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NINGUÉM NASCEU COMO JESUS
Reflexão para o Tempo de Advento e Natal
Começamos no domingo passado, com a entrada do período do ver com isso?
Advento, uma série de reflexões para o momento de Escola Bíblica
As opções de respostas espirituais e ideológicas são várias. Quase
e Pregações chamada Ninguém Nasceu como Jesus. Ela é parte de
todas centradas no ser humano. Faça você acontecer. Se não der,
uma trilogia e será sucedida oportunamente pelas sequências
tente algo novo. Menos uma. Tem uma que fala de uma
“Ninguém Viveu como Jesus” e “Ninguém Morreu como Jesus”.
espiritualidade centrada em Deus e no seu amor por nós. Num
Estão inspiradas nos livros do Pastor Presbiteriano Eber Lenz Deus que não é líquido, mutável, passageiro. Num evento e numa
César. O foco está na unicidade ou singularidade de Jesus. O
pessoa que não aconteceu ontem. É definitivo. E é boa notícia.
objetivo é celebrar e refletir sobre o Natal em sintonia com sua
Jesus Cristo. Somente Ele pode pôr cimento na liquidez. Ele é o
riqueza de significado e bênção.
Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim
Vivemos uma época maravilhosa e, ao mesmo tempo, muito difícil. (Apocalipse 22.13). O divisor de águas para a história da
Por suas características, convencionou-se identificá-lá como póshumanidade, a resposta para todas as mazelas e necessidades
moderna. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, preferiu a humanas.
expressão modernidade líquida, que hoje é predominante nos
meios acadêmicos. Os conceitos, os valores e as relações humanas Ninguém nasceu como Jesus.
são líquidos, isto é, fluidos, mutáveis, passageiros. É verdade que Ele já existia antes de nascer. Ele quiz nascer. Ele pediu pra se
neste contexto, a humanidad fez grandes progressos. Mas também é encarnar, mesmo que isso significasse um troca sacrificial. Por
verdade que isso se tornou uma tirania. Pressionados a abandonar amor a vocês e a mim.
verdades e tradições, obsecados com a novidade e com o atrativo
Deus preparou tudo. Seu nascimento não se deu por acaso. Foi na
que não dura muito, vamos abandonando princípios e nos
plenitude do tempo (Gálatas 4.4), cumprindo exatamente profecias
amoldando ao “espírito do nosso tempo e “ao curso do mundo”.
antigas, entrando num mundo e numa história cuidadosamente
Muitos já se deram conta da tirania do líquido e se sentem cansados orquestrados por Deus.
da novidade, da rapidez, da falta de compromisso e da mudança de
E as circunstâncias... o precursor, a virgem grávida, o pai
conceitos. Cansados de relacionamentos porosos. De vídeos virais.
decepcionado, a mangedoura, os visitantes, a família refugiada.
Onde encontrar orientação, nexo e consolo? E o que o Natal tem a Cada nascimento é especial. Mas ninguém nasceu como Jesus.

EM NOSSA
ORAÇÃO

Ação de Graças:
Gravidez: Natany
Formatura: Bárbara Gehrke
Reformas Templo
Pastor: admissão ao mestrado
Promoção: Felipe Gehrke
Proteção divina: Eduardo; Remi;
Maria.
Conclusão Radioterapia: Solange
Estagiário e novos Pastores no DRJ
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Pedro Vítor Santos (15)
Betina Rittmeyer (24)
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Saúde:
Solange Werner (plena
reabilitação)
Roní (retorno câncer);
Paulo (irmão Heliete);
Jô (esposa Pastor Rudi Zimmer);
Edna (câncer)
Pastor Claudio Geisler;
Heitor (amigo família Rittmeyer);
Edilson (amigo Flávio);
Luísa (filhinha Thalita e Felipe)
Hélio (vô da Cíntia e da Cibele)
Marieli (amiga Eliane – leucemia)

Outras necessidades:
* Membros Fora do País e suas
famílias:
Émille, Fernanda, Lorena e
Henrique, Felipe.
* Trabalho: Jason Ibra

SIMPÓSIO REGIONAL
DE MISSÃO
Nos dias 06 e 07 de Novembro de
2015, nossa congregação teve o
privilégio de organizar o Simpósio
Regional de Missão (Srm 2015), em
Copacabana. O evento reuniu mais de
100 pessoas dos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul e do Distrito
Federal.

inquietações”, observou o Prof. Anselmo
Graff, coordenador do Centro
Internacional de Treinamento Missionário
do Seminário Concórdia, nosso parceiro
no evento.
Concordamos com ele, em nossa
avaliação. Cremos que foi um encontro

muito proveitoso para a igreja, com um
debate saudável sobre missão urbana,
uma assunto tão importante para uma
igreja que quer praticar seu lema de
Cristo Para Todos. Agora é colocar em
prática o aprendizado.

O Simpósio de missão é uma das
Sob o tema "A Missão e a cidade", os
estratégias do nosso recém formado
participantes debateram os seguintes
Centro de Treinamento Missionário, o
qual foi batizado com o nome de “Pastor
tópicos: A Teologia e a Missão; A Igreja
Nestor Welzel”. A ideia é um encontro
e a cidade; O Pastor e a cidade; O
Cristão e a cidade; e O Reino de Deus anual para o desenvolvimento de estudos
e compartilhamento de teoria e práticas
e a cidade.
missionárias, saudáveis e efetivas, no
“Exegeses bíblicas, sistemáticas e contexto urbano, visando contribuir com o
confessionais continuam sendo movimento missional na Igreja Luterana.
necessárias no campo de pesquisa
O próximo Simpósio de Missão Urbana
teológico, mas uma exegese urbana,
que organizaremos acontecerá nos dias
que faça uso, inclusive, de outros
25 e 26 de Novembro de 2016, em
saberes e de outras perspectivas,
Copacabana e teremos como parceiros a
também está sendo uma demanda
Sociedade Bíblica do Brasil. O enfoque
urgente, na medida em que isso nos
será sobre o campo missional a nossa
ajude a conhecer e estudar estruturas
volta. Quem são as pessoas que estão
e seres humanos que fazem parte
diante de nós e nossas igrejas para
desse campo de missão urbanizado.
serem alcançadas com o Evangelho e
Este evento foi uma produtiva e
como fazê-lo.
significativa ação em direção a uma
Marque a data no seu calendário. Sua
exegese urbana e suas decorrências,
ajuda e participação será muito bempois ouviu pastores, líderes leigos e
vinda!
missionários em suas alegrias e
.

VOLTA PRA CASA
Depois de quase 4 meses abençoados
no Hotel Golden Tulip, no Leme, nossa
congregação pode fazer sua volta ao seu
templo e deparar-se com um local
ampliado e reformado. A foto ao lado é
do segundo culto realizado no novo
espaço, semana passada. De lá pra cá, o
teto já ficou pronto. Nos próximos dias
teremos um telhado na entrada. Outras
melhorias (banheiro novo, cozinha, piso,
portas, sistema de acesso para a escada,
som, iluminação, etc.) serão realizados,
de acordo a disponibilidade de recursos.
Fale com a diretoria para trocar ideias e
para saber como ajudar.

REFORMA CONCLUÍDA &
REFORMA EM ANDAMENTO
Quando os reformadores protestantes desencadearam o movimento quanto vai custar, como vamos pagar. O assunto “obras” ocupa um
de renovação da igreja no século XVI, um princípio os norteou e lugar quase que permanente na agenda das reuniões, e uma conta
ficou de legado para as gerações posteriores. A igreja foi regular no relatório e orçamento financeiro. As reformas se
reformada, mas deve continuar se reformando. Já falamos sobre concluem e, quando se vê, já estão em andamento novamente.
isso, em estudos e reflexões. Recentemente debatemos sobre este Tudo com muito amor. Não sem debate, sem contrapontos. Mas
ponto de vista, na série “A igreja fora da caixa”. Hoje, pego sempre dentro de um espírito de crescer e melhorar, para abençoar
emprestado este conceito para aplicar à outra situação: as reformas mais e melhor. É isto o que tenho testemunhado.
físicas de nossa propriedade.

Não sou um líder com experiência nesta área. Muitas vezes, sinto

Não estive aqui nos primeiros e fundamentais anos da CEL Cristo que não estou sendo útil o suficiente, mas não posso fazer muito
Redentor. Fui agraciado em chegar para pastorear um grupo de mais, não é o meu dom. Me limito a dar um sugestão aqui e ali, a
cristãos já solidificados, cheios de sonhos e planos. Entre eles, o de solicitar ofertas e doações e a aconselhar a que não nos
ter uma casa de oração agradável, bonita e funcional. Que servisse endividemos mais do que nossa capacidade de solvibilidade. Ah, e
de oásis para o povo de Deus, para o pastor e sua família e também também me dedico a pensar o que fazer com tão precioso espaço
para os vizinhos e para quem quer que seja que Deus queira (sim, é um espaço cada vez mais precioso!). A como usá-lo de
chamar, como diz Pedro, no livro de Atos.
forma correta, sábia e eficaz para o reino e a missão de Deus.
Desde o momento que chegamos, em janeiro do ano passado, Por que estou compartilhando isso? Geralmente usamos o
temos a sensação de estar ouvindo batidas de martelos e sentindo informativo para relatórios e apelos práticos. Desta vez, quis
o cheiro de tinta fresca. O João e sua equipe já são “de casa” pra compartilhar mais da minha perspectiva pastoral sobre o assunto.
nós. E olha que muitas vezes nem são eles que realizam a obra, Tenham certeza que no que puder ajudar, farei tudo o que for
mas outros profissionais, ou até mesmo, não poucas vezes, possível para honrar vossos esforços, estimular e agradecer vossa
voluntários da própria congregação, que em algumas noites generosidade e dar o melhor conselho bíblico sobre a utilização de
trabalharam até o amanhecer, colocando uma porta no lugar, nossa igreja. Para o bem do próximo, para estar em sintonia com
consertando uma tomada... só pra deixar o ambiente pronto, limpo, nossa missão, visão e valores, para um templo que reflita o
decorado, para algum evento especial. Tudo com muito amor.
propósito de Deus (lugar de oração, perdão, justiça social e
Não foram poucas as reuniões e bate-papos que me vi incluído, hospitalidade), para glorificar a Cristo... igreja reformada, sempre
se reformando. Em todos os sentidos.
especialmente com a liderança, sobre o que fazer, como fazer,

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES
CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO REDENTOR
Castelo Forte e Cinco Minutos:
Temos disponíveis para aquisição
os devocionários “Castelo Forte
2015” e “Cinco Minutos com Jesus
2015” – estes dois últimos, livretes
tradicionais da Igreja Luterana que
trazem 365 mensagens diárias da
Palavra de Deus para serem lidas e
refletidas individualmente ou em
família, a cada dia do ano. Ótimos
recursos para sua devoção pessoal
ou familiar durante o ano.
Também ótimos presentes de Natal
para seus amigos. Para comprar,
fale com o Emiliano.
Notícias do Distrito: O distrito
luterano do Rio de Janeiro estará
reforçado para 2016. Com gratidão
a Deus recebemos a notícia de que
receberemos novos servos de Deus
para colaborar no trabalho em sua
missão aqui entre nós. A
congregação de Belfort Roxo
receberá um estagiário, o jovem
Lucas Pinz Graffunder. A ideia é ter
alguém auxiliando especialmente o
Conselheiro, pastor Hélio.
Certamente, em alguma
oportunidade o Lucas também
deverá estar conosco aqui em
Copacabana. As congregações de
Duque de Caxias e Campos Elíseos,
que estavam sem pastor neste ano
de 2015, receberão o formando do
Seminário, Timóteo Felipe Patrício.

CEL Cristo
Redentor
Rua Santa Clara, 307
Copacabana – Rio de Janeiro
www.igreja-cristoredentor.org.br
www.facebook/celcrcopacabana

Que o jovem pastor Timóteo possa
ser muito abençoado aqui no DRJ
e ser uma bênção para as referidas
congregações, bem como para
todos nós.
Batismo do Mateus:
No culto do domingo dia 20,
teremos o privilégio de
testemunhar o novo nascimento
do pequeno Mateus, filho da nossa
irmã Eliane e do Alex. Após o culto
celebraremos o momento com um
almoço, junto com a família
Programações de Natal:
Convidamos a todos para nossas
celebrações natalinas,
oportunidade de adoração a Jesus,
fortalecimento da fé e de
evangelização:
CANTATA DE NATAL, na praça
Afonso Pena: Sábado, 12, 18h
CANTATA DE NATAL, na Igreja
“Paz” da Tijuca: Domingo, 13, 19h
CANTATA DE NATAL, em nossa
igreja, em Copacabana: Sábado,
19, 20h
CANTATA DE NATAL, em nossa
igreja, na Barra: Sábado, 26, 20h

Feliz Natal
e um
Abençoado
Ano-Novo!

CULTO DE NATAL: Sexta, 25,
10:30h

Telefone: (21) 2542-1867
Pastor Laerte Tardelli Voss
pastor@igrejacristoredentor.org.br
tel.: (21) 99909-6098

Amar a Deus.
Amar ao próximo.
Confessar a Cristo, o
Redentor.
Fazer Discípulos.

