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Próximos Eventos

Mês dos Pais: Um tributo
Pastor Tardelli Voss

Sábado 2,
10:00 – 15:00hs

Planejamento Estratégico
Sexta 8, 19:30hs

Diretoria
Sábado 9, 15:00hs

Passeio Cultural Jovens
Domingo 10, 10:30hs

Culto Dia dos Pais
Quarta 20, 19:30hs

Recomeço Culto Quartas
Sábado 23, 19:30hs

Jantar Jovens
Sexta 29, 19:30hs

Churrasco Leigos
Sábado 30

Encontro Professores
Escola Dominical

Neste mês comemoramos o Dia dos Pais. Cairá no domingo, dia 10. Será
um dia de abraços, gravatas novas, águas de colônia, cartões, telefonemas
interurbanos e almoços em família.
Celebrarei, assim como muitos de vocês, o meu dia especial no calendário,
a bênção que Deus me concedeu de ser pai, de ouvir “pa-pá” na voz terna
de uma criança, de sentir um filho se mexer na barriga da esposa.
Mas nesta minha reflexão mensal, permitam-me contar-lhes do meu pai.
Talvez nesse tributo vocês também possam se identificar ou serem
encorajados. Neste mês passarei o 5º Dia dos Pais sem o meu. Durante 28
anos eu tive um. Tive um dos melhores. Agora seu corpo está sepultado
numa gaveta do Cemitério Luterano de Piratini, ao lado de minha vó,
embora creio que sua alma já esteja com nosso Senhor ressuscitado no
céu. Apesar que ele não esteja aqui, para eu dar-lhe um abraço, sua
presença está muito próxima — especialmente em agosto, que também é o
mês do seu aniversário. Faria no próximo dia 24, 57 anos.
Parece estranho ele não estar aqui. Penso que é porque ele nunca esteve
longe. Estava sempre perto. Sempre disponível. Sempre presente. Suas
palavras não eram novidade. Seus empreendimentos, embora admiráveis,
não eram nada de extraordinário. Mas a sua presença era. Ainda que ele
tinha que trabalhar muitas vezes no campo, longe da cidade, minha mãe,
meus irmãos e eu tínhamos a impressão de que ele sempre podia ser
encontrado... e servir de apoio. Como uma lareira quente numa casa
durante o inverno, ele era uma fonte de conforto.
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(Continuação da Reflexão Pastoral)
Durante os anos turbulentos da minha adolescência, meu pai era
(article
cont.)
uma parte constante de minha vida. Namoradas vinham
e
namoradas iam, mas papai ficava ali. Os torneios de futebol, as
apresentações de teatro, os acampamentos, tudo chegava e
passava, e meu pai estava sempre ali. Viagens, atividades na igreja,
jogos do Grêmio, aulas de direção, ida ao seminário, encontros
familiares, saraus de violão ou karaoquê em casa — tudo tinha
uma coisa em comum: a presença dele.
E porque estava ali a vida corria suavemente. O carro sempre
andava, as contas eram pagas e a família permanecia unida. Porque
estava ali, o riso era alegre e o futuro protegido. Porque estava ali,
meu crescimento foi como Deus queria que fosse.
Ele apagava os incêndios, acabava com as brigas, e fazia da nossa
residência um lar para os meus amigos. Acolheu genro e nora
como novos filhos. Ele tirava uma soneca escutando o Sala de
Redação, via o Jornal Nacional todas as noites com a cuia na mão e
assava a carne no domingo. Ele não fez nada fora do comum. Só
fez o que se espera que os pais façam — estar presentes.
Ele me ensinou a fazer a barba e a orar. Ele me ajudou a decorar
versículos para a Escola Dominical e me incentivou a aprender
música. Ele serviu de exemplo para a importância de levantar cedo
e não contrair dívidas, especialmente com bancos. Depois da
confirmação dos filhos, ele entendia que era mais importante nos
dar liberdade para tomar decisões do que decidir em nosso lugar.
Ele preferia que nós o tratássemos por tu, e não por senhor, porque
dizia que seu maior desejo era ser amigo dos filhos. Ele escolheu
meu nome, profetizou o dia do meu nascimento e me ensinou a ser
justo, a pedir perdão e a perdoar. E a chutar com os dois pés.
Ele é sempre lembrado. Quanto sinto o cheiro da loção após-barba,
penso nele. Quando vejo um cavalo, lembro dele. E
ocasionalmente, mas não muitas vezes, quando ouço uma canção,
posso ouvi-lo cantarolar. Ele tinha um jeito engraçado de cantar,
fazendo umas caretas e imitando o cantor. Sempre fazia isso com
as músicas do Fagner e do João Chagas Leite.
Cresci com um pai que adorava contar histórias e conversar sobre
tudo. Não havia tabus. Se eu quisesse saber alguma coisa, escutar
algum conselho, tudo o que tinha a fazer era perguntar. Se eu
necessitasse desabafar, ele sempre achava tempo. Era só me
aproximar, sem cerimônias, com toda a confiança. Cresci com um
pai que amava e era fiel a minha mãe. Cresci com um pai que
adorava estar na Casa de Deus e junto ao Povo de Deus. Cresci
com um pai que eu sabia que se um dia precisasse dele, ele estaria
ali. Como uma lareira acolhedora.
E por isso eu agradeço ao Pai dos Pais, o Celestial e anelo pelo dia
que nos reencontraremos. Celebre a presença de seu pai! Se for
possível, com um abraço. Se não, quem sabe escreva-lhe um
tributo neste espírito de ação de graças. Feliz mês e que Deus
abençoe em cada detalhe os pais aqui da Cristo Redentor!

Em nossa orações:
Seja Feita a Tua Vontade, ó Deus!
Saúde:
Marli (irmã do Pr. Egon);
Pr. Egon Starosky; Renata; Ana Maria; Teresinha;
Vanessa; Maria e Raul; Dona Neide; Jaqueline; Odilza;
Roni e Maria Gorete.

Outras necessidades:
Conclusão de estudos (Rafaela Moreira, Miriam
Starosky, Bárbara Gehrke); Cursos e Viagem (Felipe
Macedo, Thomas Reis); Trabalho (Ana Mangani, esposo
da Eliane); Mateus e Beatriz; Débora (trabalho); Família
Fernandes; despedida Henrique e Lorena (de mudança
para Londres) e membros fora do país (Émille,
Fernanda).

Ação de Graças:
Felipe e Gabi (bênçãos multiformes); Vasco e Fabiana
(28 anos casamento); Tita e Cristiano (15 anos
casamento);

Aniversariantes Agosto:
Felipe Tolentino (01); Diani Voss (04); Sofia Kerm (07);
Dâmaris Grun (11); Margareth Rittmeyer (26)

“Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o
2
orgulho dos seus filhos.”– Provérbios 17.6

Notícias

da Igreja

Sistema de Segurança

Comunhão: Novos Membros

Os portões já foram instalados e o novo sistema de
segurança (câmeras e sensores) deverá sê-lo neste
mês de agosto. Obrigado, novamente, pelas doações.

Receberemos em agosto, por transferência, Marcelo
Cardoso, Ana Mangani, Felipe e Thalita Benvenutti como
novos membros de nossa congregação. Demos-lhes as
boas-vindas a nossa família cristã luterana!

Adoração: Cultos Quartas-Feiras
Recomeçaremos nossos cultos/Estudos das Quartasfeiras no dia 20 de agosto, no horário das 19:30hs.
Daremos continuidade ao tema Respostas em Gênesis.

Missão 1: Atos 29

Logo começaremos os ensaios para o Culto Cantate,
que será realizado dia 19 de outubro, às 17:00hs na
Igreja Luterana em Campos Elísios, fale com o pastor
se você desejar participar de nosso coral.

Concluímos a primeira etapa da séria de estudos sobre
evangelização. No futuro, retornaremos a este tema
principal. Fica o convite a todos os membros se
engajarem na missão de Deus através da 1)
identificação e oração pelas pessoas a serem
alcançadas; 2) atos tangíveis de bênçãos no dia-a-dia;
3) refeições hospitaleiras e significativas. Que Deus nos
abençoe com coragem e sabedoria!

Ação Social: Parceria Lajão Cultural

Missão 2: Reunião em Porto Alegre

Seguimos desenvolvendo a amizade e a parceria com
moradores do Morro dos Cabritos com o objetivo de
abençoar nossos vizinhos de lá. Estamos ajudando na
organização da ONG da Associação liderada pelo
Lequinho, planejamos a realização de um brechó na
comunidade e a campanha de doação de livros para a
biblioteca comunitária continua.

Pastor Tardelli estará no RS na segunda semana de
agosto, onde se reunirá com lideranças da IELB e
Seminário Concórdia para conversar sobre o projeto do
Núcleo de Missão em Copacabana.

Adoração: Culto Cantate

Ensino: Encontro de Professores
Encontro de Professores de Escola Dominical, 30 e 31
de agosto, na Penha. Informações com Emiliano.

Ensino: Escola Dominical Adultos
Domingo, 17 de agosto, começamos nova temática na
Escola Dominical de Adultos. 9:30hs.

Comunicação: Cultos na Internet
Ainda não conseguimos resolver todos as dificuldades
técnicas que nos impedem transmitir nossos cultos via
livestream. Nossa expectativa é começar em agosto. Se
você sabe como ajudar, fale com o Pastor ou Felipe.

Comunicação: Blog Pastor Egon
Visite o blog de reflexões do Pastor Egon Starosky:
http://egstaroskyon.blogspot.com.br/

Comunhão: Churrasco Familiar
Planeje ficar no domingo dia 17 com a gente para um
churrasco logo depois do culto.

Mordomia: Ofertas
As ofertas são parte de nossa vida cristã e são
fundamentais para o avanço de uma congregação. Aqui
em nossa igreja, nós praticamos nossa oferta através dos
envelopes que cada membro recebe e também das
coletas durante o culto. Se você preferir, lembramos que
também é possível doar através do depósito bancário ou
fazendo uma transferência para a conta da igreja:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal / Agência:
2834 / Operação: 003 / Conta Corrente: 000418-3 /
Titular: Congregação Cristo Redentor / CNPJ:
09.435.755/0001-93
É muito importante que você informe à Coordenadora de
Finanças, Vera Lúcia (verawam@uol.com.br) sobre seu
depósito.

Leigos: Congresso
Congresso Distrital Leigos, Sábado 16 de agosto, em
Realengo. Interessados em ir, falem com o Pastor.

Servas: Congresso
Congresso Distrital de Mulheres, Sábado 13 de setembro,
em Realengo. Interessadas em ir, falem com o Pastor.
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CEL Cristo Redentor
Amando a Deus, ao próximo e fazendo
discípulos de Jesus!
Rua Santa Clara, 307 - Copacabana - Rio de Janeiro
www.igreja-cristoredentor.org.br - (21) 2542-1867
www.facebook.com/celcrcopacabana
www.livestream.com/celcrcopacabana
Pastor Laerte Tardelli Voss
pastor@igreja-cristoredentor.org.br - (21) 98460-9031

Momentos do Mês
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