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Quando eu li por primeira vez obras 
de ateístas modernos, eu antecipava 
encontrar uma demonstração de 
lógica. Fria e dura lógica. Mas o 
que acabei descobrindo foi quase o 
oposto. Ateístas modernos não 
raciocinam. Gritam. Não buscam 
refutar o Cristianismo, mas 
envergonhá-lo e destruí-lo.  
 
Por quê tanta raiva? Em muitos 
casos, porque por trás de uma fino 
véu de argumentação, quase sempre 
existe um coração que foi 
profundamente machucado por alguém 
que se dizia cristão, mas não agia 
coerentemente com os seus ou as suas 
crenças. A hipocrisia dos cristãos 
alimentam a ira do ateístas.   
 
Enquanto muitos de seus argumentos 
são injustos, esta percepção tem 
causado um grande impacto. 

Estatísticas em países cristãos 
mostram como os jovens tem se 
distanciado cada vez mais da 
afiliação com uma instituição 
religiosa. Nos Estados Unidos, mais 
de 90% da geração Y (18-34 anos) não 
foi a igreja domingo passado. E 
enquanto muitos fatores contribuem 
para esta realidade, há um que ganha 
de todos: desilusão. Eles não 
enxergam o poder do evangelho 
manifestado nas vidas dos que se 
professam cristãos. Meus irmãos e 
irmãs... isto não deveria ser assim! 
 
Por isso faremos neste mês uma 
imersão em Tiago. Não só porque 
Tiago é o livro que nossa agenda de 
leituras bíblicas nos sugere para as 
próximas 5 semanas. Entramos em 
Tiago porque ele pode nos ajudar a 
virar o jogo. Tiago não tem nenhum 
problema em nos confrontar quando 

vivemos uma vida inconsistente com 
nossas convicções. Tiago quer nos 
convidar a dar nosso melhor para 
tentar viver uma vida que combina 
com as verdades que nós cremos. Todo 
o dia. Todos os dias. 
 
O mundo necessita desesperadamente 
de cristãos assim. Discípulos de 
Jesus que vivem de acordo ao que o 
mestre ensinou. Uma geração de 
gente, que independente da 
denominação em que se encontra, se 
levante, e mostre o poder do 
evangelho funcionando, no dia-a-dia. 
Tiago vai nos ajudar a chegar lá. 
Mas saibam disso: muita coisa está 
em jogo. Tiago vai nos chamar para 
avaliar o jeito que nós lidamos com 
provações e desafios, o jeito que 
nós administramos nosso dinheiro, o 
jeito que nós usamos as palavras e 
planejamos nosso futuro.  
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Mas se nós o deixarmos, sua carta 
tem o potencial de nos dar um 
presente incrível: integridade. Não 
perfeição. Essa só no céu. Mas a 
chance de melhorar na sintonia de 
nossas atividades com a nossa 
identidade. 
 
Para aqueles que se preocupam se 
Tiago pode ser legalista, tipo um 
escritor que tente nos fazer cumprir 
uma longa lista de regras, não 
tenham medo. Ele não defende que 
enchamos de religião alguém que não 
foi convertido. Tiago não escreve 
para quem não segue a Jesus. Ele 
convoca estes, os cristãos, a 
viverem uma fé que eles já possuem, 
a viverem uma nova vida que já lhes 
foi dada. Quando o evangelho chega 
no coração de uma pessoa, ela não 
consegue permanecer igual. Tiago 
simplesmente quer acelerar este 
processo de renovação contínua. 
 
Estudaremos Tiago nas próximas 
semanas e Tiago convoca para uma 
revolução, dentro de nós mesmos, em 
nossos estilos de vida. O bicho pega 
na carta de Tiago. Ele não tem 
suscetibilidades em falar o papo 
reto com a gente. Não tem caô em 
Tiago. Alguma coisa que ele vai 
dizer vai doer. Mas se nós olharmos 
com atenção para o que Deus nos está 
dizendo através dele, vamos 
descobrir a alegria de ter nosso 
lado de fora mais parecido com o 
nosso lado de dentro, nossa conduta 
combinando nossa confissão. E a 
bênção não será só nossa... Será 

principalmente do nosso próximo, do 
mundo, que poderá ver a beleza do 
evangelho sendo demonstrada no dia-
a-dia do povo de Deus. Cristianismo 
aqui em baixo. Cristianismo de rua. 
De prática. Tiago vai nos ajudar a 
melhorar nisso.   
 
O que eu espero de vocês? Espero 
engajamento. Espero que participem 
com a igreja desta curso.  
 
Como?  
Em primeiro lugar, lendo o livro de 
Tiago neste mês. Há muitas formas de 
se fazer isso. Pode ser um capítulo 
por semana, acompanhando a sequência 
que seguiremos na igreja. Nesta 
primeira semana de Setembro, o 
capítulo 1, na segunda semana o 
capítulo 2, e assim por diante. Fica 
a dica pra fazer a leitura semanal 
em família, como devoção.  
 
Em segundo lugar participando dos 
cultos, onde estudaremos cada 
capítulo. Se você perder alguma 
semana, entre em contato comigo para 
receber uma cópia da mensagem. 
Tentaremos também gravar e 
disponibilizar o vídeo. 
 
Em terceiro lugar, chegando mais 
cedo nos domingos, para o momento de 
Escola Bíblica (9:30h), onde teremos 
a chance de debater, detalhe por 
detalhe, o que Tiago nos trouxer de 
em cada capítulo de sua carta. 
 
Todos convidados. Que Deus abençoe 
nosso crescimento.  

Para o mês de outubro, mês que a 
igreja luterana comemora 498 anos 
(os 500 vêm aí em 2017) estamos 

convidando a todos que quiserem nos 
acompanhar numa leitura e debate  do 
livro Eles gostam de Jesus, mas não 

da igreja. Você pode comprar o livro 
pela internet ou encomendar comigo. 
O livro custa R$35. Tenho convicção 

que a leitura nos ajudará a entender 
melhor uma série de desafios que 

enfrentamos no tentar ser igreja no 
Rio de Janeiro e será de grande 

valia para todos nós. 
 

Obrigado pela atenção, obrigado pelo 
carinho, obrigado por tudo o que 
vocês fazem em nossa igreja e no 

Reino de Deus. É um privilégio ser 
pastor de vocês. Contem comigo, 

sempre. Sigam em frente, servindo a 
cidade do Rio com o tempo e os dons 
de vocês e abençoando o próximo, a 

cada dia, todos os dia.  
Um abraço, Pastor Tardelli    
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Assim também a fé cristã, se 

não se traduzir em ações, é 

morta em si mesma. 

Tiago 2.17 
 



Destaques de 

Setembro 
 

Sexta 4, 19:30h 

Diretoria  

Sábado 5, 9h 

Mundial Vôlei de Praia – 

Copacabana (Princesa Isabel) 

Sábado 12, 8:30h-11:30h 

Oficina Evangelismo Redes Sociais 

– Sociedade Bíblica, Centro 

Sábado 12, 20h  

Culto na Barra da Tijuca 

Sábado 19, 8:30h-17h 

Congresso das Mulheres – Penha 

Terça 22, 10h-14h 

Workshop Fé sólida em uma 

geração líquida – Barra   

Sexta 25, 19:30h 

Churrasco dos Homens 

Sábado 26, 18h-20h 

Fórum Social - Libertas 

Domingo 27, 13:30h 

Festa Jovens 

Sábado 3 / Domingo 4 Outubro 

Feira e Festa Crianças - Peixoto 

 

 
 

Notícias & Atualizações 
da Congregação 

Ação Social: 450 Horas de Serviço pela Cidade do Rio 
Nossa proposta de ação social neste ano (até o fim de fevereiro de 
2016) é presentear o Rio de Janeiro com 450 horas de serviço 
voluntário em favor do nosso próximo e da justiça social da cidade que 
Deus nos posicionou para morar e fazer a diferença, em nome de 
Jesus. Algumas ações individuais e coletivas já foram realizadas (muito 
obrigado a todos engajados!) e outras ainda virão. Em Setembro, não 
temos nenhuma ação conjunta, como igreja... fica para cada um 
desenvolver algum serviço nas suas vocações (por favor, 
posteriormente à ação, compartilhe com a gente). Porém em Outubro, 
teremos uma ou duas, relacionadas ao dia da Criança. Estaremos 
colaborando nas festinhas de nosso bairro. Dias 3 e 4, na pracinha do 
Peixoto e provavelmente no sábado 10, no Morro dos Cabritos. 
Teremos uma barraquinha temática e também queremos realizar 
algumas atividades artísticas. Quem puder ajudar, em algum destes 
eventos, super bem-vindos. Fale com a Helena ou o Pastor.  
 

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 8:00h, em frente ao Clube 
Caiçaras. Interessado, falem com a Cíntia (cintiaborba@hotmail.com). 
 

Comunhão: Grupos de Afinidade / Escalada  
Interessados, falem com o Emiliano (emiliano@gmail.com)  
 

Comunhão: Grupos de Afinidade / Futebol 
Interessados, falem com o Pastor Tardelli  
 

Comunhão: Congresso das Mulheres 
Data: Sábado, 19 de setembro de 2015. Local: Penha;  
Tema: “Reconciliação: O pecado machuca, o perdão cura”;  
Custo: R$30. 
 
Finanças: Campanha para pagamento do empréstimo da IELB para 
as obras do ano passado 
Estamos em campanha de ofertas especiais para o pagamento do 
empréstimo de R$144.000,00. Cada mês, nossa congregação precisa 
enviar R$2000,00 para o abatimento desta dívida. Dividimos esta 
prestação em cotas de R$450,00. Com grande alegria compartilhamos 
que foram feitas muitas doações no mês passado e quase 
completamos todo o ano de 2015. Também promessas de doações 
para os próximos anos já foram feitas. Muito obrigado, sabemos do 
esforço que fizeram. Quem puder colaborar, fale com a coordenadora 
de finanças Vera (veralwelzel@gmail.com). Qualquer quantia é bem-
vinda! Quem não puder neste momento, não se sinta constrangido. 
Com o favor de Deus, no futuro você terá oportunidades.  
 

Reformas / Período de Transição:  
Imagino que todos vocês já devam estar cientes de que estamos num 
período especial na igreja: tempo de construir. Nosso prédio abençoado 
está passando por uma reforma grandiosa, que resultará num salão de 
culto ampliado, mais confortável e belo, e num novo local de 
convivência, contando inclusive com banheiro e cozinha novos. Glória a 
Deus! A reforma está prevista para acabar em Novembro. Enquanto 
isso, continuamos pacientes, cheios de boa expectativa, gratos e 
firmes, nos reunindo dominicalmente no Hotel Golden Tulip Continental, 
no Leme (Rua Gustavo Sampaio) e em vários lugares durante a 
semana.  
  
 

 



Saúde:  
1. Solange Werner (recuperação plena);  
2.  Roní (retorno câncer);  
3. Paulo (irmão Heliete);  
4. Bertoldo e Maria (irmãos Janeta);  
5.  Eliane e Thalita (gravidez); 
6. Jô (esposa Pastor Rudi Zimmer); 
7. Érica (tia Elisabeth). 
 

Outras necessidades:  
1. Adaptação e estudo da Cibele (China);  
2. Mudança /viagem da família Sjlender; 
3. Alex (fé e receptividade ao 
Evangelho); 
4. Luto (Dona Janeta pela morte de seu 
irmão Adolfo e Guilherme pela morte de 
seu tio);  
5. Nenete (irmã da Solange); 
6. Mohammed Ibra (trabalho); 
7. Membros fora do Brasil (Henrique, 
Lorena, Emile, Felipe e Fernanda). 
 

Ação de Graças:  
1. Trabalho Luis Carlos Vasco;  
2. Reforma na igreja; 
3. Ofertas especiais para pagamento 
empréstimo;  
4. cirurgia exitosa Vera Lúcia; 
5. Trabalho (Ana); 
6. Fernanda (livre de câncer). 
 

Aniversariantes Setembro:  
Gabriel Sjlender  13 
Kiyoharu Tyba  16 
Marla Simone Zimmer 29 

Entre vocês há alguém que 

está sofrendo? Que ele ore. 

Há alguém que se sente 

feliz? Que ele cante 

louvores.A oração de um 

justo é poderosa e eficaz. 

Tiago 5:13,16 

 

Estamos muito felizes pelo começo encorajador dos cultos na Barra da Tijuca. 
Já tivemos três cultos lá, um por mês, para servir os luteranos do Rio de 
Janeiro que residem na zona oeste da cidade e para novas pessoas com o 
Evangelho. Reservamos o 4º sábado de cada mês para estes cultos. 
Excepcionalmente em setembro, o culto será no sábado 12, às 20h, no 
Condomínio Verano Rio 2, na rua Franz Weissman, 410. O grupo também se reúne 
um sábado por mês, às 10hs para estudo bíblico. Fale com o pastor se você se 
interessa pelo projeto ou se tem conhecidos que poderiam ser convidados.  
 

Na zona sul, onde a maioria de nossos membros residem, temos um grande 
desafio para levar o Evangelho. A maioria das pessoas é resistente a igreja. 
Por isso, temos estado estudando este assunto e buscando novas formas de 
testemunhar nossa fé. Algumas coisas muito simples, mas ao mesmo tempo muito 
significativas, que todos nós podemos fazer: 
 

1. Oração: Ore pelas pessoas que você conhece e precisam se 
(re)conectar com Jesus. Se achar oportuno, conte a eles que você os 
tem em suas orações e pergunte se eles tem petições; 

2. A Mesa: Abra sua casa e receba em sua mesa. Pratique a hospitalidade 
cristã com uma pessoa/família por semana; 

3. Revolução da Toalha: Abençoe com um gesto de carinho, generosidade 
ou serviço voluntário três pessoas por semana; 

4. Convite: Convide estas pessoas de forma respeitosa e amável para 
nossos cultos e encontros.  

 

Nos dias 06 e 07 de Novembro de 2015, 

será realizado o Simpósio Regional de 

Missão em Copacabana. O tema é "A 

Missão e a cidade". O objetivo é refletir e 

compartilhar práticas saudáveis sobre 

missão urbana para sermos uma igreja mais 

efetiva nas cidades brasileiras. 

 

O Srm2015 é realizado pela nossa 

congregação e seu Centro de Treinamento 

Missionário, em parceria com o Seminário 

Concórdia e com o apoio do Distrito Rio 

de Janeiro - DRJ/IELB. 

 

Todos estão convidados a participar, e 

dentro da disponibilidade, nos ajudar na 

recepção e hospedagem dos visitantes 

(esperamos umas 50 pessoas) e na 

organização do evento.  

Para saber mais detalhes e fazer a 

inscrição entre neste link: 

http://www.igreja-

cristoredentor.org.br/srm2015.php 
 

Em Nossa Oração 

Missão Glocal da Igreja 
Zona Sul, Barra da Tijuca e até os confins da Terra. 

 


