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CONVOCAÇÃO à Assembleia
Anualmente nossa Igreja realiza sua assembleia regular para prestação de
contas e atualização do trabalho. Esta reunião ocorrerá no próximo
domingo, 10 de abril, logo após o culto, de modo presencial e com
transmissão ao vivo pelos canais da igreja.

Destaques Mês
Sábado, 02 – 20hs
Culto Barra
Sexta, 08 – 16hs
Estudo Outlanders
Sábado, 09 – 10hs
Culto Nova Friburgo
Domingo, 10 – 11h45
Assembleia e Almoço
Terça, 12 – 19:30hs
Reunião Diretoria
Sexta 15, 10h30
Culto Sexta-feira Santa
*Trilha Via Crucis (após)

Sábado 18, 19h
Mini Vigília Pascoal
Domingo 17, 6h
Alvorada Pascoal (Arpoador)
Sexta, 22 – 19:30hs
Estudo Homens
Sábado 23, 10
Estudo Niterói

Relatório Financeiro

Ofertas via
transferências
bancárias:
DOC ou TED:
CONGREGAÇÃO
CRISTO REDENTOR RJ
CNPJ.: 09.435.755/000193
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Agência: 2834
Conta: 000418-3
Operação: 003
Via PIX: CNPJ.:
09.435.755/0001-93.

Comentários
No acompanhamento acima, é importante ser observado
que as ofertas mensais não estão sendo suficientes para
fazer frente às saídas (despesas), o que, em dois meses, já
acumula um déficit entorno de R$ 2 mil!
Isto acontece, também, porque, a cada mês, o caixa da
congregação termina por assumir o pagamento do
empréstimo da IELB, sem que haja oferta para este fim,
como vemos na planilha ao lado. Nas ofertas especiais,
para efeito de análise, foram acrescidos R$ 12.000,00
provenientes das reservas da congregação, para o Projeto
Acessibilidade!
Este é um projeto muito qualificado, que sempre sonhamos
com a sua realização, pois oferecerá a possibilidade de
qualquer pessoa ter acesso às nossas instalações. Muitas
pessoas não podem comparecer pelo obstáculo da escada.
Agora, teremos uma plataforma elevatória para cadeirantes
ou idosos com dificuldades de movimentos.
Este projeto tem valores muito elevados e desafiadores
para a nossa congregação! Por tal motivo, ajustamos o
orçamento alvo do projeto para valores que a congregação
possa sentir-se desafiada, qual seja:
1. Custo total previsto: R$ 195.000,00;
2. Oferta especial de membros: R$ 125.000,00;
3. Aporte das reservas da congregação: R$ 25.000,00;
4. Participação da congregação através de campanha para
ofertas especiais: R$ 45.000,00.

Brechó

Imagens Mês

Sábado, 30 de abril.

Estamos preparando o próximo
brechó da nossa igreja para
provavelmente o mês de abril.
Pedimos doações de roupas,
bijus/joias e outros objetos que
possam ser vendidos para
arrecadação de recursos para a ação
social. Avisamos com antecedência
para que possam, com tempo, ir
realizando a procura de seus itens.
Também, no momento oportuno,
solicitaremos a ajuda de
voluntários para organizar o bazar
na sexta-feira e para vender as
mercadorias e receber as pessoas
no sábado do brechó.

Culto Nova Friburgo – Sítio Atalaia 3 Picos

Entrega Doações em Petrópolis

ATUALIZAÇÕES - IGREJA
Socorro à Petrópolis Nossa igreja está envolvida com o
socorro que muitas igrejas e instituições diversas estão
prestando à cidade de Petrópolis, severamente afetada pelas
chuvas e deslizamento de terra. Recebemos muitas doações
de membros de nossa igreja, amigos e também de luteranos
de todo o Brasil. Fizemos uma primeira compra de 30 cestas
básicas, as quais levamos junto com outros itens doados nos
primeiros dias após o ocorrido. Depois disso, fizemos outras
doações em dinheiro para igrejas e missionários trabalhando
diretamente com famílias necessitadas. O dinheiro está sendo
usado para compra de móveis, utensílios para casa e
ferramentas de trabalho que foram perdidas. As prestações de
contas estão sendo enviadas por mensagens de whatsapp.

Socorro à Igreja Nova Iguaçu: Nossa igreja de Nova Iguaçu e
algumas famílias daquela congregação foram afetadas pelas
chuvas dos últimos dias que castigaram a Baixada Fluminense.
Queremos participar do sofrimento destes irmãos e irmãs na fé,
colaborando com ofertas, conforme a informação abaixo.

Coro Vozes Cariocas:
Nossa igreja está cedendo seu espaço nas quintas-feiras à
noite para ensaio de um grupo coral amigo de nossa igreja.
Fazemos isso porque entendemos que é uma administração
fiel dos recursos que Deus nos concedeu. Se alguém tiver
interesse em participar deste coral, segue a informação.

Atividades Especiais nesta Páscoa: Além dos cultos de Sexta-feira Santa e de Páscoa,
ambos às 10h30 da manhã nos respectivos dias santos, nossa igreja planeja algumas
atividades especiais para as quais todos são cordialmente convidados:
Caminhada Ecológica e Espiritual “Via Crucis”: Sexta-feira, 15/04, 13h30, subindo a
trilha da Fortaleza do Leme.
Vigília de Sábado / Serenata Pascoal no Bairro: Sábado, 16/04, 19h
Alvorada Pascoal: Domingo, 17/04, 6h, na Pedra do Arpoador. Seguido de café na igreja.

EM NOSSA ORAÇÃO
Aniversariantes de Abril:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24

Edneia Machado 02; Vera Olga Marx Andrade 11; Priscila Starosky 14; Débora
Grün 16; Laura Sosa Duarte 16; Alana Quintana Lopes 18; Elizabeth Gehrke 19;
Valfredo Almeida Chaves 21; Ariane Brosin 23; Emille Eugênia de Oliveira Ishida
24; Lorena Fernanda S. de Souza 24; Lais Sjlender 30

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3

Daniele Lua; bebê Maria (nascimento previsto Maio); D. Madalena

Aniversário 15 Anos Congregação / Missão Zona Sul:
“Os campos estão maduros para a colheita” João 4.35

Gratidão pelos mais de 174 membros no presente;
Gratidão pelos fundadores e apoiadores do passado;
Obras de Acessibilidade
Pagamento das dívidas decorrente das obras;
Parcerias com o bairro e a cidade;

