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Destaques Mês 
 

Estudo Bíblico Niterói 
Sábado, 01/09, 9h30 
 

Trilha Jovens: Sexta-feira, 07/09, 9h 
 

Batizado Sara: Domingo, 09/09, 10h30 
 

Estudo Bíblico Mulheres 
Terça, 12/09, 14h - Botafogo 
 

Congresso Mulheres 
Sábado, 15/09 – Nova Iguaçu 
 

Reunião Diretoria: Domingo, 16/09, 13h 
 

Estudo Bíblico Vidigal 
Sábado, 22/09, 9h30 
 

Jantar Jovens: Sábado, 22/09 
 

Estudo Bíblico Riachuelo 
Quinta, 27/09, 19h30 
 

Estudo Bíblico Barra:  
Domingo, 23/09, 14h30 
 

Churrasco Homens:  
Sexta, 28/09, 19h30 
 

Domingo Especial Planejamento 
Domingo, 30/09, 9h30 
 

Confirmação: Sábado, 8 e 29/09, 8h 

Domingo Planejamento 
30 de Setembro 
 

Há quatro anos, pegando carona no estímulo dado pela IELB a todas as 

congregações, nossa congregação realizou um significativo processo de 

planejamento estratégico, buscando identificar qual era o chamado 

específico e especial que Deus nos havia dado como igreja luterana na 

zona sul (e posteriormente zona oeste também) do Rio de Janeiro. Nos 

reunimos em retiros, rodas de conversa, fizemos pesquisa, brainstorming, 

refletimos, sonhamos e oramos, buscando discernir quais eram as 

necessidades, as oportunidades e os dons que tínhamos em nossa família 

de fé e ao redor de nosso contexto. 

 

Daquele processo de planejamento, resultou a percepção de nossa 

MISSÃO (Por que existimos?). Dissemos: “A Cristo Redentor existe para 

viver e transmitir o evangelho de Cristo. Nossa missão é aprendida e está 

ancorada na Palavra de Deus. Entendemos que ela pode ser sintetizada 

através de quatro propósitos, os quais nos foram comunicadas por Jesus, 

no Evangelho de Mateus: Amar a Deus (Mateus 22.37); Amar ao Próximo 

(Mateus 22.39); e Confessar a Cristo (Mateus 16.16); e Fazer Discípulos 

(Mateus 28.19-20)”.  

 

Também reconhecemos a VISÃO (aonde queremos chegar?) que Deus nos 

estava dando. Afirmamos: “Sonhamos em demonstrar o amor de Jesus de 

forma respeitosa e tangível em Copacabana, Zona Sul, Rio de Janeiro e o 

Mundo, de tal maneira que, pelo poder de Deus: 1. Pessoas e famílias 

sejam conectadas à Jesus e cresçam no discipulado; 2. Nossa congregação 

esteja inserida como bênção em nossa vizinhança; 3.Líderes sejam 
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VOLUNTÁRIOS 
 

Estamos recrutando voluntários especificamente para: 
a) Atividades Ação Social:  

Contatar Helena (21) 99809-2722 
b) Professores Escolinha Crianças:  

Diani (21) 99623-6098 
c) Leituras Bíblicas durante o Culto:  

Jorge (21) 99011-2970 
d) Auxiliar Pastor na Distribuição Santa Ceia  

Jorge (21) 99011-2970 
e) Músicos – banda:  

Jorge (21) 99011-2970 
f) Cantores – Coral: Priscila (21) 99246-2286 
g) Comunicação: Powerpoint e Transmissão Cultos: 

Daiana 97565-1915 

treinados e enviados ao mundo; e 4. Novas igrejas sejam 

plantadas.” 

 

Definimos ou identificamos outrossim os VALORES 

(Porque fazemos o que fazemos) norteadores do nosso 

trabalho: Falamos, por exemplo, de Reino de Deus, de 

Contextualização, de Urgência, de Acolhimento, Legado 

Luterano, Parcerias, Envio Glocal, dentre outros.  
 

Por fim, planejamos em cada área de ação da igreja, 

objetivos. Dois anos depois, eles foram revisados e 

atualizados. Muitos deles foram totalmente ou parcialmente 

concretizados. Dentre eles, destacamos a plantação da 

missão na Barra, a criação do Centro de Treinamento 

Missionário “Nestor Welzel”, a utilização do espaço físico 

da Igreja como Espaço Sócio Cultural, a realização de 

diversos projetos sociais, a abertura de grupos de estudo 

bíblico nos lares, reformas e melhorias no prédio da igreja; 

presença da igreja na internet; etc. 
 

Queremos ir além, necessitamos continuamente refletir e 

trabalhar juntos para administrar e investir com excelência 

todos os dons e recursos que Deus nos deu. Não estamos 

juntos por acaso. Deus nos uniu como família cristã aqui no 

Rio de Janeiro por um propósito. Nesse sentido estamos 

convidando (ou melhor, convocando) todos os membros e 

participantes da igreja para uma manhã de planejamento, no 

ultimo domingo de setembro.  Para muitos, será a 

continuidade de um esforço já principado. Para outros, que, 

talvez, se conectaram a igreja mais recentemente, será uma 

oportunidade ímpar de contribuir com sua digital. 

 

Não temos ainda todos os detalhes da dinâmica a ser 

realizada, mas podemos adiantar que nossa intenção é dar 

voz a todos para que, repito, juntos, possamos seguir 

crescendo, seguir melhorando, seguir realizando da melhor 

forma possível a missão que Deus nos confiou. Você é muito 

importante no processo. Por favor, nos abençoe com sua 

presença e com suas ideias. 

 

OFERTAS 
 

O Reino de Deus está aqui. Nós estamos nele. E as 
somas de dinheiro que nos restam não são para serem 
guardadas, super protegidas e mantidas a sete chaves, 

mas para serem colocadas em bom uso. 
[Eugene Peterson] 

 
Agradecemos de todo coração o 

investimento que você faz no Reino de Deus, 
através de sua oferta para nossa igreja.  

  

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal 
Agência: 2834 

Conta Corrente: 000418-3 
Titular: Congregação Cristo Redentor 



 

ATENÇÃO 

MULHERES: 
 

Vem aí o Congresso das 
Mulheres Luteranas do Rio de 
Janeiro! Todas são muito bem-

vindas! Saíra um grupo da 
Congregação em Copacabana. 

Para mais informações, falar com 
Heliete, Thalita ou Diani. 

ATENÇÃO TRILHEIROS: 
Já há dois anos, os luteranos do Rio de 

Janeiro começaram a organizar trilhas por 
diferentes locais da cidade e do estado 

(normalmente em dias feriados) para explorar 
as belezas naturais da cidade, fazer exercício 

físico e desfrutar da comunhão cristã. A 
próxima será nesta sexta, 7 setembro, em 
Guaratiba. Interessados, entrar em contato 

com o Pastor ou algum dos jovens. 



 
 

Atualizações 
da Igreja  
 

Novos Participantes da Igreja: Convidamos a 
todos para dar as boas-vindas e acolher dois 
jovens que estarão participando de nossa igreja 
nos próximos meses, em razão de trabalho / 
estudo em nossa cidade: Emanuel Keller (luterano 
de Juiz de Fora); Neander Freitag (pastor recém 
formado em nossa igreja – aguardando visto para 
mestrado no Canadá).  

Recomeço das Aulas Inglês: Convidamos a 
Recomeço das Aulas de Inglês. O retorno das 
aulas aconteceu na terça-feira, 21/08/2018. 18h, 
nível básico; 19h, intermediário / avançado. 
Interessados em participar como aluno ou 
voluntário, contatar o Pastor Tardelli. 

Utilização do Espaço da Igreja para Atividades 
Sociais: Se você conhece algum projeto ou 
possível interessado em utilizar o espaço da igreja 
para a realização de alguma atividade de cunho 
social ou cultural, avise a Helena ou o Pastor para 
que a gente possa averiguar essa possibilidade. 
Queremos servir nossa cidade com uma boa 
mordomia de nossos recursos e o acolhimento 
deste tipo de projeto. 

Marque na sua Agenda – Considere Participar:  
Congresso Homens:  
Sábado 20 Outubro – Copacabana 
Encontro de Casais:  Palestra, Queijos e Vinhos. 
Sábado 24 Novembro  
CONGRESSO NACIONAL JOVENS: 
27 jan a 01 fev – 2019 
Aracruz, Espírito Santo 
*Já há um grupo da CELCR inscrito.  

 

Em Nossa 
Oração 

 

Aniversariantes de 
Setembro:  
“Que o Senhor abençoe e guarde 
você.” Números 6.24 

Márcia Andrade (03); Felipe Nonato (03); 
Wilma Freitas (10); Juarez  

Penna (11); Daniel Lopez (12); Charleston 
Stelle (13); Kyioharu Tyba (16); Marla 

Simone Zimmer (29) 
 

Saúde:  
“Está enfermo aquele a quem amas.” 

João 11.3 
Mariana (tia Nely); Luiza Benvenutti; 

Maria Clara Azedo; Pastor Jackson Coelho; 
Lindolfo Jeske; dona Vera Augusta Welzel; 

Maria da Glória (sogra Vasco); Victor 
Radosh; Solange Werner; Cíntia e 

gravidez da Júlia; Maria Luiza Simões 

(mãe Jô) 
 

Outras necesidades:  
“Seja feita a tua vontade” Mateus 
6.10 
Trabalho / Profissional:  
Membros fora do Rio : Henrique e Lorena; 

Emile; Gabriele; Fernanda 
Venda da Casa: Frank Sonneck (Rio de 

Janeiro); família Oliveira (RS); 

Enlutados: Família Welzel; Raquel e 
família; Eliane e família 

Adaptação / Vida Rio: Neander; Emanuel; 
Desafios Pessoais: Francisco Rolon 

 
 

Ação de Graças:  
“Dai graças ao Senhor porque Ele é 
bom.” Salmo 117 
Batizado Sara;  
Trabalho: Victor Radosh; Luis Vasco; 

Visto Trabalho: Nicolas Reis 


