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Reflexão Pastoral
Combate ao fanatismo religioso
Domingo passado em minha mensagem sobre atitudes
genuínas de fé, mencionei o exemplo de um amigo chamado
Ronilso Pacheco, carioca, estudante de teologia da PUC e
colaborador da ONG Viva Rio. Contei durante o sermão que
quando o Ronilso soube do ataque sofrido pela menina
carioca do candomblé, realizado por supostos “cristãos”, em
nome do nosso Deus, e apoiados pelo nosso livro sagrado,
ele se manifestou nas redes sociais com uma espécie de
desabafo e pedido de desculpas. O texto chegou até a vítima
e a sensibilizou. O texto chegou também a um monte de
gente, e provocou uma reflexão. Compartilho com vocês:
“TODOS NÓS, EVANGÉLICOS, APEDREJAMOS UMA
MENINA DE 11 ANOS.
Não me levem a mal, mas essa história de que a agressão
sofrida pela menina CANDOMBLECISTA de 11 anos, foi um
caso isolado e que não devemos generalizar se referindo a
todos os evangélicos, é o mesmo que agredi-la pela
segunda vez, agora, dizendo que “nós não temos nada com
isso”. Mas nós temos. Se sou evangélico, sou, de certa
forma, responsável. Se você é evangélico, você é , de certa
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Continuação da Reflexão
forma, responsável. Quem atirou aquela pedra fomos nós.
Quem atirou aquela pedra foi cada uma das nossas igrejas
que faz uma semana de sermões sobre a igreja perseguida,
como se apenas cristãos fossem perseguidos no mundo,
mas se cala diante da demonização das religiões de matriz
africana, do nosso lado, na nossa vizinhança.
Quem atirou aquela pedra foi cada líder, cada pastor, que
vai fazer de conta que isso não aconteceu, e no próximo
domingo vai pregar sobre qualquer coisa, menos exortar os
seus membros sobre o pecado do preconceito e da
intolerância. Porque nossa cultura evangélica é arrogante e
presunçosa, à revelia das boas convivências, familiares e
afetivas, que às vezes resistem as diferenças religiosas.
Das nossas escolas dominicais aos nossos sermões,
passando pelos nossos seminários e missões, em muito do
que temos feito permanece a desqualificação da religião do
outro. Nesse sentido, nós apedrejamos uma menina de 11
anos. Isso não é um fato isolado não. Isso é prática
recorrente. Então, se nós não queremos apedrejá-la
novamente, nós temos que reconhecer que nossa índole de
tolerância é na verdade intolerante, excludente, competitiva,
maldosa. Esse nosso evangelho tem negado o Evangelho.
Deveríamos lhe pedir publicamente perdão, abraçá-la, expor
a solidariedade. Nós deveríamos lavar os pés desta
menina.”
Estimados leitores:
Podemos concordar ou não com a autocrítica feita pelo
Ronilso. O que não podemos é deixar de pensar e repensar
este assunto, pois ele não só é atual e presente em nossa
sociedade, como tem muito a ver com nossa postura
missionária cristã no mundo. Já falei sobre a perseguição
que nós cristãos sofremos, em outra ocasião. Neste mês,
achei oportuno conscientizar sobre o outro lado. Deixo o
pedido para que oremos pelos que sofrem perseguição e
pelos nossos “irmãos” que estão exercendo a fé cristã de
forma radical e fanática.
Obs.: O assunto merece ser ampliado. Se alguém quiser
conversar sobre o assunto, estou à disposição para
dialogar.

Bem-Vindos
Novos Membros!
Estamos muito felizes em receber e
dar boas-vindas aos novos
membros de nossa congregação.
São eles:
Profissão de Fé:
Eliane Martins
Victor Radosh
Kyoharu Tyba
Stefânia Tyba
Enzo Tyba
Agnes Tyba (batizada em junho)
Jucicleide Silva
Por transferência:
Vera Olga Andrade
Victor Hugo Andrade
Daiana Schuler
Pedro Schuler
Lucas Schuler
Jorge Huff
Estes irmãos e irmãs serão
recebidos oficialmente como
membros da CEL Cristo Redentor
no culto deste domingo 5 de julho.
Assegure-se de cumprimentá-los e
de dar-lhes boas-vindas!
Após o culto teremos um
churrasco de confraternização.
Traga uma salada para
acompanhar a carne e almoce com
a gente.

Atualizações da Congregação
Ação Social: Parceria com a Associação
Futuro Legal: Neste mês de julho estaremos mais uma
vez servindo e abençoando nossos vizinhos no Morro dos
Cabritos. Amanhã, sábado, estaremos presentes numa
oficina sobre Direitos Humanos. No fim de semana do dia
18 e 19, contribuiremos com o Arraiá e na segunda dia 27,
organizaremos uma tarde de oficina de hiphop para os
adolescentes e contação de histórias para as crianças. Além
disso, doamos R$1000 para as obras de reformas no local.
Administração: Reforma no Salão: Conforme
anunciamos mês passado, estamos nos preparando para a
reforma de ampliação do nosso salão de culto, possibilitada
graças à uma generosa oferta recebida. O início da obras
está previsto para o dia 03.08.2015.
Comunhão: Grupos de Afinidade / Corrida e
Caminhada na Lagoa: Dois sábados por mês (em julho,
nos dias 4 e 18) um grupo de amigos de todas as idades se
encontra para caminhar ou correr na Lagoa Rodrigo de
Freitas. Todos bem-vindos! O encontro é pontualmente às
8:00hs, em frente ao Clube Caiçaras. Fale com a Cíntia.
Comunhão: Grupos de Afinidade / Futebol:
Sexta-feira, 17h, em Botafogo. Fale com o Pastor.
Missão: Igreja na Barra: Começamos no mês
passado cultos na Barra da Tijuca para servir os luteranos
do distrito que residem na zona oeste da cidade e para
alcançar mais pessoas com o Evangelho. Tivemos 30
pessoas presentes! Ficou agendado o 4º sábado de cada
mês. Em Agosto, o culto será no sábado 25, as 20h, no
Condomínio Verano Rio 2, na rua Franz Weissman, 410. O
grupo também se reúne um sábado por mês, às 10hs para
estudo bíblico. Fale com o pastor se você se interessa pelo
projeto ou tem conhecidos que poderiam ser convidados.

Centro de Treinamento
Missionário - IMU
Como talvez seja do
conhecimento de vocês, nossa
congregação está colaborando
com a missão da Igreja
Luterana através da criação e
desenvolvimento do Centro de
Treinamento Missionário
(CTM), aqui em Copacabana. A
ideia tem sido divulgada e
apoiada por várias lideranças
no Brasil.
Entre 26 de julho e 3 de agosto,
teremos a oportunidade de
receber 8 estudantes de
teologia (formandos) do
Seminário Concórdia + o
Vicepresidente de Expansão
Missionária da IELB, Pastor
Geraldo Schuler, em nosso 2º
evento “Imersão na Missão
Urbana” (IMU). O Pastor
Geraldo será o palestrante da
Escola Bíblica e pregador do
culto do domingo dia 26.
Fale com o Pastor Tardelli ou
Heliete para saber como você
pode ajudar na Semana da
Imersão.
A

CEL Cristo Redentor
Amar a Deus. Amar o próximo.
Confessar a Cristo. Fazer Discípulos
Rua Santa Clara, 307 - Copacabana
www.igreja-cristoredentor.org.br
www.facebook.com/celcrcopacabana
tel.: (21) 2542-1867
Pastor Tardelli Voss

EM NOSSAS ORAÇÕES
Campanha para
pagamento do empréstimo
da IELB para as obras:
A nossa congregação tem sido muito
abençoada desde a sua fundação, já
possuindo, com apenas 8 anos de existência,
a sua sede própria em Copacabana. Até
agora, além das doações recebidas para a
compra do imóvel, os seus membros
colaboraram, de forma significativa, com
doações para as reformas que foram
realizadas.
Porém, para a completa realização destas
obras, foi necessária a tomada de
empréstimo junto à IELB, ao longo do ano
de 2013, no valor original de R$ 140.000,00.
Agora, no mês de junho de 2015, iniciamos
o pagamento deste empréstimo, no valor
atualizado de R$ 1.800,00 por mês.
Nós não temos recursos das nossas
contribuições mensais regulares para fazer
frente a esses pagamentos. Um dos nossos
membros, já se dispôs a pagar os primeiros
R$ 2.000,00. Seguindo esta bonita iniciativa,
a diretoria decidiu fazer a seguinte
campanha: cada mês precisamos pagar 4
cotas nominais de R$ 450,00. Vocês poderão
participar desta campanha doando uma cota
de R$ 450,00, duas, três, quatro ou quantas
vocês assim o desejarem. Com a sua doação,
colaremos uma fitinha sobre as respectivas
cotas, afim de que possamos, ao longo do
tempo, ir preenchendo todo o painel.
Certamente, com a ajuda de todos,
superaremos mais este desafio!
Veja o painel dos pagamentos mensais

Aniversariantes Julho:
Heliete Reschke (07); Janeta Roos (07); Emiliano Starosky (09);
Débora Macedo (09); Serginho Rittmeyer (13); Thomas Reis (15); Ana
Mangani (26); Natalie Roll (31)

Saúde:
Solange Werner (segue em recuperação); Liane Auel; Ione
(hospitalizada); Roní (retorno câncer); Napoleão (diagnóstico
preocupante); Paulo (irmão Heliete); Bertoldo (irmão Janeta); Roberto
Dias (Câncer); Heloísa (irmã Sérgio); Eliane e Thalita (gravidez);
Pastor Egon Starosky (recuperação cirurgia).

Outros Motivos:
Geraldo e Família; Luis Carlos Vasco (trabalho); Congregações
Vacantes Distrito; Cláudia Hartleben (prima do Leonardo que está
desaparecida, em Pelotas); enlutados (Ciro e Adelaide).

Ação de Graças:
Batizado Vicente Ebling; novos membros; Ana (trabalho); alta da
Solange Werner; Rafaela Sjlender (recuperação de cirurgia);

