
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
CELCR 

Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem 
parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira 
que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta 

exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, 
uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma 
coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9.24,25 

OLIMPÍADAS E A FÉ CRISTÃ 

Finalmente chegou a olimpíada Rio2016. 
Amanhã, este evento mundial tem sua 

abertura oficial em nossa cidade. Todos  nós 

estaremos, de uma forma ou de outra, 

envolvidos. Entre as pessoas que conheço 

aqui no Rio, de dentro e fora da igreja, sei que 
alguns já estão trabalhando como voluntários, 

outros hospedando amigos, outros comprando 

ingressos e ainda outros participando de 

alguma manifestação crítica aos jogos.  
 

Pastoralmente, gostaria de trazer uma palavra 

inicial no intuito de dar subsídios para a vossa 
espiritualidade. Mais sobre este tema será 

abordado durante as pregações do mês de 

agosto. Neste informativo, dentre as muitas 

perspectivas que poderia tocar, lembro as 

palavras do apóstolo Paulo.  
 

Quando Paulo escreveu as palavras 
supracitadas aos cristãos de Corinto, ele 

presumia que todos eles conheciam os jogos.  

Os Jogos Olímpicos aconteciam na Grécia a 

cada 4 anos, sem interrupção desde 776 A.C, 

até serem suprimidos pelo Imperador 
Teodósio em 393 D.C. Foram 1169 anos. 

Todos sabiam do que se tratava. Paulo não 

tinha que explicar nada sobre os jogos, todos 

tinham conhecimento deles na época. Assim 

como hoje em dia.  

O que Paulo faz na sua carta com respeito aos 
jogos – assim como ele (e Jesus) fazia com 

todos e cada um dos assuntos do dia-a-dia – é 

interpretá-los na perspectiva da relação com 

Deus. Paulo era tão focado em Cristo e no 

Evangelho que ele não conseguia ver e 
vivenciar nada sem pensar em como aquilo 

estava relacionado com a eternidade e com os 

grandes temas da fé e da vida cristã.  
 

Assim, ele pega os jogos e ensina os cristãos a 

transportá-los para outro nível, a vê-los dentro 

de uma realidade diferente a do que outras 
pessoas enxergam: a realidade do reino de 

Deus. Os atletas, nas olimpíadas, praticam seu 

esporte em determinado âmbito. E nós 

podemos aplaudi-los e nos emocionar neste 

âmbito, mas podemos também refletir sobre o 
que tudo aquilo que os atletas fazem nos jogos 

(seus treinos, seus dramas, suas vitórias, suas 

derrotas, seus prêmio e glória) significam em 

nossa vida espiritual. É essa a conexão que 

Paulo está fazendo em sua carta.  
 

E esse é o desafio que eu deixo neste mês. Ao 
assistir, torcer e se envolver nos jogos 

olímpicos, tenha em mente e medite no que 

Deus pode estar lhe ensinando. Deixe que a 

olimpíada seja um tremendo impulso para que 

você cresça, progrida e vença a corrida que 
está na sua frente. 

 

 

 

CONG. EV. LUTERANA CRISTO REDENTOR 
AGOSTO 2016 

Destaques 
Agosto 

Terças 2,9 e 15 - 19h 
Aula de Inglês 

 

Sexta 5, 15h-18h  
Festinha Comunitária Olimpíadas 

Pracinha Peixoto 
 

Sexta 12, 19:30  
Diretoria 

 

Sábado 13, 10h - 13h  
Louvor Jovens - Praia de Copacabana 

 

Domingo 14, 14h-17h 
Festinha Comunitária Olimpíadas 
Morro dos Cabritos (a confirmar) 

 

Domingo 21  
Culto Especial com Pastor Tiago 

Albrecht e da Vicepresidente da IELB 
Aline Albrech 

 

Quarta 31  
Despedida do Maxx Fisher 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Nossa 

Oração 
Aniversariantes:  
Felipe Tolentino (01)  
Sidney Uttembergue (03) 
Diani Voss (04)  
Dona Carmen (04) 
Sofia Kerm (07)  
Dâmaris Grun (11)  
Iracema Groth (23) 
Pedro Schuler  (23) 
Margareth Rittmeyer (26) 
Tomaz Meireles (29) 

 
Petições:  
Saúde:  

Solange Werner; D. 
Marcelina (mãe Eliane); 
Pedro Alves;  
D. Neide (Vó da 
Helena);  
Luiza Benvenutti;  
Vitor Hugo Andrade; 
Mônica (câncer); 
Carlos Bianchi 
Renata (câncer 
avançado); 
Luzia (afilhada 
Cesarina)  

Dona Gabriela; 
Eliane (gravidez da Alice) 
Carlos (pai da Cíntia e 
Cibele) 
Trabalho:  

Victor Radosh;  
Situação Imigratória: 
Jason 
Viagem: Tomas Reis 

(Canadá) 
Luciana (irmã Thalita - 
Canadá) 
 

Ações de Graças: 
Recuperação Saúde: 

Regina Campbell 
Nascimento:  

Maitê 
Êxito das aulas Inglês 
Êxito da 4ª Imersão 
 
 

Evangelismo 
Durante os Jogos Olímpicos 

Do ponto de vista da missão de 
Deus, que é o propósito maior de 

nossas vidas, somos 

privilegiados de morar e ser 

igreja no Rio de Janeiro. As 

nações estão chegando à nossa 
porta, em nosso quintal. É hora 

de orar para que o Evangelho se 

espalhe para os 206 países que 

estarão participando nos jogos 

esse mês. Que Deus use cristãos 
do mundo inteiro poderosamente 

para espalhar as boas notícias de 

Jesus. E também é hora de agir.  

Nossa igreja estará envolvida em 

algumas ações evangelísticas, 
em três frentes principais, 

 

tentando aproveitar essa 

oportunidade única que Deus 

nos deu: 

 

05/08, 14h – Festinha 

Olimpíadas no bairro Peixoto 

13/08, 10h – Louvor com os 

jovens do Distrito na Praia de 

Copacabana e entrega de 

livretes evangelísticos 

14/08, 14h – Festinha 

Olimpíadas na Comunidade 

Morro dos Cabritos. 

Participe com a gente!  

 

CEL Cristo Redentor 
Rua Santa Clara, 307 - Copacabana - Rio de Janeiro 
www.igreja-cristoredentor.org.br  
(21) 2542-1867 - (21) 99909-6098 
www.facebook.com/celcrcopacabana 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 2834 - Conta Corrente: 418-3 
Operação: 003 
CNPJ: 09.435.755/0001-93 
 
 

 

Bem-vinda Maitê! 
(filhinha da Natany e do Pedro) 

 

“herança do Senhor são os 
filhos” 

http://www.facebook.com/celcrcopacabana


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMU inverno 2016  
Com a 4a edição da Imersão, realizada no 

final de julho, somam-se 37 pastores e 

seminaristas luteranos treinados na Missão 

Urbana, pela nossa congregação e seu 
Centro de Treinamento Missionário “Nestor 

Welzel”. Confira no Mensageiro Luterano de 

setembro uma matéria sobre este curso que 
oferecemos aqui no Rio de Janeiro.  

Notícias do Maxx 

Nosso estagiário Maxx concluiu em julho o primeiro 
mês de estágio aqui na CEL Cristo Redentor. 
Participou e colaborou em várias atividades de nossa 
congregação e também do distrito do Rio de Janeiro.  
Destacamos seu trabalho nas aulas de inglês, onde 
juntamente com o Tom Hoskinson foi uma bênção 
para os alunos ao ponto de muitos deles pedirem 
para que as aulas continuassem em agosto e até 
participarem de cultos conosco!  Também participou 
dos cultos, ajudando na liturgia e também pregando 
a Palavra de Deus num domingo, em que trouxe uma 
mensagem inspiradora e fiel. Esteve presente no 
curso de imersão na missão urbana e ainda 
encontrou tempo para estar no congresso de jovens 
do distrito, onde foi muito bem acolhido e deixou 
ótima impressão. Além disso, tem dedicado tempo 
para conhecer, se relacionar e ministrar para muitos 
de nossos membros e amigos. Todos dão um 
testemunho muito positivo dele! 
 
Lembro que em agosto, o Maxx finaliza seu estágio 
aqui na CEL Cristo Redentor. No dia 1º de setembro 
ele regressa aos Estados Unidos, para continuar seus 
estudos no Concordia Seminary, em Saint Louis. 
Aproveitem este mês para conhecê-lo melhor e 
desfrutar de sua companhia.  Não deixem de 
expressar seu carinho e nossa gratidão por tê-lo 
entre nós, nesta nossa proposta de receber 
estagiários para colaborar e aprender entre nós. O 
Maxx, em agosto, continuará colaborando nos 
cultos, nas aulas de inglês e nas atividades 
evangelísticas durante as Olimpíadas. Planejamos 
uma festinha de despedida na quarta-feira, dia 31 
de agosto. Todos convidados. 

 



 

 

COMUNICAÇÕES da CEL CR 

Aulas de Violino 
 Aulas de violino é o novo projeto que vem aí, a partir 
de agosto, aqui na CELCR, em parceria com o Curso de 
Música Afinatto. O objetivo é servir a comunidade ao 
nosso redor e incentivar o despertamento de novos 
talentos na igreja.  
A dinâmica das aulas é a seguinte: 
Cada aluno fará 2 aulas durante a semana: 30 minutos 
de aula individual e 1 hora de aula  coletiva.  
A aula coletiva é um dia e horário pré-estabelecido 
pelos professores (provavelmente quinta-feira à noite) 
e aula individual é acordada com cada aluno, de acordo 
com a disponibilidade do professor e da Igreja.  
Sobre os Pagamentos: 
- Mensalidade: R$ 250,00 
10% do valor é retirado para despesas do Afinatto 
Oficina. Deste valor final, 10% é destinado para 
despesas da Igreja.  
- Integrantes da mesma família ganham 25% de 
desconto na mensalidade.  
- A cada 4 alunos pagantes, é oferecida uma bolsa 
integral para a Igreja utilizar como desejar.  
- Membros ou alunos selecionados pela Igreja, ganham 
desconto de 20% no valor da mensalidade. Mais 
informações e inscrições pelo telefone (21) 99668-
2939 ou no e-mail: afinatto.oficina@gmail.com 
 
Finanças  
Lembramos dos nossos compromissos financeiros 
especiais neste ano: 
1) Continuar pagando o empréstimo da IELB (R$2000 
por mês – campanha de cotas).  
2) Concluir o pagamento desta última fase da reforma, 

pausada no mês passado. 
3) Concluir esta fase da reforma, com o acabamento que 
embel ezará e dará plena funcionalidade ao nosso espaço (piso, 
cadeiras, sistema de som, etc). 
Agradecemos a Deus pelo milagre da multiplicação dos recursos 
e pelo privilégio de podermos nos tornar seus  “cooperadores”(1 
Coríntios 3.9). A participação de cada um, de forma generosa e 
comprometida, é muito importante. Contribuir no reino de Deus, 
mais do que uma responsabilidade, é um grande privilégio.  

 
Temas Especiais para Quarta-Feira 
Estamos preparando para os próximos meses três ciclos de 
rodas de conversa, nas quartas -feiras: 
Setembro: Fé e Meio Ambiente  
Outubro: Fé e a Reforma Protestante  
Novembro: Fé e Filmes  
Mais informações em breve.  
 
Escola Bíblica Domingos – Módulos Especiais 
Também no segundo semestre teremos al guns cursos especiais 
nos domingos, 9:30h, durante nossa escola bíblica, como parte 
da capacitação do povo de Deus que o nosso Centro de 
Treinamento Missionário quer facilitar. O foco dos primeiros 
módulos será na l eitura e interpretação da Bíblia. Não perca a 
oportunidade de aprendizado.  
 
Hóspedes Durante as Olimpíadas 
Estaremos hospedando alguns luteranos e de outros estados e 
países em nossa igreja, e em casas de membros, durante as 
Olimpíadas. Obrigado a todos que estão colaborando nesse 
sentido. Chamamos à atenção para esse fato para pedir que 
todos sejam intencionalmente hos pitaleiros com esses 
visitantes, sempre que tivermos a oportunidade.  

 

Se você vive na correria e sente 
falta de um lugar gostoso para 

relaxar, refletir e estar com amigos 
especiais, você não pode ficar de 
fora do nosso 1º Retiro da CELCR. 
Prepare-se para passar o período 
de 4 a 6 de Novembro conosco, 

num incrível SPA na serra do Rio de 
Janeiro, numa espécie de pit stop 
da rotina, com uma programação 

leve e significativa - daquelas 
experiências que ficam gravadas na 

memória da sua vida e da vida da 
sua família.  

 

O CUSTO será de 
aproximadamente R$260 a R$300 

(dependendo do número de 
participantes) e pode ser 

parcelado. Faça logo sua inscrição 
e participe com a gente dessa 

experiência imperdível! 
 

mailto:afinatto.oficina@gmail.com

