Informativo Celcr
Destaques Mês
Terça, 5/12, 14h30
GRUPO ESTUDO MULHERES
Casa dona Vera - Botafogo

Quinta, 7/12, 20h
APRESENTAÇÃO CORAL MPB
Sábado, 9/12, 18h
CANTATA NATAL
Praça Afonso Pena

Domingo, 10/12, 19h
CANTATA NATAL – CEL PAZ
Sábado, 16/12, 20h
CANTATA NATAL, CELCR
Domingo 17/12, 15:30h
GRUPO ESTUDO BARRA

Conta as Bênçãos
Na semana de Ação de Graças, fins de novembro, faço com
minha esposa um exercício espiritual familiar de contar nossas
bênçãos do ano. Dessa vez, numa planilha paralela, me pus a
contar as bênçãos específicas colhidas na e pela CELCR. Não
foi um ano isento de dissabores e desafios. Nem tudo o que
tentamos deu certo. Minhas expectativas pessoais gostariam de
ter avançado muito mais. Entendo que o trabalho na igreja é
sempre sob a cruz, com altos e baixos, mas não devemos
cultivar uma atitude de resignação. E a pausa para contar
nossas bênçãos e olhar nossas pequenas e grandes vitórias, as
quais creditamos tão somente à graça de Deus, nos permite
concluir o ano com esperança e com motivação para perseverar
no trabalho. Compartilho com vocês esta minha lista, lembrando
que ela é subjetiva, ou seja, tem muito a ver com minhas
percepções pastorais-pessoais, que podem ser diferente das de
vocês, e também lembrando que, certamente, muitas outras
bênçãos, visíveis e invisíveis, poderiam ter sido mencionadas:
I. Novos Líderes: especialmente novos integrantes da diretoria
que muito contribuíram neste ano, tanto em debates de alto
nível nas reuniões, como na elaboração de projetos em suas
áreas de ação;
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Continuação do artigo “Conta as Bênçãos”...
II. Comemorações dos 10 anos: não foi com toda a
pompa que pretendíamos originalmente, mas ocorreu
num bonito espírito de confraternização e gratidão;
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III. 5ª edição da Imersão Missão Urbana: apesar de
todo o trabalho que nos trouxe, ocorreu sem nenhum
imprevisto maior e com muito sucesso.
IV. Novos membros: Não alcançamos o número de
novos membros que tínhamos como meta, mas
aqueles que entraram na CELCR em 2017 estão
fazendo uma grande diferença no trabalho;
V. Grupos Estudo bíblicos: uma ideia que saiu do
papel! 3 grupos começaram neste ano: (Botafogo dona Vera; Barra – diferentes lares; Vidigal – Jô);
VI. Projeto Ação Social Espaço Sócio/Cultural: outra
ideia que saiu do papel e está engatinhando,
aproveitando o nosso espaço para servir à cidade;
VII. Música nos cultos: ganhamos um projeto de
banda, algo que a CELCR já teve no passado e tantas
boas recordações deixou em muita gente;
VIII. Grupos e eventos de Comunhão: menciono
especialmente quatro coisas: a) a ideia recente do
passeio a Paquetá, muito exitosa; b) o fortalecimento
do grupo dos homens (que existe a anos, mas que teve
um belo up em 2017); c) a concretização do grupo de
jovens, que vem se reunindo com boa freqüência,
ótimo convívio e com muito potencial; d) e a afirmação
do projeto de comunhão e missão de realizar almoços
festivos para datas importantes na vida de membros e
amigos da igreja;
IX. Bênçãos específicas para irmãos na fé: A
situação imigratória resolvida para os irmãos Jason e
Ronald, que foram acolhidos e encaminhados pela
CELCR, e o retorno de alguns irmãos ao convívio da
igreja;
X. Situação das Obras. Temos acompanhado a cada
ano as melhoras feitas em nosso espaço, e em cada
uma das fases, fizemos menção, notamos a diferença e
demos graças a Deus. Mas, talvez, após a colocação
do piso e dos acabamentos, de uma forma muito
especial, pudemos todos vislumbrar o quão belo está o
nosso templo multifuncional e o quanto avançamos.

Seguimos firmes e esperançosos em um 2018 cheio
de muitas novas bênçãos do Senhor!
Obrigado a todos que contribuíram em 2017!

Devocionais Quarta-feira:
Vésperas
Cultos Dominicais

Cultura, amizades,
ação social e evangelismo

Vozes Cariocas
Coral – Música Popular
Entrada: 1 kg alimento não perecível

Cantata Natal
Coral – Música Sacra; Teatro, Violinos

Especial Roberto Carlos
Juarez Pena & Músicos Convidados
Entrada: contribuição voluntária

“Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a
virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o
chamará Emanuel.”
(Isaías 7:14)

Em nossa oração:
SAÚDE:
Rafaela (gravidez do Matias); Diani
(gravidez) mãe do Leonardo; Noami Soares;
Dona Janetta; Jô; Edna; Humberto; Tininha;
Adriana; Íris; Leandro.
OUTRAS NECESSIDADES:
Emily Matte; Heleno e família;
membros da nossa igreja fora do país; irmãos
buscando trabalho.
AÇÃO DE GRAÇAS:
Formatura Thomas Reis (IME); Aprovação
em testes e exames finais de vários irmãos e
irmãs; recuperação Amanda.
ANIVERSARIANTES DEZEMBRO:
Maria Clara Azedo (01); Guilherme
Mendes (03); Carlos Felipe Benvenutti (04);
Rafaela Cabral Moreira (04); Thomas
Slubersky (07); Jô Silva (08); Stephanie
Marx Bamberg (09); Larissa Rodrigues
Vasco (10); Natalia Vasco (12); Pedro Vítor
Santos (15); Katia Fortunatto (19); Eduardo
Galvão (19); Betina Rittmeyer (24); Ivia
Nádia Kobs (27).

Atualizações // de nossa igreja:
Literatura Cristã: Castelo Forte e Cinco Minutos Ainda temos disponíveis
para aquisição os devocionários “Castelo Forte 2018” e “Cinco Minutos
com Jesus 2018”, que trazem 365 mensagens diárias da Palavra de Deus
para serem lidas e refletidas individualmente ou em família, a cada dia
do ano. Fale com o Emiliano ou o Pastor. O custo é de R$20.
Celebração Ministério Pastoral Pastor Nestor Welzel: Domingo, 10 de
dezembro, após nosso culto, celebraremos os 73 anos da formatura e
posterior ordenação de nosso querido pastor Nestor Welzel.
Convidamos a todos prestigiarem o momento e abraçarem ao pastor e a
sua esposa e companheira na missão, dona Vera.
Notícias do Distrito:
Comunicamos a chegada do pastor Martiniano Soares e de sua
família, que veio de Campo Grande, MS, para pastorear as
congregações de Nova Iguaçu e Belfort Roxo;
2. Comunicamos que em 2018, também teremos em nosso distrito
a presença do estagiário em teologia Moacyr Alves. Ele estará
sob a tutela do pastor Érisson Ferreira e atenderá Duque de
Caxias e Campos Elíseos;
3. Comunicamos a eleição do Pastor Tardelli para vice-conselheiro
do DRJ e do irmão Paulo Roberto Welzel para vice-líder leigo.
Eles estarão a serviço do distrito no quatriênio 2018-2022.
1.

Calendário / Programação 2018:
Estamos planejando nossas atividades para 2018.
Quaisquer sugestões são muito bem-vindas. Fale com
a diretoria ou com o pastor.
Situação Financeira CELCR:
Nos dois últimos meses nosso caixa sofreu dificuldades
financeiras importantes. Neste mês a diretoria estará
enviando uma carta com mais informações a respeito.
Adiantamos neste informativo nosso pedido para que
todos que se encontrarem abençoados por Deus neste
fim de ano não deixe de agradecer com suas ofertas.
A oferta mensal, regular e generosa
faz uma grande diferença em nosso
orçamento.

