INFORMATIVO

Igreja Luterana Cristo Redentor

Do Rio de Janeiro

JUNHO 2015

Destaques Junho

A Revolução da Toalha
Série de Estudos no Mês

05/06

Diretoria

06/06

Boda Leonardo e Carolina

13/06

RAL - Penha

12-22/06 Férias Pastor
26/06

Churrasco Homens

27/06

1º Culto na Barra da Tijuca

28/06

Batizado Agnes Marx B. Tyba

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

Vivemos numa cultura do consumo, onde muitas vezes
somos (ou pensamos que somos) valorizados pelo que
compramos / possuímos. Esta cultura tem a capacidade
de nos tornar verdadeiros escravos e idólatras. Vivemos
competindo, insatisfeitos, obsecados com aparências e
centrados em nós mesmos. O consumo passa a ser uma
religião e a religião passa a ser produto de consumo.
Jesus oferece um outro caminho. Em João 13, ele lavou
os pés dos discípulos e disse, agora é com vocês! Lavem
os pés uns dos outros. Lavem os pés do mundo! Foi a
revolução da toalha: transformar e abençoar o outro a
partir da postura de servo. Essa é, de acordo com o
nosso mestre, a característica distintiva do cristão. A
lógica diz: "cerre os punhos". Jesus diz: "Encha a bacia".
A lógica diz: "Mande ele pro inferno". Jesus diz: "lave-lhes
os pés". A lógica diz: "Ela não merece isso". Jesus diz:
"Isso mesmo, mas você também não".
Nos acompanhe aos domingos, na escola bíblica (9.30h)
e no culto (10:30h) para explorar o que significa a
revolução da toalha e como podemos ser parte dela.

Notícias e Atualizações da Congregação:
Ação Social: Reunião da Associação de Moradores do Peixoto: Aproximadamente 20 vizinhos
nossos, moradores do Bairro Peixoto, estiveram reunidos para sua assembleia regular no mês passado, aqui em
nossa igreja. Discutiram melhoramentos para o bairro e relataram o trabalho que estão desenvolvendo.
Tivemos a oportunidade de oferecer nossa ajuda e parceria como igreja e fomos muito agradecidos por este
gesto. Com toda a certeza, muitas ações comunitárias conjuntas estarão acontecendo no futuro.
Administração: Movimentação de Membros: Enviamos transferência do nosso irmão Ciro Becker
para a Congregação “Cruz”, do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, com nosso desejo de bênçãos. Estamo-nos
preparando para receber, domingo 5 de julho, novos membros por profissão de fé e transferência.
Comunhão: Grupos de Afinidade / Corrida e Caminhada na Lagoa: Dois sábados por mês 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.
Ensino: Escolinha Bíblica para as crianças: Agradecemos a todos os 16 voluntários deste projeto e
convidamos mais gente para entrar no time. Fale com o Emiliano ou Pastor.
Centro de Treinamento Missionário: Imersão na Missão Urbana: De 26 de julho a 2 de agosto,
teremos a 2ª Imersão na Missão Urbana. Estarão conosco 8 alunos do Seminário Concórdia, o Vice-presidente
de Missão da IELB e três pastores do DRJ. Precisaremos de voluntários para diversas atividades. Fale com o
Pastor ou a Heliete se você puder ajudar.
Igreja na Barra: É com grande alegria que comunicamos e convidamos vocês para o 1º culto luterano
na Barra da Tijuca, que acontecerá no sábado, 27 de junho, às 20h, no Condomínio Verano Rio 2, na rua Franz
Weissman, 410. Mais informações, em breve.

Oportunidades Especiais
Distrito RJ / IELB
1. MULHERES: Reunião Anual da Liderança (RAL): Sábado, 13 de junho, a partir das 8h, na CEL
Penha. Estudo: Construindo com Neemias – Pastor Jonas Flor. Evento termina às 13h. Interessadas falar
com a Heliete. Grátis.
2. JOVENS: Congresso Distrital Jovens: 24-26 de julho. Sítio Espaço Paradiso, em Citrolândia, (onde
já foi realizado os Congressos de 2012 e 2014). Algumas fotos do local: http://sitio-aluguel.com.br/.
R$90,00.
3. TODOS: Simpósio Internacional de Lutero: 30 junho – 3 julho. São Leopoldo, RS. R$100
4. EM NOSSA IGREJA: 2ª Imersão na Missão Urbana: 27 julho – 2 agosto.
5. PROFESSORES CRIANÇAS: Curso Capacitação: Sábado, 1 de agosto. Igreja Luterana “Paz”- Tijuca.
6. PASTORES: Encontro Teológico dos Pastores Rio-São Paulo: 3-5 agosto. Guararema, SP.
7. HOMENS: Congresso Nacional Leigos: 27-30 agosto. SESC Guarapari, ES. R$490.
8. MULHERES: Congresso Nacional Servas: 27-31 janeiro de 2016. Águas de Lindóia, SP. R$850.

EM NOSSAS ORAÇÕES
Aniversariantes Junho:
Gabriela Saller Norenberg (01); Ananda Barbosa (02); Eronei Heemann (05); Gerda Helga Bordtheiser (10); Henrique
Eller de Paula (11); Paulo Henrique Reis (13); Vera Augusta Welzel (14); Solange Werner (23); Enzo Marx Bamberg
Tyba (30); Guíssela Hoffman (30).

Saúde:
Solange Werner; Susana (Mãe Adelaide); Liane Auel; Ione (hospitalizada); Roní (retorno câncer); Napoleão
(diagnóstico preocupante); Rafaela Sjlender (recuperação plena de cirurgia no coração); Paulo (irmão Heliete); Bertoldo
(irmão Janeta); Roberto Dias (Câncer); Heloísa (irmã Sérgio); Jorge Huff (recuperação Labirintite).

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

Ação de Graças:
Gravidez Thalita Benvenutti; Casamento Leonardo Reinher e Carolina; 10 anos casados Diani & Tardelli; Estabilidade
profissional Ívia Kobs; Batizado Agnes Tyba; saúde Guilherme (filho Agostinho); Homenagem Rev. Tom Slubersky

NOVIDADES POR AÍ!
NOSSA IGREJA FICARÁ MAIOR E
MAIS BONITA!
Importante Comunicado Pastoral:
É com imensa alegria que tenho o privilégio de
anunciar para vocês que Deus mais uma vez
proveu à nossa congregação os recursos para o
avanço e crescimento de seu trabalho e missão.
Graças à uma oferta extremamente generosa e
sacrificial dos irmãos Paulo e Helena Welzel,
nossa igreja poderá realizar a sonhada obra de
aumento e remodelação do seu espaço de culto.
Tomo a liberdade de citá-los, pois julguei ser
digno de compartilhar com todos o belo
testemunho e exemplo. O Paulo e a Helena nos
comunicaram desta decisão na postura de
servos, com lágrimas de gratidão a Deus nos
olhos e demonstrando uma grande paixão para
alcançar mais pessoas para Jesus Cristo e
contribuir com seu reino. A emoção do gesto
também se dá pelo fato de realizarem esta doação
em memória à esposa e mãe, Regina. Repito: O
valor ofertado é muito significativo e fruto de muito
esforço e desprendimento.
As obras estão agendadas para começarem no
dia 3 de agosto. Mais detalhes, em breve.
Deus seja louvado!

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 afixado na sala ao
lado do espaço do culto.

