
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Graça sobre Graça 
 

Começaremos na próxima semana o estudo bíblico da 
próxima temporada. Será uma leitura comentada e debatida 
do Livro Graça sobre Graça: Espiritualidade para Hoje. O livro 
aborda os principais caminhos sugeridos pela teologia 
luterana no sentido de nos alimentarmos e vivermos nossa fé. 
Se você quiser uma cópia do livro, por favor, fale com o 
pastor. Preço: R$35 
 

Série de Estudos no Mês de Junho / Julho 
 

03/06      Churrasco Homens  

04/06      Reunião Diretoria 

04/06      Culto Barra 

10/06      Estudo Outlanders 

11/06     Culto Nova Friburgo 

14/06     Estudo Bíblico Niterói 

16-19/06  Convenção Nacional IELB 

21/06     Estudo Bíblico Mulheres 

24/06     Estudo Bíblico Homens 

25/06     Estudo Bíblico Itanhangá 

26/06     Almoço / Encontro Casais 

Quartas, 19h30  Culto 

Quintas  Atendimento Psicológico 

Quintas, 18h30  Confirmação 

Quintas, 19h30  Devocional online 

Domingo, 9h30  Escola Bíblica 

Domingo, 10h30  Culto 

 

Destaques Junho 

INFORMATIVO 
Luterana de Copa 

JUNHO 2022 

CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO REDENTOR - RJ  

RUA SANTA CLARA 307 – COPACABANA | PASTOR TARDELLI VOSS 



 
Ação Social: Brechó Mês de Maio: Agradecemos a todos os doadores e voluntários que trabalharam na 

organização do brechó no mês de maio. Arrecadamos com as vendas aproximadamente R$2500 reais, valor que 

foi imediatamente investido na compra de 30 cestas básicas e no socorro a irmãos necessitados de nossa igreja. 

Todos os itens doados que não foram vendidos, foram posteriormente doados a nossa igreja irmã no bairro da 

Penha. Os irmãos de lá ficaram muito agradecidos e nos relataram que outros R$1500 foram arrecadados. No 

momento, não temos outro brechó agendado, mas temos a ideia de realizar novamente no segundo semestre.  
 

Centro de Treinamento Missionário: 8ª Imersão na Missão Urbana: De 20 a 26 de julho nosso Centro 

de Treinamento Missionário “Rev. Nestor Welzel” organizará a 8ª Imersão na Missão Urbana. Estarão conosco 

10 alunos do Seminário Concórdia, mais os pastores do DRJ e 2 pastores especialmente convidados: John 

Messmann, de Dallas, EUA, e Mario Fukue, da Hora Luterana, em São Paulo. No próximo mês daremos detalhes 

da programação do evento, mas desde já convidamos aos interessados em participar deste curso intensivo de 

missão ou ajudar-nos na organização do evento, que reserve a data. 
 

Congresso Jovens: No último fim de semana de julho, teremos o Congresso dos Jovens do Distrito do Rio de 

Janeiro, em um sítio no bairro de Santa Cruz.  Evento inesquecível para quem tem a oportunidade de participar, 

onde amizades são feitas, a fé é fortalecida e a paixão por Jesus e pela sua igreja é renovado. É a 36ª edição deste 

Congresso que já abençoou muita gente! Segue o link para inscrição: https://doity.com.br/congressodrj2022 Sinta-

se convidado também para patrocinar a inscrição (R$250) de um de nossos jovens que querem participar, mas 

não possuem os meios para tal. Fale com o pastor sobre como ajudar. Outras informações no instagram da JELB-

DRJ: https://www.instagram.com/jelbdrj/ 
 

Ação Social: Festa Junina na Praça do Bairro Peixoto: Outro evento sumamente importante vem aí: A 

Festa na Roça / Festa Junina, evento que realizamos em parceria com a igreja Batista aqui de nosso bairro. 

Responsabilize-se por uma barraquinha ou venha participar. Dia 02 de julho. Mais informações com Pastor ou 

Márcia. 

 

Notícias e Atualizações da Congregação:  
 

https://doity.com.br/congressodrj2022


Como comentávamos no mês anterior, estamos atentos à busca de equilíbrio em nossas contas devido aos déficits havidos no primeiro trimestre. Neste 
mês de abril já houve uma melhora, não tanto pelo lado das ofertas, mas sim pela administração das saídas. Com relação à Campanha do pagamento de 
empréstimo da IELB, conforme temos sistematicamente comentado, ela praticamente estagnou, desde o mês de fevereiro. Salvo algumas poucas e 
honrosas exceções, a falta de ofertas é significativa. Continuamos apelando para aqueles que possam contribuir com a mesma.  
 
Relacionado ao caixa da Ação Social, esta campanha sofreu um refluxo, com menor número de ofertas. Mesmo assim, a Ação Social esteve presente 
para socorrer a pessoas, individualmente, e com a entrega de cestas básicas!  Com a tragédia ocorrida em fevereiro deste ano em Petrópolis, a Ação 
Social rapidamente mobilizou-se, tendo recebido expressivas contribuições de membros, amigos e de muitas congregações da igreja luterana no Brasil. O 
nosso pastor Tardelli, junto com membros, esteve presente naquela cidade, em várias ocasiões, para identificar parceiros a serem contemplados com as 
doações recebidas, como pode ser observado no relatório. Neste meio tempo, também ocorreram chuvas torrenciais no município de Nova Iguaçu, 
ocasionando perdas para muitas famílias. Desta forma, da verba existente, destinamos uma parcela para esta localidade. Concluímos assim, esta 
campanha, atingindo à finalidade pela qual foi criada. Agradecemos a Deus pela vossa generosidade! 
 
Relativo ao Projeto de Atendimento Psicológico, relatamos que o mesmo tem sido uma benção para as pessoas atendidas. Relatos emocionantes da 
psicóloga Tamara, com toda a discrição que o sensível tema exige, demonstram o benefício do mesmo. Só temos que agradecer muito aos doadores. 
 
Como vocês podem observar, em visita à nossa sede, além das obras de acessibilidade, com a instalação de uma plataforma elevatória para deficientes, 
terminamos por realizar outras melhorias, inclusive com a pintura de toda a área externa da sede. Estas obras alcançaram valores superiores a R$ 200 
mil, porém, com a oferta especial de um membro, a congregação arcará com o valor de R$ 45 mil, conforme relatório apresentado.  Assim, as ofertas de 
membros têm ocorrido para este fim.  
 
Só temos que agradecer àqueles que o fazem motivados pela importância destas obras para que todos possam acessar às nossas dependências! 
Concluindo, expressamos a nossa gratidão a todos vocês que ofertam para as diferentes atividades da nossa congregação. Entretanto, voltamos a 

reiterar a cada um de vocês que não deixem de ofertar regularmente, para a boa saúde financeira da nossa querida congregação.  

Atualizações Financeiras 
Pela diretoria da Congregação [Síntese dos relatórios enviados por e-mail e whatsapp] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens do Mês Passado 
 

Culto Jovem - Realengo 

 

 
Aniversariantes de Junho:  
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24 
Gabriela Saller Norenberg (01), Fernanda Rodrigues Mano (03), Caroline Botelho (05), Gerda 
Helga Bordtheiser (10), Henrique Eller de Paula (11), Paulo Henrique Reis (13), Vera Augusta 
Welzel (14), Maria Helena Stumm (14), Willian Ev (20), Solange Werner (23); Enzo Marx 
Bamberg Tyba (30). 
 

Ação de Graças: “Deem graças em todas as circunstâncias...”  

1 Tessalonicenses 5:18. 
Nascimento Leonam; formatura Emily Matte 
 

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3 
Dr. Luis Eduardo (médico dona Wanda); Maria (mãe Edilane); Melanie Rufel; Daniele Lua;  
Remi Zimmer; Dona Madalena; Carine Luçardo (dificuldades gravidez); Pr. Jackson Coelho 
 

Outras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10 
ENLUTADOS: Família do bebê Heitor (amigos Emily);  

Estudo Mulheres - Botafogo 

 

Em nossa  
oração 

 

 Batismo Luan 
 

Atividade “Casa Cruzeiro” 
Morro Providência 

 


