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Sábado, 1, 20h00
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Terças-feiras, 19h00
Quartas-feiras, 19:30h

Quintas-feiras, 19h00
Sexta-feira, 7, 19h30
Quarta-feira 12, 9h00
Sábado, 22, 8:30h
Sexta-feira, 29, 19h30

Os bereanos eram mais nobres
do que os tessalonicenses, pois
receberam a mensagem com
grande interesse, examinando
todos os dias as Escrituras, para
ver se tudo era assim mesmo.
Atos 17.11

Um recado aos desigrejados.

CURSO A BÍBLIA
O cartaz acima faz propaganda de uma
novidade que estamos inaugurando aqui na
congregação: os módulos de discipulado do
nosso Centro de Treinamento Missionário.
pela primeira vez, estamos focando como CTM na
capacitação dos membros e participantes da CEL
Cristo Redentor. A ideia é que o maior número de
irmãos e irmãs de nossa igreja participe do programa
para que possam estar preparados para
testemunharem sua fé. Serão 10 módulos (cursos),
oferecidos entre 3 e 4 vezes ao ano. O primeiro, que
acontecerá a partir deste domingo, até o domingo
20/11 (6 semanas) tem como objetivo o aprendizado
da Bíblia (veja os temas e os domingos acima). Muitas
pessoas, hoje em dia, tem pouco contato diário
com a Palavra de Deus, às vezes por
desconhecerem sua importância para a
vitalidade da fé, às vezes por não saberem
como manuseá-la. Queremos transformar essa
realidade. Escolhemos realizar o curso
nos domingos pela manhã, das 9h30 às
10h20 (no horário tradicional da Escola
Bíblica). Considere participar conosco!
Venha mais cedo para a igreja nos
domingos.

:
Participaremos da Feirinha de Artesanato do Dia das Crianças,
neste sábado 08/10. Estaremos em uma barraquinha, na pracinha
vizinha da igreja, e às 16h00 presentearemos a todos com uma
apresentação musical do Grupo Afinatto. Todos bem-vindos!
No mês de Dezembro, como de praxe, participaremos junto da
Igreja Luterana da Tijuca, de uma bela Cantata de Natal.
Serão 4 apresentações, para as quais começaremos ensaiar às
quintas-feiras, a partir do dia 06 de outubro, às 19h00, lá na
Igreja da Tijuca (próxima à estação Afonso Pena). Todos os que
gostam de cantar estão especialmente convidados.
Homens convidados para o congresso distrital, no sábado 22/10,
na igreja luterana da Tijuca. A programação ocorrerá na parte da
manhã, até o meio dia.

Solange Werner (recuperação plena);
Eliane (gravidez da Alice);
D. Marcelina (mãe Eliane);
Pedro Alves; D. Neide (Vó da Helena); Mônica (câncer);
Carlos Bianchi; Renata (câncer avançado);
Francisco Kruger; Paula Ludke; Leopoldo Heimann; Antônio;
Fátima; mãe da nossa vizinha Martha;
Edna (retorno câncer);
Maria Clara;

:
Jason Ibra (trabalho);
Retorno Viviane para Ribeirão Preto;
Membros fora do Brasil (Henrique, Lorena, Emile, Cibele e Fernanda);
Eleições Municipais;
Viagem Gabi e Felipe
Mayara, Kamille e Kaíque

:
Interessado(a) em se juntar com nosso grupo de amigos que estão
explorando as belezas naturais do Rio de Janeiro em caminhadas
saudáveis periódicas, anote aí, a próxima trilha será no feriado de
finados.
Já estamos recebendo pedidos dos devocionários “Castelo
Fortes” e “Cinco Minutos com Jesus” para 2017. Estes são livros
com mensagens e orações 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 no natal.
O custo é de R$20. Fale com o Emiliano ou o Pastor.
Concluímos mês passado uma série de debates sobre Fé e Meio
Ambiente. Todos os participantes aprenderam bastante sobre o
assunto. Logo compartilharemos um pouco desse aprendizado
com toda a congregação.

Vem aí…
Fórum Missão Urbana 2016
Estão abertas as inscrições para o Fórum de
Missão Urbana, que nossa congregação e seu
centro de treinamento missionário estarão
realizando no último fim de semana (sexta e
sábado) de novembro. Nosso parceiro neste ano
será a Sociedade Bíblica do Brasil. O local será
na Igreja Presbiteriana Libertas (mesmo local
do ano passado), em Copacabana. O custo é R$30
e o evento é aberto a qualquer pessoa.
Você encontra todos os detalhes do fórum e da
programação no site de nossa congregação
(igreja-cristoredentor.org.br) e já pode fazer a
sua inscrição. Saiba como você pode ajudar na
organização falando com o Pr. Tardelli.

Nascimento Luize
Resultados Exame Christina e Nei;
Recuperação Marli;
Novos amigos e visitantes da Igreja

Paulo Albrecht (3)
Luiz Antônio A. Macedo (4)
Mateus Martins (4)
Daiana Schuler (14)
Fernando Henrique Schild (15)
Luiza Benvenutti
Lauris Zimmer Freysleben (23)
Wilmary Tomé (23)
Clever Affonso (24)
Leonardo Reinehr (26)
Henrique Luis Welzel (27)
Benjamin Ian Voss (27)
Cibele Reschke de Borba (31)

