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Destaques
Agosto
Sexta, 7: 19:30h
Reunião Diretoria
Domingo, 9
Culto Dia dos Pais /
Primeiro Culto no Hotel
10/08-22/08
Férias do Pastor
Sábado 15, 8:00h
Congresso Distrital Leigos
Sábado 15, 19:00h
Chá de Bebê “Mateus” (filho
da Eliane e Alex)
Sábado 22, 20:00h
Culto na Barra

“Todo filho é pai da morte de seu pai”
Fabrício Carpinejar
"Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho
que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia."
Há uma quebra na história familiar onde as idades se acumulam e se
sobrepõem e a ordem natural não tem sentido: é quando o filho se
torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear
como se estivesse dentro de uma névoa. Lento, devagar, impreciso.
É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem
como se levantar sozinho.
É quando aquele pai, outrora firme e instransponível, enfraquece de
vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar.
É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só
suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela - tudo é
corredor, tudo é longe.
É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar
sua própria roupa e não lembrará de seus remédios.
E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e
aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos
gerou depende de nossa vida para morrer em paz.
Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou, quem sabe, a velhice do
pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez. Nosso último
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ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram
confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade
da escolta. E assim como mudamos a casa para atender nossos
bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a
rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras
transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais
na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é
emblemática. A barra é simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo
das águas.
Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para
os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em
nenhum momento, inventaremos nossos braços nas paredes. A casa
de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes.
Nossos braços estarão espalhados, sob a forma de corrimões. Pois
envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é
subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa
residência. Observaremos cada detalhe com pavor e
desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos,
decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os
pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos
sofás, das estátuas e do acesso caracol, nos arrependeremos de
cada obstáculo e tapete.

Nossa Missão:
Amar a Deus
Amar ao próximo
Confessar a Cristo
Fazer discípulos

Em nossas orações:
Seja Feita a Tua Vontade

Saúde:
1. Marli (irmã do Pr. Egon); 2. Solange
Werner (recuperação plena); 3. Carlos
(câncer); 4. Roní (retorno câncer); 5. Paulo
(irmão Heliete); 6. Bertoldo e Maria (irmãos
Janeta); 7. Hélio (vô Cíntia e Cibele); 8.
Heloísa (irmã Sérgio); 9. Clariely Steele;
10. Eliane e Thalita (gravidez).

Outras necessidades:
1. Mudança / viagem da Cibele (China);
2. Mudança /viagem da Miriam (irmã
Solange Starosky);
3. Alex (fé e receptividade ao Evangelho).

Ação de Graças:
1. Êxito da 2ª Imersão Missão Urbana;
2. Thomas Reis: medalha de bronze
Olímpiada Mundial de Matemática
Universitária; 3. Vasco e Fabiana (29 anos
casamento); 4. Rafaela: cura completa do
coração; 5. Realização 2º IMU; 6. Reforma
no salão de culto.

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

E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do
filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco
por dia.
Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros
minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a
maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira:
— Deixa que eu ajudo.
Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo.
Colocou o rosto de seu pai contra seu peito.
Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer: pequeno,
enrugado, frágil, tremendo.
Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua
infância, um tempo equivalente à sua adolescência, um bom
tempo, um tempo interminável.
Embalou o pai de um lado para o outro.
Aninhou o pai.
Acalmou o pai.
E apenas dizia, sussurrado:
— Estou aqui, estou aqui, pai!
O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho
está ali.
****************************************************
O artigo acima não é propriamente de cunho religioso-cristão, mas
bem que poderia ser, pois ele concorda com o 4º mandamento,
onde Deus nos diz: “Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou
o SENHOR, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá
bem na terra que Yahweh teu Deus te concede.” Dt.5.16
Feliz mês dos Pais a toda família Cristo Redentor!
Pastor Tardelli

Notícias & Atualizações
Finanças: Campanha para pagamento do empréstimo da
IELB para as obras do ano passado
Estamos em campanha de ofertas especiais para o
pagamento do empréstimo de R$144.000,00. Cada mês,
nossa congregação precisa enviar R$2000,00 para o
abatimento desta dívida. Dividimos esta prestação em cotas
de R$450,00 e já recebemos algumas doações. O mês de
agosto já está coberto, mas para setembro, por exemplo,
ainda faltam duas cotas. Quem puder colaborar, fale com a
coordenadora de finanças Vera (veralwelzel@gmail.com).
Comunhão: Grupos de Afinidade / Corrida e Caminhada
na Lagoa
Dois sábados por mês um grupo de amigos de todas as
idades se encontra para caminhar ou correr na Lagoa Rodrigo
de Freitas. Todos bem-vindos! O encontro é pontualmente às
8:00h, em frente ao Clube Caiçaras. Fale com a Cíntia
(cintiaborba@hotmail.com).
Comunhão: Grupos de Afinidade / Escalada
Interessados, fale com o Emiliano (emiliano@gmail.com)
Comunhão: Grupos de Afinidade / Futebol
Interessados, fale com o Pastor Tardelli
Comunhão: Congresso das Mulheres
Data: Sábado, 19 de setembro de 2015. Local: Igreja Luterana
da Penha; Tema: “Reconciliação: O pecado machuca, o
perdão cura”; Palestrante: Pastor Paulo Nerbas; Custo: R$30.

Reforma Igreja /
ampliação salão de cultos
Na segunda-feira passada, 3 de agosto,
começaram as obras aqui na igreja. A reforma
possibilitará a ampliação e o embelezamento de
nosso salão de cultos, para que tenhamos mais
espaço e conforto e mais pessoas possam
participar de nossas atividades. Sem dúvida
temos muitas razões para agradecer a Deus
pelos recursos doados e pelo momento
histórico e nostálgico que estamos vivendo.
Durante o período da reforma (Agosto a
Novembro de 2015), a Escola Bíblica e Cultos
Dominicais acontecerão no Hotel Golden Tulip
Continental, na Rua Gustavo Sampaio 320 terceiro andar, Leme, Rio de Janeiro.
A escolha do hotel se deu devido a sua boa
localização, condições e preços oferecidos.
Atenção: o próximo culto, neste domingo 9
de agosto, já acontecerá no hotel.
Esperamos contar com a presença de vocês e
com a ajuda na divulgação.
Queremos continuar firmes em nosso
crescimento, também neste etapa de transição.

...Mais Notícias &
Atualizações
Pastor: Férias
Devido ao ritmo intenso das obras, barulho e poeira,
o pastor Tardelli e sua família decidiram tirar seus
últimos dias de férias entre 10 e 22 deste mês.
Viajarão para Piratini, no RS, onde poderá ser
contactado por e-mail ou telefone celular. Não estará
presente no culto do dia 16, que será liderado por
membros da nossa congregação.
Missão: Igreja na Barra
Começamos em junho cultos na Barra da Tijuca
para servir os luteranos do distrito que residem na
zona oeste da cidade e para alcançar mais pessoas
com o Evangelho. A média de participantes está em
27 pessoas. Ficou agendado o 4º sábado de cada
mês. Em Agosto, o culto será no sábado 22, as 20h,
no Condomínio Verano Rio 2, na rua Franz
Weissman, 410. O grupo também se reúne um
sábado por mês, às 10hs para estudo bíblico. Fale
com o pastor se você se interessa pelo projeto ou
tem conhecidos que poderiam ser convidados.
Fazendo Discípulos: Participe da Missão de Deus,
dando atenção especial às pessoas da sua rede de
relacionamentos (parentes, vizinhos, colegas e
amigos). Algumas ideias:
1. Oração: Ore pelas pessoas que você conhece e
precisam se (re)conectar com Jesus. Se achar
oportuno, conte a eles que você os tem em suas
orações e pergunte se eles tem petições.
2. A Mesa: Abra sua casa e receba em sua mesa.
Pratique a hospitalidade cristã com uma
pessoa/família por semana. Procure ouvir
bastante e quando tiver chance, conte sobre sua
fé e relação com Deus;
3. Revolução da Toalha: Abençoe com um gesto
de carinho, generosidade ou serviço voluntário
três pessoas por semana;
4. Convite: Convide estas pessoas de forma
respeitosa e amável para nossos cultos e
encontros.

Simpósio de Missão
Nos dias 06 e 07 de Novembrode 2015, será realizado o
SRM 2015 - Simpósio Regional de Missão em
Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. O tema é "A Missão e a
cidade" com enfoque nos seguintes tópicos:







Painel sobre a Igreja Luterana no Sudeste: Rômulo
Santos, Renato Farofa, Fernando Huf e Cristian
Dolvitch;
A Teologia e a Missão: Anselmo Graff
A Igreja e a cidade: Tardelli Voss
O Pastor e a cidade: Mario Fukue
O Cristão e a cidade: Fred Reis
O Reino de Deus e a cidade: Mauro Bueno

O Srm2015 é realizado pela nossa congregação e seu
Centro de Treinamento Missionário, em parceria com o
Seminário Concórdia e com o apoio do Distrito Rio de
Janeiro - DRJ/IELB.
O Srm2015 é voltado especialmente para a região sudeste,
e o público alvo são pastores, jovens, servas e leigos
interessados em conhecer mais, refletir e compartilhar
práticas saudáveis sobre missão urbana. Todos estão
especialmente convidados!
Para fazer a inscrição no Srm2015 entre neste link:
http://www.igreja-cristoredentor.org.br/srm2015.php

