
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo Celcr 
Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor – Rio de Janeiro 

Rua Santa Clara, 307, Copacabana. Pastor Tardelli Voss (21) 99909-6098 

 

Adaptado do artigo:  5 Ways to Thrive in a Transient Church,  
de Jamie Dunlop 

3 Orientações para uma 
congregação “transitiva”  
(como, de certa forma, é a nossa).  

Quantas pessoas em nossa congregação 

continuarão conosco em três anos? 10 

anos? Algumas congregações são 

bastante estáticas, mas para aquelas que 

não são, a transitividade (mobilidade 

de membros que chegam e vão, às 

vezes me pouco tempo) impõe algumas 

dificuldades e oportunidades únicas.  

 

A transitividade pode ser positiva. Por 

causa dela, a) há um senso especial de 

urgência de desenvolver 

relacionamentos com mais 

intencionalidade. Por causa da 

transitividade, b) sempre há lugar para 

novas amizades. Por causa da 

transitividade, c) uma igreja pode estar 

atenta ao seu papel de plataforma 

missionária e abraçar o chamado de 

constantemente treinar e enviar aqueles 

que passam por ela ao mundo. 

 

E há também desafios. Como um 

membro da igreja outro dia expressou, 

a transitividade faz com que a gente se sinta 

muitas vezes abraçando uma procissão. As 

pessoas vão embora porque mudam de 

emprego, ou saem para estudar fora, ou optam 

por deixar a cidade (ou mesmo a congregação) 

por alguma outra razão – e com um número de 

pessoas saindo todo o ano – isto traz cansaço e 

um sentimento de luto. Como explicar para as 

crianças que seus amiguinhos da igreja estão 

se mudando? Ou como dar continuidade a um 

projeto específico que estava sendo liderado 

por um voluntário que, de repente, é 

transferido para outro local? Como manter o 

contato com aqueles que aprendemos a 

conviver e a amar? 

 

Se envolver numa igreja com este perfil da 

transitividade pode ser exigente, mas Paulo 

nos escreve: “Não nos cansemos de fazer o 

bem, porque no tempo apropriado, se não 

desistirmos, iremos colher os frutos.” Gálatas 

6.9. Como podemos não cansar de fazer o bem 

numa igreja transitiva? SEGUEM 3 

ORIENTAÇÕES: 

 

Destaques Mês 

Quarta, 04/07, 19h30 
REUNIÃO AÇÃO SOCIAL 

 

Sábado, 07/07, 20h 
CULTO NA BARRA 

 

Domingo, 08/07, 12h30 
REUNIÃO DIRETORIA  

 

Quinta-Feira, 12/07, 14h30 
GRUPO ESTUDO MULHERES – 

Botafogo 
 

Sábado, 14/07, 15h30 
GRUPO DE ESTUDO – Vidigal 

 

Domingo, 15/07, 15h 
GRUPO DE ESTUDO - Barra 

 

Sábado, 22/07, 8:30H 
CONSELHO DISTRITAL - Itaguaí 

 
Domingos, 9h30 e 10h30 

ESCOLA BÍBLICA e CULTO 
 

Terças-feiras, 8h 
ESTUDO BÍBLICO ONLINE 

 

Quartas-feiras, 7h 
DEVOCIONAL MATINAS 

 

Sábado 14 e 28/07, 8h 
AULA CONFIRMAÇÃO 
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1. CONSTRUA E DESENVOLVA RELACIONAMENTOS BASEADOS 

NO AMOR DE CRISTO. 

 

Talvez quando chegam novos membros na congregação, a 

tentação seja para muitos não dedicar o tempo e a energia 

necessários para conhecer a pessoa, passar tempo com ela, se 

ela tiver o perfil de alguém que “pode estar só de passagem”. 

Talvez porque podemos pensar que não vale a pena o esforço, 

talvez porque podemos querer nos proteger de ter nosso coração 

machucado pela saudade quando ela for embora.  

A orientação cristã é: resista à tentação de tratar os 

relacionamentos com base ao conforto ou a mera afinidade. 

Comprometa-se com qualquer pessoa, independentemente 

disso, simplesmente porque é a instrução de Cristo: amar-
nos uns aos outros. Ponto. Arrisque-se a se envolver. Em abrir 

seu coração. Em oferecer confiança. Podemos até muitas vezes 

 

ter que lidar com algum sofrimento decorrente da ruptura 

de um vínculo, mas na maioria das vezes, nos daremos 

conta que valerá a pena. E confiamos, que, aqueles gestos 

de amor dados, algum dia, serão recompensados. 

 

2. VIVA PRÓXIMO DOS OUTROS DA IGREJA E PASSE 

TEMPO COM SEUS IRMÃOS NA FÉ. 

 

Especialmente numa igreja como a nossa, que pode ser 

considerada mais orgânica/relacional do que focada em 

programas e atividades, a proximidade é um importante 

componente para se construir e desenvolver 

relacionamentos. Dentro do possível, escolha viver 

próximo da igreja e dos demais membros. Conheça os 

irmãos e irmãs que vivem no mesmo bairro que você. 

Tenha o contato deles a mão...  

...E não somente com quem vive próximo, mas com os 

demais também. Sempre que a oportunidade surgir (ou até 

mesmo - seja você quem cria a oportunidade), envolva-se e 

interaja com todos os quais Deus trouxe para nossa família 

da fé, enquanto os tem por perto. Aproveite cada convite. 

Cada chance. Cada ocasião apropriada.  Considere o 

ministério da hospitalidade com carinho. Considere abrir sua 

casa ou visitar a cada de um irmão da igreja para um grupo 

de estudo nos lares. 

 

3. ENCORAJE E SEJA UM PARCEIRO DOS MEMBROS NÃO 

TRANSITIVOS. 

 

Enquanto nossa congregação pode ser transitiva em certo 

nível, muitas pessoas que dela participam provavelmente 

continuarão como membros e líderes nos próximos anos 

(décadas). Talvez por já terem sua vida plenamente 

estabelecida em nossa cidade, talvez por uma 

responsabilidade e compromisso que possuem com a nossa 

congregação. Reconheça e valorize estes irmãos e irmãs. 

Se por um lado é super importante construir as relações 

com os “novos” e recém-chegados, é por outro, igualmente 

essencial cultivar o vínculo fraterno com os 

“permanentes”. E não só o vínculo de afeto, mas 

também a parceria no trabalho. Ajude-os nas tarefas e 

projetos que já realizam. Ofertem seus próprios insights e 

fresh perspectivas para novas possibilidades no trabalho, 

sempre com amor e paciência. O fortalecimento deste 

grupo base que funciona como alicerce estável para a 

congregação é algo que os encorajaria tremendamente e 

traria múltiplas bênçãos a todos.  Pr. Tardelli. 

CS LEWIS 

 
“Se o maior pecador que você  

 
 

conhece  não é você, você precisa  
 
 

se conhecer melhor.”  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Reino e nós 
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. 
[Eugene Peterson] 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícias e Atualizações 
6ª Imersão Missão Urbana 
Entre os dias 17-24 de julho estaremos organizando e hospedando 

(em parceria com o DRJ) o curso "Imersão na Missão Urbana", que 

visa capacitar pastores, futuros pastores, líderes e cristãos para serem 

missionários no ambiente plural das cidades. Será a 6ª edição do 

projeto. 45 pessoas já fizeram o curso. Dessa vez, teremos 8 jovens 

seminaristas, + 3 Pastores (um de Nova Iguaçu e dois de São Paulo) 

+ 2 candidatos ao Seminário. Queremos pedir a ajuda de vocês: 1) 

recebendo os participantes com nossa hospitalidade característica; 2) 

ajudando como voluntários no preparo do café da manhã e almoço e 

organização do ambiente (pode ser em um dia ou mais durante o 

curso – falar com Heliete). 

ALÉM DISSO, queremos convidá-los a participarem de alguma 

atividade do curso, de acordo a sua disponibilidade de tempo e 

interesse de temas, a nos acompanhar, seja nos momentos realizados 

no espaço de nossa igreja, seja nos deslocamentos e momentos de 

visitas a outros trabalhos na cidade. A agenda completa e detalhada 

da Imersão será enviada a todos por e-mail e whatsapp para que 

possam estar cientes de todas as oportunidades que serão oferecidas. 

Nas manhãs dos dias 18-20/07, os estudos são realizados na nossa 

igreja (todos são convidados, não é necessário se inscrever) e nas 

tardes e noites, visitamos diferentes locais (igrejas, centros de 

evangelização, trabalhos sociais). Para estes deslocamentos, os 

interessados em acompanhar deverão avisar o pastor Tardelli com 

pelo menos um dia de antecipação para que se possa organizar a 

logística. 

 

Brechó 
Agradecemos a todos que doaram mercadorias e ajudaram na 

organização do brechó da Ação Social semana passada. Temos 

programado um segundo bazar próximo ao fim do ano. Reserve 

doações.  

Aulas de Inglês 
Concluímos o semestre na semana passada com muita alegria e desejo 

de continuar. Tivemos uma média de participação de 12 alunos. Já 

estamos no 3º ano consecutivo deste projeto na igreja. O retorno das 

aulas acontecerá na terça-feira, 14/08/2018. Interessados em participar 

como aluno ou voluntário, contatar o Pastor Tardelli. 

 
Congresso Jovens – Rio de Janeiro 
Vem aí o Congresso dos Jovens aqui do Rio de Janeiro e nossa 

congregação é hospedeira. Encontramos um sítio maravilhoso em 

Santa Cruz (http://www.sitioestilodocampo.com.br/), confortável e de 

fácil acesso. Acontecerá nos dias 3 a 5 de agosto. A inscrição 

(alimentação e hospedagem incluídos) custa R$150. Partiu! 

 

 

Em Nossa Oração 
Aniversariantes de Julho:  

“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24 
Heliete Beatriz Reschke (07); Janeta Roos Alves (07); José Emiliano Starosky (09);  

Marcus Landin (12); Sérgio Krüger Rittmeyer (13); Thomas Rincon Reis (15); Ana Mangani (26). 

 
Ação de Graças: “Deem graças em todas as circunstâncias...”  

1 Tessalonicenses 5:18. 
Nascimento Lucca (sobrinho Pr. Tardelli e Diani). 

 

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3 
Noami Zarnott; pacientes do Hospital da Lagoa;  

Giselia (mãe Ângela); d.Vera Augusta; Pr. Nestor; Maria Roos 
Diani e gravidez da Sara; Ariane e gravidez da Paola; Cíntia e gravidez de seu bebê. 

 
Outras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10 

Ângela de Luna (Trabalho); Eliéser Oliveira (Trabalho); 
Alexandre; Frank (venda apartamento); 

Luis Carlos Vasco; 
Viagem Solange e Wanda. 

 
 
 

CEL Cristo Redentor 
Amar a Deus. Amar o próximo 
Confessar a Cristo. Fazer discípulos 

 

Não se esqueça de sua oferta: 
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

AGÊNCIA: 2834  - CONTA CORRENTE: 000418-3  

TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR  

CNPJ: 09.435.755/0001-93 


