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Em 2015 o Rio de Janeiro celebra 450 anos 
de uma história muito bonita, de pessoas 
corajosas e alegres que fizeram e fazem o 
desenvolvimento dessa cidade.  
A população tem toda a razão de valorizar 
este ano especial. Felicidades, cariocas! É 
realmente um tempo de celebrar e 
agradecer! 
 

No Réveillon fui com minha família e amigos 
até a praia de Copacabana ver os fogos. 
Antes do show, uma mensagem do Papa 
Francisco, foi colocada no telão, a qual 
compartilho, em parte, com vocês:  
 

“... Hoje, se pudéssemos nos colocar na 
perspectiva do Cristo Redentor, que do alto 
do Corcovado domina a geografia da cidade, 
o que é que nos saltaria aos olhos? Sem 
dúvida, em primeiro lugar, a beleza natural 
que justifica seu título de Cidade 
Maravilhosa; porém, é inegável que 
percebemos igualmente as contradições que 
mancham esta beleza. Por um lado, o 
contraste gerado por grandes desigualdades 
sociais: miséria, injustiças, violência. Por 

outro, temos o que poderíamos chamar de 
cidades invisíveis, grupos ou territórios 
humanos que possuem registros culturais 
particulares. Às vezes parece que existem 
várias cidades, cuja coexistência nem sempre é 
fácil numa realidade multicultural e complexa. 
Mas, diante deste quadro, não percamos a 
esperança! Deus habita na cidade! Jesus, o 
Redentor, não ignora as necessidades e 
sofrimentos de quantos estão aqui! Seus 
braços abertos nos convidam a superar estas 
divisões e construir uma cidade unida pela 
solidariedade, justiça e paz. 
 

E qual seria o caminho a seguir? Não podemos 
ficar “de braços cruzados”, mas abrir os 
braços, como o Cristo Redentor... Neste 
sentido, é preciso reconhecer que, 
independentemente do seu grau de instrução 
ou de riqueza, todas as pessoas têm algo para 
contribuir na construção de uma civilização 
mais justa e fraterna...”. 
 

Que Deus abençoe a nossa cidade!  
E que o faça, também, através de nós 
luteranos e da nossa congregação!  
Pastor Tardelli (21) 99909-6098. 

Destaques Março 
 

 Quartas, 19:30hs  
Cultos de meio de semana 

 

 Domingos, 09:30hs  
Escola Bíblica 

 

 Domingos, 10:30hs  
Cultos dominicais 

 

 Sexta 6, 19:30hs  
Reunião Diretoria 

 

 Sábado 7, 19:30hs  
Barzinho dos Jovens 

 

 Sábado 14, 17:00hs  
Café das Mulheres 

 

 Sexta 27, 19:30hs  
Churrasco dos Homens 

 

 Domingo 29, 09:30hs  
Assembleia da Congregação 

 
 

 

Amar a Deus.  
Amar ao próximo. 
Confessar a Cristo, o Redentor.  
Fazer Discípulos.  

 

Parabéns ao Rio! 
“Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem 
ao Senhor em favor dela.” Jeremias 29.7.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 Horas de Trabalho 
pelo Rio de Janeiro  
  

No domingo 1º de março, dia do aniversário do Rio 

de Janeiro, estaremos começando nosso projeto 

especial de ação social relacionado com a 

comemoração dos 450 anos da cidade. Estamos 

comprometendo-nos a oferecer um presente a esta 

cidade que amamos e onde cremos que Deus nos 

colocou para viver e manifestar seu reino dos céus. O 

presente é abençoar o Rio de Janeiro com [pelo 

menos] 450 horas de trabalho voluntário em prol do 

seu bem. A ideia está inspirada no texto de Jeremias 

29.7a, onde nosso Deus nos diz “trabalhem para o 

bem da cidade”.    
 

Pelos próximos 12 meses, juntamente com outras 

congregações luteranas do Rio de Janeiro, 

realizaremos variados projetos de serviço social por 

toda a cidade. Não buscamos nada em troca, nem 

qualquer reconhecimento. Simplesmente queremos 

servir o povo carioca com gestos e ações tangíveis de 

amor cristão. Faremos a contagem num banco de 

horas somente como uma maneira de lembrar e 

motivarmo-nos para a concretização da nossa meta e 

compromisso.  

As horas de atividade poderão ser realizadas de modo 

individual e coletivo.  
 

Modo Individual: Cada um, a seu modo e de acordo 

com o seu tempo e habilidades, irá se organizar para 

contribuir com horas de trabalho para uma atividade 

que poderá realizar sozinho. Pedimos que 

comuniquem a quantidade de horas para Helena, 

Heliete ou Pastor.  
 

Modo Coletivo: São ações coletivas, em que nossa 

igreja trabalhará em algum projeto durante o ano e 

que qualquer pessoa pode ser envolver. Algumas 

dessas ações já estavam acontecendo e daremos 

continuidade (por exemplo, os brechós e as 

atividades sociais no Morro dos Cabritos). Outras 

começarão este ano (por exemplo, estamos 

planejando aulas grátis de idiomas).  

 

 
   
 

 

 

Além disso, estamos inserindo-nos com o projeto no 

calendário oficial das festividades do aniversário da 

cidade. Apresentamos nosso compromisso ao Comitê 

de organização e nos colocamos à disposição para 

trabalhar, ajudar, como voluntários em eventos, 

sempre que possível.  

 

E ainda, o projeto incentiva aos participantes a: 

selecionar o lixo doméstico; economizar água; 

economizar luz; andar a pé sempre que possível; 

andar de bicicleta; usar o transporte coletivo, 

especialmente para ir ao cento da cidade; usar sacolas 

retornáveis; descartar eletroeletrônicos em locais 

apropriados, participar de associação de moradores 

nos bairros onde moramos ou de outras organizações 

sociais e ambientais, de acordo às nossas vocações e 

dons. Sempre no intuito de contribuir, em nome de 

Jesus.  

 

Se envolva e participe com a gente!  



 

Notícias & 
Atualizações //  

 

Administração: Sala Multifuncional  

A sala multifuncional (antiga garagem) foi concluída e já 

inaugurada! Agradecemos a todos que contribuíram 

financeiramente na campanha que realizamos e também 

aos que ajudaram na obra com seus talentos e mãos. 

Como também foram comprados sofás-bicamas, ar-

condicionado e bens necessários, tivemos que investir um 

pouco além do previsto. Também faltam alguns detalhes, 

especialmente para preparar a sala para a Escola Dominical 

Infantil. Por isso, se você ainda quiser fazer uma doação 

para o projeto, será muito bem-vindo! 

 

Administração: Desafio Financeiro de 2015   

Implantar uma igreja cristã saudável, comprometida com a 

Palavra de Deus e relevante para a sociedade em que 

vivemos representa um grande desafio. E aceitar este 

desafio significa também providenciar o suporte humano e 

financeiro. Isso, mais que uma responsabilidade, é 

apontado na Escritura como uma grande privilégio. No 

final de 2014 estudamos o que a Bíblia ensina sobre a 

mordomia cristã e sobre como deve ser a nossa oferta 

(proporcional aos rendimentos, regular - semanal ou 

mensal), em resposta à graça de Deus, de forma agradecida 

e generosa. Também estudamos sobre nossas necessidades 

e planos para a congregação. Chegamos à conclusão que, 

para honrar os nossos compromissos e executarmos os 

projetos planejados para 2015, precisamos aumentar os 

nossos ingressos anuais em aproximadamente 50% - dos 

atuais R$ 118.057,00 para R$ 173.400,00.  

Ou seja, nosso desafio mensal para 2015 é 

R$14,450.  
 

Se você ainda não refletiu sobre esta proposta, por favor, 

faça-o, em oração diante de Deus. 

Se você ainda tem dúvidas, por favor, fale com o pastor 

ou com a coordenadora de finanças (Vera) ou com 

qualquer membro da diretoria. Desejamos que a nossa 

relação financeira seja séria e transparente. 

 

 

Assembleia da Congregação: 

No último domingo de março, dia 29, realizaremos às 

09:00hs a Assembleia Geral, quando será eleita a nova 

diretoria da congregação para o biênio 2015-2017. 

Precisamos de voluntários para assumir funções nas 

diferentes áreas de coordenação. Existem muitos lugares 

disponíveis para você!  

 

Ensino:  

Agradecemos aos 16 voluntários que se disponibilizaram 

para servirem como professores da Escola Dominical 

para as crianças. Eles trabalharão em duplas, num sistema 

de rodízio, já começando neste mês de março.  

 

Ensino:  

Logo após a Páscoa, começaremos uma nova classe de 

preparação para a profissão de fé em nossa igreja. O 

curso sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã 

acontecerá nas quartas-feiras, 19:30hs e nos domingos, 

9:30hs, junto com a Escola Bíblica. Lembramos às 

pessoas que participam da nossa igreja, mas ainda não se 

tornaram membros, que este curso é sua oportunidade 

para fazer perguntas sobre a Bíblia, conhecer a 

perspectiva cristã-luterana dos mais variados assuntos e 

descobrir a sua vocação no Reino de Deus.  

 

Comunhão: Caminhada/Corrida na Lagoa   

Sábados dia 14 e 28, nos encontraremos para caminhar 

ou correr na Lagoa Rodrigo de Freitas. Todos bem-

vindos! O encontro é pontualmente às 8:00hs, em frente 

ao Clube Caiçaras.  

 

Comunhão: Café das Mulheres e  

Churrasco dos Homens 

Neste mês teremos dois encontros para estimular a 

comunhão e as amizades. As mulheres se reúnem para 

um café, sábado dia 14 (local ainda a confirmar), e os 

homens, para um churrasco, sexta, dia 27. Reserve a 

data e convide seus (suas) amigos (as). 

 

Comunicação: Livestream 

Lembramos as transmissões de nossos cultos pela 

internet:   www.livestream.com/celcrcopacabana  

Se você não puder vir à igreja ou nos acompanha de 

longe, desfrute deste canal e acompanhe nosso estudo e 

nosso culto. Compartilhe o canal com seus amigos.  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The kingdom of heaven is like a mustard seed… (Matthew 13:31) 

It Starts With One Seed 

http://www.livestream.com/celcrcopacabana


 

 
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, ou à 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 de Deus sejam pessoas hospitaleiras. A 

ideia de hoje para esta 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... 
Seja feita a Tua vontade 
Aniversariantes:  
Débora Ferreira (03), Rafael Lubiana (10) Pastor Tardelli (11), Natâny Margraf (15), Paulo Roberto Welzel (18), Nina Voss (21), 

Mikaela Oliveira (24), Cíntia Hoskinson (27). 
 

Saúde: 
Paulo Lemos, Rita Lemos, Maria Helena Assis, Seu Francisco (pai da Margareth), Marli (irmã do Pr. Egon); Dona Cunicunda; 

Jorge (amigo do Emiliano - com câncer); Fernanda (sobrinha Solange S.); Dona Neide (avó da Helena). 
 

Outros motivos: 
Família Trindade (luto); Família Chung (luto), Júnior (amigo Ana), desafios laborais, políticos e econômicos do nosso país. 
 

Ação de graças: 
Conciliação judicial - afilhado Thalita; Formação da equipe de professores de escola dominical; Aniversário do Rio de Janeiro. 

 

 

5 Ideias para a sua Quaresma... 


