
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Saudação  
Pastoral 
 
Graça e paz a todos vocês 
que estão recebendo 
nosso informativo do mês de abril! 
Lhes desejo uma boa leitura e 
agradeço o tempo e a atenção que 
você está tomando para ficar por 
dentro das novidades e notícias da 
nossa igreja.  
 
Nossos destaques neste mês são a 
Semana Santa, o Aniversário de 8 
anos da nossa Congregação e as 
primeiras atividades do projeto 450 
Horas de Trabalho pelo Rio de 
Janeiro. Mas temos outras 
oportunidades de bênçãos para 
compartilhar.  
 
Aproveito para chamar bem-vindos 
nossos novos leitores (sejam eles os 
novos membros, participantes e 
amigos da CELCR). Nossa família 
está aumentando, e isto nos enche 
de alegria! Me despeço lembrando a 
grande verdade e o grande 
chamado da nossa fé: Cristo está 
vivo! Faça com que o mundo 
saiba disso!               Pastor Tardelli 

 

A Promessa de Deus através do 

túmulo vazio: Eu venci! 
Max Lucado 

SEU NASCIMENTO 
 

 Palavras do rei Herodes sobre o nascimento de Jesus: "mate-o. Há 

lugar apenas para um rei neste mundo."  

 Número de líderes religiosos que criam no nascimento do Messias 

em Belém: zero.  

 O tipo de pessoas que acreditavam: alguns reis magos, pastores 

que trabalhavam no turno da noite, e um jovem casal prestes a ter 

um bebê, sem nunca antes haverem tido contato sexual.  

 A recompensa dada a José e a Maria por terem trazido Deus ao 

mundo: dois anos no exílio, aprendendo a língua egípcia.  

Este foi o princípio do movimento cristão. (E estes foram anos calmos.)  

 
SEU MINISTÉRIO 

 

 O comentário nas ruas da cidade natal de Jesus quando Ele 

declarou ter sido enviado por Deus: "que família estranha. Você já 

viu o primo dEle?"  

 A reação dos amigos da cidade: "apedreje-o."  

 A opinião de seus irmãos: "tranque-o."  

 O número de discípulos recrutados por Jesus: setenta.  

 O número de discípulos que o defenderam das autoridades: zero.  

 A avaliação dos seguidores de Jesus encontrada na seção editorial 

em Jerusalém: "um grupo de desempregados."  

 O número de leprosos, cegos e aleijados curados por Jesus: 

incontáveis.  

 O número de leprosos, cegos e aleijados curados por Jesus que o 

defenderam no dia de sua morte: zero.  

 
SUA MORTE  

 

 A opinião popular sobre Jesus antes que Ele limpasse o templo: "será 

que Ele vai se candidatar a algum cargo?"  

 A opinião popular sobre Jesus após Ele ter limpado o templo: 

"Vamos ver se Ele corre rápido."  

CONTINUA na PÁG.3 
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Amar a Deus.  
Amar ao próximo. 
Confessar a Cristo, o Redentor.  
Fazer Discípulos.  

 



 No mês passado inauguramos o projeto das 450 
Horas de serviço com outras congregações 
luteranas do Rio de Janeiro. Algumas ações 
individuais já foram realizadas por vários irmãos 
e irmãs e agora, no começo de abril, temos 
nossas primeiras ações coletivas, como igreja. 
Queremos agradecer imensamente a todos que 
doaram, trabalharam e lideraram estes projetos 
até o momento e convidar aos que puderem nos 
acompanhar. Você pode vir com a gente nos 
dois eventos ou escolher um deles para 
participar. Caso você não possa vir, ore por 
todos que estarão representando nossa igreja. 
 
Sábado, 4 de abril, 14h: Festinha de Páscoa 
no Orfanato Fundação Romão Duarte (Rua 
Paulo VI, 60 – Flamengo). Abençoaremos cerca 
de 30 crianças lá. Você pode ir por conta 
própria, de carro, ônibus ou metrô, ou vir até a 
igreja e ir com a gente. Porém, lembrem, 
sairemos daqui às 12:30h, pois devemos estar 
lá às 13:30h, pontualmente.   
 

Domingo, 5 de abril, 14h: Festinha de Páscoa 
no Morro dos Cabritos (Lajão Cultural). 
Abençoaremos 100 crianças da Comunidade 
vizinha de nossa igreja. Saíremos depois do 
culto. Para mais detalhes dos eventos, entre em 
contato com o Pastor ou com as líderes da Ação 
Social.  
 

Sábado, 25 de abril, 9-16h: Brechó 
Recomeçamos esta atividade para servir ao 
próximo, criar e cultivar laços de amizade com 
nossos vizinhos e, de quebra, juntar dinheiro 
para projetos sociais da congregação. Colabore 
com a gente, seja na forma de doações, 
divulgação e/ou organização. 
 
 
 

450 Horas de Trabalho 
Pelo Rio de Janeiro 
 

 

 

 

 

 

Em Março 2006 são iniciados Estudos Bíblicos na Zona Sul do 

Rio de Janeiro, no bairro do Leblon.  

 

No 2º semestre 2006 é elaborado, por todos os participantes destes 

encontros, o Projeto Zona Sul – Rio de Janeiro. 

 

Em Janeiro 2007 são iniciados cultos dominicais em salões 

alugados em hotéis de Copacabana. 

 

Em 15 de Abril de 2007 é constituída a Congregação Evangélica 

Luterana Cristo Redentor do Rio de Janeiro - CELCR RJ. 

 

Em 08 de Julho de 2007, a congregação, em Assembléia Geral 

Extraordinária, homologa a decisão da diretoria relativa ao 

chamado do pastor Paulo Samuel Albrecht.  

 

Em 19 de Agosto de 2007, o 2º vice-presidente da IELB, Rev. 

Mário Lehenbauer, instala o primeiro pastor da congregação. 

 

Em 16 de Setembro de 2010 é adquirida por família da 

congregação a casa situada na Rua Santa Clara nº 307 -  

Copacabana. 

 

Em Janeiro de 2011 são iniciados os cultos e demais atividades 

nesta propriedade e iniciada a elaboração do projeto arquitetônico 

para a reforma e ampliação do imóvel. 

 

Em finais de 2012, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

aprova o novo projeto de arquitetura para a Sede da CELCR RJ. 

 

Em 20 de Outubro de 2013, a nossa congregação, em Assembléia 

Geral Extraordinária, decide enviar chamado ao Pr. Laerte Tardelli 

Voss, que se encontrava atuando como missionário, nos EUA. 

 

Em 04 de Dezembro 2013, a Diretoria Nacional  da IELB 

transfere a quantia de R$ 460.700,00 para a CEL Cristo Redentor,  

para compra do imóvel. 

 

Em 13 de Dezembro de 2013 é assinada a Promessa de Compra e 

Venda, onde a nossa congregação passa a ter a propriedade e a 

posse definitiva do imóvel, pelo valor de R$ 460.700,00. 

 

Em 16 de fevereiro de 2014, o presidente da IELB, Rev. Egon 

Kopereck, acompanhado dos demais pastores do Distrito, instala o 

novo pastor da nossa congregação, Laerte Tardelli H. Voss.  

 

Em 2014, a Congregação realiza seu Planejamento Estratégico 

2014-2018, onde, além dos objetivos para as áreas da igreja, é 

estabelecido a Missão, Visão e Valores da CELCR RJ. 

 

Entre 25 de janeiro e 1 de fevereiro de 2015, a Congregação 

organiza a 1ª Semana de Imersão na Missão Urbana.  

 

Esperamos, em Cristo, que muito em breve, tenhamos muitas 

outras datas significativas para registrarmos na vida desta 

nossa congregação! Você faz parte dessa história! 

 
 

 

 

Retrospectiva 

8 anos da CEL CR RJ 
 



“A Cristo coroai,  
a vida nos doou, 

 e, a fim de dar-nos salvação, 
 da tumba triunfou.  

Cantemos seu poder:  
 morreu mas ressurgiu, 

 a vida eterna nos ganhou 
 e a morte destruiu.” 

 

Hinário Luterano, 122 
 

CONTINUAÇÃO DO ARTIGO DA CAPA 

 A decisão do concílio judaico: pregos e espinhos.  

 A conversa nas ruas de Jerusalém após a morte de Jesus: 

"ele deveria ter permanecido no ramo da carpintaria."  

 O número de vezes que Jesus profetizou que ressuscitaria 

três dias após a sua morte: três.  

 O número de apóstolos que ouviram a profecia: todos.  

 O número de apóstolos que aguardaram junto ao túmulo 

para verificar se Ele cumpriria sua promessa: zero.  

 O número de seguidores que acreditaram na ressurreição 

antes que ela ocorresse: faça as contas.  

 As chances que um apostador teria dado um dia após a 

crucificação sobre a possibilidade do nome de Jesus ser 

conhecido no ano 2000: "eu diria que há mais chance de que 

Ele ressuscite da morte."  
 

SEU MOVIMENTO  
 

 A resposta oficial dos líderes judeus sobre os rumores da 

ressurreição: "é claro que eles dizem que Ele está vivo. O 

que mais poderiam dizer?"  

 A verdadeira resposta dos líderes judaicos para a 

ressurreição de Jesus: "e grande parte dos sacerdotes 

obedecia à fé" (Atos 6.7).  

 A decisão dos líderes judeus sobre a igreja: "se este 

conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas, se é de 

Deus, não podereis desfazê-la" (Atos 5.38,39).  

 A resposta da igreja: estava "crescendo o número dos 

discípulos" (Atos 6.1).  

 A resposta oficial dos líderes judeus sobre a conversão de 

Saulo: "boa saída para um ex-fariseu. Dentro de alguns 

meses ele estaria preso, então o que faria? Escreveria 

cartas?"  

 O que Saulo, também conhecido como Paulo, 

compreendeu, que seus antigos colegas não 

compreenderam? "Deus deu (Jesus] como um caminho para 

perdoar os pecados" (Romanos 3.25).  

CEL Cristo Redentor 
Bem-vindos em nome de Jesus! 
 

Rua Santa Clara, 307 

Copacabana – Rio de Janeiro 

www.igreja-cristoredentor.org.br 

www.facebook.com/celcrcopacabana 

tel: (21) 2542-1867   
 

Pastor  Tardelli Voss  

pastor@igreja-cristoredentor.org.br 

tel: (21) 99909-6098 

www.facebook.com/tardellivoss  

 

 

 

O MOVIMENTO CONTINUA  
 

 A crença do filósofo Voltaire: A Bíblia e o Cristianismo 

acabariam dentro de algumas centenas de anos. Ele morreu 

em 1778. O movimento continua.  

 O pronunciamento de Friedrich Nietzsche em 1882: "Deus 

está morto." O surgimento da ciência, cria ele, seria a 

destruição da fé. A ciência surgiu, o movimento continua.  

 A famosa frase do  líder dos Beatles, em 1966: “O 

Cristianismo vai desaparecer. Isso é fato... ninguém mais 

nem discute isso. Nós somos mais populares que Jesus.” 

Será mesmo, John Lennon? Há controvérsias.  

 A descoberta feita por qualquer pessoa que tenha tentado 

enterrar a fé: a mesma feita por todos os que tentaram 

enterrar seu Fundador: Ele não permaneceu no túmulo.  

 Os fatos: o movimento nunca foi tão forte. É incontável o 

número de cristãos.  

 A questão: como explicamos isto? Jesus nunca escreveu 

um livro, nunca gerenciou um escritório. Nunca viajou mais 

do que 320 quilômetros distante de sua terra natal. Os 

amigos o abandonaram. Um o traiu. Os que Ele ajudou 

esqueceram-se dEle. Foi abandonado antes de sua morte. 

Mas após sua morte eles não puderam resisti-lo.  

 O que fez esta diferença? A resposta: sua morte e 

ressurreição. Porque quando Ele morreu, seus pecados 

também morreram. Quando Ele ressuscitou, sua esperança 

também ressuscitou. Porque quando Ele ressuscitou, seu 

túmulo foi transformado de residência final em pousada 

temporária.  

 O motivo por que Ele fez isto: O rosto que você vê no 

espelho.  

 O veredito após dois milênios: Herodes estava certo:  

SÓ HÁ LUGAR APENAS PARA UM REI. 

 

Feliz Páscoa! 

 

http://www.facebook.com/tardellivoss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias e Atualizações // 
 

Assembléia: 
No último domingo de março, foram realizadas  
as Assembléias Geral Ordinária e  Extraordinária 
da nossa congregação. Os três assuntos tratados foram:  
a) Análise e aprovação das contas do Ano de 2014;  
b) Homologação do movimento de membros;. 

Situação em 30/03/2014: 57 membros.  
Entradas: 20 novos membros 

 Transferência – 15 

 Profissão de fé - 3  

 Nascimento/batismo - 2  
Saídas: 6 membros (transferência).  
Situação em 29/03/2015: 71 membros  

c) Eleição da Diretoria da Congregação para o biênio: 
Presidente: Paulo Roberto Welzel 
Coordenador Finanças: Vera Lúcia Welzel A. Macedo 
Coordenador Administração: Heliete B. Reschke 
Coordenador Ensino: José Emiliano Starosky 
Coordenador Comunhão:Thalita U. Benvenutti 
Coordenador Ação Social: Helena E. Welzel 
Coordenador Comunicação: Felipe Tolentino Lopes G. 
Conselho Fiscal: Carlos Felipe Benvenutti; Gabrielle Saller Nornberg e 
Paulo H. Reis. 
 

Desafio Financeiro de 2015:  
 Implantar uma igreja cristã saudável, comprometida com a Palavra de Deus 
e relevante para a sociedade em que vivemos representa um grande 
desafio. E aceitar este desafio significa também providenciar o suporte 
humano e financeiro. Isso, mais que uma responsabilidade, é apontado na 
Escritura como um grande privilégio. No final de 2014 estudamos o que a 
Bíblia ensina sobre a mordomia cristã e sobre como deve ser a nossa oferta 
(proporcional aos rendimentos, regular - semanal ou mensal), em resposta à 
graça de Deus, de forma agradecida e generosa. Também estudamos sobre 
nossas necessidades e planos para a congregação. Chegamos à conclusão 
que, para honrar os nossos compromissos e executarmos os projetos 
planejados para 2015, precisamos aumentar os nossos ingressos anuais em 
aproximadamente 50% - dos atuais R$ 118.057,00 para R$ 173.400,00.  
Ou seja, nosso desafio mensal para 2015 é R$14.450,00.  
Se você ainda não refletiu sobre esta proposta, por favor, faça-o, em oração 
diante de Deus. Se você ainda tem dúvidas, por favor, fale com o pastor ou 
com a coordenadora de finanças (Vera) ou com qualquer membro da 
diretoria. Desejamos que a nossa relação financeira seja séria e 
transparente. 

 
 
 
 

Sexta, 3 Abril, 10h 
Culto Sexta-feira Santa “Tenebrae” 

 

Domingo, 5 Abril, 9h 
Café da Manhã Pascoal 

(Se puder, traga um prato, leite ou suco de sua 

preferência!) 
 

Domingo, 5 Abril, 10:30h 
Culto da Ressurreição 

 

Sexta, 10 Abril, 19:30h 
Diretoria 

 

Sábado, 11 Abril, 8-12:30h 
Conselho Distrital – Belford Roxo 

 

Sábado, 11 Abril, 20h 
Barzinho Jovens 

 

Domingo, 19 Abril: Culto e 
Churrasco de Aniversário CEL CR 

 

Terça, 21 Abril, 8:30h  
Capacitação Professores de Escola 

Bíblica – ERPED, Realengo 
 

Terça, 21 Abril, 9:00h  
FlashMob Portas Abertas – Praia de 

Copacabana 
 

Sexta, 24 Abril, 17h  
Organização do Brechó. 

 
Sábado, 25 Abril, 9-16h  

Brechó 
 

Sábado, 1 Maio, a partir das 9h 
Retiro de Famílias Distrito 

 

Destaques da 

Programação 

Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, está, ó 

morte, o teu poder de ferir?”1 Coríntios 15.55 


