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“Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, 
continuem a viver nele, estando enraizados e edicados nele...” 
(Colossenses 2.6,7)

Então diante do que vem por aí podemos estar seguros e conantes que 
estaremos em boas mãos e que Deus nos ajudará a enfrentar os 
desaos que enfrentaremos e que tudo cooperará para o nosso bem, 
mas não podemos nos esquecer de um detalhe importante: precisamos 
estar enraizados profundamente na Palavra de Deus. 

Podemos ter a certeza de que a mão do Senhor está sobre cada um de 
nós. É nele que encontraremos e receberemos a força, a coragem, a 
ajuda e a segurança visando trazer as nossas vidas alegria e redenção.

Janeiro 2023

                                              Pr. Waldemar Garcia Carvalho Junior

O que vem por aí

Diante do futuro o que vem em sua mente? Esperança? Medo? 
Incertezas? São vários os sentimentos que surgem diante do incerto, 

Eu e minha família vivemos isso nesse momento, mudanças 
aconteceram. Será que vai dar tudo certo? Será que tomamos a melhor 
decisão? E minha lha que cou em Porto Alegre? Ficará tudo bem com 
ela? Teremos os recursos necessários para viver o que vem por aí? São 
muitas dúvidas, perguntas, o coração ca apertado, dá medo, dúvida, 
mas aí entra um ingrediente que muda tudo, algo que nos traz 
esperança, conança, coragem, alegria e força para enfrentar tudo que 
vem por aí: O nosso Deus. O nosso Redentor, ele que gerou a fé em 
nosso coração, nos traz a força, a coragem, a certeza de que o que vem 
por aí será muito bom, que tudo dará certo, e que ele dará a força 
necessária para enfrentar toda situação, como diz em Filipenses 4.13.

Estamos todos num ano novo, o que vem por aí? Não temos certeza, 
temos uma expectativa, alguns positiva e outros negativa. Diante do 
futuro temos uma Palavra da parte de Deus que nos traz conança, 
força e coragem: “Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão 
direita e lhe digo: Não tenha medo, pois eu o ajudarei.” (Isaías 41.13) 

do que vem por aí.

DESTAQUES 
da programação

Tema IELB 2023

08 jan domingo  

10h30 - Sede 

Primeiro culto com Pr. Waldemar 

01 fev quarta-feira 

Redes sociais

Plano de Leitura da Bíblia 2023
(Estudo do lema da IELB 2023- 2026)

05 fev domingo

09h30 - Sede e plataforma Teams

Inicio da Escola Bíblica 2023
Café da manhã

22 fev quarta-feira  

19h30 - Sede

Culto de Cinzas 
Inicio do período da Quaresma

26 fev  domingo  

16h00 - Sede

Culto de Instalação do 
Pr. Waldemar e confraternização
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Atualizações

Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor do Rio de Janeiro

Saudações cristãs!

Não é demais, ao terminar este informe, agradecer a 
Deus por todas as graças DELE recebidas e a todos 
vocês que colaboram com a nossa congregação.

Diretoria

Não deixem de consultar-nos e conhecer, cada vez 
mais, a nossa realidade e desaos. 

Reiteramos ao longo do ano de 2022, o fato de as 
nossas ofertas não terem sido sucientes para 
fazer frente aos compromissos nanceiros regulares da 
congregação. O resultado acumulado negativo do ano 
teve mais uma melhora (redução) no mês de 
dezembro. Porém, a melhora foi aparente, pois, nos 
meses de novembro e dezembro/2022, como podem 
observar, não tivemos compromissos com remuneração 
e encargos pastoral. Nestas rubricas, tivemos apenas 
gastos relativos a 50% da mudança do Pr. Waldemar 
Garcia, bonicação e despesas de viagem do Pr. Carlos 
Kracke e bonicação e despesas de transporte do 
estagiário Bruno Hasse, estes dois últimos, ao nos 
assistirem no mês de dezembro. 
No ano de 2023, vamos trazer este assunto 
novamente, para buscarmos uma solução visando a 
superação desta insuciência  de recursos,  que sempre 
traz apreensão aos que administram esta congregação, 
frente ao cumprimento dos compromissos no seu 
devido tempo.

Acompanhamento Financeiro- Jan-Dez/2022

Finalmente, como sempre, nos colocamos à disposição 
de todos vocês para esclarecer qualquer ponto julgado 
necessário, para a total e absoluta transparência da 
nossa administração dos bens do Senhor.

O Ano de 2022, foi diferente para a nossa 
congregação. Muito resumidamente para este informe, 
tivemos, no ano de 2022: a notícia da decisão do Pr. 
Laerte Tardelli Voss do término do seu ciclo entre nós e 
a nossa despedida dele e da sua querida família; o 
processo da identicação e avaliação de pastores, 
culminando com a decisão do chamado pastoral ao Pr. 
Waldemar Garcia Carvalho Junior; a vacância pastoral 
nos meses de novembro e dezembro e, durante este 
período, a assistência do Pr. Juan Iurk Nogueira 
(Realengo, RJ), do Pastor Rômulo Santos Souza 
(Interlagos - SP), do Pr. Martiniano da Silva (Nova 
Iguaçu, RJ), do Pr. César Rios (Miguel Pereira), do Pr. 
Jonas Flor (Tijuca, RJ), dos estagiários Bruno Hasse e 
Marthyn Bauer, e, durante todo o mês de dezembro, do 
Pr. Carlos Kracke.

Neste período: mantivemos todas as atividades da 
nossa congregação com o apoio dos nossos voluntários 
na recepção, na música, na escola bíblica, nas mídias 
sociais, nas transmissões, nas decorações de Natal, no 
preparo do apartamento pastoral e em muitas outras 
atividades. 

O que se depreende deste ciclo vivido neste ano de 
2022: uma congregação madura e responsável, que 
soube compreender os momentos mais sensíveis que 
foi defrontada e que precisou conviver e lidar com a 
saída do seu querido pastor e o período de espera 
pelo seu novo líder espiritual.

2022: um ano diferente

02



Agradecemos de todo coração o investimento que você faz 
no Reino de Deus, através de sua oferta para nossa igreja. 
Lembramos da importância da sua doação mensal de forma 
regular, para que possamos ao m de cada mês ter sempre 
as condições de realizar o pagamento de nossos gastos 
correntes. 

OFERTAS REGULARES E ESPECIAIS 

Agenda

Aniversariantes, 
parabéns!
Que Deus 
os abençoe!

JANEIRO
Daniel B.  - 03 jan
Fernanda K. - 05 jan
Sara P. - 06 jan
Arthur S. - 08 jan
Vasco  - 09 jan
Jorge H. -   09 jan
Felipe G. - 11 jan
Gabriel L. - 12 jan
Agnes T. - 12 jan
Tiago O. -  21 jan
Míriam S. - 22 jan
Yuri L. - 22 jan
Jessica G. - 23 jan
Tarcisio A.- 26 jan
Débora M. - 29 jan
Victor R. - 31 Jan

FEVEREIRO
Jose V. -  03 fev
Adriana F. - 05 fev
Arthur K. - 06 fev
M.Helena R. -  08 fev
Leila B. - 12 fev
Helena W. - 14 fev
Clariely S. - 16 fev
Daniel P. - 16 fev
Mariana L.- 20 fev
Max Yuri - 21 fev
Valéria M. - 24 fev
Dyene  G. - 27 fev
Cael F. - 27 fev
Marco S. - 28 fev

“Vocês serão enriquecidos em 
tudo para toda generosidade, a 
qual, por meio de nós, resulta 
em orações de gratidão a Deus. 
Porque o serviço desta 
assistência não só supre a 
necessidade dos santos, mas 
também transborda em muitas 
orações de gratidão a Deus.”                                                                        
2 Coríntios 9.11, 12

Programação 
Janeiro e Fevereiro 2023

Via DOC ou TED 
 CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR RJ
CNPJ.: 09.435.755/0001-93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Agência: 2834
Conta: 000418-3

Via PIX:  
09.435.755/0001-93 (CNPJ)
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@luteranadecopa
www.igreja-cristoredentor.org.br

Presencial ou em nossos canais:

Sejam sempre bem-vindos!

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DO BRASIL
Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor
Rua Santa Clara 307, Copacabana - 22041- 011 Rio de Janeiro RJ

(21) 2542.1867 (21) 99527.3401
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Periodo de transição pastoral


