
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo 
CelCr 

1º domingo - 27/11: Isaías 9.2-7    -   2º domingo - 04/12: Isaías 11.1-10 

3º domingo - 11/12: Isaías 35.1-10 - 4º domingo – 19/12: Isaías 7.10-17 

 

 

 

NESTE ADVENTO, A ESPERA 

DO NATAL SERÁ COM ISAÍAS 

Chegamos novamente no Advento, período 

que nos prepara para a vinda de Jesus Cristo 

no natal e para seu retorno em glória, e que 

também dá início ao calendário cristão, 

chamado tempo da igreja (vejam artigo 

sobre esse tema na página 3).  Ano passado, 

nossos estudos na igreja foram norteados 

pela frase “Ninguém nasceu como Jesus”, 

onde destacamos as singularidades que 

envolvem o nascimento do Filho de Deus.  
 

Neste ano, daremos atenção especial ao 

Antigo Testamento, e particularmente ao 

livro do Profeta Isaías. Isaías, quem 

escreveu ao redor de 700 anos da chegada de 

Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo para, 

entre outras admoestações e promessas, 

Auf Wiedersehen, Pr. Egon 
Como igreja, continuamos vivenciando nosso período de luto e recordando com ação da 
graças a vida e a morte do nosso irmão na fé, Egon Starosky. O Pastor Egon faleceu no dia 16 
de novembro passado. Dentre as muitas manifestações de consolo e esperança que 
testemunhamos nos momentos de despedida que tivemos, lembramos as palavras de seu 
irmão, Ênio, quem lembrou a costumeira saudação em alemão “auf wiedersehen” (até nos 
vermos de novo), muita adequada para resumir nosso sentimento. Até breve, pastor Egon! 
Até a ressurreição! Enquanto esperamos o reencontro, lembremos com carinho em nossas 
orações e atitudes a família deste servo de Deus, muito especialmente nossos irmãos da 
congregação, esposa Solange, filhos Priscila, Miriam, Emiliano e nora Rafaela.  

apontar de forma muito concreta, bela e 

esperançosa para o dia que Deus 

adentraria esse nosso mundo e se faria 

gente como a gente, para salvar a 

humanidade de seus pecados e inaugurar um 

novo tempo.  
 
 

Para um melhor aproveitamento desses 

estudos, convidamos vocês a lerem os textos 

acima mencionados ou todo o livro de Isaías 

neste mês. Valerá a pena! E fica o estímulo 

pastoral para que você participe 

intensamente da igreja neste advento. O 

Natal está chegando, e nossa família está 

preparando a nossa casa de oração para te 

receber! Estamos pondo a mesa e arrumando 

a árvore. Não faz desfeita! Acompanhe-nos 

em cada domingo. 

CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO REDENTOR | COPACABANA |  RIO DE JANEIRO 

Destaques Mês 

 Sábado, 3/12, 8h 
Conselho Distrital, Penha 
 

 Sábado, 3/12, 20h 
Culto Barra 
  

 Sexta, 9/12, 19:30h  
Reunião Diretoria 
 

 Sábado, 10/12, 18h  
Cantata Natal  
Praça Afonso Pena 
 

 Domingo, 11/12, 19h 
Cantata Natal – CEL Paz 
 

 Segunda, 12/12 - 20h30  
Peça “Anjos do Calçadão” 
Teatro NET Rio 
 

 Sábado, 17/12, 20h 
Cantata Natal, CELCR 
 

 Domingo 25/12, 10:30h 
Culto de Natal 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualizações 
Financeiras  
Chegamos saudáveis em dezembro, mas as ofertas 

deste fim de ano são essenciais para o término do ano. 

Graças à fidelidade de Deus e a 

generosidade de nossos membros, 

estamos concluindo o ano de 2016 

com as contas da igreja em dia. 

Ainda temos o mês de dezembro 

pela frente, que é sempre crucial, 

mas até agora sempre conseguimos 

fazer frente aos compromissos 

financeiros ordinários e também 

aos desafios excepcionais que 

surgiram. Nosso agradecimento a 

todos que puderam contribuir e 

ainda pretendem fazê-lo neste fim 

de ano, seja na forma habitual de 

oferta mensal, seja na forma de 

uma oferta especial de natal ou 13º.  

Sabemos que sempre que 

abordamos o assunto “ofertas” 

corremos o risco de sermos mal 

compreendidos, pois vivemos 

uma época em que há muitos 

abusos na forma como algumas 

igrejas conduzem suas finanças. 

No entanto, entendemos que a 

contribuição financeira é um 

sinal de maturidade cristã. 

Através dela expressamos 

gratidão a Deus pelas bênçãos 

recebidas, confiança em Sua 

provisão e desapego àquilo que 

nossa sociedade idolatra cada 

vez mais: o dinheiro.  

Construir uma comunidade cristã 

saudável representa um grande 

desafio. E aceitar esse desafio 

implica também providenciar o 

suporte humano e financeiro. Isso, 

mais que uma responsabilidade, é 

um grande privilégio. Pense nisso: 

tudo o que temos provém de Deus. 

Então, se Ele, é tão generoso 

conosco, e se nós queremos nos 

tornar mais parecidos com Ele, 

devemos priorizar e investir no ato 

de dar e ofertar.  
 

Mesmo com a crise que afetou 

muitas famílias, conseguimos arcar 

com todas as despesas correntes 

mensais, e também com as cotas 

referentes às obras. Somos gratos a 

Deus e uns aos outros por tal 

bênção! Mas precisamos lembrar 

que os gastos neste fim de ano são 

maiores e as ofertas especiais para a 

reforma em dezembro e em 2017 

estão “em branco”. Por isso, 

considere com carinho, dentro de 

suas condições, pôr em dia suas 

contribuições mensais e/ou realizar 

uma doação diferenciada de fim de 

ano.  

 

Sugestão Leitura 
Mês passado o psicólogo Augusto Cury deu uma entrevista no 

programa da Ana Maria Braga e contou o porquê tinha 

deixado de ser um ferrenho ateu e estava começando a 

caminhar na fé cristã: as descobertas que fez sobre Jesus, 

pesquisando-o, especialmente sob o ângulo da psicologia. O 

famoso escritor comentou que em suas pesquisas e estudos 

sobre a mente e o comportamento de Cristo, chegou à 

conclusão de que Ele é por demais especial, só podendo 

mesmo ser divino. Cury argumentou também que mesmo para 

quem já segue a Jesus e crê nele como Senhor e Salvador, 

conhecê-lo melhor do ponto de vista emocional, social e 

relacional, pode ser muito consolador e significativo para uma 

fé ainda mais rica e saudável. Sua análise sobre Jesus pode 

ser lida no seu mais novo livro, o primeiro de uma série que 

mistura análise e romance: O Homem mais Inteligente da 

História, nossa dica de leitura neste Advento.  

Fórum de Missão 
Agradecemos e valorizamos a participação de todos que 

puderam comparecer e colaborar de alguma forma na 

realização do Fórum de Missão Urbana, na semana 

passada. Ainda não completamos a avaliação do mesmo, 

mas o feedback que recebemos, tanto de gente da nossa 

congregação como demais participantes, tem sido, em 

grande parte, positivo. As fotos já estão publicadas em 

nosso site e página de facebook.  
 

E para quem não pôde estar presencialmente ou quem 

quiser relembrar o que foi compartilhado, a Rádio da IELB 

“Cristo Para Todos”, que esteve transmitindo ao vivo o 

evento, disponibilizou em seu site todos os  áudios das 

palestras e debates . É só acessar neste link: 

https://soundcloud.com/radiocristoparatodos/sets/foru

m-de-missao-urbana-2016 

CEL Cristo 
Redentor 

Amar a Deus. Amar ao próximo.  
Confessar a Cristo.   
Fazer discípulos. 

 
 

 

Rua Santa Clara, 307  
www.igreja-cristoredentor.org.br 

tel.: (21) 2542-1867 
 

Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2834 

Conta Corrente: 000418-3 
Titular: Congregação Cristo 

Redentor 
 

Pastor Tardelli Voss 
pastor@igreja-

cristoredentor.org.br 
tel: (21) 99909-6098 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ano... 
(Adaptado de reflexão do Pastor Anglicano Eric Rodriguez) 

Eu não sei se vocês sabem, mas existe um calendário civil e 

um cristão, e o ano cristão acabou de começar. Neste tempo 

de secularização e de banalização da espiritualidade, nada 

tão urgente quanto resgatar este rico calendário que é 

instrumento de unidade entre os cristãos, de louvor a Deus, 

sendo também apologético e pedagógico.  

 

Neste último domingo, dia 27 de novembro, começamos o 

Advento, que é o período de quatro semanas que servem de 

preparação para o Natal. Inaugura-se um tempo que conta a 

história da salvação através de um calendário especial. 

 

O “calendário cristão” também é chamado “Tempo da Igreja”.  

A maioria dos evangélicos no Brasil desconhece este 

maravilhoso recurso da tradição cristã, o que é uma pena, 

pois o ano litúrgico une os fiéis em Cristo em torno de história 

da salvação. Alguns erroneamente pensam que o calendário 

litúrgico é uma prática restrita ao universo católico romano, 

mas isso é apenas desconhecimento. A maioria das igrejas 

históricas ainda tem seus conjuntos de celebrações anuais 

em torno da pessoa e da obra de Cristo. Luteranos, 

anglicanos, presbiterianos, metodistas e inúmeras 

comunidades cristãs independentes observam o calendário. 

 

O ano litúrgico tem seus doze meses divididos em tempos 

particulares, cada um marcado por uma cor simbólica (por 

isso os panos no altar e no púlpito mudam de cor no ano): 

• Tempo do Advento (preparação para o natal) - Cor: Azul  

• Tempo do Natal - Cor: Branco/dourado 

• Tempo de Epifania - Cor: Verde 

• Tempo da Quaresma (preparação para a páscoa) - Roxo 

• Tríduo Pascal (semana santa) - Cor: Branco/dourado 

• Tempo Pascal – Cor: Branco/dourado 

• Tempo Comum (Pentecostes) - Cor: Verde 

 

Na verdade, qualquer igreja tem algum tipo de calendário 

litúrgico. O “Domingo do Senhor”, p. ex., é observado pela 

maioria dos evangélicos no Brasil, ou seja, o primeiro dia da 

semana é, via de regra, o dia que ainda hoje os cristãos se 

reúnem para louvar ao Senhor no Seu culto. Mesmo sem dar 

muita atenção teológica, as festas Cristãs da Páscoa e do 

Natal sempre estão presentes na espiritualidade evangélica. 

Isso acontece porque somos seres do tempo, a marcação do 

tempo é uma característica importante de nossa organização 

mental, nossa linguagem que serve de castelo que abriga 

compreensão do mundo está organizado em pretérito, 

presente e futuro. É natural que nos organizemos em torno do 

que chamamos de tempo, é parte de nossa natureza, e por 

causa do desprezo à rica tradição cristã, surgem os 

calendários bizarros, como as sete quintas-feiras da 

prosperidade financeira, o domingo do descarrego, entre 

outros. 

 

O ano litúrgico é fruto de uma organização teológica do 

tempo, é uma forma de conformar nossa experiência 

histórico-temporal ao sentido real que possui a vida, contido 

na história da salvação. Seu principal objetivo é fazer uma 

experiência vivida da teologia bíblica e fazer desta teologia 

uma experiência vital. 

 

• Advento - é um tempo de preparação e expectativa. São 

quatro domingos. Ás vezes, a ênfase dos primeiros dois 

domingo é lembrar que nós esperamos um Reino de paz e 

justiça que será pleno após a Sua segunda vinda, então 

somos chamados a esperar em ação. E a dos dois últimos 

domingos, é a reflexão sobre o nascimento de Cristo, assim 

como os judeus esperavam a vinda do Messias salvador dos 

homens. 

 

…Litúrgico 
• Natal - é sobre a encarnação santa, sobre o natalício de Jesus. A 

encarnação de Cristo é um fato extraordinário que muda nossa percepção 

de quem Deus é, porque Ele é a máxima revelação de Deus. A partir do Seu 

nascimento, Deus quer ser conhecido na pessoa de Jesus. O tempo do 

natal dura doze dias, que começam na data fixa do dia 25 de dezembro, 

sendo esse o ponto alto dessa temporada. 

• Epifania - este tempo nos fala sobre a missão redentora Cristo, que tem 

por ícone a visita dos Reis magos, que recebem uma revelação sobre a 

verdadeira identidade daquela criança na manjedoura, que é o messias 

salvador e redentor de todas as coisas.  

• Quaresma - este é um tempo de arrependimento, é também um tempo de 

preparação para os eventos em torno da crucificação de Cristo. Momento 

próprio para dedicar-se a oração e ao jejum, começando na quarta-feira de 

cinzas e terminando na semana santa. Dura 40 dias. 

• Páscoa - É sobre a ressurreição do nosso mestre Jesus. Nós celebramos 

Sua ressurreição dos mortos e seu triunfo sobre o pecado, a morte e o 

inferno! A Páscoa é executada por 50 dias. 

• Pentecostes - Acontece 50 dias após a páscoa. Comemoramos a descida 

do Espírito Santo Consolador como presença de Deus sobre nós. O 

Pentecostes também é o aniversario da igreja e de sua missão, pois é com 

a descida do Santo Espírito no Pentecostes que a missão da igreja se torna 

possível, se inicia. 

 

O que um calendário tem que ver com a bíblia? Ou com a fé cristã? 

O tempo na Bíblia parece ter certa evolução no sentido. O Antigo 

Testamento apresenta a divisão simples Dia/Noite onde se trabalha e 

descansa, que logo ganha a influência do tempo do plantio, já que povos 

antigos tinham uma ocupação agropastoril para subsistência, girando o 

tempo gira em torno dos ciclos da natureza. Mas ao longo da história o 

tempo ganha tom de expectativa profética e apocalíptica. No Novo 

Testamento temos uma marcante diferenciação da experiência temporal 

cristã para as religiões orientais, pois o Deus criador se torna também 

plenamente homem e desce da eternidade par habitar corporeamente na 

temporalidade. Temos um Deus criador dos tempos participando das 

intempéries da história, e o Cristo faz de um momento a plenitude dos 

tempos, justamente porque é o encontro do eterno com o temporal. Ao 

contrário das religiões meramente naturais, o cristianismo é uma religião 

Teo-histórica. O Novo Testamento nos revela que o tempo como fato 

histórico não está submetido à lei do retorno cíclico do tempo cósmico, 

mas é orientada fundamentalmente pelo desígnio de Deus que nela se 

realiza e se manifesta. Nas religiões pagãs o tempo histórico não tem 

sacralidade, a não ser à medida que um evento particular reproduz a 

história primordial dos deuses, como fazem os ciclos da natureza, que é 

uma sacralidade mítica. Com o cristianismo, o conceito e a realidade de 

que Deus se manifesta efetivamente mediante a história sagrada, faz com 

que os eventos sejam atos de Deus no mundo criado. Por isto o tempo no 

qual os eventos de Deus se inscrevem tem valor sagrado. É claro que na 

mentalidade cristã todo tempo é tempo de Deus, por Deus e para Deus, 

mas os eventos epifânicos servem de “marcação”, justamente do Senhorio 

de Cristo sobre as contingências históricas temporais. 

 

A salvação é uma realidade histórica, e se processa em duas fases: o 

momento da anunciação, no Antigo Testamento, e a realização no Novo 

Testamento. O ponto alto da história se dá na morte vicária de Cristo, e 

esse ato está coberto por dois outros grandes atos, que é o santo natalício 

e a ressurreição. O plano divino da salvação é chamado por Paulo de 

mistério (musterion), mas este mistério tem sua revelação no Evangelho de 

Jesus, que hoje é manifestado por meio das Escrituras Sagradas que o 

anuncia. Elevada ao conhecimento de todas as nações, esta mensagem 

não é sobre o passado, mas sobre a totalidade dos tempos, e por isso 

somos envolvidos no seu dinamismo, e somos envolvidos no presente. 

Todas estas verdades da mensagem de Cristo são vividas através do 

calendário litúrgico, como um projeto rememorativo, para que possamos 

envolver de forma organizada nossa experiência temporal a partir da santa 

verdade do Evangelho.  

 

O propósito do calendário litúrgico, no seu conjunto e na sequência de 

ações litúrgicas, é fazer viver na fé o mistério da história da salvação, 

tornando-o presente justamente por meio da liturgia. A sequência e a 

repetição do ano litúrgico, por ser cristocentrado, tendem gradualmente a 

transformar o individuo.  



 

 

Atualizações da Congregação 
Estagiário de Férias 

Estaremos recebendo em nossa congregação o 

estudante de teologia do Seminário Concórdia 

Eduardo Schwingel, natural de Passo Fundo, RS, para 

um estágio de férias. Ele estará conosco entre os dias 

15 de dezembro e 9 de janeiro, ajudando-nos em 

nossas atividades e aprendendo com a gente. Eduardo 

será o 2º estagiário do programa de estágio do CTM. 

Pedimos que todos ajudem em recebê-lo com 

hospitalidade e disposição de ajudar.  
 

Aulas de Violino - Afinatto 

Lembramos que a Oficina Afinatto oferece aulas de 

viola e violino, aqui em nossa igreja, nas quintas-

feiras. Interessados, falem com o Pastor.  

 

Novos Membros 

Em breve estaremos recebendo oficialmente 

novos membros em nossa congregação. Se 

você não é membro, mas já se considera 

parte da congregação, fale com o pastor para 

saber como você pode formalizar seu 

compromisso com nossa comunidade cristã. 
 

Musical Especial durante o Advento 

Nestes domingos de Dezembro, teremos um musical 

especial antes, durante e após nossos cultos. Nosso 

novo amigo e irmão na fé, o músico e artista Juarez 

Pena, com um convidado, estarão tocando e 

cantando canções natalinas do universo musical 

brasileiro popular. Não deixe de prestigiar! 

 

Peça “Anjos do Calçadão” 

A Cia de Teatro Abraço da Paz, que ensaia aqui em 

nossa igreja, convida para a pré-estreia da peça sobre 

adolescentes em situação de rua, na segunda-feira, dia 

12, às 20h, no Teatro Net Rio, em Copacabana.  

Pausa nas Práticas de Inglês 

Concluímos o semestre de práticas de inglês no fim de 

novembro. Voltaremos em março. Se lhe interessar, 

planeje acompanharmos em 2017. 

 

Ajuda ao irmão haitiano, Ronald 

Agradecemos imensamente as colaborações financeiras 

que recebemos para ajudar o Ronald.Tem sido muito 

significativo para sua tentativa de recomeçar sua vida aqui 

no Rio de Janeiro. Seguiremos acompanhando e tentando 

ajudá-lo, por isso a contínua colaboração é bem-vinda. 

Não deixe também de interagir com ele e demonstrar 

amor e encorajamento quando o virem.  

 

Literatura Cristã: Castelo Forte e Cinco Minutos 

Ainda temos disponíveis para aquisição os devocionários 

“Castelo Forte 2017” e “Cinco Minutos com Jesus 2017”, 

que trazem 365 mensagens diárias da Palavra de Deus 

para serem lidas e refletidas individualmente ou em 

família, a cada dia do ano. Fale com o Emiliano ou o 

Pastor. O custo é de R$20. 
 

 

 

 

 
 
 

SAÚDE:  
Solange Werner; Eliane (gravidez da Alice – nascimento próximo)  

D. Marcelina  (mãe Eliane); Francisco Krueger,  
Edna; Maria Clara; Amanda;  

João (câncer);Dona Vera Welzel (resultados exames);  
Vera Lúcia (recuperação problema visão); Rita (câncer) 

 

OUTRAS NECESSIDADES:  
Luto: Família de Fabio; Família Starosky; Augusto (cunhado Leila) 
Trabalhos e exames: (Pr. Tardelli, Queila, Emiliano, entre outros)  

 

AÇÃO DE GRAÇAS:  

Recuperação contínua Frank Sonneck 
Formatura Marina Hoerlle 

Aniversário trabalho na empresa: Eronei Heemann   
 

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO: 
Maria Clara Azedo (01);Guilherme Mendes (03);  

Carlos Felipe Benvenutti (04) 
Rafaela Cabral Moreira (04); Thomas Slubersky (07) 

Jô Silva (08); Stephanie Marx Bamberg (09) 
Larissa Rodrigues Vasco (10); Natalia Vasco (12) 

Pedro Vítor Santos (15); Katia Fortunatto (19); Eduardo Galvão (19) 
 Betina Rittmeyer (24); Ivia Nádia Kobs (27) 

 

EM NOSSA ORAÇÃO 


