Teremos um culto especial, seguido de uma almoço
especial com buffet de crepes.
Logo na semana seguinte, nos unimos a toda a Cristandade na terra
e no céu para festejar a vitória de nosso Senhor Jesus sobre o
pecado, o diabo e a morte. Como seguidores de Jesus Cristo, nos
recusamos a permitir que a Semana Santa se torne comum ou
somente um pretexto para férias. Queremos viver esta semana
intensamente. Todos são convidados aos nossos eventos:
Quarta-feira, 16 de abril, 19:30hs: Filme “A Paixão de Cristo”
Sexta-feira Santa, 18 de abril, 19:30hs: Culto Especial das
Trevas (Tenebrae)
Sábado de Aleluia, entre 14:00hs e 20:00hs: Serenata Pascoal
Domingo Páscoa, 20 de abril, 9:00hs: Alvorada Pascoal e Café
da Manhã, seguido de Culto.
Que Deus os abençoe grandemente.
Vosso servidor, Pastor Tardelli.

Retrospectiva
7 anos da CEL CR
Em Março 2006 são iniciados Estudos Bíblicos na
Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon.
No 2º semestre 2006 é elaborado, por todos os
participantes destes encontros, o Projeto Zona Sul
– Rio de Janeiro.
Em Janeiro 2007 são iniciados cultos dominicais
em salões alugados em hotéis de Copacabana.

Onde está, ó morte,
a tua vitória? Onde,
está, ó morte, o teu
poder de ferir?”
1 Coríntios 15.55

Em 15 de Abril de 2007 é constituída a
Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor
do Rio de Janeiro - CELCR RJ.
Em 08 de Julho de 2007, a congregação, em
Assembléia Geral Extraordinária, homologa a
decisão da diretoria relativa ao chamado do pastor
Paulo Samuel Albrecht.
Em 19 de Agosto de 2007, o 2º vice-presidente da
IELB, Rev. Mário Lehenbauer, instala o primeiro
pastor da congregação.
Em 16 de Setembro de 2010 é adquirida por
família da congregação a casa situada na Rua
Santa Clara nº 307 - Copacabana.
Em Janeiro de 2011 são iniciados os cultos e
demais atividades nesta propriedade e iniciada a
elaboração do projeto arquitetônico para a reforma
e ampliação do imóvel.
Em finais de 2012, a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro aprova o novo projeto de arquitetura
para a Sede da CELCR RJ.
Em 20 de Outubro de 2013, a nossa congregação,
em Assembléia Geral Extraordinária, decide enviar
chamado ao Pr. Laerte Tardelli Voss, que se
encontrava atuando como missionário, nos EUA.
Em 04 de Dezembro 2013, a Diretoria Nacional
da IELB transfere a quantia de R$ 460.700,00 para
a CEL Cristo Redentor, para compra do imóvel.
Em 13 de Dezembro de 2013 é assinada a
Promessa de Compra e Venda, onde a nossa
congregação passa a ter a propriedade e a posse
definitiva do imóvel, pelo valor de R$ 460.700,00.
Em 16 de fevereiro de 2014, o presidente da
IELB, Rev. Egon Kopereck, acompanhado dos
demais pastores do Distrito, instala o novo pastor
da nossa congregação, Laerte Tardelli H. Voss.
Esperamos, em Cristo, que muito em breve,
tenhamos muitas outras datas significativas
para registrarmos na vida desta nossa
congregação! Você faz parte dessa história!

Oportunidades de abençoar e
ser abençoado em Abril/Maio
BRECHÓ
Nossa congregação está coletando artigos usados (em
bom estado) para realizar um brechó em breve. A ideia
do brechó é arrecadar recursos para uma obra social.
Por favor, traga as doações à igreja. Se você gostaria de
ajudar na organização, fale com a Lorena.
CULTOS nas Quartas-feiras
Lembramos a todos que temos uma segunda opção de
culto semanal, todas as quartas-feiras, às 19:30hs. Se
você não pode vir no domingo, participe na quarta, para
não ficar sem o alimento da Palavra de Deus.
ESCOLA BÍBLICA
Todos os domingos, às 9:30hs, na igreja. Em Abril
estaremos concluindo o Livro de Atos dos Apóstolos,
estudando sobre princípios e estratégias missionárias.
Vale a pena acordar mais cedo!
CHURRASCO DOS HOMENS
Sexta, 25 de abril. Mais informações, em breve.
ENCONTRO DE FAMÍLIAS (Distrito)
Sábado, 17 de maio, em Itaguaí.
Tema: Relacionamento entre Pais e filhos adolescentes.
Fale com o pastor para mais informações
JOVENS
Cinema (Filme Noé): Sábado, 12 de abril.
Serenata Pascoal: Sábado, 19 de abril
Almoço e Praia: Domingo, 27 de abril
Trilha: Sábado, 10 de maio
Visita da diretoria do Distrito: Domingo, 18 de maio
Congresso Distrital: 26 e 27 de julho.

Notícias e Atualizações
da Congregação
Assembléia:
No último domingo de março, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária
de nossa congregação. Os três assuntos tratados foram:
a) Análise e aprovação das contas do Ano de 2013;
b) Apresentação do orçamento para o Ano de 2014;
c) Homologação do movimento de membros entre o período entre
24 de março de 2013 e 30 de março de 2014. Em resumo,
tínhamos 59 Membros em 24/03/13. Tivemos a entrada de 10 novos membros: (5 por
transferência, 4 por profissão de fé, 1 por nascimento). Tivemos a saída de 12 membros: (11 por
transferência e 1 por por falecimento). Chegamos ao dia 30 de março de 2014 com 57 membros
(54 votantes e 3 não votantes). Temos 2 pessoas atualmente fazendo profissão de fé, 3 pessoas
interessadas e mais alguns participantes assíduos que logo devem regularizar a membresia.
Obras:
No informativo do mês de março, trouxemos um detalhado resumo de tudo o que já havia sido feito na
aquisição e obras da propriedade de nossa igreja, até então. A conclusão foi a de que Deus havia sido e
está sendo muito bondoso conosco, fazendo avançar nosso projeto. Também foi lembrado a
generosidade e participação de nossos membros na concretização das etapas, com louvor e gratidão.
Neste informativo de abril, queremos atualizar a situação:
 As obras da primeira fase estão praticamente finalizadas. Destaque para a fachada e entrada de
nossa igreja e o apartamento pastoral, já em uso pelo nosso pastor e sua família.
 A campanha de arrecadação de fundos para a conclusão do pagamento desta primeira fase já
começou no mês passado. Recebemos mais de R$10.000,00 em doações especiais. Nosso
muito obrigado às famílias que contribuiram. Seguimos necessitando da sua oferta. Lembramos
que a nossa dívida até este momento ainda é de aproximadamente R$60.000,00. Confiamos que
Deus proverá, pois tudo o que estamos fazendo é para a glória dEle e para a expansão de Seu
Reino.
 Uma vez concluída essa etapa, com a quitação do valor acima referido, vamos começar a
estudar a etapa seguinte – construção do prédio nos fundos que permitirá a ampliação do salão
de cultos, a instalação do gabinete pastoral e a disponibilização de salas multidisciplinares.

Aniversariantes de Abril:

Em nossas orações…

“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Priscila Starosky, Débora Grun; Elizabeth Gehrke; Mônia Albrecht; Sérgio
Rittmeyer; Pr. Nestor Welzel; Pr. Egon Starosky

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Marli (irmã do Pr. Egon, internada em Joinville); Mário; Fabiana; Regiana
Roos (agradecer pela recuperação); Ana Mangani; Pr. Egon Starosky;
Kaíque e Kamile (crianças da Rocinha sofrem de Ictiose); Ana Maria;

Otras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Edilson e Débora (conclusão de apartamento); Ciro e Adelaide
(venda/aluguel de imóvel); Carlos Luiz (fortalecimento); Felipe Tolentino
(conclusão mestrado/começo doutorado); Anders & Anne (oportunidade
laboral no Rio de Janeiro);

Projeto IELB Copacabana:
“Os campos estão maduros para a colheita” João 4.35
Conclusão e pagamento da primeira fase das obras; inserção missionária
no bairro; visita dos vizinhos e acolhida dos prospectos;

Preparação dos Cultos:
Dia 6 – Quarema: Com Jesus, em Betânia
Sl 30, Ez 37.1-14, Rm 8.1-11, Jo 11.1-45
Cor: roxo; Organista: Priscila
Leitores: Vera Lúcia & Ciro
Dia 13 – Ramos: Aniversário Congregação
Sl 118.19-29, Is 50.4-9, Fp 2.5-11, Mt 21.1-11
Cor: roxo; Organista: Margareth
Leitores: Gabrielle & Paulo Reis
Dia 20 – Páscoa:
Ele ainda remove pedras: a pedra da morte
Sl 16, At 10.34-43, Cl 3.1-1, Mt 28.1-10
Cor: Dourado; Organista: Priscila
Leitores: Pr. Egon & Pr. Nestor
Dia 27 – Páscoa 2:
Ele ainda remove pedras: A pedra da dúvida.
Sl 148, At 5.29-42, 1 Pe 3.1-9, Jo 20.19-31
Cor: Branco; Organista: Margareth
Leitores: Felipe W. & Betina

Viagem Pastor
Comunicamos que o Pastor Tardelli estará
ausente de nossa congregação entre os dias 1º
e 7 de abril, por razões de conclusão de curso
de Liderança e Missão (PLI) na cidade de
San Antonio, Texas. Para contactá-lo durante
a viagem, use o e-mail pastor@igrejacristoredentor.org.br ou skype (ltvoss). Neste
período os cultos serão realizados por líderes
da congregação. Em caso de emergência,
favor entrar em contato com a diretoria.

CEL Cristo Redentor
Bem-vindos em nome de Jesus!
Rua Santa Clara, 307
Copacabana – Rio de Janeiro
www.igreja-cristoredentor.org.br
luterana@igreja-cristoredentor.org.br
tel: (21) 2542-1867
Pastor Tardelli Voss
pastor@igreja-cristoredentor.org.br
tel: 99618-0177
www.facebook.com/tardellivoss

