
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
Abril 2016 

RUA SANTA CLARA, 307 
COPACABANA – RIO DE JANEIRO 
PASTOR TARDELLI VOSS 
(21) 2542-1867 – (21) 99909-6098 

Curso: Imersão na 
Missão Urbana 
Na próxima semana, entre os dias 4 e 8 de 

abril, nossa igreja estará recebendo 6 

pastores e 1 estagiário de teologia para a 3ª 

edição do curso “Imersão na Missão 

Urbana” (IMU).  Estarão conosco, 

hospedados e a mercê de nosso carinho e 

hospitalidade, os pastores Airton Schoereder 

(Vicepresidente da IELB – Porto Alegre), 

Maicon Schefeidecker (Porto Alegre), 

Adelar Munieveg (Pelotas), Fernando Huf 

(São Paulo), Leandro Hubner (Professor 

Seminário – Buenos Aires), Timóteo 

Patrício (Duque de Caxias) e Lucas 

Graffunder (Belfort Roxo).  

 

Estaremos estudando todas as manhãs algum 

assunto relacionado a missão nas cidades, no 

CONCÍLIO PASTORAL 
Neste mês de abril, entre os dias 17-21, acontecerá o Concílio de Pastores da IELB. Um encontro 

oficial da igreja, onde todos os ministros da Palavra são convocados a participar para 

encorajamento mútuo, aperfeiçoamento teológico e debates dos assuntos da igreja. Quem tiver 

assinatura do Mensageiro Luterano, ver a matéria da edição de abril. Noticiamos o fato para que 

em primeiro lugar, todos sejam informados da ausência do Pr. Tardelli naquela semana (segunda 

a sábado) e para conclamar a que todos oremos por esta reunião e pelo avanço da nossa igreja.  

. 

espaço de nossa igreja, e pelas tardes e 

noites, visitando e entrevistando pastores, 

missionários, líderes cristãos e agentes 

sociais em todo o Rio de Janeiro.  

 

A realização do curso é parte das estratégias 

do nosso Centro de Treinamento 

Missionário “Nestor Welzel”, que visa 

mobilizar e capacitar a igreja luterana no 

Brasil a tornar-se mais missionária, 

contextualizada e dialogal com as 

necessidades da sociedade pós-moderna e 

pós-cristã que fazemos parte. 

 

Pedimos vossas orações e vossa 

colaboração. Para saber como ajudar, 

comunique-se com o Pastor ou a Heliete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizações da 
Igreja e Distrito  

Neste mês de abril estão 

sendo concluídas algumas 

benfeitorias essenciais em 

nossa igreja, das quais 

destacamos a janela no 

quarto multiuso (tão 

necessária para melhor 

ventilação), o segundo 

banheiro com amplo espaço 

e a porta de vidro. Após 

estes serviços, a diretoria 

decidiu fazer uma pausa nas 

reformas para o pagamento 

de dívidas das obras e a 

retomada do fôlego 

financeiro. Repetimos: as 

ofertas continuam sendo 

fundamentais. 

 
 

 
 

Com relação às estratégias 

de trabalho, estaremos 

envolvidos numa revisão 

do nosso planejamento 
das áreas de atuação. A 

ideia é dar continuidade e 

maximizar o que tem sido 

eficaz e repensar as metas 

e planos que por uma 

razão ou outra não se 

tornaram realidades. 

 

Qualquer ideia é bem-

vinda, bem como a 

disponibilidade de 

colaborar. 

 

Em nosso distrito, 

destacamos neste mês: 
 

* O conselho Distrital, no 

sábado, 2, das 8:30 às 12h 

em Campos Elíseos; 
 

 * A instalação do Pastor 

Valcir Sering, na igreja 

luterana de Juiz de Fora, 

no domingo, 10, às 17h; 
 

* O curso e encontro de 

professores de Escola 

Dominical, no sábado, 9, 

das 9 às 15h, na Tijuca; 
 

* O encontro de famílias 

no sábado, 30, das 9h às 

16h, em Nova Iguaçu; 
 

Interessados em participar 

de algum destes, falar com 

o Pastor Tardelli. 

 

 

 

 
 

 
 

Encontros com Jesus 
As pregações dos cultos de abril abordarão diferentes 

encontros com o Jesus ressuscitado. O que ele se fez 

nos 40 dias que permaneceu no mundo até sua 

ascensão. Com quem se encontrou? Por quê? Como 

esses encontros transformaram as pessoas e podem nos 

transformar hoje. 

 
 

 

Planeje celebrar o Aniversário de nossa Congregação 
no domingo, 17 de abril, participando do culto e do 
momento de comunhão com a gente. Temos muitas 

razões para agradecer a Deus. E queremos fazê-lo com 
o maior número de irmãos e irmãs possível.  

 
Neste mesmo domingo, comemoraremos o aniversário 

da D. Vera Andrade, com ela e seus familiares.  
Maiores detalhes serão dados neste domingo e na 

próxima semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega Livretes 
Durante a Semana Santa, entregamos na Rua Santa 

Clara (desde o seu começo até a Tonelero) cerca de 

1260 livretes “Coragem para Tempos Difíceis” que nos 

foram doados pela Hora Luterana. Todos os moradores 

devem ter recebido em suas caixas de correio. Vamos 

orar para que as pessoas sejam abençoadas pela 

mensagem da Palavra de Deus e aguardar algum 

contato para podermos ajudá-los espiritualmente de 

alguma forma. 

Culto Especial 

Aniversário CEL CR 

Estudos Apocalipse 
Todas as quartas-feiras, 19:30h, e durante a Escola 

Bíblica, nos domingos, 9:30h, estamos estudando o 

Apocalipse. O livro bíblico aborda questões sobre o 

retorno de Cristo, a batalha final entre o bem e o mal e 

sobre como perseverar em nossa fé nestes tempos do fim.   

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexão Mês 
O Pacificador 
Antonio Carlos Costa 

QUEM É O PACIFICADOR? É o que manifesta forte compromisso 
e real prazer em promover a paz na relação do homem 
consigo mesmo, na relação do homem com o próximo e na 
relação do homem com Deus. Ele odeia a guerra.  
 

QUAL O ORIGEM DESSE AMOR PELA HARMONIA?  
Ele é descrito por Cristo como alguém que passou pela 
comovente e transformadora experiência do 
arrependimento acompanhado de lágrimas (Mateus 5.3,4). 
Descobriu que não sabia amar. Chorou por isso. Pediu 
perdão. Recebeu o abraço divino. É impossível receber o 
abraço perdoador de Deus e não ter a relação com a 
totalidade da vida transformada para sempre. 
O compromisso com a paz prova que ele tem o DNA do seu 
Criador. Ele é filho de Deus. O Pai se vê nele. 
 
COMO FUNCIONA SUA MENTE? 
1. O pacificador conhece -a partir de experiência própria, 
fruto da obra de iluminação do evangelho em sua vida-, o 
poder do amor próprio, que conduz os homens a 
declararem guerra uns aos outros por força dos interesses 
mesquinhos dos seus corações. 
  
2. O pacificador é capaz de antever os resultados da guerra. 
Destruição da vida de pessoas a quem ele é chamado por 
Deus a amar. 
 
3. O pacificador sabe da tendência humana ao 
partidarismo. Nos dividimos por tudo. Estamos divididos 
dentro de nós, em nossas casas, em nossas igrejas, na 
sociedade. Nos comportamos como deuses. Eu acho que 
tenho direito a ter o que você recusa-se a me dar. Como 
não conseguimos chegar a um acordo civilizado, brigamos. 
Vivemos um choque de divindades. Parece que para 
construirmos um senso de identidade e forjarmos uma 
consciência de grupo precisamos de eleger um inimigo. 
 
4. O pacificador percebe o ganho psicológico das guerras 
entre os homens. Elas os mantém distantes da relação mais 
verdadeira consigo mesmos. Os faz entretidos com o que 
os afasta do intolerável contato com a sua finitude, 
frustrações pessoais e precariedade dos recursos de que 
dispõe para evitar as desgraças que os ameaçam. 
Empunham a arma e vão para o campo de batalha porque 
não conseguem ficar em casa. Sua companhia lhes é 
insuportável. 
 
5. O pacificador tem consciência dos efeitos da paixão 
sobre as análises racionais dos seres humanos. Ela os leva a 
condenar o inocente, inocentar o culpado, chamar anjo de 
demônio, chamar demônio de anjo. Suprime a verdade, 
superdimensiona faltas, relativiza crimes.  Quem consegue 
ficar do lado da verdade contra si mesmo? 
 

 

 

 

6. O pacificador teme ser instrumento do inferno para a promoção 
dos seus interesses no mundo. 
 
7. O pacificador não é um pacifista. Há ocasiões nas quais o amor 
remete quem ama a paz a enfrentar quem oprime o indefeso. Ele 
sabe, contudo, que causas abraçar e em qual espírito conduzi-las. 
 
8. O pacificador tem como certo que o comportamento amável 
desarma os espíritos, que a resposta branda desvia o furor e que 
transformar inimigos em amigos é arte a ser aprendida pelos filhos 
de Deus. 
 
9. O pacificador não quer voltar a praticar os mesmos atos de 
desamor que o levaram a chorar de arrependimento na presença de 
Deus. 
 
10. O pacificador, por conhecer a Deus, ama ao próximo como a si 
mesmo. Nisso reside o motivo maior do seu compromisso com a paz. 
 
Nosso país está em crise. Nunca vimos tanto rompimento de 
amizade, tanto ódio, tanta intolerância. Fala-se em banho de sangue 
nas ruas.  
 
Lamento dizer, mas a igreja se tornou indistinguível da sociedade 
não cristã, nesses dias nos quais deveria ser luz que ajuda aos 
homens a entenderem a natureza e as causas das guerras que 
inventam.  
 
Pastores e líderes cristãos destilando raiva, crentes fazendo piada 
grosseira com aqueles de quem discordam, igrejas inteiras 
demonstrando surpreendente incapacidade de fazer pontes entres 
os seres humanos, não respeitando até mesmo suas próprias 
divergências internas. Irmão deixando de amar irmão. Deplorar esse 
tipo de comportamento não é pieguice. Trata-se daquilo de que nos 
arrependeremos nos momentos da mais alta realidade nos nossos 
cultos; quando Deus vem a nós e nos lembra quem somos e qual a 
nossa missão no mundo. 
 
Não o convido para suprimir o que pensa. Sou ativista social 
assumido. Amo a militância nas ruas. Eu mesmo tenho ponto de 
vista tornado público sobre a crise política. Todos o temos. Somos 
livres para protestar. Devemos fazê-lo. A Constituição Federal o 
permite. Só não somos livres para deixarmos de ser cristãos. 

 
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz… 
porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais 
emudecer a ignorância dos insensatos; como livre que sois, não 
usando, todavia, a liberdade por pretexto e malícia, mas vivendo 
como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, 
temei a Deus, honrai o rei”.(I Pedro 2. 9, 15-17). 
 

 

* Pastor Igreja Presbiteriana Recreio 



 

 

Retrospectiva CEL CR – 9 anos 
1. Em Março 2006 são iniciados Estudos Bíblicos na Zona Sul do Rio 

de Janeiro, no bairro do Leblon.  
 

2. No 2º semestre 2006 é elaborado, por todos os participantes 
destes encontros, o Projeto Zona Sul – Rio de Janeiro. 

 

3. Em Janeiro 2007 são iniciados cultos dominicais em salões 
alugados em hotéis de Copacabana. 

 

4. Em 15 de Abril de 2007 é constituída a Congregação Evangélica 
Luterana Cristo Redentor do Rio de Janeiro - CELCR RJ. 

 

5. Em 08 de Julho de 2007, a congregação, em Assembleia Geral 
Extraordinária, homologa a decisão da diretoria relativa ao 
chamado do pastor Paulo Samuel Albrecht.  

 

6. Em 19 de Agosto de 2007, o 2º vice-presidente da IELB, Rev. 
Mário Lehenbauer, instala o primeiro pastor da congregação. 

 

7. Em 16 de Setembro de 2010 é adquirida por família da 
congregação a casa situada na Rua Santa Clara nº 307 -  
Copacabana. 

 

8. 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. 

 

9. Em finais de 2012, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
aprova o novo projeto de arquitetura para a Sede da CELCR RJ. 

 

10. Em 20 de Outubro de 2013, a nossa congregação, em Assembleia 
Geral Extraordinária, decide enviar chamado ao Pr. Laerte Tardelli 
Voss, que se encontrava atuando como missionário, nos EUA. 
 

11. 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. 

 

12. 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. 

13. Entre o segundo semestre de 2013 e o primeiro semestre de 
2014, a CEL CR conclui a primeira fase (de um total de três) de 
significativa reforma no seu prédio (estruturações, entrada, 
fachada e apartamento pastoral). 

 

14. 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 Voss.  
 

15. 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. 

 

16. Durante o ano de 2015 se inaugura o Centro de Treinamento 
Missionário “Nestor Welzel”, da CEL CR, para capacitar os 
luteranos do Brasil para a missão urbana e contemporânea. Três 
principais eventos são realizados com um grande sucesso (duas 
semanas da Imersão e um simpósio). 
 

17. Em agosto de 2015, a CEL CR começa a plantar sua primeira 
igreja filha, a missão luterana na zona oeste. 
 

18. No segundo semestre de 2015, é realizada a segunda fase (de um 
total de três) de significativa reforma no seu prédio (ampliação do 
salão de culto, nivelamento do pátio e benfeitorias externas). 
 

19. Em fevereiro de 2016, se concretiza o projeto 450 Horas de 
Trabalho para o Rio de Janeiro, onde a CELCR liderou as 
congregações luteranas da cidade do Rio em uma campanha de 
ação social que culminou com 1450 horas de serviço voluntário. 
 

20. Em março de 2016, é finalizado o processo de compra da 
propriedade, com a escrituração. O imóvel é oficialmente nosso!   
 

Esperamos, em Cristo, que cada vez mais, 
tenhamos datas significativas para registrarmos 
na vida desta nossa jovem, mas dinâmica 
congregação! Você faz parte dessa história!  
Rumo aos 10 anos! 

 

 

Em nossa oração Aniversariantes de Abril:  
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24 
Vera Andrade (11) Priscila Starosky (14), Débora Grun (16); Elizabeth Gehrke (19); 
Mônia Albrecht (19); Sérgio Rittmeyer (19); Malu Pristed (19) Pr. Nestor Welzel 
(23); Pr. Egon Starosky (23); Emille Ishida (24); Lorena de Souza (24)  
 

Saúde: “Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3 
D. Cesarina (moribunda); Solange Werner; D. Marcelina (mãe Eliane – câncer 
inicial); Pedro Alves; Egon Starosky; Bertoldo (irmão Janeta); D. Neide (vó da 
Helena – hospitalizada); Luiza Benvenutti (exames); Ana Luiza (afilhada Stephanie 
– infecção rins e urina); Isabel (depressão);  
 

Outras necesidades: “Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10 
Irmãos e irmãs desempregados; Jason Ibra (conclusão do processo de imigração 
Canadá); Victor e Maria Helena Radosh (luto pela morte do pai e ex-esposo);  
 

Projeto IELB Copacabana:  
“Os campos estão maduros para a colheita” João 4.35 
Pagamento das dívidas decorrente das obras;  
Imersão na Missão Urbana – Abril 
Visitas, conversões, profissões de fé e retorno de vizinhos, amigos e familiares. 


