Luterana de Copa
Amar a Deus.
Amar o próximo
Confessar a Cristo.
Fazer discípulos.

Informativo
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Destaques Mês:
Domingos, 9h30
Escola Bíblica
Domingos, 10h30
Cultos de Adoração
Quintas, 19h30
Devocional Facebook
1ª Quarta, 07/04, 7h30
Devocional Matinas
Quintas
Atendimento Psicológico
Sexta, 09/04, 16h
Estudo Bíblico Outlanders
Terça, 13/04, 14h
Estudo Bíblico Mulheres
Sexta, 30/04, 19h30
Estudo Bíblico Homens

Medidas Restritivas em Abril
Considerando a manutenção do cenário pandêmico em estado
grave no Rio de Janeiro, e também o decreto da Prefeitura da nossa
cidade, que mantém as medidas restritivas pelo menos até 09 de
Abril, a liderança da igreja decidiu que AS ATIVIDADES
PRESENCIAIS PERMANECERÃO SUSPENSAS POR MAIS
DOIS DOMINGOS. Os cultos de 11/04/21 e 18/04/21 serão
APENAS ONLINE (10h30), em nossos canais do Youtube e
Facebook.
Aguardaremos pelo menos mais este período, até que tenhamos
segurança para abrirmos novamente as nossas portas e acolhermos
a família da fé em nossa casa, como vínhamos fazendo,
respeitando os protocolos sanitários compreendidos como
necessários e suficientes. Sabemos que os dias são desafiadores,
mas confiamos no cuidado do Senhor sobre todos. Continuaremos
a nos encontrar nos espaços virtuais, orando para que este período
seja abreviado. Ao término destas duas semanas mencionadas,
avaliando o cenário, daremos novas informações aos membros e
frequentadores da Igreja Luterana de Copacabana.
Cuide de si, dos seus, e continue sendo generoso no amor e na
misericórdia. É tempo de salgarmos o mundo com a esperança do
evangelho.
Diretoria
Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor

Nova Série de
Leitura e Estudo da
Palavra de Deus

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

Semana Santa 2021
Apesar das restrições de encontros presenciais devido a
Pandemia, a Semana Santa foi vivida intensamente em
nossa igreja: devoções pessoais / familiares, culto sextafeira santa (foto abaixo), vigília de sábado, culto de
páscoa e Live Especial de Páscoa – IELB (se você não
assistiu ao vivo, assista no link:
Após uma semana de pausa, para dedicarmonos à Semana Santa – evento central da
redenção do homem, reiniciamos no domingo
passado, um novo ciclo de leituras. Desta vez,
durante 50 dias, desde 04/04/2021, até ao Dia
de Pentecostes (23/05/2021), teremos a
oportunidade de ler, meditar, compreender e
aplicar em nossas vidas, a mensagem do
Evangelho de Marcos em sua integralidade.
Nossa igreja tem sido tremendamente
abençoada com este aprofundamento na
Palavra de Deus. São muitos os testemunhos
que temos ouvido de como irmãos e irmãs tem
crescido na fé, no amor e no conhecimento de
nosso Senhor e Salvador Jesus.
Incentivamos muito a que todos se envolvam
com a gente nestas leituras e estudos. Como
fazer?
1. Informar um dos coordenadores (Paulo,
Matheus ou Pastor) de seu desejo de
acompanhar as leituras, para ser inserido
no grupo de participantes;
2. Ler em sua Bíblia a cada dia a(s)
leitura(s) do dia.
3. Anotar suas perguntas e dúvidas ou
compartilhe no grupo de whatsapp.
4. Participar dos encontros de debate e
aprofundamento nos estudos bíblicos nos
lares, na Escola Bíblica dominical na
igreja e no culto.

https://www.youtube.com/watch?v=CtIzmK3wFIw&t=1821s

Resumo das Assembleias dos
membros votantes de nossa Igreja
Na quarta-feira 17 de março, foram realizadas as Assembléias Ordinárias e Extraordinárias de nossa
congregação, via plataforma Microsoft Teams. Os três assuntos tratados foram:
a) Análise e aprovação das contas do Ano de 2019-2020;
b) Homologação do movimento de membros dos anos 2019 e 2020. Em resumo,
tínhamos 127 membros na assembleia de 2019. Nestes dois anos, tivemos a entrada de 35 novos
membros: (6 batismos infantis, 9 por transferência, 20 por profissão de fé) e tivemos a saída de 3
membros: (todos por transferência para outra igrejas luteranas). Chegamos ao dia 17 de março de 2021
com 159 membros. Registramos que temos um bom número de membros distantes geograficamente da
congregação (alguns em processo de transferência) e outros que, infelizmente estão desvinculados da
vivência da fé junto à igreja, os quais são objetos de nossa constante busca e oração. Por outro lado, há
um número considerável de participantes assíduos e esporádicos de nossa congregação que não se
decidiram ainda pelo compromisso de se tornarem membros;
c) A eleição da diretoria para o biênio 2021-2022, a qual ficou assim constituída:
Presidente Paulo Roberto Welzel
Finanças Vera Lúcia Welzel de Araripe Macedo
Administração Heliete Beatriz Reschke
Ensino Matheus Maia Schmaelter
Comunhão Caroline Botelho Louro Figueiredo
Evangelismo Jorge Antonio Huff
Ação Social Marcia Vieira Marx Andrade
Comunicação Daiana Schuler Lopez
Conselho Fiscal
Luiz Carlos Vasco
José Emiliano Starosky
Henrique Eller de Paula
Desejamos as bênçãos de Deus a estes irmãos
e irmãs e agradecemos à diretoria do biênio
anterior.

Alguns dos
trabalhadores
autônomos de nossa
igreja:
Campanha de
Valorização!

Relatórios Financeiros
Fevereiro 2021

Em nossa Oração:
Aniversariantes de Abril:

“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24

Leticia Maekawa 01; Marcos Werner 02; Edneia Machado
02; Vera Olga Marx Andrade 11; Priscila Starosky 14;
Débora Grün 16; Alana Quintana Lopes 18; Elizabeth Gehrke
19; Sérgio Marques Rittmeyer 19; Ariane Brosin 23; Emille
Eugênia de Oliveira Ishida 24; Lorena Fernanda S. de Souza
24; Lais Sjlender 30

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3

Edwino Roos; Selma & Victor (mãe e irmão Lorena); Hélio
(esposo d. Wilma); Helena (mãe Débora M); Cândido (pai
Catiusca); Otto e Maria Madalena; Ricardo Cassel; Mario
Christ; Katia Fortunato, Mariana Pedra e Débora Miu
(gestação);

Aniversário 14 Anos Congregação / Missão
Zona Sul:
“Os campos estão maduros para a colheita” João 4.35

Gratidão pelos mais de 159 membros no presente;
Gratidão pelos fundadores e apoiadores do passado;
Pagamento das dívidas decorrente das obras;
Parcerias com o bairro e a cidade;
Visitas, profissões de fé e retorno de vizinhos, amigos e
familiares.
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