Informativo
Fevereiro 2015

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

Destaques de
Fevereiro

Quaresma e a Cidade
Saudação Pastoral

Sexta, 6 – 19:30hs
Reunião Diretoria
Quinta, 12 – 8:30hs
Reunião Ação Social: 450
Anos do Rio de Janeiro
Quarta, 18 – 19:30hs
Culto Quarta-feira de
Cinzas / Quaresma
Sexta, 27 – 19:30hs
Churrasco dos Homens
Sábado, 28 – 18:00hs
Culto Jovem - Tijuca

Estimados irmãos e irmãs da CEL CR!
Graça e paz!
Este é o primeiro informativo do ano de 2015. Queremos
reforçar a saudação de que todos tenham um ano
abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus!
Neste mês de fevereiro, assim que terminar o carnaval,
começamos o tempo da Quaresma, com a Quarta-feira de
Cinzas. Tradicionalmente, as igrejas cristãs, aproveitam
estes 40 dias antes da Páscoa para refletirem nas
disciplinas espirituais do cristão. É o que estaremos
fazendo em nossos cultos dominicais (a partir do dia 22) e
também nas quartas-feiras (a partir do dia 18).
Também aproveito para convidar-lhes para a escola
bíblica, todos os domingos, 9:30hs. Estaremos estudando
nas próximas semanas sobre a Missão de Deus na
cidade. Será uma ótima oportunidade para Deus
capacitar-nos como igreja e como cristãos a entender o
universo urbano no qual estamos inseridos, bem como
ajustar nossa postura para melhor testemunharmos o
evangelho!
Um abra
Pastor Tardelli Voss

Destaques Calendário:
1º Semestre 2015
No começo deste ano, enviamos por e-mail
o calendário da Congregação para 2015.
Gostaríamos que todos se familiarizassem
com ele, para que, dentro das possibilidades
de planejamento, possamos guardar as
principais datas, evitando assim conflitos de
programações. Abaixo alguns destaques do
1º semestre, a partir do mês de março,
lembrando que algumas datas poderão
sofrer alterações e que algumas atividades
(jovens e ação social, especialmente) ainda
serão agendadas:

Sábado, 14/3, 17hs:
Café das Mulheres
Sexta, 27/3, 19:30hs:
Churrasco dos Homens
Sábado, 28/3, 18hs:
Fórum Social – Igreja Libertas
Domingo, 29/3, 9:30hs:
Assembléia Geral
Sexta, 3/4, 10:30hs:
Culto Sexta-Feira Santa
Domingo, 5/4, 10:30hs:
Culto de Páscoa
Sábado, 11/4. 8hs:
Conselho Distrital – Belford Roxo
Domingo, 12/4, 10:30hs:
Culto de Aniversário &
Churrasco da Família CELCR
Terça, 21/4, 8hs:
ERPED – IELB - Realengo
Sábado, 25/4, 10hs:
Brechó
Sexta, 1/5. 8hs:
Encontro Distrital Famílias - Tijuca
Sábado 16/5, 17:hs:
Café das Mulheres
Sexta, 29/5, 19:30hs:
Churrasco dos Homens
Sábado, 30/5, 18hs:
Culto Distrital Jovens – Nova Iguaçu
Sábado, 13/6, 8hs:
RAL Servas
Sexta, 25/6, 19:30hs:
Churrasco dos Homens

Imersão na Missão Urbana
Foi realizada aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 26 de
janeiro a 1º de fevereiro, a “Imersão na Missão Urbana”
(IMU), uma oportunidade criada pelo recém-formado
Centro de Treinamento Missionário [CTM] de nossa
congregação, em parceria com o Distrito Rio de Janeiro da
IELB (DRJ) e o Seminário Concórdia, que visou oferecer
para estudantes de teologia uma experiência de vivência,
reflexão e treinamento acerca de missões urbanas.
O nosso objetivo foi o de contribuir com a nossa querida
IELB, estimulando a nova geração de futuros pastores a
expandirem seus horizontes ministeriais e a se apaixonarem
pelo pastorado na cidade, enfatizando a importância da
missão urbana e equipando-os com conhecimentos,
habilidades e bagagem úteis que irão ao encontro do
aprendizado teológico que recebem em nosso Seminário.
Participaram conosco 6 estudantes: César Delgado, Giovani
Immich, Saulo Bledoff, Jhones Khoeler, Natanael Rocha e
Ozéias Wendler, acompanhados do Diretor do Seminário
Concórdia, Pastor Leonério Faller. Todos testemunharam
que foram muito abençoados com o programa e muito
agradeceram à nossa congregação, no culto do domingo
passado. Deixaram saudades. Também estiverem presentes
alguns Pastores do Distrito que, da mesma forma,
registraram gratidão e satisfação ímpar pelo aprendizado e
pela importância deste projeto.
A Imersão na Missão Urbana nos deu bastante trabalho e
requisitou sacrifício e investimento. Agradecemos toda a
ajuda recebida de nossos membros e louvamos a Deus por
abençoar-nos tão generosamente!

Notícias &
Atualizações //
da nossa querida
Igreja CEL CR
Administração: Sala Multifuncional.
A sala multifuncional (antiga garagem) foi concluída e já inaugurada! Agradecemos a todos que contribuíram
financeiramente na campanha que realizamos e também aos que ajudaram na obra com seus talentos e mãos. Como
também foram comprados sofás-bicamas, ar-condicionado e bens necessários, tivemos que investir um pouco além do
previsto. Também faltam alguns detalhes, especialmente para preparar a sala para a Escola Dominical Infantil. Por isso,
se você ainda quiser fazer uma doação para o projeto, será muito bem-vindo!
Administração: Orçamento e Desafio Financeiro de 2015
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. No final de
2014 estudamos o que a Bíblia ensina sobre a mordomia cristã e sobre como deve ser a nossa oferta (proporcional aos
rendimentos, regular - semanal ou mensal), em resposta à graça de Deus, de forma agradecida e generosa. Também
estudamos sobre nossas necessidades e planos para a congregação. Chegamos à conclusão que, para
honrar os nossos compromissos e executarmos os projetos planejados para 2015, precisamos aumentar os
nossos ingressos anuais em aproximadamente 50% - dos atuais R$ 118.057,00 para R$ 173.400,00.
Ou seja, nosso desafio mensal para 2015 é R$14,450.
Quase 20 famílias já aceitaram o convite para participar deste incremento. Muito, muito obrigado!
Se você ainda não refletiu sobre esta proposta, por favor, faça-o, em oração diante de Deus.
Se você ainda tem dúvidas, por favor, fale com o pastor ou com a coordenadora de finanças (Vera) ou com
qualquer membro da diretoria. Desejamos que a nossa relação financeira seja séria e transparente.
Ação Social:
Dia 12 de fevereiro, às 8:30hs, na CEL da Paz, Tijuca, nos reuniremos com
pastores e coordenadores de Ação Social das congregações do Rio de Janeiro,
para planejar uma ação conjunta de serviço social, inspirada no amor de Deus
e no aniversário de 450 anos da nossa cidade. Se você puder participar, fale
com a Helena ou com o pastor.
Adoração: Cultos nas Quartas-feiras
A partir do dia 18 de fevereiro, voltaremos a ter cultos nas quartas, às 19:30hs,
especiais de Quaresma. A temática será a mesma do domingo. Lembramos que
estes cultos no meio de semana são uma iniciativa que visa alcançar nossos
membros e amigos que, por uma razão ou outra, não podem estar no culto do
domingo.
Ensino:
Urgente: Estamos recrutando professores de Escola Dominical Infantil, para
servirem neste importante ministério num sistema de rodízio. Fale com o
Emiliano.

CEL Cristo Redentor
Rua Santa Clara, 307
Copacabana – Rio de Janeiro
www.igreja-cristoredentor.org.br
tel.: (21) 2542-1867
Pastor Laerte Tardelli Voss
pastor@igreja-cristoredentor.org.br
tel.: (21) 98460-9031

Em Nossa Oração:
Seja feita a Tua vontade
Ação de Graças:
* Conclusão da Imersão na Missão Urbana
* Férias Laborais e Escolares / Visitas familiares / Viagens em
segurança
* Aniversário de Casamento: Pastor Nestor e Vera Welzel
Sergio e Margareth Rittmeyer
* Batizado do Benjamin
Aniversariantes Janeiro / Fevereiro:
Fernanda Karg
Edilson Frühauf
Adelaide Becker
Luis Carlos Vasco
Míriam Starosky
Victor Radosch
Maria H Radosch
Helena Welzel
Ciro Becker
Cesarina Barros
Alex Azevedo (Lequinho)

05/01
06/01
07/01
09/01
22/01
31/01
08/02
14/02
20/02
26/02
26/02

Saúde:
Marli (irmã do Pr. Egon); Dona Cunicunda; Jorge (amigo do
Emiliano - com câncer); Fernanda (sobrinha Solange S.); D.
Neide (avó da Helena); Heitor; Renata; Ana Maria; Teresinha;
Vanessa; Maria e Raul; Jaqueline; Odilza; Denise; Celina e
Maria Gorete.

+ Fotos dos nossos últimos
eventos (Cantata de Natal,
Programa de Natal no Lajão, Culto
de Natal, Batizado Benjamin e
Imersão na Missão Urbana):
www.facebook.com/
celcrcopacabana

