
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
Março 2017 

TEMPO DA QUARESMA 

Quaresma, pastor Tardelli... Mas isso não é coisa dos “católicos”? 

Sim e não.  

Sim, porque realmente, os católicos, assim como os luteranos e outros 

protestantes históricos também seguem o calendário cristão (a divisão de 

um ano, não em meses, semanas, ou dias, mas em épocas especiais ligadas 

a eventos da história da salvação, registrada nas narrativas da Bíblia), e, 

por conseguinte, o tempo da Quaresma. Não, porque essa simbologia e 

espiritualidade não pertencem à igreja católica romana, mas provém dos 

primeiros cristãos, já existindo desde os primeiros séculos da igreja. 
 

Mas o que é esse negócio da Quaresma? 

Trata-se de valorizar a Páscoa, como o momento máximo da história e 

como a intervenção mais importante de Deus em favor da humanidade. 

Para aproveitar e honrar com o máximo de respeito, fé e proveito o 

sacrifício de Jesus na cruz e sua vitória na ressurreição, a Quaresma, é o 

período de 40 dias (6 semanas) que serve para que os cristãos se preparem 

apropriadamente. Essa preparação para a Páscoa durante a Quaresma pode 

ocorrer com práticas de arrependimento (buscando o perdão de Deus e do 

próximo), ou devoção (crescimento espiritual a partir da leitura da 

Palavra), ou jejuns (abstinência, limitação, moderação de hábitos para 

disciplina do corpo, do tempo e maior foco na vida espiritual e na oração) 

ou ainda de caridade, sendo generosos com os mais necessitados. Tais 

práticas podem ser realizadas individualmente ou coletivamente (com a 

família, grupos e a igreja).  
 

Aproveite, viva a Quaresma, como uma oportunidade que Deus lhe dá 

para crescer na fé e no amor. Leia diariamente a Palavra, participe dos 

cultos e da Escola Bíblia nos domingos, dedique-se a oração e a 

moderação de hábitos que lhe estão sendo nocivos. Outras idéias na última 

página deste informativo.  
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Destaques Mês 
 

Sábado, 04/02, 20h 
CULTO NA BARRA 

 
Sábado, 11/03, 19:30h 

JANTAR JOVENS 
 

Domingo, 12/03, 13:30h 
REUNIÃO DE DIRETORIA 

 
Domingo, 19/03, 10:30h 

BATIZADO ALICE 
 

Sexta, 24/03, 19:30h 
CHURRASCO HOMENS 

 
Sábado, 25/03, 8:30h 

ENCONTRO PROFESSORES 
ESCOLA DOMINICAL - Tijuca 

 

Terças-feiras 
ENSAIOS CORO –  VOX IN VIA 

 

Quartas-feiras 
AULA DE INGLÊS 

 

Quintas-feiras 
AULAS DE MÚSICA – AFINATTO 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo da  
Assembleia 

A Assembleia Anual da Congregação foi realizada no 
domingo 19/02, às 09h30min. Os slides apresentados 
estão sendo enviados por e-mail e whatsapp. 

1. Relatório Financeiro 2016 
As contas foram aprovadas, segundo 

relatório e endosso do Conselho 

Fiscal. Destacam-se os seguintes 

números: Saldo do ano anterior 2015: 

R$15.885,72;  

Ingressos 2016: R$270.901,58; 

Saídas 2016: R$269.428,29;  

Saldo 2017: R$17.329,01 
 
2. Orçamento 2017 
O orçamento também foi aprovado e 

prevê R$200.400,00 em receitas 

operacionais 2017, R$160.470,00 em 
 

despesas operacionais e outros 

R$39.600,00 em amortização do 

empréstimo da IELB e 

amortização de empréstimo de 

membro. 

 
3. Homologação de 
Membros 
O relatório atual de membros da 

CEL CR foi apresentado e 

confirmado. Contamos com 101 

membros no momento. 

Tínhamos 97 na assembléia 

passada, perdemos 2 por 

falecimento e 1 por transferência 

para outra congregação e ganhamos 

5 por transferência e 2 por batismo. 

Comentou-se sobre membros não 

participantes, os participantes não 

membros e os candidatos a novos 

membros;  
 
4. Eleição Diretoria  
Biênio 2017-2018 
Segue a diretoria eleita: 

 
Presidente Paulo Roberto Welzel 

Coord. Finanças Vera Lúcia Macedo 
Coord. Administração Heliete Reschke 

Coord. Ensino Emiliano Starosky 

Coord. Adoração Jorge Antônio Huff  

Coord. Evangelismo Pr. Tardelli Voss 

Coord. Ação Social Helena Welzel 

Coord. Comunicação Daiana Schuler 

Coord. Comunhão  Luiz Carlos Vasco 
 

Conselho Fiscal: 

Felipe Benvenutti 

Eronei Heemann 

Ivia Kobs 

 

 

Textos e Temas 
Domingos Março 

Teatro: Anjos Calçadão 
O grupo de teatro “Abraço da Paz”, amigo da nossa 

igreja, estará em cartaz com a peça “Anjos do 

Calçadão”, sobre jovens em situação de moradia na 

rua, no Centro Cultural Light (Av. Marechal Floriano, 

168 – Centro – perto da estação Presidente Vargas). O 

espetáculo, que estreou em dezembro no teatro NET 

Rio, foi ensaiado no segundo semestre do ano passado 

em nossa igreja. Prestigie. Todas as quintas e sextas de 

março - 9/3 à 31/3, sempre às 19 horas. Uma hora de 

duração. Despedida Jason 
26/02/2017 

Rua Santa Clara, 307 
Copacabana  

Rio de Janeiro 
 

www.igreja-
cristoredentor.org.br 

facebook.celcrcopacabana 
Telefone: (21) 2542-1867 

www.ielb.org.br 
 

Pastor Tardelli Voss 
ltvoss@hotmail.com 

(21) 99909-6098 

Igreja Luterana 
Cristo Redentor 

 

Amar a Deus 
Amar ao próximo 

Confessar a Cristo 
Fazer Discípulos 

 

 
05/03: Tentação 

Salmo 32.1-17; Gênesis 3.1-21; 
Romanos 5.12-19; Mateus 4.1-11 

 
12/03: Batismo 

Salmo 121; Gênesis 12.1-9 
Romanos 4.1-8,13-17; João 3.1-17 

 
19/03: Adoração 

Salmo 95.1-9; êxodo 17.1-7; 
Romanos 5.1-8; João 4.5-30 

 
26/03: Religião 

Salmo 142; Isaías 42.14-21; 
Efésios 5.8-14; João 9. 1-41 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizações 
CEL Cristo Redentor 

ESCOLA BÍBLICA: 
2º MÓDULO CTM-NW. 

Todo domingo, 9:30h, estudamos a Palavra antes do 
culto. No mês de março teremos estudos especiais, 

parte do módulo discipulado do nosso Centro de 
Treinamento Missionário. Ano passado, no primeiro 

módulo, aprendemos sobre a leitura da Palavra. 
Dessa vez, o tema será a oração. Por que orar, como 
orar, quando orar, erros a serem evitados na oração, 

oração na Bíblia, oração em Lutero serão pontos 
abordados. Participe conosco e cresça na sua vida 

de oração. 
 

Aniversário 10 Anos CELCR 
Guarde o dia 9 de abril, domingo, para celebrar os 

10 anos da nossa congregação. A idéia é realizar um 
culto especial, seguido de almoço de 

confraternização.  
 

CORO VOX IN VIA. 
Aprovamos a parceria com o Coro/Oficina Vox in Via, 
para oferecermos aqui em nossa igreja um espaço 
para aprendizado de canto e ensaios de um coral 

sacro, erudito e popular. O projeto se autossustenta 
através de mensalidades dos participantes (R$150 
mês), que podem ser membros da igreja ou não. Os 
ensaios e aulas ocorrerão nas terças-feiras, a partir 

de fevereiro, num período teste de 6 meses. 
Informações com o diretor do Coro, Rigoberto 

Moraes, ou com o Pastor. 
 

NOVOS MEMBROS 
Há um grupo de participantes da congregação se 

preparando para tornarem-se membros da 
congregação. Se você também quer fazer parte 

dessa turma, ou tem dúvidas sobre a importância 
desse passo de compromisso, fale com o pastor. 

 
OFERTAS ESPECIAIS 

Lembramos nossa campanha especial de ofertas 
especiais para o pagamento do empréstimo com a 

IELB, referentes a primeira grande reforma realizada 
em nossa propriedade. Quase todas as cotas de 

2017 ainda estão abertas. Lembramos também a 
conta da congregação para as ofertas regulares e 

especiais, para todos que preferem fazer via 
depósito ou transferência bancária: 

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /  

AGÊNCIA: 2834  CONTA CORRENTE: 000418-3 / 

TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR /  

CNPJ: 09.435.755/0001-93 

 
CONFISSÃO E ABSOLVIÇÃO PRIVADA 

Marque com o Pr. Tardelli um bate papo durante 
esta Quaresma para um tempo de aconselhamento 

e /ou confissão e absolvição individual. 

Atenção, homens: 
Congresso Nacional dos Leigos Luteranos 

17-20 agosto, em Pelotas 

Irmãos da CELCR! 
Que tal nos deslocarmos até Pelotas, no mês de 

agosto, para participarmos do Congresso Nacional de 
Leigos da IELB? 

As inscrições devem abrir neste mês de março. 
Entendo que uma viagem dessas incorre em gastos e, 

quem sabe, em dificuldades de disponibilidade de 
tempo. No entanto, tenho certeza, que todos que 

puderem ir serão abençoados de diversas maneiras: 
comunhão com outros luteranos do Brasil, 

edificação em palestras, mensagens, devocionais e 
cultos, oportunidade de conhecer e se engajar no 

trabalho realizado por esta liga, fora a chance de 
conhecer a região sul do país (inclusive o local 

onde começou a IELB). 
Deixo o convite com muito carinho. Por ser um dos 
palestrantes, minha presença está confirmada. Como 

dizia o Chapolim Colorado, sigam-me os bons! 
 

 



 

 

5 IDEIAS PARA SUA QUARESMA 
Decida fazer algum “jejum” 

A prática de jejuar é bastante citada na Bíblia. Por várias razões 

espirituais, de diferentes maneiras e em distintos momentos, o 

povo de Deus do Antigo e Novo Testamento dedicou um 

tempo para se abster de alimentos. Na história da igreja cristã o 

hábito também foi praticado no passado e continua sendo até 

aos dias de hoje. Na tradição luterana, o jejum não é tão 

comum, apesar de permitido e até recomendado por nossas 

Confissões (Apologia XII e XV), quando fruto de 

arrependimento sincero, como um exercício útil de disciplina 

externa para restringir nossa natureza pecaminosa e para 

prepararmos para a Santa Ceia. Leve em consideração três 

coisas: a) realize seu jejum da forma mais discreta possível; b) 

use sua liberdade cristã para escolher do que você irá se abster 

ou moderar (não necessariamente precisa ser comida... procure 

deixar algo que você deseja exageradamente ou alguma atividade 

que tenha se tornado nocivamente indispensável... televisão, 

internet, consumismo, celular, rede social, etc.) e por quanto 

tempo; c) use o tempo e/ou recursos disponíveis com o seu 

jejum para fortalecer a sua fé e abençoar outras pessoas. 

 

Conecte-se com a Palavra de Deus  

Aproveite a Quaresma para colocar em ordem a sua vida 

devocional. Leia a sua Bíblia ou o seu devocionário e medite na 

mensagem de Deus para você. Encoraje outros no seu círculo de 

amigos a fazer o mesmo. Separe um tempo e seja disciplinado. 

Quem sabe pela manhã, antes de ir ao trabalho ou escola, ouà 

noite junto a seus familiares. O hábito é antigo, mas não está 

ultrapassado. Muito pelo contrário! Caso passe muito tempo no 

trânsito, leve sua Bíblia com você ou use algum aplicativo para 

celular (sugestão: Youversion – várias traduções e planos de 

leitura). 

 

 

Abra sua casa, ponha sua mesa. 

Deus deseja que seus filhos sejam pessoas hospitaleiras. Outra ideia para 

sua Quaresma é que você aproveite seu sábado ou algum outro dia para 

convidar alguém ou alguma família para o seu lar e lhe ofereça uma 

refeição, com muito amor. Ao abrir a porta de sua casa para alguém, e ao 

convidá-lo para sua mesa, você está enviando a seguinte mensagem: “você 

é importante para mim e para Deus.” Você pode achar que está dizendo 

simplesmente: “venha me fazer uma visita”. Mas o que seu convidado 

ouve é: “Eu sou amado por esta pessoa.” Você conhece alguém que 

precisa dessa mensagem? Pessoas que moram sozinhas? Casais jovens que 

estão longe da família? Colegas de trabalho que foram transferidos, 

adolescentes que se sentem excluídos e idosos que se sentem 

esquecidos? Irmãos da congregação que estão afastados? Fica a Dica: Abra 

a porta de sua casa. Ponha a sua mesa.  

 

Converse com Deus mais seguidamente 

Outra ênfase da Quaresma é a oração. Intensifique este hábito. Vai viajar 

ou fazer um curso importante? Certifique-se de mergulhar seu projeto 

em oração. Vai trabalhar para desatar os nós da sua empresa? Entregue 

seus afazeres ao Senhor. Cansado de um mundo de guerras, injustiças e 

violência? Deus também está. Ele adoraria falar com você a respeito. 

Preocupado com as escolhas que seus filhos estão fazendo? Entregue-as 

todos os dias nas mãos do Criador deles. A semana está cheia, está 

pesada, uma tentação rondando, uma decisão importante, um familiar 

sofrendo, estresse, medo, dedique um momento para abrir seu coração a 

Deus. 

 

Recicle suas coisas, avalie seus hábitos. 

Olhe ao redor da sua casa. Das coisas que você possui, quanto, na 

verdade, necessita? Muitas vezes juntamos e armazenamos tantas coisas, 

que estão lá, sem uso, ociosas e poderiam servir bem a alguém. Recicle, 

reaproveite estes seus bens doando eles para um vizinho, ou para uma 

casa de assistência social ou quem sabe para o nosso próximo brechó. 

Aproveite esse exercício para avaliar seus hábitos e tendências 

consumistas e para reciclar esta atitude também. 

 

 

 EM NOSSA ORAÇÃO 

AÇÃO DE GRAÇAS:  
* VIAGEM / PROCESSO IMIGRATÓRIO JASON  

* MELHORA SAÚDE GESSIRA 

* MELHORASAÚDE AMANDA (AMIGA LEILA) 

* MELHORA SAÚDE MÃE ELIANE 

* MELHORA SAÚDE: JÔ 

* TRABALHO RONALD 
 

 

ANIVERSARIANTES MARÇO: 
DÉBORA FERREIRA (03),  

GUILHERME BELING (07) 

RAFAEL LUBIANA (10)  

PASTOR TARDELLI (11),  

NATÂNY MARGRAF (15),  

PAULO ROBERTO WELZEL (18),  

NINA VOSS (21),  

CÍNTIA HOSKINSON (27). 

SAÚDE:  
MARIA CLARA (RECUPERAÇÃO E CIRURGIA) 

RONÍ (CÂNCER AVANÇADO);  

ISABEL (CÂNCER) 

SOLANGE WERNER (RECUPERAÇÃO);   

LUIZA (FILHA THALITA E FELIPE);  

HÉLIO (VÔ DA CÍNTIA E DA CIBELE) 

ANTONIO ROOS 

WENZEL ANDRADE 

BÁRBARA (AMIGA EMILIANO) 

 

OUTRAS NECESSIDADES: 
* MEMBROS FORA DO PAÍS E SUAS FAMÍLIAS 

* TRABALHO AOS QUE ESTÃO BUSCANDO 

* LUTO: FAMÍLIARES PASTORES AUGUSTO RISS E 

EMERSON TISKY 

DEFINIÇÃO TRABALHO: QUEILA 

OPORTUNIDADES TRABALHO AOS IRMÃOS  E IRMÃS 

DESEMPREGADOS 
 
 

 


