
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
CelCr 

CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO REDENTOR | COPACABANA |  RIO DE JANEIRO 

Destaques Mês 
 Terça, 3/12, 19h 

Concl. Semestre Inglês 
 

 Sábado, 7/12, 9h30 
Estudo Niterói 
 

 Sábado, 7/12, 20h 
Culto Barra 
 

 Domingo, 8/12, 12h30  
Almoço dos Jovens 
 

 Terça, 10/12, 14h  
Estudo Botafogo 
 

 Quarta, 11/12, 19h30  
Reunião Diretoria 
 

 Quinta, 12/12, 19h30  
Apresentação MPB Coro 
 

 Sexta 13/12, 16h  
Estudo Outlanders 
 

 Domingo, 15/12, 10h30 
Cantata Natal, CELCR 
 

 Quarta 25/12, 10:30h 
Culto de Natal 
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Atualizações 
Financeiras  
Chegamos saudáveis em dezembro, mas as ofertas 

deste fim de ano são essenciais para o término do ano. 

Graças à fidelidade de Deus e a 

generosidade de nossos membros, 

estamos concluindo o ano de 2019 

com as contas da igreja em dia. 

Ainda temos o mês de dezembro 

pela frente, que é sempre crucial, 

mas até agora sempre conseguimos 

fazer frente aos compromissos 

financeiros ordinários e também 

aos desafios excepcionais que 

surgiram. Nosso agradecimento a 

todos que puderam contribuir e 

ainda pretendem fazê-lo neste fim 

de ano, seja na forma habitual de 

oferta mensal, seja na forma de 

uma oferta especial de natal ou 13º.  

Sabemos que sempre que 

abordamos o assunto “ofertas” 

corremos o risco de sermos mal 

compreendidos, pois vivemos 

uma época em que há muitos 

abusos na forma como algumas 

igrejas conduzem suas finanças. 

No entanto, entendemos que a 

contribuição financeira é um 

sinal de maturidade cristã. 

Através dela expressamos 

gratidão a Deus pelas bênçãos 

recebidas, confiança em Sua 

provisão e desapego àquilo que 

nossa sociedade idolatra cada 

vez mais: o dinheiro.  

Construir uma comunidade cristã 

saudável representa um grande 

desafio. E aceitar esse desafio 

implica também providenciar o 

suporte humano e financeiro. Isso, 

mais que uma responsabilidade, é 

um grande privilégio. Pense nisso: 

tudo o que temos provém de Deus. 

Então, se Ele, é tão generoso 

conosco, e se nós queremos nos 

tornar mais parecidos com Ele, 

devemos priorizar e investir no ato 

de dar e ofertar.  
 

Mesmo com a crise que afetou 

muitas famílias, conseguimos arcar 

com todas as despesas correntes 

mensais. Porém, tivemos 

dificuldades em receber ofertas para 

as cotas referentes à dívida da igreja 

relativas obras as obras de reforma. 

Também precisamos lembrar que os 

gastos neste fim de ano são maiores, 

uma vez que a igreja paga o 13º 

salário e as férias para o pastor. Por 

isso, considere com carinho, dentro 

de suas condições, pôr em dia suas 

contribuições mensais e/ou realizar 

uma doação diferenciada de fim de 

ano que reflita também seu ingresso 

extra.  

 

Série do Mês 
Durante o mês de dezembro, estaremos estudando nos 

domingos o tema da Encarnação (não confundir com 

reencarnação, que é algo totalmente diferente, e uma crença 

que o cristianismo não possui). Encarnação é o nome dado 

para se referir ao fato de que, quando Jesus nasceu, Deus 

entrou no mundo assumindo a humanidade e tornando-se 

carne (ou seja, gente como a gente). O Verbo (a forma como 

João se referiu a Deus) se fez carne e habitou entre nós. (João 

1). O significado, o propósito e as implicações dessa verdade 

são muito importantes para todos nós e representam a 

principal mensagem do NATAL. É o que estaremos 

aprofundando.  

Visita do André 
Neste domingo, 8 de novembro, receberemos o 

teologando André Klippel Nimer, membro de nossa 

igreja que está estudando para ser pastor no Seminário 

Concórdia, em São Leopoldo, RS. André está de férias, 

após concluir exitosamente seu primeiro ano de estudos. 

Cheio de gratidão e aprendizado em seu coração. Teremos 

um encontro e bate-papo com ele, durante o tempo da 

escola bíblica (9h30). Importante: este será o único fim de 

semana do André no Rio. Todos são convidados a vir 

encorajá-lo e conhecer um pouco de como está sendo a 

experiência para ele.  

CEL Cristo 
Redentor 

Amar a Deus. Amar ao próximo.  
Confessar a Cristo.   
Fazer discípulos. 

 
 

 

Rua Santa Clara, 307  
www.igreja-cristoredentor.org.br 

tel.: (21) 2542-1867 
 

Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2834 

Conta Corrente: 000418-3 
Titular: Congregação Cristo 

Redentor 
 

Pastor Tardelli Voss 
pastor@igreja-

cristoredentor.org.br 
tel: (21) 99909-6098 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cenas da Feira  

de Ação de Graças 
 

Conte as Bênçãos 
Todo o ano, na semana de Ação de Graças, fins de 

novembro, estimulamos a todos a contarem as 

bênçãos recebidas de Deus no ano. É um exercício 

espiritual que está alicerçado nos Salmos 103 e 107 e, 

que tem inspirado a muitos a desenvolverem um 

coração agradecido e sensível à ação e presença de 

Deus. Neste informativo, propomos dedicar este 

espaço para lembrar especificamente algumas 

bênçãos colhidas em nossa congregação em 2019. 

Não foi um ano isento de dissabores e desafios. Nem 

tudo o que tentamos deu certo. O trabalho na igreja é 

sempre sob a cruz, com altos e baixos, mas não 

devemos cultivar uma atitude de resignação. E a pausa 

para contar nossas bênçãos e olhar nossas pequenas e 

grandes vitórias, as quais creditamos tão somente à 

graça de Deus, nos permite concluir o ano com 

esperança e com motivação para perseverar no 

trabalho. Compartilho com vocês esta lista, lembrando 

que ela é subjetiva, ou seja, tem muito a ver com 

minhas percepções pastorais-pessoais, que podem ser 

diferente das de vocês, e também lembrando que, 

certamente, muitas outras bênçãos, visíveis e 

invisíveis, poderiam ter sido mencionadas: 
 

 

1. Batismos: 

 

2. Confirmação: 

 

3. Transferências, Profissões de Fé e novos membros: 

4. 7ª Imersão Missão Urbana 

5. Início do grupo  

6. Fortalecimento da parceria com as igrejas Batista e 

Metodista do bairro e a 2ª . 

Participamos com 9 barraquinhas/equipes (Diretoria, 

Itanhangá, Jóquei, Jovens, Niterói, Botafogo, Riachuelo, 

Happy Hour Mulheres,Aula Inglês)   

7. 2º  da CELCR 

8. Novos Projetos de Ação Social: 

Novos projetos se encaminhando para 2020. 

9. Café da Manhã e Escola Bíblica dominical com  

10. Novo Grupo de Estudo: 

 (que se soma aos já existentes da Barra, 

Botafogo [mulheres], Itanhangá Niterói, Riachuelo, 

Outlanders) 

11.Vinda do músico  e recomeço do Coral. 

Apresentação neste domingo 08. 

12.  – visita do Coro Aparcanto 



 

 

Atualizações da Congregação 
Atividades dos Jovens 

Duas atividades muito especiais para os jovens estão 

muito próximas: 4 a 12 de janeiro: Projeto Unidos do 

Rio: 7 dias de trabalho voluntário, evangelização e 

discipulado colaborando com as igrejas luteranas de 

São Gonçalo e Duque de Caxias. 7 a 9 de fevereiro: 

Congresso Regional de Jovens, em Cachoeiro do 

Macacu. Mais informações com o Matheus ou o 

Pastor. Se você quiser patrocinar a participação de 

algum jovem nestes eventos, fale com o pastor.  
 

Noticias do Distrito 

Pastor Webert Rony Viana aceitou chamado para São 

Leopoldo. Se despede de nosso distrito após 7 anos 

de ministério. A CEL Penha aguarda um novo pastor 

dentre os formandos do Seminário Concórdia. 

 

 

Equipamento Som para a Igreja 

Estamos prestes a realizar um sonho que há tempos 

temos sonhado e que vai resolver um problema de 

comunicação que tempos em nosso espaço da igreja: 

a aquisição de equipamento de som (caixas, 

microfones, mesa de som, etc). Sentimos muito a 

necessidade de ter esse equipamento, especialmente 

em domingos e eventos especiais, quando se dificulta 

muito ouvir o que está sendo falado. Devemos 

concluir essa compra ainda em dezembro e pediremos 

a ajuda de todos para arrecadar os recursos 

financeiros para esse investimento. Mais notícias em 

breve. 

 

Apresentação Música MPB: Coro Vozes Cariocas 

Convidamos a todos para uma bela apresentação 

coral de música MPB, na quinta-feira, 12/12, 19h30, 

em nossa igreja. Quem veio ano passado, pode 

confirmar: música de alto nível. Venha e ajude a 

divulgar. Grátis 

 

Pausa nas Práticas de Inglês 

Concluímos o semestre de práticas de inglês nesta primeira 

terça de dezembro. Voltaremos em março. Se lhe interessar, 

planeje acompanharmos em 2020. 

 

Antecipando as férias do Pastor, em janeiro 

Entre 9 de janeiro e 4 de fevereiro, o pastor Tardelli planeja 

estar de férias com sua família. Antecipamos que neste período 

teremos cultos dominicais muito especiais: dois deles sendo 

realizados por pastores convidados. Dois deles sendo liderados 

por líderes da igreja. Destaque para o domingo 19/01, quando 

o culto será realizado pelo 1º pastor da CELCR, que estará de 

férias no Rio com sua família, Pr. Paulo Albrecht. 

 

Literatura Cristã: Castelo Forte e Cinco Minutos Temos 

disponíveis para aquisição os devocionários “Castelo Forte 

2019” e “Cinco Minutos com Jesus 2019”, que trazem 365 

mensagens diárias da Palavra de Deus para serem lidas e 

refletidas individualmente ou em família, a cada dia do ano. 

Fale com o Matheus ou o Pastor. O custo é de R$30. 

 
 

 

 
 

 
 
 

SAÚDE:  
Alana (recuperação Cirurgia) 

Dona Vera Augusta 
Nilza Hellwig (avó pastor – Alzheimer) 

Dona Isa (mãe Alexandre) 
Thalita Hartmann  

Luiz Araripe Macedo 
 

OUTRAS NECESSIDADES: 
Conclusão compra Apartamento:Ângela Luna 

Leila (amiga Alexandre) 
Família Renato (luto pela morte da avó) 

Henrique (exames saúde)  
 

AÇÃO DE GRAÇAS: 

Conclusão aulas e semestres estudantes.  
 

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO: 
Maria Clara Azedo (01);Guilherme Mendes (03);  

Carlos Felipe Benvenutti (04) 
Rafaela Cabral Moreira (04); Jô Silva (08); Stephanie Marx Bamberg (09) 

Larissa Rodrigues Vasco (10); Natalia Vasco (12) 
Pedro Vítor Santos (15); Katia Fortunatto (19); Eduardo Galvão (19) 

 Betina Rittmeyer (24); Nicole Hepp Hannes (24) 

 

EM NOSSA ORAÇÃO 


