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Olhai os Campos...
Estão verdes!
Nossa igreja foi plantada há
aproximadamente 14 anos atrás com
o propósito claro de ser uma
congregação missionária. As
famílias fundadoras ouviram o
chamado do Espírito Santo: Os
Campos estão verdes! (João 4.35);
Ainda tenho muito povo nesta
cidade (Atos 18.10); A quem
enviarei? (Isaías 6.8). E
responderam. Envia-nos! E desde
2006 estamos buscando conectar
pessoas a Jesus através da formação
de uma igreja cristã luterana na zona
sul do Rio de Janeiro.
Uma história missionária muito
bonita está sendo escrita. Nesta
história temos dias de grande
destaque, que são marcos na
caminhada: os primeiros cultos; os
primeiros convertidos; os primeiros
líderes; os primeiros batismos; os
primeiros pastores; a aquisição de
um espaço próprio; a formação de
parcerias; a organização de eventos;

a formação de um centro de
treinamento missionário. Nesta
história tem os dias comuns, onde
parece que nada está acontecendo,
mas a semente está sendo plantada,
germinando, quietinha. E tem
também os dias de erros e
aprendizados. Somos sempre
devedores da graça de Deus
De tempos em tempos nossa igreja
dá uma atenção especial e específica
para a capacitação de seus
membros e amigos na missão. Seja
através de eventos especiais,
seminários, cursos, ou estudos
direcionados. Havia algum tempo
que não fazíamos isso e entendemos
que já era hora de dar atenção a essa
capacitação novamente, até porque
todos estamos em um momento
novo com o Senhor (mais firmes na
fé, sem dúvida) e também porque
temos novos membros que não
tiveram tal oportunidade.
Começamos semana que vem!
Vamos juntos. Participe! Mais
informações na próxima página.

Destaques Mês
Sábado, 05/06, 20h
ENCONTRO JOVENS DRJ
Terça-Feira, 08/06, 14h
ESTUDO MULHERES
Quarta-feira, 09/02, 7h30
DEVOCIONAL MATINAS
Sexta-feira, 11/06, 16h
ESTUDO OUTLANDERS
Sábado, 12/06
RAL
Quarta-feira, 16/06, 19h30
REUNIÃO DE DIRETORIA
Quarta-feira, 23/06, 19h30
ENCONTRO JOVENS
Sexta-feira, 25/06, 19:30h
ESTUDO HOMENS
Domingos, 9h30 e 10h30
ESCOLA BÍBLICA e CULTO
Terças-feira, 19h30
CURSO MISSÃO
Quintas-feira, 19h30
DEVOCIONAL ONLINE

Faremos um trajeto semelhante ao da Série A História, com
uma linha majoritariamente sequencial dos livros bíblicos, que nos
ajudará a enxergar esse o cenário bem amplo da missão de Deus
para a humanidade e como ele nos convoca a sermos discípulos e
fazermos discípulos pelo poder do seu Espírito.

Preparem o coração de vocês, pois iniciaremos mais uma série de
estudos. Dessa vez, o tema é:

A GRANDE COMISSÃO:
O CHAMADO A FAZER DISCÍPULOS

Em conjunto com as aulas de terça-feira, traremos uma perspectiva
bastante prática para todo o cristão que deseja entender mais sobre
esse chamado e compartilhar a sua fé com outros de maneira
simples e com as expectativas alinhadas às do nosso Criador.

As últimas palavras de Jesus foram: “Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo,ensinando-os a guardar todas as coisas
que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os
dias até o fim dos tempos.” (Mateus 28:19-20)
A Missão é o grande tema que norteia a Bíblia desde o Gênesis ao
Apocalipse. Deus está em missão o tempo todo, desde a queda da
humanidade até o dia em que ele retornará e viveremos com ele
num mundo totalmente redimido, sem sombra do pecado.

Uma pergunta que aparecerá todos os dias é: qual ensinamento
deste texto contribui na minha caminhada missionária?
Esperamos que seja muito enriquecedor, de grande edificação e
encorajamento a todos os irmãos.

A
G R A N D E
C O M I S S Ã O
MATEUS 28

A Grande Comissão
Participamos da Grande Comissão não apenas testemunhando com nossas palavras ou exemplo de
vida, mas investindo com nossas ofertas na pregação do evangelho. Nossas ofertas ajudam a
sustentar missionários e financiar projetos e recursos missionários específicos. Acima de tudo,
nossas ofertas, providenciam o suporte humano e financeiro para o avanço do trabalho de nossa
igreja. Participar da Grande Comissão com nossas ofertas é mais que uma responsabilidade. É um
privilégio. A colheita desta semeadura no Reino de Deus é garantida por Deus.

Todo o mês aproveitamos este espaço para compartilhar
informações atualizadas das contas de nossa igreja, com
o fim de compartilhar alguma necessidade, agradecer
pelas contribuições e manter a transparência da
prestação de contas. Nosso orçamento mensal se
manteve em perspectiva de regularidade, conforme
podemos ver no relatório a seguir. Mês passado não
recebemos ofertas especiais para o pagamento do
empréstimo, o que nos faz lembrá-los de ofertar, dentro
das possibilidades, também para esta campanha.
Não se esqueça de nossa campanha de ação social para
a compra de cestas básicas também.

Para transferências bancárias:
Via DOC ou TED:
CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR RJ

CNPJ.: 09.435.755/0001-93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2834
Conta: 000418-3
Via PIX:
CNPJ.: 09.435.755/0001-93.

Atualizações
AÇÃO SOCIAL: Cestas Básicas
Com a retomada da campanha de distribuição de cestas
básicas, tivemos várias ofertas de amigos e membros da
nossa congregação, para este fim. O objetivo é
apadrinharmos famílias identificadas pela nossa irmã Katia
Fortunato que residem no Morro dos Cabritos e dispormos
outras cestas para famílias necessitadas que requerem do
nosso auxílio. Continuem colaborando com esta iniciativa,
principalmente neste momento em que muitas famílias estão
sem trabalho e sem mínimos recursos.

AÇÃO SOCIAL: Atendimento Psicológico
Seguimos oferecendo atendimento psicológico a um preço
social, agora através de duas psicólogas. Damos as boasvindas a Cristiane Dameda, jovem luterana mestranda em
Psicologia, quem está freqüentando nossa igreja e, a partir
deste mês, se une a nossa querida amiga Tamara Gomes, no
atendimento psicológico à disposição. Para maiores
informações, contactar a psicóloga Tamara no
telefone/whatsapp: (21) 98714-9357

prece de bênçãos aos seus novos locais de moradia. Também
temos recebido convidados e novos membros a cada mês, o que
nos enche de gratidão e expectativa. Faça sua parte e acolha com
palavras e gestos e buscando conhecer e abençoar os novos
irmãos e irmãs que o Senhor está acrescentando à nossa família
cristã.

ENSINO: Estudo Missão
Conforme anunciado nas primeiras páginas, na próxima semana
começamos um curso sobre missão que durará por 12 semanas.
Faça parte do grupo de whatsapp específico que lerá e conversará
diariamente sobre textos bíblicos que trazem este enfoque
evangelístico e participe das aulas, todas as terças-feiras, 19h30,
bem como da Escola Bíblica, ambos encontros na plataforma
Microsoft Teams. Link será compartilhado internamente.

ENSINO: Live Meio Ambiente
Convidamos para o Seminário especial relacionado ao Meio
Ambiente organizado por nossos irmãos luteranos do sínodo de
Confissão Luterana no Rio de Janeiro.

Vacinômetro da Igreja:
Você já tomou sua vacina contra a Covid-19? Se já tomou,
nos deixe saber da novidade para compartilharmos
esperança e agradecermos a Deus por esta benção. Avisenos no grupo da whatsapp e fique sabendo também quem já
foi vacinado (nossa lista tem até o momento 30 pessoas).

Despedidas & Acolhidas:
Mês passado nos despedimos com o coração apertado de
irmãos muito queridos de nossa igreja: Sarah Nimer, Jorge
Huff e Jéssica Glaeser. Os enviamos com nosso carinho e

Em nossa Oração
Aniversariantes de Junho:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Gabriela Saller Norenberg (01), Fernanda Rodrigues Mano (03), Caroline Landin (04),
Caroline Botelho (05), Gerda Helga Bordtheiser (10), Henrique Eller de Paula (11), Paulo
Henrique Reis (13), Vera Augusta Welzel (14), Maria Helena Stumm (14), Willian Ev
(20), Solange Werner (23); Enzo Marx Bamberg Tyba (30).

Ação de Graças: “Deem graças em todas as circunstâncias...”
1 Tessalonicenses 5:18.
Aniversário Juventude Evangélica Luterana Brasil; Batismo Yah Hanne Alencastro; José
Miu; Novos Membros: Max Yuri; Melissa Ruiz

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Bruno Hruby; Bruno Araújo; Dalva e Cibele; Gilda Vasco; Ligia Huff; Marlene Martins;
Clara Masseli; Dona Wilma e Hélio; Sabrina e Rafael; Fernando e Natália; Fernando
(amigo Luiz Antônio)

Outras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
ENLUTADOS: Família de Ottwin Starosky; Família de Conceição Martins; Família de Dora
(tia Felipe Germani); Família de Ilse Shaff; Família de Ronaldo (irmão Wanda)
OUTRAS NECESSIDADES: Marcos (Fabiélli); Dona Luzia

