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Leituras Bíblicas para Outubro
Dia 1º – 1º Domingo no Advento
Cor Litúrgica: Azul ou Roxa
Sl 122
Is 2.1-5
Rm 13.(8-10) 11-14
Mt 21.1-11 ou Mt 24.36-44

Dia 22 – 4º Domingo no Advento
Cor Litúrgica: Azul ou Roxa
Sl 24
Is 7.10-17
Rm 1. 1-7
Mt 1.18-25

Dia 8 – 2º Domingo no Advento
Cor Litúrgica: Azul ou Roxa
Sl 72.1-7
Is 11.1-10
Rm 15.4-13
Mt 3.1-12

Dia 29 – 1º Domingo após Natal
Cor Litúrgica: Branca
Sl 111
Is 63.7-14
Gl 4.4-7
Mt 2.13-23

Dia 15 – 3º Domingo no Advento
Cor Litúrgica: Azul ou Roxa
Sl 146
Is 35.1-10
Tg 5.7-11
Mt 11.2-15

É NATAL!
A morte e o Natal
Mesmo durante as festas mais alegres e as mensagens mais
animadoras que o Natal nos traz, há tragédias e sofrimento. A morte
não para de ocorrer no dia 25 de dezembro, e as doenças e acidentes
ainda levarão muitos a passar a véspera de Natal em hospitais. A
realidade da vida não "congela" para que tenhamos só alegria e
diversão. Ao vir ao mundo, Jesus não propõe um esquecimento
coletivo da realidade humana. Ele traz uma nova vida, uma nova
realidade que apenas começa aqui, no batismo, com a fé dada pelo
Espírito Santo.
Muitos estarão em luto no dia 25 de dezembro. Talvez você esteja
em luto hoje. Mas mesmo assim, ainda que com dor no coração,
poderemos louvar a Deus pela vinda do Salvador ao mundo. "Jesus
afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda
que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você
acredita nisso?" Que a sua resposta seja a mesma de Marta: "Sim,
Senhor. Eu creio que o senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia
vir ao mundo" (Jo 11.25-27).
Oração: Senhor Jesus, a sua vinda ao mundo nos dá esperança e vida
mesmo em meio ao sofrimento e morte. Obrigado! Em seu nome.
Amém.

Cultos

2013 – Um ano para agradecer

Os Cultos no mês de dezembro acontecerão todos os domingos, às
10:30 horas. Os pastores que estarão conosco nos cultos serão:
01 - Pastor Érisson Lima Ferreira
08 - Pastor Rômulo Santos Souza
15 - Pastor Érisson Lima Ferreira
22 - Pastor Rômulo Santos Souza
29 - Pastor Érisson Lima Ferreira

Escola Bíblica Dominical
Chamado Pastoral

Acontece antes do culto, às 9:30h.

Em assembleia geral extraordinária, no dia 20 de outubro, foi
decidido pelo chamado do Pr. Laerte Tardelli Voss, o qual nos
respondeu positivamente!
Dia 16/01/14 ele estará chegando ao Rio de Janeiro e a partir do dia
19/01/14 passará a ministrar os cultos em nossa congregação!
Já adiantando: dia 16/02/14 teremos o culto de Instalação do Pr.
Tardelli pelo Presidente da IELB, Pr. Egon Kopereck.

Deus tem conduzido e apoiado sobremaneira os trabalhos da CEL Cristo
Redentor aqui no Rio de Janeiro! Especialmente em 2013, temos que
destacar e agradecer a DEUS:
1. Pelas reformas e obras que estão sendo executadas e que estarão
concluídas em breve:
 Reforma das instalações elétricas do pavimento térreo e instalação
de ar-condicionado e ventiladores;
 Reforma completa do apartamento do pastor, incluindo instalações
de ar-condicionado e equipamentos da cozinha;
 Reforma da fachada do imóvel, transformando-a numa fachada de
capela “estilizada”;
 Obras de infra-estrutura das novas instalações das concessionárias
de água e esgoto, gás, telefone e energia, inclusive com aumento
de carga para atendimento de todo o projeto;
 Obras de infra-estrutura para a drenagem do terreno para a
condução das águas de chuva provenientes do morro que fica ao
fundo da propriedade;
 Obras do acesso definitivo (lateral) ao futuro salão e demais salas
no prédio anexo (fundos).
Isto requereu um grande esforço financeiro, através de empréstimo
obtido junto à IELB e contribuições especiais de membros. No início de
2014 iremos informá-los, em detalhes, sobre este esforço financeiro
realizado para que cada um de nós ore e reflita sobre a doação que possa
vir a fazer para recompor as finanças da congregação e para pagarmos o
empréstimo.
2. Pela doação e empréstimo complementar aprovados pela IELB,
permitindo que se concretize a compra/transferência da propriedade da
“Santa Clara 307” para a congregação, ainda neste final do ano de 2013.
3. Pelo trabalho de identificação, Chamado Pastoral e aceitação do Pr.
Tardelli – que vem conduzir em 2014 a CEL Cristo Redentor RJ no seu
grande desafio: levar CRISTO a toda a população da Zona Sul do Rio de
Janeiro!
Que Jesus os abençoe e
conceda muitos anos de vida!
Guilherme Mendes Roters
Rafaela Cabral Moreira
Betina Krüger Rittmeyer
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