
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
Cristo Redentor 

FÓRUM DE MISSÃO URBANA 
25 e 26 de Novembro - Copacabana 

Faltam 25 dias para um dos 
principais eventos da nossa igreja 
neste ano: o Fórum de Missão 
Urbana, organizado pelo nosso 
Centro de Treinamento Missionário 
“Nestor Welzel” em parceria com a 
Sociedade Bíblica do Brasil.  
 
O Fórum tem por objetivo estimular 
o debate e a capacitação dos cristãos 
e da igreja para cumprir a missão 
que Jesus Cristo nos confiou de 
fazer discípulos, especialmente no 
contexto urbano.  
 
Temos um grupo muito qualificado 
de palestrantes, um espaço super 
confortável e de fácil acesso (Igreja 
Libertas – Rua Francisco Sá, 51) e a 
necessidade urgente de aprendermos 
a ser igreja nas grandes cidades. 
 
Já há inscritos de várias partes do 
Rio de Janeiro, além de São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, 
Paraná e Rio Grande do Sul. São 90 
vagas e o preço é R$30. Inscreva-se 
em nosso site o quanto antes! 

Dia 25 NOVEMBRO - Sexta-feira 
14h00 Abertura 

14h30 PAINEL: A Reforma e a Missão 
Urbana: Agora são outros 500! 

Prof. Dr. Rev. Arnaldo Huff Júnior 
Rev. Jonas Flor 

Psicóloga e Coach Leila Barbosa 
17h00 O Campo Missional na Bíblia 

Rev. Dr. Rudi Zimmer 
19h00 O ser humano na cidade 

Rev. Mário Rost 
 

Dia 26 NOVEMBRO - Sábado 
09h00 A Missão de alcançar os 

desigrejados 
Rev. Ms. Acyr Gerone Júnior 

10h45 A Missão de alcançar os críticos 
da igreja 

Rev. Clinton Cezar  
14h00 A Missão de alcançar pobres, 

marginalizados, imigrantes e 
refugiados 

Rev. Marcos Batista 
15h30 A Missão de alcançar as elites 

sociais, culturais e formadores de 
opinião 

Rev. Erni Seibert 
17h00 Encerramento 
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Destaques Mês 

 Terças-feiras, 19h  
Práticas de Inglês 
 

 Quartas-feiras, 19h 
Ensaios Cia de Teatro  
 

 Quintas-feiras, 19h 
Aulas Violino Affinato 
 

 Quintas-feiras, 19h 
Ensaio Coral – Tijuca 
 

 Quarta-feira, 2/11, 9h  
Trilha – Urca 
 

 Sexta-domingo, 4-6/11 
Retiro Igreja – N.Friburgo 
 

 Sábado, 5/11, 20h 
Culto Barra 
 

 Sexta, 18/11, 19:30h  
Reunião Diretoria 
 

 Sexta-domingo, 18-20/11  
Encontro Verão Jovens 
Sítio Seropédica 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Novembro: 
Administração de 
bens, dons e tempo 
“Assim, pois, cada um de nós dará contas de si 
mesmo a Deus”. (Romanos 14.12) 

Novembro é o mês de 

estudarmos a “administração” 

cristã na IELB. É o mês em 

que os luteranos olham e 

estudam com uma 

profundidade maior esta área 

da vida cristã, tão importante 

e necessária, pois diz respeito 

à vontade de Deus revelada 

na Bíblia. Não são as 

resoluções da IELB, dos 

pastores, das diretorias das 

congregações, mas é a voz de 

Deus que nos quer  

orientar, guiar e conduzir a 

uma gerência que glorifique 

a Deus e se traduza em ações 

concretas na vida do cristão, 

na igreja e diante do próximo 

necessitado. 
 

Administração cristã é a 

atividade livre, alegre e 

responsável do filho de Deus 

e da família de Deus, a 
Igreja: 
 

a) como resposta ao amor de  

Deus em Cristo;  

b) na administração de toda 

a vida e recursos da vida;  

c) de uma maneira agradável 

a Deus e em parceria com 

ele;  

d) voltada para o propósito 

maior de glorificá-lo;  

e) para fazer discípulos de 

todas as nações.  

 

Estudaremos esta temática 

aqui na congregação nos 

domingos 13 e 20 de 

novembro, durante os cultos.  

 

Desde já, convidamos a 

todos ao engajamento e à 

reflexão sobre esta 

campanha.   

 

Trilha 
Ainda dá tempo de se juntar ao grupo 

Dia 6: Não há culto 
Lembro que, devido ao retiro, neste próximo domingo, dia 6 de 

novembro, não teremos culto na nossa igreja, em Copacabana. 

Estaremos com um grupo de aproximadamente 60 pessoas em Nova 

Friburgo. Incentivamos as pessoas que não vão ao retiro a 

participarem do culto semanal luterano ou em nossa missão na 

Barra da Tijuca (no sábado, 5/11, 20h – Condomínio Rio 2) ou na 

Igreja Luterana da Tijuca  (no domingo, 10h – Rua Gonçalves 

Crespo 341). Em ambas as oportunidades o culto será oficiado pelo 

Pastor Jonas Flor, a quem temos grande admiração e carinho.  

CEL Cristo 
Redentor 

Amar a Deus. Amar ao próximo.  
Confessar a Cristo.   
Fazer discípulos. 

 
 

 

Rua Santa Clara, 307  
www.igreja-cristoredentor.org.br 

tel.: (21) 2542-1867 
Banco: 104 - Caixa Econômica 

Federal 
Agência: 2834 
Operação 003 

Conta Corrente: 000418-3 
Titular: Congregação Cristo 

Redentor 
 

Pastor Tardelli Voss 
pastor@igreja-

cristoredentor.org.br 
tel: (21) 99909-6098 

 

 

Atenção galera jovem! Vamos participar 

desse encontro! Fale com o Pastor 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma 
Ontem, dia 31 de outubro de 2016, aconteceu 
uma celebração conjunta dos 499 anos da 
Reforma entre Católicos e Luteranos, na 
Suécia.  Foi um evento histórico, que abre 
perspectivas novas de um presente e futuro de 
amor, diálogo e cooperação entre essas igrejas 
tão importantes no Cristianismo. Segue trechos 
da mensagem proferida pelo Papa Francisco:  

 “[...] Neste encontro de oração, aqui em Lund, queremos 
manifestar o nosso desejo comum de permanecer unidos a 
Ele para termos vida. Pedimos-Lhe: «Senhor, com a vossa 
graça ajudai-nos a estar mais unidos a Vós para darmos, 
juntos, um testemunho mais eficaz de fé, esperança e 
caridade»[...]” 

“[...] Nós, católicos e luteranos, começamos a caminhar juntos 
pela senda da reconciliação. Agora, no contexto da 
comemoração comum da Reforma de 1517, temos uma nova 
oportunidade para acolher um percurso comum, que se foi 
configurando ao longo dos últimos cinquenta anos no diálogo 
ecumênico entre a Federação Luterana Mundial e a Igreja 
Católica. [...]” 

“ [...] Temos a possibilidade de reparar um momento crucial 
da nossa história, superando controvérsias e mal-entendidos 
que impediram frequentemente de nos compreendermos uns 
aos outros. [...]” 

“[...] Com este novo olhar ao passado, não pretendemos fazer 
uma correção inviável do que aconteceu, mas «contar essa 
história de maneira diferente» [...]” 

“[...] Sem dúvida, a separação foi uma fonte imensa de 
sofrimentos e incompreensões; mas ao mesmo tempo levou-
nos a tomar consciência sinceramente de que, sem Ele, nada 
podemos fazer, dando-nos a possibilidade de compreender 
melhor alguns aspetos da nossa fé. [...]” 

“Com gratidão, reconhecemos que a Reforma contribuiu para 
dar maior centralidade à Sagrada Escritura na vida da Igreja. 
[...]” 

“[...] A experiência espiritual de Martinho Lutero interpela-
nos lembrando-nos que nada podemos fazer sem Deus. 
«Como posso ter um Deus misericordioso?» Esta é a pergunta 
que constantemente atormentava Lutero. Na verdade, a 
questão da justa relação com Deus é a questão decisiva da 
vida. Como é sabido, Lutero descobriu este Deus 
misericordioso na Boa Nova de Jesus Cristo encarnado, morto 
e ressuscitado. Com o conceito «só por graça divina», 
recorda-nos que Deus tem sempre a iniciativa e que precede 
qualquer resposta humana inclusive no momento em que 
procura suscitar tal resposta. Assim, a doutrina da justificação 
exprime a essência da existência humana diante de Deus.” 

“Nós, luteranos e católicos, rezamos juntos nesta Catedral e 
estamos conscientes de que, sem Deus, nada podemos fazer; 
pedimos o seu auxílio para sermos membros vivos unidos a 
Ele, sempre carecidos da sua graça para podermos levar, 
juntos, a sua Palavra ao mundo, que tem necessidade da sua 
ternura e misericórdia.” 

Assim, queremos louvar ao Senhor nosso Deus por nos 
conceder a graça da Reforma e Melhorando da cristandade. 
Que Deus continue suscitando homens e mulheres tal como 
fez com Martim Lutero e com tantos outros reformadores e 
reformadores antes e depois dele. 

Celebramos esses 499 anos da Reforma Luterana com imensa 
alegria e muito louvor a Deus. 

 

12 Dicas para sua 
Celebração 500 anos 

Entramos na contagem regressiva de 1 ano para a 
celebração dos 500 anos da Reforma Luterana. 

Seguem algumas dicas para você e sua família fazer 

algo significativo relacionado ao evento:  

1. Considere uma viagem à Alemanha, visitando os locais chaves da vida 

de Lutero e eventos da Reforma; 
 
 

2. Faça uma releitura de documentos essenciais da fé cristã luterana. 

Para algo mais simples, releia o Catecismo Menor de Lutero. Para algo 

mais profundo, encare o Livro de Concórdia, de 1580, que reúne os 

documentos confessionais Luteranos;  
 

3. Guarde a data de 1 de outubro de 1517, quando os luteranos do Rio de 

Janeiro (IELB e IECLB) farão uma grande festa de comemoração dos 

500 anos; 

 

4. Escreva a sua história de fé, pinte um quadro, componha uma música 

ou escreva uma poesia relacionada a igreja ou a reforma luterana. 

Compartilhe com seus filhos, netos, amigos; 
 

 

5. Adquira o devocionário Castelo Forte (R$20) e/ou a Bíblia com 

Reflexões de Lutero (R$37) e faça suas leituras e meditações diárias 

em 2017 com textos de Lutero; 
 

6. Veja ou reveja o filme Lutero; 

 

7. Comece a abrir sua casa para encontros e reuniões com seus amigos, 

um hábito de Lutero e sua esposa, e nestes encontros, fale de sua fé; 
 

8. Ajude nossa congregação a planejar e realizar um novo ciclo de 

palestras (conforme já foi feito no passado) com o objetivo de não só 

conhecer melhor o que foi o movimento da reforma do século XVI, mas 

debater como esse nossa herança pode e deve se traduzir e contribuir 

para nós hoje. O tema poderia ser: “Agora são outros 500”. Fale com o 

Pastor ou o Emiliano; 
 

9. Leia alguma biografia sobre Lutero ou outro luterano ou mesmo algum 

livro sobre a teologia luterana. Sugestões: “A Espiritualidade da Cruz”, 

“Lutero e a Libertação”, “Bonhoeffer”; 
 

10. Assine o Mensageiro Luterano (R$80 anualmente); 
 

11. Considere participar de um congresso / encontro com luteranos em 

2017 que incorra numa viagem: Por ex:  (Congresso Jovens – jan 

2017, Santa Catarina; Congresso dos Leigos – ago 2017, Pelotas; 

Conferencia Luterana de Missão, out 2017, Estados Unidos). 
 

12. Faça uma oferta especial de gratidão pelo jubileu da Reforma 

 



 

 

Atualizações Igreja 
Cantata de Natal  

No mês de Dezembro, estaremos participando junto 

da Igreja Luterana da Tijuca de uma bela Cantata de 

Natal. Serão três apresentações (9,10 e 17/12), para as 

quais estamos ensaiando. Se você quiser fazer parte 

deste coral, venha aprender as músicas conosco, às 

quintas-feiras, 19h00, lá na congregação da Tijuca 

(perto da estação Afonso Pena).  

 

Literatura Cristã: Castelo Forte e Cinco Minutos 

Temos disponíveis para aquisição os devocionários 

“Castelo Forte 2017” e “Cinco Minutos com Jesus 

2017”, livros da Igreja Luterana que trazem 365 

mensagens diárias da Palavra de Deus para serem lidas 

e refletidas individualmente ou em família, a cada dia 

do ano. Compre para sua família e para presentear 

algum amigo neste natal. Fale com o Emiliano ou o 

Pastor. O custo é de R$20. 

 

Retiro da Igreja 

Nesta primeira semana de novembro, 

aproximadamente 60 pessoas, entre membros da 

congregação e amigos, estarão participando de um 

retiro no SPA ReGenesis, em Nova Friburgo. Será a 

primeira vez que faremos isso como Igreja Cristo 

Redentor. Trabalhamos bastante na organização, 

fomos muito abençoados por Deus com um local 

maravilhoso, bom preço, com a liderança muito 

eficaz do Felipe Benvenutti, e estamos cheios 

expectativa. Pedimos a oração de todos para um 

evento significativo aos participantes e que traga 

frutos de comunhão e discipulado para a igreja.   
 

Ideias 2017 

Estamos começando a preparar o calendário e pensar nas 

atividades para o próximo ano. Se você tiver idéias de 

eventos e projetos, por favor, compartilhe. E se você 

quiser ser voluntario para ajudar em alguma obra, 

também, seja bem-vindo. Lembro que entre os motivos 

especiais de 2017 temos os 500 anos da Reforma e os 10 

anos da CEL Cristo Redentor. 
 

Aulas de Violino - Afinatto 

Lembramos que a Oficina Afinatto oferece aulas 

de viola e violino, aqui em nossa igreja, nas 

quintas-feiras. Interessados tratar com o grupo. 

 
Novos Membros 

Em breve estaremos recebendo oficialmente 

novos membros em nossa congregação. Se você 

não é membro, mas já se considera parte da 

congregação, fale com o pastor para saber como 

você pode formalizar seu compromisso com nossa 

comunidade cristã. 
 

Coro Vox in Via 

Estamos considerando uma 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, que podem ser membros da igreja ou 

não.  Antes de tomarmos a decisão, gostaríamos de 

saber se haveria interesse de alguém no projeto. Fale 

com o pastor.  

 

EM NOSSA ORAÇÃO 

 

 
 
 

SAÚDE:  
Solange Werner  
Eliane (gravidez da Alice – nascimento próximo)  
D. Marcelina  (mãe Eliane)  
Francisco Krueger, Paula Ludke (pai e tia Margareth)  
Edna 
Maria Clara 
Fátima (mãe da nossa vizinha Martha) 
Thierry 
 

OUTRAS NECESSIDADES:  
Vitor (trabalho) 
Amiga Eliane (perdeu tragicamente filho de 5 anos) 
 

AÇÃO DE GRAÇAS:  

Batizado Gustavo e Maitê 
Notícias Médicas Luiza Benvenutti 
 

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO: 
Vera Lúcia W. de A. Macedo (9) 
Thalita Benvenutti (21) 
Felipe W. de Araripe Macedo (24) 

 


