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Reflexão do Mês: 
Gratidão a Deus. Amor ao próximo. 
Consciência limpa. Clamor pelo Brasil 

 Estimados membros e amigos da CEL Cristo Redentor! 
Recebam nossa saudação carinhosa e a oração de que Deus os abençoe 
ricamente neste mês de outubro. Permitam-me compartilhar algumas 
linhas sobre aquele que talvez seja o assunto mais pertinente do mês: as 
eleições.  
 

Pastoralmente, gostaria de encorajá-los ao exercício da cidadania 
participando das eleições com gratidão a Deus, amor ao próximo, 
consciência limpa e ativos na oração. Gratidão a Deus, pois nós cristãos 

cremos que a instituição do poder político vem Dele (Romanos 12). E Ele, 
que reina sobre todo o universo (Salmo 22.28), nos dá a nós, seres 
humanos o livre arbítrio para escolhermos nosso sistema de governo e 
nossos governantes. Nesse sentido, votar é um dom divino. Por tabela, 
Deus escolhe pessoas por nossas mãos, e por isso podemos, 
independentemente de derrotados ou vitoriosos, nos aproximar das urnas 
com gratidão a Deus por tão importante privilégio. Amor ao próximo 
refere-se à nossa atitude gentil e respeitosa para com outras pessoas. Já 
aprendemos que ainda mais importante do que nossa responsabilidade 
social, a qual também deve ser realizada com cordialidade, está nossa 
responsabilidade de embaixadores de Cristo no mundo. Somos seus 
discípulos, que manifestam seu reino, que não é deste mundo, à 
sociedade em que vivemos. E esse testemunho de salvação não pode ser 
dado sem amor ao próximo, mesmo que este próximo não creia, pense ou 
vote como nós. Ganhando ou perdendo os nossos candidatos favoritos, 
lembremos quem somos e para o que primordialmente fomos enviados. 

(João 20.21) 

Sábado 18.10 
Retiro Final Planejamento 

 

Domingo 19.10 
Culto Cantate Distrito  

 

Sábado/Domingo 1/2.11 
Visita Orador da Hora 

Luterana - EUA 
 

Sábado 8.11 

Churrasco Igreja 

 Sábado/Domingo 14/15.11 
Encontro dos Jovens -

Distrito 
 

Sábado 22.11 Conselho 
Distrital - Copacabana 

 

Domingo 30.11 Culto de 
Advento / Confirmação 

 

Sábado 6.12 
Jantar de Advento 

 

Sábado 20.12 Cantata de 
Natal – Copacabana. 

Ensaios começam neste 
mês, quintas, na CEL Paz. 

Próximos 
Eventos 
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Campanha do Mês: 
Oração pelo Brasil 

Convidamos você para envolver-
se nesta campanha mensal de 
oração pelo nosso país. 
 

Nós já oramos periodicamente 
durante nossos cultos, quando 
estamos reunidos na igreja. Mas  
neste mês queremos 
compartilhar este chamado com 
o maior número de cristãos 
luteranos possível. Gostaríamos 
que mais gente se 
comprometesse e clamasse 
diariamente a Deus pelos 
desafios de nosso país. 
 

“A oração é o suor da 

alma.”  

Martinho Lutero 

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

Rua Santa Clara, 307 

Copacabana – Rio de Janeiro 

www.igreja-cristoredentor.org.br 

tel: (21) 2542-1867   

Pastor Laerte Tardelli Voss  

pastor@igreja-cristoredentor.org.br 

tel: (21) 98460-9031 
 

 

Reflexão do mês 

Em terceiro lugar menciono consciência limpa. Não 
estou dizendo nada novo, eu sei, mas convém reforçar 
o estímulo para que reflitamos em nosso engajamento 
social, particularmente neste mês, nas eleições. 
Façamos nossas análises com cuidado,  expressemos 
nossas opiniões com bom senso, e ouçamos conselhos 
sábios e proféticos, incluindo os da Palavra de Deus, 
para que possamos estar com o sentimento de dever 
cumprido e em paz com nossas convicções e com 
nosso Senhor e Rei.  
 

Por último, estamos adotando a iniciativa dos nossos 
irmãos batistas, que começaram uma campanha de 
oração pelo Brasil. A Palavra de Deus diz: "E se o 
meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 
orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus 
maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os 
seus pecados e sararei a sua terra". 2º Crônicas 7:14 
 
Todos nós queremos um Brasil transformado pelo 
poder do Evangelho, livre das injustiças, dos problemas 
sociais e usufruindo da verdadeira liberdade que só há 
em Cristo. Como povo de Deus, precisamos agir em 
favor do nosso povo, e isso também ocorre quando 
oramos pela nação. Envolva-se nesta campanha do 
mês, faça parte desta mobilização! Agimos, amamos e 
votamos como se tudo dependesse de nós e oramos 
como se tudo dependesse de Deus. Mais detalhes, na 
caixa de texto acima. Muito obrigado. Pastor Tardelli. 

31 de Outubro 

Aniversário da 

Reforma Luterana 
Somente pela Graça; Somente 

pela Fé; Somente pela 

Escritura; Somente por Jesus 
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Estamos sugerindo 30 
petições, uma para cada dia. A 
lista destas petições serão 
compartilhadas por e-mail, 
whatsapp, site e facebook.   
 

Faça essa oração com sua 
família, no momento 
devocional no lar, ou sozinho, 
de joelhos no seu quarto, ou 
mesmo em silêncio a caminho 
do trabalho ou da faculdade.  
 

Começaremos domingo 5 de 
outubro até o dia 4 de 
novembro. Participe! 
  



 

 

Notícias da Cristo Redentor 

Sistema de Segurança  

O novo sistema de segurança já foi 

instalado e está funcionando 

plenamente. Lembramos o porteiro 

eletrônico disponível na entrada. O 

101 toca no hall de entrada da 

igreja e o 201 no apartamento 

pastoral.  

 

Adoração: Cultos Quartas-Feiras  

Recomeçamos nossos 

cultos/estudos das quartas-feiras, 

sempre às 19:30hs. Neste mês 

estamos estudando “Perguntas que 

Precisam de Respostas” 

 

Adoração: Culto Cantate  

Convidamos toda a congregação 

para o Culto Cantate do Distrito, 

que será realizado dia 19 de 

outubro, às 17:00hs, na Igreja 

Luterana em Campos Elíseos. O 

ensaio da música que cantaremos 

será no domingo 12 de outubro, 

depois do culto.  

 

Ação Social: Brechó 

Agradecemos a todos pelas 

doações e ajuda em nosso terceiro 

brechó do ano, no mês passado. 

Avaliamos como muito positivo, 

pelo dinheiro arrecadado que será 

investido em projetos sociais, e 

também pelas oportunidades de 

encontros com nossos vizinhos do 

bairro. No mês de dezembro, 

teremos nosso brechó de Natal.  

 

Ação Social Campanha Dia das 

Crianças - Morro do Sapê 

Que tal fazer um Dia das Crianças 

diferente e ajudar a quem precisa? 

Quem puder ajudar, traga à igreja 

brinquedos novos ou usados (em 

bom estado) até o dia 8 de 

outubro. Doações em dinheiro 

também são bem-vindas. 

http://www.projetomorrodosape.c

om/ver-evento/14/campanha-dia-

das-crianas 

 

Ação Social Morro dos Cabritos 

Seguimos desenvolvendo a 

amizade e a parceria com 

moradores do Morro dos Cabritos. 

Como a nossa ajuda, a Associação 

Futuro Legal já está legalizada e 

funcionando. Estamos só 

começando. 

Comunhão: 

Caminhada/Corrida na Lagoa  

Todos bem-vindos, convidem seus 

amigos. Nos reuniremos às 9:00hs 

(em ponto) deste sábado dia 4  

em frente ao Clube Caiçaras. O 

plano é continuar, talvez dois 

sábados por mês. 

 

Comunhão: Churrasco Homens  

Sexta-feira, dia 10, 19:30hs, na 

igreja. Traga algo para 

acompanhar a carne, sua bebida 

favorita e convide seus amigos. 

 

Comunhão: Churrasco Igreja  

Neste mês não teremos nosso 

churrasco depois do culto, mas 

estamos planejando um bonito 

encontro, para o sábado dia 8/11, 

no Círculo Militar, na Urca. 

Guarde a data.    

 

Comunicação: Livestream 

Começamos em setembro as 

transmissões de nossos cultos e 

estudos 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.  

 

Comunicação: Blog Pastor Egon 

Visite o blog de reflexões: 

http://egstaroskyon.blogspot.com.br/ 

 

Ensino: Escola Dominical  

Lembramos nossa Escola 

Dominical de Adultos, domingo 

9:30hs. Estamos estudando “Plano 

de Governo: Propostas do Reino 

de Deus para um ser humano 

melhor.” Participe conosco. 

 

Mordomia: Ofertas  

Agradecemos a todos ofertantes 

pelas doações até o presente 

momento e lembramos que além 

dos envelopes, também é possível 

ofertar por meio de depósito:  

Banco: 104 - Caixa Econômica 

Federal / Agência: 2834 / 

Operação: 003 / Conta Corrente: 

000418-3 /  

Titular: Congregação Cristo 

Redentor / CNPJ: 

09.435.755/0001-93 

Não se esqueça de informar nossa 

coordenadora de finanças.  

Missão de 
Deus 

Planejamento Estratégico 
 
Estamos quase no final do Planejamento 
Estratégico da Cristo Redentor 2015-2018. 
Agradecemos a todos que participaram dos 
dois primeiros retiros e também aos que 
enviaram suas contribuições através da 
pesquisa. É estimulante fazer parte de uma 
congregação com tantos cristãos cheios de 
dons e comprometidos com a missão de 
Deus de fazer discípulos. 
 
Não podemos negar que estamos muito 
entusiasmados com os frutos deste 
trabalho até agora. Já definimos nossa 
missão, visão e valores e estamos neste 
momento afinando as estratégias para cada 
área de ação da igreja.Estaremos 
apresentando e divulgando os resultados a 
partir do domingo 9 de novembro. 
Convidamos a todos interessados em 
participar do Retiro Final, no sábado 18 de 
outubro, das 10:00hs às 13:00hs.  

Centro de Missão Urbana 
 
Uma das ideias que está sendo trabalhada é 
a criação de um Centro de Treinamento de 
Missão Urbana aqui no Rio de Janeiro, 
tendo nossa congregação como 
mantenedora, mas trabalhando em parceria 
com as congregações do distrito. Neste 
Centro, queremos capacitar luteranos do 
Distrito do Rio de Janeiro e de outras 
partes do Brasil e do mundo, a serem 
missionários nas suas vocações e alcançar 
de forma mais efetiva outras pessoas para 
Cristo. Se você já escutou e/ou debateu 
esta ideia, deve ter constatado que existe 
um grande potencial de alavancar o 
movimento missionário dentro da igreja 
luterana e de impactar o trabalho do Reino 
de Deus.  Se você ainda não escutou nada 
a respeito, venha conversar com o pastor 
ou com algum líder da igreja ou espere até 
o dia 9 de novembro quando divulgaremos 
o Planejamento Estratégico.   

Abra sua Casa, pratique a 
Hospitalidade cristã! 

Abençoe uma pessoa por 
dia, em nome de Jesus! 

 

http://www.livestream.com/celcrcopacabana


 

Ação de Graças:  
Concretização do Projeto de 

Segurança; Conquista 
profissional Natânia e trabalho 

Alex e Eliane  
  

Aniversariantes 
Outubro: 

Paulo Albrecht (3) 
Luiz Antônio B. S. de Araripe 

Macedo (4) 
Leonardo Reinehr (26) 

Henrique Luis Welzel (27) 
Cibele Reschke de Borba (31) 

Saúde:  
Roni (esposa do BJ); Marli (irmã do 

Pr. Egon); Pr. Egon Starosky;  
Nascimento do Benjamin (filho 

pastor Tardelli e Diani); Adalberto 
Muller; Edir; Giuseppe (sogro do 

Reginaldo Mittmann); Pai do 
Marcos Henrique e Sueli (amigos do 

Emiliano); Heitor; Renata; Ana 
Maria; Teresinha; Vanessa; Maria e 

Raul; Jaqueline; Odilza; Celina e 
Maria Gorete. 

 

Outras necessidades:  
Conclusão de estudos (Míriam 

Starosky, Bárbara Gehrke); Trabalho 
(Ana Mangani, Víctor, Fabiano e 

Vasco); Mateus e Beatriz; Família 
Fernandes; Luto (familiares de 

Isabel e Soraia) e membros fora do 
país (Émille, Fernanda, Lorena e 

Henrique). 

Em nossas orações //  
Seja Feita a Tua Vontade 
   Mateus 6.10 

 


