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Atividades em Junho
6 - 19:30hs Diretoria
7 - 16:00hs Café Mulheres
13 - 20:00hs Barzinho - Jovens
14 - 8:00hs RAL – Nova Iguaçu
21 - 8:00hs Caminhada Jovens
Praia Copacabana
27 - 19:00hs Churrasco dos Homens
& das Mulheres (!)

CEL Cristo Redentor
Bem-vindos em nome de Jesus!
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) 984609031

#Pentecostes #Atos29
O seu lugar na missão de Deus // Pastor
Junho é o mês que a igreja cristã celebra a festa do
Pentecostes. Você conhece a história:
A história que começa com a ascenção de Jesus aos
céus e a vinda do Parákletos, o Espírito Santo. (Atos
1.1-11).
A história de 125 habitantes da antiga Israel, os
fundadores da igreja de Jerusalém (Atos 1.15). Alguns
pescadores, outros representantes do fisco, uma exprostituta e um revolucionário convertido, que não
tinham influência com César, nem amigos na cúpula do
templo... mas que mudaram o mundo com o amor de
Jesus. Como eles conseguiram fazer aquilo?
Graças a Lucas, nós sabemos. Lucas registrou as
histórias daqueles primeiros seguidores de Cristo no
livro de Atos. Você está convidado a mergulhar neste
livro, como nunca fez antes, e ver a obra de Deus se
expandindo. Você está convidado a ouvir os sermões
ecoando no templo, nas praças e nas casas. As águas
batismais respingando em famílias inteiras, as pessoas
recém salvas celebrando, as bocas famintas sendo
alimentadas, as portas se abrindo e os muros
discriminatórios desmoronando.
E você está sendo convidado para muito mais. Não só
Continua na página 2

#Pentecostes #Atos29 continuação…
reler o livro de Atos mas fazer parte dele, escrevendo o capítulo 29. O “Deus-em-ação” anunciado no livro de
Atos continua vivo. E que bom, pois o mundo em que vivemos está desesperadamente necessitado dEle. Estes
são tempos devastadores: 1,75 bilhão de pessoas são pobres, milhões são traficados como escravos e as
doenças pandêmicas devastam nações. A cada ano, cerca de dois milhões de crianças são exploradas pelo
comércio sexual no mundo todo. E, nos cinco minutos que você levou para ler este artigo, quase noventa
crianças morreram de doenças evitáveis. A perseguição religiosa continua com toda a força. Em mais de 50
países é proibido ser cristão. Há poucas semanas acompanhamos a condenação à morte, por causa da fé em
Cristo, de uma mulher, no Sudão. A violência está em cada esquina, e nem igrejas estão sendo poupadas. A
banalização das drogas, do sexo e da morte destrói famílias, todos os dias. E o que falar da tragédia espiritual?
Quantos, a cada segundo, não estão morrendo sem Jesus?
No meio de toda essa ruína, aqui estamos, a versão moderna da igreja de Jerusalém. Você, eu, e nossa vida
única, nossa chance de ouro. Somos a geração mais próspera de cristãos de todos os tempos. Somos
brilhantes, educados e experientes. Podemos viajar o mundo em vinte e quatro horas ou enviar uma mensagem
em milésimos de segundos. Temos a medicina mais sofisticada ao alcance das mãos. Temos amplos recursos.
Mesmo aqui na nossa congregação. Não somos muitos, é verdade, mas temos tanto! Os nossos silos estão
abarrotados. Deus nos abençoou com abundância. Vivência na igreja, experiência, dons, capacidades,
embasamento doutrinário, contatos, posses, posições, educação, cultura. Nós temos tudo o que é necessário
para fazer a diferença com o amor de Jesus, no nosso mundo, no nosso entorno, uma pessoa de cada vez.
Imagine uma manchete assim: “Igreja Luterana de Copacabana dá de presente ao Rio de Janeiro 450 horas de
serviço ao próximo”. Ou então, “Igreja Luterana Cristo Redentor lutando pela alfabetização dos adultos da
comunidade”. Ou quem sabe, “Cristãos Luteranos do Rio de Janeiro engajados no treinamento de novos Paulos,
Barnabés, Lidias, Priscilas e Áquilas”. Notícias assim, revelando uma igreja encarnada, não seriam bem-vindas?
Isso é Atos 29. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, não só no céu, mas aqui na terra. É para ser parte de
algo assim que você está sendo chamado. Convido vocês para conversar comigo a respeito. Convido vocês
para não perderem nenhum culto ou Escola Bíblica nestes meses de junho e julho, onde estaremos
examinando as histórias de Atos pelas lentes desta oração: “Faça de novo, Jesus. Faça de novo”. Um abraço.

Efésios 2.10
“Foi Deus quem nos fez o que somos agora; em nossa
união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos
as boas obras que ele já havia preparado para nós.”

Notícias // Vida da Igreja
Brechó “Bacana & Solidário”
No Sábado, 24 de maio, tivemos nosso primeiro brechó, e foi um grande sucesso. Não só pelo dinheiro arrecadado (mais de
R$1100), mas pelo tempo que passamos trabalhando juntos e pelo testemunho que deixamos aos vizinhos do bairro que
nos visitaram. Contamos 20 visitantes, que saíram falando bem da nossa igreja e pedindo para que repetíssemos a dose. É
o que nós queremos fazer, provavelmente no dia 19 de julho, por isso, por favor, comece a juntar novas doações e guarde a
data. Ainda não temos o projeto social que receberá o valor arrecadado, mas estamos neste momento conversando e
selecionando. Logo informaremos. Sugestões são sempre bem-vindas.

Sistema de Segurança
Mês passado, lançamos a Campanha “Projeto Segurança” que visa arrecadar recursos para a instalação de um sistema de
proteção de nossa igreja. Recebemos a visita de 6 empresas e nos próximos dias a diretoria definirá a melhor opção para as
nossas necessidades. Agradecemos a generosidade de todas as famílias e individuos que fizeram uma doação especial e
lembramos que, na medida em que não atingimos os recursos necessários, continuamos recebendo ofertas. A maneira mais
prática de se fazer é depositando ou fazendo uma transferência para a conta da igreja:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal / Agência: 2834 / Operação: 003 / Conta Corrente: 000418-3 /
Titular: Congregação Cristo Redentor / CNPJ: 09.435.755/0001-93
É muito importante que você informe à Coordenadora de Finanças, Vera Lúcia (verawam@uol.com.br) sobre seu depósito.

Ofertas Regulares
Lembramos também que você pode fazer a sua oferta/dízimo mensal através desta conta bancária da congregação acima
informada.

Banda & Coral
Temos a intenção de reativar a banda e o coral. Estamos buscando a melhor opção de data e frequência para os ensaios. Se
você gosta de servir a Deus através da música e quer fazer parte destes grupos, fale com o pastor.

Jovens:

Planejamos as seguintes atividades neste mês: Barzinho dia 13; Caminhada Evangelística na Praia dia 21;
Jantar na casa de um jovem dia 28. Em Julho, dias 25-27, acontecerá o Congresso Distrital dos Jovens.

Retiro de Líderes / Planejamento Estratégico:

Todos são convidados a participarem do
Retiro para planejar o futuro de nossa congregação. Será sábado, dia 2 de Agosto, começando às 10hs.

CAMINHADA EVANGELÍSTICA
Todos os jovens são convidados para uma ação evangelística, sábado
dia 21 de junho, pela manhã, na praia de Copacabana. Estaremos unidos
com os jovens e líderes do distrito, fazendo uma caminhada e entregando
um livreto da Hora Luterana. Ao final, nos juntaremos para um
piquenique. Em breve, mais detalhes...

Testemunho

Culto de Confirmação
Kétlen & Cindy

Tenho sido muito abençoado em nossa CEL CR ao
participar de atividades especiais que estão sendo
conduzidas pelo nosso Pastor Tardelli. Ele nos tem trazido
muitos e importantes ensinamentos através da Escola
Dominical aos domingos e dos Estudos Bíblicos (Cultos
Temáticos) às 4as feiras.
Na Escola Bíblica, o Pastor Tardelli, desde a sua chegada,
concluiu e fez uma revisão geral dos estudos de Atos dos
Apóstolos que havíamos iniciado no ano passado, sob a
condução do meu pai, pastor Nestor. Mas, o mais
importante, ao final, também estudamos o livro de Atos,
Capítulo 29. Vocês já estudaram este capítulo antes? –
olhem em suas bíblias. A compreensão deste capítulo e a sua
aplicação para mim, individualmente, e para nós, enquanto
congregação é de enorme utilidade! Nós ainda
aprenderemos muito sobre este capítulo.
Por outra parte, nos Estudos Bíblicos, o Pastor Tardelli tem
trazido temas especiais para o aprofundamento dos meus
conhecimentos bíblicos e para uma correta interpretação das
Escrituras Sagradas. Por exemplo, estudamos a Vida de Noé
e o Dilúvio. Antes, para mim, a história de Noé era um
simples relato de um homem fiel a Deus. Ao longo dos
estudos, consegui ter a visão da dimensão e a repercussão
que este Dilúvio teve na história de toda a humanidade e
principalmente no plano de Deus. Outra perspectiva –
fantástico!
Esta minha manifestação visa chamar a atenção de vocês
para as “descobertas” que estes estudos me proporcionam,
oferecendo-me capacitação para o testemunho cristão. Vale
a pena participar – vocês não vão se arrepender!
Por último, gostaria de dizer que não são estudos soltos sem
um objetivo. Não, eles estão incluídos na programação e no
planejamento que estamos elaborando para a nossa CEL CR,
fiel e coerente com os propósitos estabelecidos no projeto
original para esta nossa congregação – missão, missão e
missão.
PRWelzel

Nossas Orações
Saúde: Marli (irmã do Pr. Egon, internada em
Joinville); Ana Mangani; Pr. Egon Starosky; Kaíque
e Kamile (crianças da Rocinha sofrem de Ictiose);
Ana Maria; Edna; Vanessa; Maria e Raul; Roni;
Guilherme; Bia & Breno (gêmeos recém nascidos) e
Maria Gorete;
Outras Necessidades: Carlos Luiz
(fortalecimento); Felipe Tolentino, Miriam e Rafaela
Starosky, Serginho Rittmeyer (conclusão estudos) e
Anders & Anne (oportunidade laboral no Rio de
Janeiro); Nova Liderança da IELB; perdidos no Rioe
Emille (Alemanha)
Aniversariantes Junho: Gabriela Saller
Norenberg (01) e Vera Augusta
Welzel (14)

CAFÉ DAS MULHERES & RAL
Próximo sábado, 7 de junho, todas as damas têm seu encontro
marcado num Café, em Botafogo, para um bate-papo, convivio,
amizade e apoio mútuo. Participe com a gente. No sábado seguinte,
dia 14, iremos a Nova Iguaçu para o encontro de lideranças das
servas luteranas. Fale com o pastor se você gostaria de ir.

