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O que vão escrever na sua lápide?

Destaques Mês

Pr. Otto Neitzel – Igreja Luterana Cruz, Petrópolis - Porto Alegre

 1/12 - Estudo Niterói
Que pergunta macabra é essa? Eu não gosto
nem de pensar nessas coisas!
É uma pergunta estranha mesmo e sim, tem
gente que não gosta de pensar nem um pouco
nisso. Certamente vão escrever coisas bonitas,
pensamos nós. Afinal de contas, ninguém fala
de defeitos em velório. A pergunta dessa
devoção nos incomoda. Nos faz pensar sobre
quais palavras, quais adjetivos, as pessoas vão
usar para resumir a nossa jornada aqui na
terra?
Jesus não teve velório. Não ganhou discurso,
nem elogios de corpo presente, ou
depoimentos e nem muito menos uma lápide.
A única coisa que chega perto disso foi a
plaquinha sobre sua cruz que, ironicamente,
dizia “Rei dos Judeus”.
Creio eu que, se Jesus tivesse tido uma lápide,
certamente faltaria espaço para colocar todos
os seus títulos. Por isso temos a bíblia:
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz, Rei dos Reis,
Senhor dos Senhores, Pedra Angular, Filho do
Homem, Luz do Mundo, Alfa e Ômega,
Emanuel, Pão da Vida, Noivo, Redentor,
Cristo, Bom Pastor, Sumo Sacerdote, Cordeiro
de Deus, Rocha Eterna, Salvador, O Caminho,
A Verdade, A Vida etc etc etc...

O ano 2018 da igreja terminou fim de semana
passado. Tivemos o último domingo do ano
eclesiástico e já estamos entrando em
dezembro e logo o ano civil também termina.
Que palavras podemos usar para resumir esse
ano que passou? O que você escreveria na
lápide de 2018? Como foi o seu ano
eclesiástico?
Assim como um ano termina, outro ano
também começa. É Advento! O Messias está
chegando! Nas ruas o povo grita “Hosana ao
Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do
Senhor! Hosana nas maiores alturas!” Na
igreja o povo canta “Ó vem, ó vem, Emanuel!,
Ide consolai meu povo...”
Quem sabe, não terminamos o ano da igreja
como gostaríamos de ter terminado. Quem
sabe, os adjetivos que descrevem nossa relação
com a Palavra e Sacramentos nesse ano que
passou não são belos adjetivos. Por isso o
tempo de Advento tem um sabor todo especial.
É um tempo de esperança! De recomeço. Não
precisamos lamentar, vamos olhar pra frente!
O menino Jesus vem logo e traz consigo
perdão e um novo sentido para esse ano que se
inicia.
E aí, o que você vai escrever na lápide de
2019?

 1/12 – Culto Barra
 2/12 – Almoço Jovens
 6/12 – Vozes Cariocas
 8/12 – Brechó Natal
 11/12 – Estudo Botafogo
 13/12 – Devoção Natal
Departamento Polícia
 20/12 – Estudo Outlanders
 15/12 – Cantata Tijuca
 16/12, 20h – Cantata Celcr
 25/12 – Culto Natal
 27/12 – Musical Juarez
 27/12 – 06/01 Unidos no
Brasil

UNIDOS NO BRASIL
https://www.jelb.org.br/projetos/missao/unidos-no-brasil/

Neste fim de ano, teremos aqui no Rio de Janeiro a oportunidade de realizar
um projeto pioneiro em nossa igreja. Numa parceria entre o CTM-NW, a
JELB e o DRJ, hospedaremos o Unidos no Brasil. Teremos a presença de 8
jovens luteranos (4 moças e 4 rapazes), líderes em suas congregações em
todo o Brasil, para 10 dias de aprendizado e trabalho em atividades
missionárias, por todo o distrito. Está previsto projetos em Itaguaí, Campo
Grande, Macaé, Morro da Providência e também aqui em Copacabana. A
abertura oficial do projeto será no dia 27/12, aqui em nossa congregação.
Hospedaremos eles naquela quinta-feira, e posteriormente entre o domingo
30 e a terça-feira 01 de janeiro. Faremos uma atividade de louvor e
testemunho de Cristo no dia 31, na praia de Copacabana, na parte da
manhã, e um devocional de fim de ano, no mesmo dia, 20h. Todos são
convidados a participar. Precisamos de voluntários para cozinharem 3
almoços e 3 jantas. Avise-nos se puder ajudar.

Agradecemos de coração às vossas contribuições financeiras ao longo de 2018. Elas foram fundamentais para a
realização de nosso projetos e a saúde financeira da congregação. Que Deus lhes recompense abundantemente! Com
base em nossas necessidades financeiras excepcionais de fim de ano, e em novas oportunidade de investimento no Reino
de Deus que estão sendo postas à nossa frente, convidamos a considerarem seriamente e diante do Senhor duas coisas:
a) Uma oferta especial no mês de dezembro, que reflita, por exemplo, e de acordo ao critério da proporcionalidade,
seu 13º salário;
b) Um aumento no percentual de sua oferta em 2019. Avalie seu uso do dinheiro, avalie o peso da graça de Deus na
sua vida. Avalie seu papel na missão de Deus e construa seu orçamento para o próximo ano, tendo sua
contribuição financeira para o trabalho na igreja como ITEM número 1 , seguindo e exemplo dos cristãos que
“deram primeiro ao Senhor”. Obrigado e que Deus abençoe!
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 2834
Conta Corrente: 000418-3
Titular: Congregação Cristo Redentor

BRECHÓ
S.O.S voluntários e doados: nosso brechó de Natal é
semana que vem! Todos os anos, nossa igreja se
envolve e/ou organiza vários projetos para abençoar
o bairro e a cidade onde estamos inseridos.
Investimos dinheiro em projetos sociais e culturais,
como grupos de teatro, música, e ajudamos
financeiramente instituições de caridade. Os
recursos para tais investimentos provêm
especialmente do que arrecadamos em nossos
brechós. Por isso, as doações de roupas, calçados,
acessórios, livros, objetos de decoração... são de
extrema importância! Considere fazer uma pesquisa
em seus pertences para encontrar algo que possa ser
vendido no brechó. E ajude-nos também com seu
tempo e dons para organizar o bazar e acolher os
visitantes.

Top 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
que cultivo com minha família, alicerçado no Salmo
103, que tem inspirado a muitos a desenvolverem
um coração agradecido. Neste informativo, quero
propor dedicar este espaço para lembrar
especificamente as bênçãos colhidas em nossa
congregação. 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 minha 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: Matias, Sara, Pedro, Paolla,
Clarice
2. Confirmação: Eike (realizada). Em
andamento para 2019 (Sara, Pedro e Lívia);
3. Profissões de Fé e novos membros:
Charles e Ariane, Juarez.
4. 7ª Imersão Missão Urbana
5. Projeto CTM-NW/JELB: Unidos no Brasil;
6. Parceria com as igrejas Batista e Metodista
do bairro e a Feira de Ação de Graças
7. Renovação Planejamento (andamento);
8. Vinda e colaboração Pastor Neander;
9. 1º candidato ao Seminário membro da
CELCR: André Nimer;
10. Novos Grupos de Estudo: Niterói,
Riachuelo, Outlanders (que se somam aos já
existentes da Barra, Botafogo [mulheres],
Vidigal, Homens e Jovens). Planos para
começar no Flamengo, para casais com
filhos, em 2019;
11. Organização Congresso Distrital Jovens
e Leigos
12. Recomeço Coral CELCR.

Advento 2018
Devocionais Quarta-feira, 19h30:
Vésperas (Português/Inglês)

Cultos Dominicais

Atualizações Igreja
ENSINO: Grupo Outlanders
Começamos em novembro novo grupo de estudo bíblico,
realizado via plataforma GoToMeeting, tendo como público
alvo nossos membros que não moram mais no Rio de
Janeiro. Já estão envolvidos: Henrique e Lorena
(Inglaterra), Emille (França), Eliane e Alex (Canadá), Gabi
(São Paulo), Evandro e Neiva Lupichinky (Espanha), Lucas
e esposa (Portugal); Luizinho e Flavia (Honk Kong), Edilson
e Débora (Recife) e Nícolas (Estados Unidos). Outros
membros e amigos também estão sendo convidados. Se
você souber de alguém, avise. O estudo acontecerá
sempre nas terceiras quintas-feiras de cada mês, 18h

AÇÃO SOCIAL: Material Escolar
Estamos numa campanha de arrecadação de material
escolar para doação em um orfanato de Guapimirim.
Temos até meados de janeiro para coletar o maior número
possível de artigos (cadernos, lápis de cor, folha, tintam
glitter, etc). A lista completa e + informações, com a
Márcia (Tel/Whats: 98811-9676).

AÇÃO SOCIAL: Uso do Espaço para Ensaio
de Teatro:
Nossa igreja está emprestando seu espaço para um grupo de
Teatro do bairro ensaiar nas segundas e terças-feiras, desde o
mês de outubro. A peça logo está pronta, e o grupo nos
convidará para assistir, numa espécie de pré-estréia. Quando
tivermos a data, avisaremos a vocês.

COMUNICAÇÃO: Planejamento
Neste próximo domingo, primeiro de dezembro, nossa
coordenadora Daiana fará uma apresentação das opiniões
colhidas e da proposta de planejamento da congregação para
os próximos anos.

MISSÃO: Cantatas de Natal
Sábado, 8 de dezembro, 10h – praça Afonso Pena
Sábado 15 de dezembro, 19h – Igreja Tijuca
Domingo 16 de dezembro, 20h – Igreja Copacabana.

AÇÃO SOCIAL: Bênção Natalina aos
policiais do Bairro
No próximo dia 13 teremos uma atividade para abençoar
os policiais do batalhão aqui do bairro com um café da
manhã (?), oração e a entrega de um “mimo”
(lembrancinha + devocionário Castelo Forte). A
colaboração e a presença de vocês é bem-vinda. Mais
informações nos próximos dias.

CULTO ESPECIAL: Batizado da Julia
Marque em seu calendário uma data super especial: o
batizado da Júlia, filhinha da Cíntia e do Tom. Primeiro
domingo de janeiro, 10h30.

EM NOSSA ORAÇÃO
SAÚDE:
Tomaz Meireles (recuperação cirugia); Fátima Moraes; Noami;

OUTRAS NECESSIDADES:
Luto: Família Rittmeyer; família Starosky; Ângela
Mudança: Leila (São Paulo)
Igreja Luterana Bom Pastor – Lapa, SP (vítima furto).

AÇÃO DE GRAÇAS:
Nascimento Julia
Doutorado Lorena Sousa
Parceria Igreja Batista & Metodista
Sucesso Feira de Ação De Graças (R$15.000 arrecadados!!!)

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO:
Maria Clara Azedo (01); Guilherme Mendes (03); Carlos Felipe Benvenutti (04);
Rafaela Cabral Moreira (04); Thomas Slubersky (07); 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); Ivia Nádia Kobs (27).

