
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 

Pr. Eric Rodriguez – Igreja Anglicana Âncora, Vitória, ES. 

 

“ALGUNS COMO NÓS 
RESOLVERAM NÃO SEREM 
ATUAIS” 

Sobre o risco de ser chamado de 

alienado, de não sermos 

compreendidos, de sermos 

enquadrados indevidamente de 

algum lado, nós, por enquanto não 

apoiaremos ninguém. Entre um mal 

maior e um mal menor, escolha 

nenhum. 
 

Porém não nos furtaremos a amar... 

Isto não! Consideraremos os 

"outros" como superiores a nós 

mesmos. Não devemos nada a 

ninguém, e pagaremos tudo com 

amor. 
 

Seja como for, concorde você ou 

não, terá sempre de nós uma 

VEM AÍ O BRECHÓ 
O brechó da nossa igreja acontecerá no próximo mês, mais especificamente no sábado dia 
23/06, das 9h às 16h. Pedimos doações de roupas, jóias e outros objetos que possam ser 
vendidos para arrecadação de recursos para a ação social. Avisamos com antecedência para 
que possam, com tempo, ir realizando a procura de seus itens. Favor, se possível, esperar até 
o próximo mês para trazer as doações à igreja. Também, no momento oportuno, 
solicitaremos a ajuda de voluntários para organizar o bazar na sexta-feira e para vender as 
mercadorias e receber as pessoas no sábado do brechó. 

 

esperança que não se espanta com 

os últimos fatos, uma lealdade que 

não espera retorno, e uma mão 

amiga para todos quantos se fizerem 

próximos. Não nos culpe... É que 

nos inspiramos em um Deus que 

morre em uma cruz, por justos e 

injustos. Só nos resta, portanto, o 

Amor sacrificial.  
 

Não nos importa sermos atuais, e 

pense isto como quiser. Mas quando 

precisar de misericórdia não hesite 

em se juntar a nós. Faremos o que 

pudermos.  

Falo por mim e por meus 

companheiros de Fé. 

Destaques Mês 

celcr 

Sábado, 05/05, 20h 
CULTO NA BARRA 

 

Domingo, 06/05, 12h30 
REUNIÃO DIRETORIA  

 

Terça-Feira, 08/05, 14h30 
GRUPO ESTUDO MULHERES – 

Botafogo 
 

Sábado, 12/05, 15h30 
GRUPO DE ESTUDO – Vidigal 

 

Domingo, 20/05, 15h 
GRUPO DE ESTUDO - Barra 

 

Sexta, 25/05, 19:30h 
CHURRASCO HOMENS 

 

Sábado, 26/05, 17h 
CULTO JOVENS - Realengo 

 

Domingos, 9h30 e 10h30 
ESCOLA BÍBLICA e CULTO 

 

Terças-feiras, 8h 
ESTUDO BÍBLICO ONLINE 

 

Terças-feiras, 19h 
AULA DE INGLÊS 

 

Quartas-feiras, 7h 
DEVOCIONAL MATINAS 

 

Sábado 12 e 26/05, 8h 

AULA CONFIRMAÇÃO 

CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO REDENTOR | COPACABANA – RIO DE JANEIRO 
MAIO 2018 – PASTOR TARDELLI VOSS – (21) 99909-6095 
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CEL Cristo Redentor 
Amar a Deus. Amar o próximo 
Confessar a Cristo. Fazer discípulos 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um pedido/convite 
especial do Pastor 
“Instrua as crianças no caminho do Senhor e ainda quando 

ficarem velhas, não se afastarão dele”. Provérbios 22.6 

Queridos (as): talvez o 
ministério mais importante 
em nossa igreja seja o 
trabalho com as crianças. Ele 
essencialmente acontece 
nos domingos, com uma aula 
durante o culto.  São 
voluntários – e merecem 
toda nossa gratidão - os 
seguintes irmãos e irmãs: 
Emiliano, Diani, Cintia, Tom, 
Daiana, Priscila, Emily, Sarah, 
André, Márcia e Helena (11).  

Nosso objetivo é chegar  
a 16-18 colaboradores, 
para que cada dupla 
necessite ser voluntária 
em apenas um fim de 
semana a cada dois 
meses. Marcus e Carolina 
estão se incorporando ao 
time. Ainda precisamos 
da ajuda de mais 5 
pessoas. Por favor, você 
poderia considerar com 
todo coração ser um 
destes?  

Repito, sua 
responsabilidade neste 
ministério seria 
aproximadamente a 
cada 45-60 dias. Todo o 
material é fornecido. 
Você pode auxiliar 
tanto dirigindo a 
aulinha, como 
auxiliando no cuidado 
das crianças. Além de 
nos ajudar, você estará 
sendo parte de uma 
missão extremamente 
relevante e 
recompensadora. 
Pense, ore a respeito e 
deixe-nos saber, o 
quanto antes. 

 

Nossas ofertas 
Cada um dê conforme determinou em seu 
coração, não com pesar ou por obrigação, pois 
Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7 

Dica de Filme 
O filme “Paulo: Apóstolo de Cristo" começou ontem 

a ser exibido em alguns cinemas (UCI New York, 

Norte Shopping e Barra Downtown, entre outros) de 

nossa cidade.  Segundo a crítica, ele é bastante fiel ao 

texto bíblico e bem feito do ponto de vista técnico. 

Fica o estímulo para que o divulguemos e o 

assistamos antes que saia de cartaz. 

Implantar uma igreja cristã saudável, comprometida 
com a Palavra de Deus e relevante para a 

sociedade em que vivemos representa um grande 
desafio. E aceitar este desafio significa também 

providenciar o suporte humano e financeiro. Isso, 
mais que uma responsabilidade, é apontado na 

Escritura como uma grande privilégio. A 
contribuição mensal de todos os que chamam a 
Cristo Redentor de “minha igreja” é fundamental 

para que cumpramos com nossas obrigações 
orçamentárias e avancemos em novos projetos 

missionários. Lembramos também da nossa 
campanha de ofertas especiais para o pagamento 
do empréstimo com a IELB, referentes à primeira 

grande reforma realizada em nossa propriedade. A 
maioria das cotas de 2018 ainda está à espera de 
doadores.  Mais informações com a coordenadora 
de finanças, Vera. Para todos que preferem fazer 
via depósito ou transferência bancária, segue os 

dados da conta: 
 

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

AGÊNCIA: 2834  - CONTA CORRENTE: 000418-3  

TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR  

CNPJ: 09.435.755/0001-93  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principais Datas 
Anote na sua agenda e reserve o 
tempo para participar com a gente! 

Bênção para os 
Casais 

Em abril foi realizado o 1º Encontro de Casais aqui na 

CELCR, com a participação de 12 casais, entre membros e 

amigos. O objetivo era o fortalecimento dos casais, e, por 

conseguinte, das famílias e das próximas gerações. Foi uma 

noite com uma programação leve, com tempo para 

aprendizado e convívio, acompanhado de queijos e vinhos. 

Estudamos o tema “As 5 Linguagens do Amor”, baseados no 

livro homônimo, de Gary Chapman. Todos deram um 

feedback muito positivo e deixaram o recado que querem 

continuar realizando encontros com este foco. Se alguém 

gostaria de ter acesso ao material utilizado, entre em contato 

com o Pastor. 

20/05 – Culto Especial Pentecostes  
26/05 – Culto Jovem Distrito, Realengo 
 

02/06 – RAL, Servas, Campo Grande 
16/06 – 2º Jantar dos Casais 
23/06 – Brechó 
 

18/07-25/07 – 6ª Imersão Missão Urbana 
21/07 - Conselho Distrital, Itaguaí 
 

03/08 – 05/08 – Congresso Jovens RJ 
18/08 e 19/08 – Congresso Nacional 
Universitários Luteranos – Canoas, RS 
25/08 e 26-08 – Congresso Homens – Santa 
Maria do Jetibá, Espírito Santo 
 

15/09 – Congresso Mulheres, Nova Iguaçu 
21/09 a 23/09 – Retiro Congregação 
 

20/10 – Congresso Homens, Copacabana 
28/10 – Culto Especial Reforma 
 

08/11 – Encontro Famílias Luteranas  
24/11 – Conselho Distrital, Tijuca 
 

09/12 – Cantata Natal, Tijuca 
15/12 – Cantata Natal, Copacabana 
 

27/01 – 01/02 – Congresso Nacional Jovens, 
Sesc Aracruz, Espírito Santo. www.jelb.org.br 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTÍCIAS E ATUALIZAÇÕES IGREJA 

MATINAS: Começamos mês passado um momento 
devocional de 20 minutos, todas as quartas-feiras, 7h 
(7 da manhã), na igreja. Ideal para quem está se 
dirigindo ao trabalho, ou tem o hábito de acordar 
cedo, ou mesmo está enfrentando uma semana difícil. 
O objetivo é contrabalancearmos com oração e 
meditação bíblica às pressões e correrias de nosso 
dia-a-dia. Intencionalmente bem no meio da semana, 
para ajudar-nos a perseverar em nosso foco e em 
nossa fé. Se você não puder estar presente, pode 
acompanhar o devocional ao vivo (ou após) na 
página do facebook. Para um melhor aproveitamento, 
recomenda-se seguir a liturgia da “ordem das 
matinas”, contida no Hinário Luterano. Se você não o 
possui, peça uma cópia para levar para casa. 
 
ESTUDO ONLINE: Toda terça-feira estamos 
realizando um Estudo Bíblico online, às 8h, que pode 
ser acessado pela página do facebook da nossa igreja 
e assistido “ao vivo” ou posteriormente. O tema do 
mesmo será sempre o texto bíblico da pregação do 
domingo anterior, numa espécie de ruminação / tira-
teima. Ideal para quem perdeu o culto do domingo, 
ou quer aprofundar / recordar a mensagem ensinada 
ou ainda ficou com alguma pergunta e gostaria de ter 
maiores esclarecimentos.  
www.facebook.com/celcrcopacabana. 
 
MENSAGEIRO LUTERANO: A revista oficial da 
nossa igreja comemorou recentemente 100 anos 
de circulação! Deixamos o estímulo para que 
assinem a mesma. Mais informações no site 
www.editoraconcordia.com.br  
 

CORAL: Na última Páscoa retomamos a atividade de 
nosso coral, sob a batuta de nossa regente Priscila 
Starosky, quem com muito amor e habilidade, preparou e 
ensaiou o grupo e a quem somos muito agradecidos.  
Agora estamos preparando uma música para o culto de 
Pentecostes, dia 20/05. Se você quiser cantar com a 
gente, os ensaios acontecem antes dos cultos, às 9h30. 
 

NOTÍCIAS DA IELB – CONVENÇÃO: Nos últimos dias 
a IELB esteve reunida em convenção nacional na cidade 
de Florianópolis. Representaram a nossa CELCR, o 
presidente Paulo Welzel e o pastor Tardelli Voss. Foram 
eleitos novos líderes para a diretoria nacional e o 
Conselho Diretor para os próximos 4 anos. Destacamos a 
eleição do Rev. Rudi Zimmer, como novo presidente da 
IELB (substituindo o Rev. Egon Kopereck) e a reeleição 
do Sr. Fred Reis (pai do nosso irmão Tomas) como 
presidente do Conselho Diretor. Também destacamos 
dentre os variados assuntos deliberados na Convenção, a 
homenagem feita aos obreiros jubilares (com mais de 25 
anos de serviço à igreja), e dentre estes foi lembrado o 
nosso querido Pastor Nestor (97 anos, 71 de serviço à 
igreja). Todas as informações podem ser encontradas no 
site da IELB: www.ielb.org.br  
 
PREPARO AO SEMINÁRIO: Comunicamos que o 
jovem André Nimmer deu início formal ao seu preparo 
para o ingresso no Seminário Concórdia, em 2019. Ele 
está realizando estudos e provas, com a supervisão do 
pastor Tardelli, e estará também se familiarizando e 
colaborando em algumas atividades do ministério 
pastoral. Sempre que puder, não se esqueça de encorajá-
lo nesta vocação. 
 
  

 

Em nossa oração Aniversariantes de Maio:  
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24 
Eike Zimmer Freysleben (03), Eduardo Arndt (07), Vanderson Luiz (07),  
Eliane Martins Fonseca (11), Michelli Fukui (11), Wilka Solange Starosky (12), 
Agnes Schimidt (15), Thomas Hoskinson (20), Bárbara Gehrke (29). 
 

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

1 Tessalonicenses 5:18. 
Mestrado Teologia (Pr. Tardelli); Doutorado Matemática (Gabi); 
Crianças a serem batizadas neste mês; 
Mães. 
 

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3 
Beth Oliveira, d. Maria de Lourdes; Noami Zarnott; d. Iris (mãe Marla); Aline;  
d. Nair (tia Daiana); pacientes do Hospital da Lagoa; Edna; Fabíola (amiga 
Daiana). 
 
Outras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10 
Matheus Schmaelter (Concurso e Trabalho);  
Alexandre;  
Frank (venda apartamento); 
Luis Carlos Vasco.  
 
 
 

http://www.facebook.com/celcrcopacabana
http://www.editoraconcordia.com.br/
http://www.ielb.org.br/

