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RUA SANTA CLARA 307

PASTOR TARDELLI VOSS

Programação

À CAMINHO DA CRUZ

Sábado, 03/03, 20h
CULTO NA BARRA

Oração para a Quaresma

Domingo, 04/03, 12:30h
ALMOÇO JOVENS

"A Quaresma começou. É um
tempo de estar com o Senhor de
uma maneira especial, um tempo
para orar, jejuar e assim segui-lo
em seu caminho para Jerusalém,
para o Gólgota e para a vitória
final sobre a morte. Eu estou
ainda muito dividido. Eu
verdadeiramente quero segui-lo,
mas eu também quero seguir meus
próprios desejos e dar ouvidos para
as vozes que falam sobre prestígio,
sucesso, prazer, poder e influência.
Ajuda-me a me tornar surdo para
estas vozes e estar mais atento à
Sua voz, que me convida a escolher
o caminho estreito para a vida.
Eu sei que a Quaresma será um
período muito duro para mim. A
escolha pelo Seu caminho deve ser

feita a cada momento da minha
vida. Eu preciso escolher
pensamentos que são os Seus
pensamentos, palavras que são as
Suas palavras e ações que são as
Suas ações. Não há tempos ou
lugares sem escolhas. E eu sei quão
profundamente eu resisto em
escolher o Senhor.
Por favor, Senhor Deus, esteja
comigo em todo tempo e em todo
lugar. Dê-me a força e a coragem
para viver este período de
Quaresma com fé, de forma que,
quando a Páscoa chegar, eu seja
capaz de experimentar com
alegria a nova vida que o Senhor
tem preparado para mim.
Amém."
Henry Nouven

Sábado, 10/03, 8h
CONFIRMAÇÃO
Sábado, 10/03, 15h
REUNIÃO DIRETORIA
(a confirmar)
Terça, 13/03, 14:30h
ESTUDO BÍBLICO MULHERES
Sábado, 24/03, 8h
CONSELHO DISTRITAL
Domingo, 25/03, 9:30h
ASSEMBLEIA MEMBROS
Domingo, 25/03, 10:30h
DOMINGO DE RAMOS
Sexta, 30/03, 10:30h
CULTO SEXTA-FEIRA SANTA
Sábado, 31/03, 8h
CONFIRMAÇÃO

Quaresma
Queremos incentivá-los a viver o período da Quaresma com
significância e intencionalidade. Seguem alguns hábitos para que
possamos aproveitar ao máximo este tempo de foco em nossa
espiritualidade cristã:
Decida fazer algum “jejum”
A prática de jejuar é bastante citada na Bíblia. Por várias razões
espirituais, de diferentes maneiras e em distintos momentos, o povo
de Deus do Antigo e Novo Testamento dedicou um tempo para se
abster ou sacrificar alguma coisa. Pode ser um alimento, um hábito,
um gasto.
Conecte-se com a Palavra de Deus
Aproveite a Quaresma para colocar em ordem a sua vida devocional.
Leia a sua Bíblia ou o seu devocionário e medite na mensagem de
Deus para você. Encoraje outros no seu círculo de amigos a fazer o
mesmo. Separe um tempo e seja disciplinado.

Converse com Deus mais seguidamente
Outra ênfase da Quaresma é a oração. Intensifique este hábito. Vai
viajar ou fazer um curso importante? Está enfrentando uma
tentação, uma dificuldade? Certifique-se de mergulhar seu projeto e
sua necessidade em oração.
Recicle suas coisas, avalie seus hábitos.
Olhe ao redor da sua casa. Das coisas que você possui, quanto, na
verdade, necessita? Muitas vezes juntamos e armazenamos tantas
coisas, que estão lá, sem uso, ociosas e poderiam servir bem a
alguém. Recicle, reaproveite estes seus bens doando-os.
Abra sua casa, ponha sua mesa.
Deus deseja que seus filhos sejam pessoas hospitaleiras. Outra ideia
para sua Quaresma é que você aproveite seu sábado ou algum outro
dia para convidar alguém ou alguma família para o seu lar e lhe
ofereça uma refeição, com muito amor. Ao abrir a porta de sua casa
para alguém, e ao convidá-lo para sua mesa, você está enviando a
seguinte mensagem: “você é importante para mim e para Deus.

Joel 2.12

S.O.S. Participantes
Na virada do ano, período de férias, muitos de nossos membros saíram de
suas rotinas, e, por motivo de viagem ou outro, deixaram de participar
constantemente das atividades da igreja, particularmente do culto
dominical. Queremos chamar à atenção destes para a importância da
perseverança e constância na caminhada da fé cristã. E conclamar a que
retornem a participação periódica e intencional dos nossos encontros
semanais, para que recebam a nutrição da Palavra, da Santa Ceia e da
comunhão com os irmãos, e, assim, possam estar mais bem preparados
para enfrentar os ataques do diabo, as tentações do pecado e as
desmotivações naturais que sobrevêm. Também pedimos, que todos
coloquem em dia a contribuição financeira que se propuseram, dentro da
possibilidade de cada um. Já temos enfatizado como a oferta regular,
semanal ou mensal, faz a diferença na concretização do orçamento mensal
da nossa igreja. Se você estiver em falta nessa responsabilidade, por
favor, realize seu depósito, considerando os meses atrasados, para que
assim nossas contas possam ser reequilibradas.
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /
AGÊNCIA: 2834 CONTA CORRENTE: 000418-3 /
TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR /

453 anos de
Rio de Janeiro
*Pastor Rick Rolf
Não há pior surdo que aquele que não quer ouvir e nem pior
cego que aquele que não quer ver a realidade. Desejamos que
as coisas ruins e negativas da nossa vida sejam
transformadas automaticamente, como num passe de
mágica. Mas a realidade não é assim. Deus nos chama, nos
mostra o caminho, mas não põe cabresto para exigir
obediência cega. Ele nos dá o exemplo de amor. Deus nos diz
que não são os outros que farão alguma coisa por nós; nós
somos protagonistas! Ou não somos? Tendo os princípios de
Deus em vista, devemos olhar para nossa vida de fé. Como
está nossa Igreja? Olhar nossa vida familiar. Como está
nossa família? Devemos olhar nossa cidade - que hoje
completa seus 453 anos sem ter o que festejar - procurando
enxergar as coisas como elas são. Precisamos denunciar a
ditadura dos freios e cabrestos que é imposta como se todas
as pessoas tivessem que concordar com a falta de zelo por
esta cidade. Precisamos agir, denunciar e lutar contra a falta
de oportunidade que é decretada pela falta de escolas e casas
de saúde decentes. É também necessário enxergar onde
estão presentes o diálogo, o respeito e a liberdade cultivando
estes valores ainda mais. Animar quem faz coisas boas é tão
necessário quanto mostrar o que é errado. Mas a turma do
"quanto pior, melhor" não deixa o que é bom aparecer.
Para que possamos compreender melhor pelo que se deve
lutar, o que ainda se pode sonhar, em favor da nossa cidade,
tenhamos olhos e ouvidos abertos para o fato de que Deus
enviou seu Filho. O enviou para mostrar o caminho e nos
alentar a seguir esse caminho. Deus enviou seu filho para
iluminar nossas mentes, nosso espírito e nosso coração. Deus
ilumina com sua luz – através da graça de Jesus – para que
tomemos uma sábia decisão: seguir sua vontade, viver sua
vontade. Assim Ele nos chama, deixa que ouçamos sua voz.
Nos mostra o Caminho, a Verdade e a Vida. Que possamos
segui-lo diariamente! Só não vamos compreender isso tudo
se, de fato, não formos suas ovelhas. "... mas vocês não crêem
porque não são minhas ovelhas" João 10.26.
Devemos nos perguntar, sem qualquer arroubo de orgulho
próprio, o que restará desta Maravilhosa Cidade se o
caminho da honra, da paz, do entendimento, da compaixão
não for (per)seguido? Quantas lágrimas, quantas mortes e
quantas famílias dilaceradas ainda devem se reproduzir?
453 anos de que? Para que?
Bondoso Deus, tu nos cuidas como um Pastor, tu que olhas
teu rebanho, envia-nos teu Espírito para que Ele nos ilumine,
nos mantenha unidos e que andemos nos teus caminhos.
Amém".

*Pastor da Igreja Luterana (IECLB)
Praça Cruz Vermelha - Centro

Leituras
Bíblicas
Mês de Março
04/03: 3º Domingo Quaresma
Sl 19; Êx 20.1-17
1Co 1.18-31; Jo 2.13-22 (23-25)
11/03: 4º Domingo Quaresma
Sl 107.1-9; Nm 21.4-9
Ef 2.1-10; Jo 3.14-21
18/03: 5º Domingo Quaresma
Sl 119.9-16; Jr 31.31-34
Hb 5.1-10; Mc 10.(32-34)35-45
25/03: Domingo Ramos
Sl 118.19-29; Zc 9.9-12
Fp 2.5-11; Mc 14.1-15.47

ATUALIZAÇÕES


Irmãos “retornando”: Estamos super felizes e damos as
boas-vindas ao casal Tarcísio e Agnes, membros de nossa
congregação, que depois de um período de dois anos na
China estão retornando ao Rio de Janeiro e ao convívio
de nossa igreja. Desejamos uma abençoada readaptação a
eles e celebramos a bênção de tê-los junto de nossa
família cristã



Irmãos se “despedindo”: por outro lado, nos
“entristecemos” com a necessidade de nos despedir do
casal Felipe e Letícia Nonato, que devido a transferência
do Felipe para a Faculdade de Ribeirão Preto passarão a
viver naquela cidade. Apesar do pouco tempo que
estiveram conosco, tocaram a todos nós com seu
companheirismo, serviço e dons. Entendemos que essas
situações fazem parte de nossa peregrinação cristã, e os
abençoamos sua na partida, com todo carinho. Quem
sabe um dia eles voltam, não é verdade?







Notícia Histórica para a CELCR: Outro motivo de
celebração para nossa congregação é o ingresso no
processo seletivo do Seminário Concórdia do 1º membro
da Cel Cristo Redentor: Trata-se do jovem André Nimer,
quem depois de refletir e aconselhar-se, decidiu por
começar o processo. Ele se preparará durante o ano de
2018, à distância, realizando estudos e exames do
Seminário Concórdia, sob a tutoria do Pastor Tardelli, e
ao fim do ano fará as provas finais no Campus, em São
Leopoldo. Se Deus permitir, a partir de 2019, teremos
um membro nosso se preparando para ser pastor da
Igreja. Ore por ele e estimule-o nesta decisão. “Essa
palavra é digna de todo crédito: Se alguém aspira o
pastorado, excelente obra almeja” 1 Timóteo 3.1



Confirmação: Estamos começando uma nova turma de
instrução de confirmandos. As aulas acontecerão duas
vezes por mês (2º e 4º sábado, das 8h às 9h30), na igreja,
com o Pastor / Emiliano. Fazem parte deste grupo a
Lívia e a Sara. Se alguém souber de adolescentes de 11 a 13
anos que desejam confirmar a fé batismal, estudar as
doutrinas cristãs e se prepararem para participarem da
Santa Ceia, avisem a gente.



Planejamento 2018: Estamos no processo de planejar as
atividades e projetos para este ano. Se você tiver alguma
ideia, em qualquer área de ação da igreja, compartilhe
conosco. Adoraríamos contar com sua opinião.



Grupos de Estudo Bíblico: Uma das tarefas primordiais
de uma igreja Cristã é o estudo e aprofundamento da
Palavra de Deus. Nesse sentido, gostaríamos de envolver
a todos em pequenos grupos nos lares / bairros, de
acordo a disponibilidade, interesse e localização
geográfica de cada um. Ano passado começamos na
Barra (famílias); Botafogo (Mulheres) e
Vidigal/Leblon/Gávea (Famílias). Neste ano
intencionamos começar em Copacabana (Casais) e
estamos buscando novas famílias / lares que possam
hospedar o encontro. Pode ser mensal ou bi-mensal. É
também uma ótima oportunidade para convidar amigos
para conhecer a fé cristã. Fale com o pastor.



Cultos nas Férias do Pastor: Parabenizamos e
agradecemos nossos irmãos que serviram a Deus e à
igreja conduzindo os cultos em janeiro/fevereiro:

Mateus, Thomas H., Paulo, Helena, Jorge, Guilherme;
Emiliano e Daiana. Vocês foram demais!!!

Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo
contendre.

EM NOSSAS ORAÇÕES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam
AÇÃO
DEnonummy
GRAÇASnibh
: euismod tincidunt ut laoreet
magna
aliquam
erat volutpat. Lorem ipsum dolor
* Bdolore
ATIZADO
TOMÁS
;
amet, consectetuer
adipiscing
elit, sed
diam ;
* Tsit
RANSFERÊNCIA
FACULDADE
FELIPE
NONATO
nonummy
nibh
euismod
tincidunt
ut
laoreet
dolore
* COMEÇO FACULDADE EMILY;
magna
aliquam
erat
volutpat.
Lorem
ipsum
dolor
sit
* APROVAÇÃO RESIDÊNCIA MÉDICA E NOIVADO: BÁRBARA
;
amet,
consectetuer
adipiscing
elit,
sed
diam
nonummy
* OPORTUNIDADE TRABALHO E MUDANÇA: FELIPE GERHKE;
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
* Rnibh
ETORNO AO RIO DE JANEIRO: AGNES E TARCÍSIO;
aliquam erat volutpat. Epsum factorial non deposit quid
* ABENÇOADA TRANSIÇÃO E ADAPTAÇÃO TRABALHO: TOMÁS REIS
pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla
congolium sic ad nauseum.
Souvlaki
ANIVERSARIANTES
MARÇO
: ignitus
carborundum
e
pluribus
unum.
Defacto
lingo
est Eigpay
DÉBORA FERREIRA (03); GUILHERME BELING
(07);
DUARDO (08)
atinlay.
Marquee
selectus
non
provisio
incongruous
RAFAEL LUBIANA (10); PASTOR TARDELLI (11);
feline nolo
contendre.
NATÂNY
MARGRAF
(15); PRISCILA BUSS (17);
PAULO ROBERTO WELZEL (18), NINA VOSS (21);
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
ANDRÉ NIMER (26); EMILY MATTE (27);
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
CÍNTIA
OSKINSON (27).
doloreHmagna
aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam. Souvlaki
ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est
igpay atinlay. Marquee selectus non provisio
incongruous feline nolo contendre.

SAÚDE:
NOAMI (MADRASTA DIANI);
LUIZA (FILHA THALITA E FELIPE);
NASCIMENTO MATIAS (FILHO EMILIANO E RAFAELA);
JÔ;
DONA ÍRIS (MÃE MARLA);
MARIA DE LOURDES REZENDE (MÃE DA BETH O.);
PASTOR NESTOR WELZEL;
VERA LÚCIA MACEDO;
OUTRAS NECESSIDADES:
* MEMBROS FORA DO PAÍS E SUAS FAMÍLIAS;
* TRABALHO AOS QUE ESTÃO BUSCANDO;
* LUTO: FAMILIARES RONÍ0; FAMLILIARES OLGA
ANA MANGANI

