Informativo
celcr
CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO REDENTOR |
COPACABANA | AGOSTO 2018
PASTOR TARDELLI VOSS
(21) 99909-6098

COMEÇA o CONGRESSO dos
JOVENS…
… e nossa igreja estará em peso participando!
Glória a Deus! Que o Senhor abençoe nossa galera!

Neste primeiro fim de semana de
agosto, ocorre o congresso de
jovens luteranos aqui do Rio de
Janeiro. Nossa congregação é a
hospedeira do evento, ou seja, foi
nossa responsabilidade encontrar
e contratar um local adequado
para o encontro: escolhemos um
belo sítio em Santa Cruz.

jovens André Nimer, Sara Nimer,
Matheus Schamelter, Lucas
Pena, Melissa Ruiz, Emily Matte,
Pedro Stella, Thomas Reis e
Jorge Huff + o Pastor Tardelli.

Estamos muito felizes pela
mobilização do nosso grupo de
jovens. Estaremos quebrando
um record. Estão inscritos os

Haverá estudos, rodas de
conversa, brincadeiras, esportes.
Aproximadamente 80 jovens
estarão presentes!

Nosso grupo conduzirá u
devocional, o louvor do Luau e o
culto de encerramento.

Destaques
Sexta-Domingo, 03-05/08
CONGRESSO JOVENS
Domingo, 12/08, 10h30
CULTO DIA DOS PAIS
Terça -Feira, 14/08, 14h30
GRUPO ESTUDO MULHERES –
Botafogo
Sábado, 18/08, 9h30
GRUPO DE ESTUDO – Vidigal
Domingo, 19/08, 15h
GRUPO DE ESTUDO – Barra
Sexta-Domingo, 25-27/08
CONGRESSO REGIONAL LEIGOS
Sexta-feira, 31/08, 19h
CHURRASCO HOMENS
Domingos, 9h30 e 10h30
ESCOLA BÍBLICA e CULTO
Terças-feiras, 8h
ESTUDO BÍBLICO ONLINE
Quartas-feiras, 7h
DEVOCIONAL MATINAS
Sábado 11 e 18/08, 8h
AULA CONFIRMAÇÃO

Congresso
Leigos! Vamos?
Ainda dá tempo de se inscrever… Imperdível encontro
dos homens luteranos de todo o sudeste!

O reino de Deus
está aqui. Nós
estamos nele. E as
somas de dinheiro
que nos restam
não são para
serem guardadas,
super protegidas e
mantidas a sete
chaves, mas para
serem colocadas
em bom uso.
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Convite da Sara
Estreando como atriz.
Quem puder prestigiar, super convidado!

Viagem Pastor
Na próxima semana, entre a segunda 6 e a sexta 10 de agosto, o
pastor Tardelli estará no Seminário Concordia da nossa igreja na
Argentina, em Buenos Aires, ministrando um curso para pastores
sobre Missão. Ele agradece as orações pela sua viagem e seu
tempo lá. Sua família estará acompanhada de sua mãe, mas se
quiserem verificar como estão durante a semana, fiquem à
vontade. Se houver alguma situação de urgência, entre em contato
pelo whatsapp. Se ele não puder responder, avise algum irmão da
igreja privadamente ou pelo grupo de comunicação.

Nova na Igreja
Pessoal, conheçam a Melissa, recém chegada no Rio de
Janeiro e integrada à nossa igreja. Melissa é luterana de
Cuiabá, está morando em Niterói e veio ao Rio cursar
faculdade. Já esteve conosco nos cultos e já foi acolhida
pela nossa juventude! A Melissa está longe da família e
recém se adaptando a nova vida. Todos são convidados a ir
ao encontro dela e demonstrar-lhe a melhor hospitalidade
cristã possível. Pergunte a ela como você pode ajudá-la.
Bem-vinda Melissa!

COMEÇAR
DE NOVO
Pastor Tardelli Voss
É sobre o texto/propaganda do Neymar no intervalo do
Fantástico ontem.
Não, não sou mais um dando pau no nosso craque.
Poderia, mas já passou minha tristeza pela derrota na
Copa, e já tem gente que chega nessa pauta. Por outro
lado, adoro o Neymar jogador. Tecnicamente, joga mais
que Messi e Cristiano Ronaldo. Juntos.
Mas a fala me incomodou. Nem tanto pelo fator
mercadológico do desabafo patrocinado. Isso também.
“Me caiu os butiá do bolso” ver uma assinatura
publicitária após o arrazoado de frases, pausas e
imagens. Mas também já há suficiente crítica sobre esta
questão. A “autoindulgência bem paga” de Neymar não
passou despercebida e desde esta manhã, têm suscitado
abundantes e pertinentes debates em todos os meios de
comunicação.
Meu ponto é outro. Um detalhe pouco abordado pela
mídia. A qualidade do conteúdo da suposta confissão
do jogador. Pra quem viu... Perceberam como Neymar
expressa sua fraqueza? Como ele assume sua
responsabilidade e pede desculpas? Alguns extratos:
“Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu
só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não
aprendi a te decepcionar”.
“Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou
um moleque mimado, mas porque ainda não aprendi a
me frustrar”.
“Você pode achar que eu caí demais. Mas a verdade é
que eu não caí. Eu desmoronei”.

Num tempo de pós-verdades e onde a culpa é sempre do outro,
nos desacostumamos dos hábitos sagrados e saudáveis de abrir o
coração e expor nosso ego despido de meias escusas.
Quando se trata de confessar alguma coisa nós também temos
sérias dificuldades de dar nome aos bois. Somos experts em tirar
o nosso pescoço da reta.
Somos preguiçosos nos gestos e meticulosos com as palavras.
Não olhamos no olho. Não contamos toda a história.
Redirecionamos a culpa. Usamos a voz passiva e abusamos de
advérbios de dúvida. No fundo, assumimos muito pouco. É só
prestar atenção, que o cheiro da simulação nos entrega.
Concordo com Chad Bird quando disse que as liturgias cristãs
podem nos ajudar a lidar com esse dilema. Poderíamos aprender
com orações antigas a arte da sinceridade, a controlar nossa
vigarice, e a apresentar um pedido de perdão que mereça algum
crédito.
Quando for oportuno se desculpar, e se você sentir que precisa de
ajuda, lembre do “eu pobre e miserável pecador,

confesso que pequei por pensamento, palavra,
ação e omissão”. Lembre do “minha culpa” (não há
dúvida em quanto ao erro), minha própria culpa
(ninguém mais, além de mim, precisa ser responsabilizado),

Não sei se estou sendo muito duro aqui, mas pra mim

minha máxima culpa (Não pretendo minimizar as

ele ziguezagueia ao redor do problema. Dribla a
expiação como faz com os zagueiros. Ele chega

circunstâncias nem nego quaisquer justas conseqüências).

perto do âmago da transgressão, mas dá no pé antes de
admitir qualquer coisa de verdade. Ele diz que estava
“de cara limpa e de peito aberto”, mas as palavras
escolhidas não demonstraram exatamente isso.
Misturada a elas, no minuto e meio de declarações,
pairava um véu disfarçando comportamentos,
escondendo motivações, evitando o papo reto.
E esse tipo de contrição não é exclusividade só do
Neymar não. Temos visto nos atos penitenciais do
Trump. Do Kevin Spacey. Dos políticos brasileiros. E
nos nossos.

Um Novo Homem Todo Dia é o título do comercial. Nada de
errado com essa pretensão. A Bíblia também fala de nascermos
de novo todos os dias. É possível para o Neymar, é possível para
qualquer pessoa. E o caminho é esse mesmo, não tem outro.
Arrependimento, o chamado “afogar nosso pecado” nas

águas do batismo e acolher em fé o perdão de
Jesus como uma ressurreição diária à
disposição. Podemos sim, renascer limpos e recuperados, a
cada manhã. Mas quando se trata de obter o perdão de Deus, do
público ou de alguém em particular, honestidade na confissão é a
melhor ideia.

NOTÍCIAS E ATUALIZAÇÕES
6ª Imersão na Missão Urbana – Julho 2018

Foi realizada no mês passado mais uma semana da
Imersão Urbana aqui no Rio de Janeiro. Participaram 8
seminaristas, 3 pastores, e dois jovens de nossa
congregação. Foi uma semana abençoada, de muito
aprendizado para todos. Agradecemos a todos os
envolvidos e ao nosso bom Deus pela oportunidade de
servi-lo com esse projeto. Com a 6ª edição da Imersão,
realizada em julho, somam-se 58 pastores e seminaristas
e líderes treinados na Missão Urbana, pela nossa
congregação e seu Centro de Treinamento Missionário
“Nestor Welzel.e pelo distrito DRJ.

Recomeço das Aulas de Inglês

O retorno das aulas acontecerá na terça-feira, 14/08/2018.
Interessados em participar como aluno ou voluntário, contatar o
Pastor Tardelli.

Batizado da Sara Voss

Anote na sua agenda, domingo 9 de setembro.
[

Congresso das Mulheres

Sábado 15 de setembro, em Nova Iguaçu.

Utilização do Espaço da Igreja para atividades
sociais / culturais

Se você conhece algum projeto ou possível interessado em
utilizar o espaço da igreja para a realização de alguma atividade
de cunho social ou cultural, avise a Helena ou o Pastor para que
a gente possa averiguar essa possibilidade. Queremos servir
nossa cidade com uma boa mordomia de nossos recursos e o
acolhimento deste tipo de projeto.

Seja Voluntário:



a) Atividades Ação Social: Contatar Helena (21) 998092722
b) Professores Escolinha Crianças: Diani (21) 996236098
c) Leituras Bíblicas durante o Culto: Jorge (21) 990112970
d) Auxiliar Pastor na Distribuição Santa Ceia no
Culto
Jorge (21) 99011-2970
e) Músicos – banda: Jorge (21) 99011-2970
f) Cantores – Coral: Priscila (21) 99246-2286
g) Comunicação: Powerpoint e Transmissão Cultos:
Daiana 97565-1915

EM NOSSA ORAÇÃO
Aniversariantes de Agosto:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Felipe Tolentino Lopes (01); Diani Voss (04); Sofia Röhrig Kern (07);
Dâmaris Grün (11); Sarah Klippel Nimer; Lucas Penna (22); Iracema Groth (23);
Pedro Schuler (23); Margareth Rittmeyer (26); Tomás Meireles (29)

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Solange Werner; Pastor Jackson Coelho; d.Vera Welzel; Pr. Nestor;
Noami Zarnott; pacientes do Hospital da Lagoa;
Giselia (mãe Ângela);
Victor Radosh; Cíntia (gravidez)

Outras necesidades:
“Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Ângela de Luna (Trabalho); Eliéser Oliveira (Trabalho);
Alexandre; Frank (venda apartamento);

Ação de Graças:
“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom.” Salmo 117
Saúde da Diani e da Vera
Nascimento da Paolla e da Sara
Realização 6ª Imersão Missão Urbana

