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Destaques Mês
Quarta, 01/05, 16h
CULTO CANTATE
Sábado, 04/05, 20h
CULTO NA BARRA
Domingos, 12/05, 10h30
CULTO DIA DAS MÃES
Quarta, 15/05, 14h
ESTUDO MULHERES - BOTAFOGO
Sexta, 17/05, 16h
ESTUDO OUTLANDERS

Sábado, 18/05, 8h
ENCONTRO MULHERES
Quinta, 30/05 19:30h
ESTUDO RIACHUELO
Sexta, 24/05, 19h
ENCONTRO MULHERES – HAPPY HOUR
Sexta, 31/05, 19h
CHURRASCO HOMENS
Segundas-feiras, 19h
AULA DE INGLÊS
Sábados, 4 e 25 de Maio
INSTRUÇÃO DE CONFIRMANDOS (2º ano)
Domingos, 9h30 e 10h30
ESCOLA BÍBLICA E CULTO

11º ENCONTRO LIDERANÇAS FEMININAS
Vem aí o Encontro de Mulheres da Região Metropolitana (Rio e São Paulo), no sábado 18 de maio próximo. Nossa
congregação terá a honra de sediá-lo, nas dependências de nossa igreja, em Copacabana, e para esta tarefa de hospitalidade,
gostaríamos de contar com a ajuda do maior número de nossas mulheres quanto seja possível.
O encontro começará às 8h, com um café da manhã. Pela manhã, teremos um tempo de louvor, troca de experiências e
estudo bíblico com o pastor Tardelli Voss. O almoço também será servido na igreja, e após um momento de transição teremos
a principal palestra do dia, com um casal de missionários do Rio de Janeiro. O evento deverá terminar ao redor das 16h.
Estes encontros acontecem em todo o país, como uma proposta da Liga de Servas Luteranas do Brasil, de encorajar e
capacitar mulheres que estão à frente de diferentes trabalhos na igreja e no Reino de Deus. Por isso, todas as mulheres que
estão liderando ou sendo voluntários em alguma atividade são bem-vindas. Deus falará com cada uma em seu papel
específico e singular! O investimento para participar do Encontro (que inclui a alimentação) é de R$50. Estima-se
aproximadamente 40 mulheres, sendo um bom número de irmãs de São Paulo. A inscrição e mais informações podem ser
obtidas com a Diani Voss, presidente da Região Metropolitana.

Servi uns aos outros de acordo
com o dom que cada um recebeu,
como bons administradores da
multiforme graça de Deus.
1 Pedro 4.10

Imagens de Abril

Atualizações da Igreja
Morro da Providência: Os jovens de nossa congregação e do
distrito estão fazendo visitas à Casa Cruzeiro
(http://www.casacruzeiro.org/), um centro comunitário centrado
no Evangelho, para trabalho voluntário com crianças, adolescentes
e mulheres. Geralmente as visitas acontecem nas segundas e/ou
sextas-feiras à tardinha. Se você quiser se envolver ou conhecer
mais o trabalho, fale com a Sara Nimer, Matheus Schmaelter ou
Pastor.
Brechó: Estamos preparando o próximo brechó da nossa igreja
para provavelmente o mês de julho. Pedimos doações de roupas,
joias 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.
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.
Viagem Pastor: Pastor Tardelli estará representando a Juventude
Evangélica Luterana do Brasil em uma viagem para participar da
Conferência de Lideranças Cristãs “Alpha” (https://alpha.org/lc19hub/london) na cidade de Londres, entre os dias 06 e 13 de maio.
O culto do dia 12 de maio será conduzido por líderes da nossa
igreja. As atividades durante sua ausência continuarão
normalmente, lideradas por voluntários. Em sua viagem,
aproveitará para visitar nossos membros Henrique e Lorena.

Professores de Escola Bíblica para Crianças: A equipe que lidera
este fundamental trabalho de nossa igreja está precisando de mais
voluntários, para ajudarem como professores ou ajudantes, nas
atividades do domingo. Fale com o Matheus.
Atualização Situação Financeira (uma mensagem especial
aos membros que já se comprometeram com Cristo e nossa
igreja): no mês passado a Diretoria fez alguns comunicados
compartilhando a dificuldade econômica que a nossa igreja está
passando. Agradeço a todos os que se sensibilizaram e puderam
colaborar com o pedido de reajuste no valor das ofertas mensais e/ou
atualização das mesmas. Ainda se faz necessário continuar
lembrando a importância destas ações. Reforço o status de nossa
necessidade financeira atual e o pedido para:
a) quem já refletiu e pôde aumentar (seja num reajuste simples
econômico ou num gesto de crescimento na fé e no percentual
decidido) e também pôr em dia suas ofertas, por favor, continue
neste exercício, sem distrações ou perca do foco;
b) quem ainda não conheceu a situação ou pensou no assunto, que
faça neste momento e, por favor, transforme esta reflexão em ação o
quanto antes possível;

7ª Imersão Missão Urbana: O curso está confirmado para a
data de 10 a 16 de julho, com a presença de seminaristas de
nossa igreja e, talvez, alguns pastores.

c) quem continua alheio aos nossos comunicados e orientações, e
podendo demonstrar mais compromisso e generosidade (de acordo
às bênçãos de Deus que recebe), não está fazendo, consulte sua
consciência à luz da Palavra e repense sua vida cristã. Coloco-me à
disposição para aconselhar sobre como e quanto seria uma oferta
decente e apropriada. Talvez tenha chegado a hora (aproveite
enquanto há tempo) de deixar de dar os restos a Deus.

RETIRO 25-27 OUTUBRO: Não se esqueça de que as inscrições
para o nosso retiro já estão abertas. Aproveite para reservar seu
lugar logo e aproveitar um melhor parcelamento do valor do
investimento. Fale com o Felipe Benvenutti ou o Pastor. Mais
informações:
https://www.facebook.com/events/1935122933207559/

Lembro, como sempre, que todos que verdadeiramente estejam
passando por dificuldades econômicas legítimas (tais como
desemprego, crise no negócio de sua empresa, calamidades de
saúde, clima, etc), não devem se sentir constrangidos por esta
mensagem pastoral, nem culpados diante de Deus e dos irmãos.
Amavelmente, Pastor Tardelli.

Em nossa Oração
Aniversariantes de Maio:

“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Eike Zimmer Freysleben (03), Eduardo Arndt (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.
Mães; Formatura Doutorado Lorena; Recuperação Luísa
Saúde:

“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Alana; Jailda; sogro Priscila; Nícolas; dona Wilma; mãe Jô
Outras necesidades:

“Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Mudança para São Paulo: Marcelo Sonntag;
Trabalho: Caroline, Matheus, Patricia; Victor.

