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[Y. de Montecheuil – Mélanges théologiques, p. 183  - citado por 
François Varillon em Elementos de Doutrina Cristã - Duas cidades - 1] 

O SERMÃO DO MONTE: 
o cristianismo heróico 

O cristianismo não deve ser 

apresentado como uma consolação 

vulgar, mas como uma promoção do 

homem… É vocação para viver 

como filho de Deus, na condição 

humana plenamente aceita, por 

conseguinte, para remodelar 

continuamente o mundo, todas as 

formas sociais, todas as instituições, 

de modo que deem uma imagem 

menos imperfeita do que deve ser 

uma comunidade de filhos de 

Deus…O cristianismo é um 

chamado ao heroísmo…  

 

Não há vantagem nenhuma, bem ao 

contrário, em nos determos no 

cristianismo dolente e lacrimoso que 

quer apoiar nas “bem aventuranças” 

os que apreciam o artificialismo nas 

coisas espirituais. Como se Cristo se 

dirigisse aqui a almas feridas!… 

Que falseamento das máximas 

decisivas pelas quais Jesus condena, 

sem apelo, a felicidade barata e as 

alegrias fáceis, dá-nos o sentido de 

nossa verdadeira grandeza e ensina-

nos que é nosso próprio apetite de 

felicidade que deve ser 

transformado…  

 

Nietzsche não errou em salientar 

tudo o que se insinua preguiça, de 

medo de esforço, de desejo de um 

repouso covarde, e acrescentaremos, 

de egoísmo com todas as suas taras, 

no desejo espontâneo de felicidade 

mesmo num cristão. A felicidade à 

altura de uma alma 

aproximadamente heroica é a única 

que Cristo oferece aos que querem 

segui-lo.  

 

O primeiro trabalho do cristianismo 

é dar-nos, por mais que tenha de 

buscar-nos, uma alma desse quilate. 

Assim não se propõe a nós como 

uma receita para ser infalivelmente 

feliz, mas como uma iniciação à 

verdadeira grandeza. 
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Destaques Mês 

Sexta-feira, 03/02, 19:30h 
REUNIÃO DE DIRETORIA 
 
Sábado, 04/02, 20h 
CULTO NA BARRA 
 
Sábado, 11/02, 17h 
CULTO JOVEM DISTRITO – 
Campos Elíseos 
 
Domingo, 12/02, 12:30h 
ALMOÇO JOVENS 
 
Domingo, 19/02, 9:30h 
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 
ANUAL 
 
Quintas-feiras 
AULAS DE MÚSICA – 
AFINATTO 
 
Terças-feiras 
ENSAIOS CORO –  

VOX IN VIA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanha 
Pagamento 
Empréstimo 
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 uma grande 

privilégio. 
 

Como é de conhecimento, 
além do nosso orçamento 
mensal de R$15,000, 
temos o compromisso de 
pagar R$2,000 de 
empréstimo das obras de 
reforma do templo. 
Dividimos o valor em 
cotas de R$500 e temos 
pedido que famílias  
assumam estas cotas. Já 
são 18 meses nesta 
campanha e sempre 
conseguimos realizar estes 

pagamentos, graças a 
generosidade de tantos 
contribuintes (ver cartaz 
da campanha).  
 

No entanto, faz-se 
necessário reforçar o 
pedido para que as cotas 
deste ano de 2017 sejam 
adotadas. Foram feitas 
algumas promessas, 
porém a imensa maioria 
das cotas ainda está à 
disposição.  Deixamos o 
pedido para que você 
considere colaborar com 
estes pagamentos ao longo 
do ano, muito 
especialmente nestes 
próximos meses.  
 
Comunique-se com a Vera 
Lúcia, nossa coordenadora 
de finanças.  
 

 

 

Assembleia 
Domingo, 19 fevereiro, 9:30h 

A Diretoria da CEL Cristo 
Redentor convoca a 
Assembléia Geral 
Ordinária da igreja, 
composta de todos os 
membros da CELCR, para 
reunir-se no próximo dia 
19 de fevereiro, domingo, 
às 9:30h (antes do culto), 
para apresentação do 
Relatório Anual de 
Atividades da igreja 
(2016),  do orçamento 

 

da igreja para 2017 e 

também para a votação da 

diretoria do biênio 2017-

2018. Reserve a data na 

sua agenda. A 

participação de todos os 

membros é muito 

importante e aqueles que 

frequentam regularmente 

a nossa Comunidade 

também estão convidados 

a se fazerem presente. 

Assinatura Mensageiro 
Neste ano a revista mensal oficial da Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil, o Mensageiro Luterano, chega aos 
100 anos de existência. A Editora Concórdia convida a 
todos que não são assinantes deste importante meio de 
comunicação, com notícias e reflexões, que considerem 
se cadastrar. O valor da assinatura é de R$90 anuais, e 
pode ser feita no site: www.mensageiroluterano.com.br/ 
No site, você também pode degustar algumas revistas 
passadas para conhecê-la melhor.     

Feliz Aniversário 
Nestor e Vera Welzel 
Celebramos e parabenizamos aos irmãos, Pr. Nestor e 

Vera Augusta, pelo aniversário matrimonial de 

número 70!  Isso mesmo, você não leu errado, 70 

anos de casamento, ou bodas de vinho. Neste 

domingo, dia 05/02, daremos graça as Deus por 

tamanha bênção e confraternizaremos com o casal e 

sua família. 

Igreja Luterana 
Cristo Redentor 

 

Amar a Deus 
Amar ao próximo 

Confessar a Cristo 
Fazer Discípulos 

 

Rua Santa Clara, 307 
Copacabana  

Rio de Janeiro 
 

www.igreja-
cristoredentor.org.br 

facebook.celcrcopacabana 
Telefone: (21) 2542-1867 

www.ielb.org.br 
 

Pastor Tardelli Voss 
ltvoss@hotmail.com 

(21) 99909-6098 

http://www.mensageiroluterano.com.br/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série do Mês 
A Série do Mês abordará, segundo os textos da 

Agenda Litúrgica da Igreja (Trienal A), o Sermão 

do Monte, considerado o maior sermão da Bíblia 

e uma das mais poderosas mensagens de Jesus. 

Mateus 5-7 

 

 
Textos e Temas de cada domingo: 

 
29/01: As bem-aventuranças 

Salmo 15; Miqueias 6.1-8; 
1 Coríntios 3.1-9; Mateus 5.1-12 

 
05/02: Sal & Luz 

Salmo 112.1-9; Isaías 52.3-9a 
1 Coríntios 2.1-12; Mateus 5.13-20 

 
12/02: ódio, adultério e mentira 

Salmo 119.1-8; Deuteronômio 30.15-20; 
1 Coríntios 3.1-9; Mateus 5.21-27 

 
19/02: Amor aos inimigos 

Salmo 119.33-40; Levítico 19.1-2,9-18; 
1 Coríntios 3.10-23; Mateus 5.28-38 

 

Jantar Jovens – Janeiro 
Apartamento Míriam. 

Culto Despedida Estagiário Eduardo 
08/01/2016. 



 

 

COMUNICAÇÕES DA CONGREGAÇÃO 
Coro Vox in Via 

Aprovamos a parceria com o Coro/Oficina Vox in Via, 

para oferecermos aqui em nossa igreja um espaço para 

aprendizado de canto e ensaios de um coral sacro, 

erudito e popular. O projeto se autossustenta através 

de mensalidades dos participantes (R$150 mês), que 

podem ser membros da igreja ou não. Os ensaios e 

aulas ocorrerão nas terças-feiras, a partir de fevereiro, 

num período teste de 6 meses. Informações com o 

diretor do Coro, Rigoberto Moraes, ou com o Pastor.  

 
Aniversário 10 Anos CELCR 

Guarde o dia 9 de abril, domingo, para celebrar os 10 

anos da nossa congregação. Estamos pensando em 

algumas atividades e iniciativas especiais para marcar 

essa data especial. Mais informações nas próximas 

semanas. Sugestões são muitíssimo bem-vindas! 

Voluntariado também.  

 

Calendário Atividades 2017 

Enviamos em janeiro nossa proposta de calendário 

congregacional com as principais datas de 2017 para 

todos os e-mails de nossa lista. Se você não recebeu o 

mesmo, entre em contato conosco. A idéia é deixar 

todos a par das principais atividades e datas deste ano. 

 

Pré-Estagiário Verão 

Agradecemos a Deus a oportunidade de ter convivido 

e colaborado com o seminarista Eduardo Schwingel 

em dezembro/janeiro, como parte de seu pré-estágio 

de férias. Obrigado a todos que puderam interagir e 

acolher o teologando gaúcho. Mantenham-no em suas 

orações. 

 

Aulas de Violino - Afinatto 

Lembramos que a Oficina Afinatto oferece 

aulas de viola e violino, aqui em nossa igreja, 

nas quintas-feiras. Interessados tratar com o 

grupo (97938-9507) ou com o Pastor. 

 

Eventos Jovens 

 Almoço, domingo 12/02,                         

depois do culto em local a definir;  

 Culto Jovem: sábado 18/02,                         

em Campos Elíseos (Duque de Caxias); 

 Trilha durante o Carnaval:                           

data e local a serem definidos. 

 

Composição Diretoria 2017-2018 

No domingo 19 de fevereiro, durante a Assembleia, 

definiremos a nova composição da diretoria de líderes 

para o próximo biênio. Precisamos de voluntários para 

assumir funções nas diferentes áreas de coordenação. 

Se você gostaria de se envolver mais diretamente na 

liderança da nossa igreja, fale com a diretoria atual ou 

o pastor, tire suas dúvidas e se coloque à disposição. 

 

Em Março 

 Recomeço das aulas de inglês 

 Quaresma 

 2º Módulo do Centro de Treinamento 

Missionário, para os membros da congregação; 

 Imersão na Missão Urbana, para pastores da 

IELB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM NOSSA ORAÇÃO 

AÇÃO DE GRAÇAS:  
* FÉRIAS LABORAIS E ESCOLARES / VISITAS FAMILIARES /  

* ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: PASTOR NESTOR E VERA WELZEL 

   SERGIO E MARGARETH RITTMEYER 

* MELHORA SAÚDE GESSIRA 

* MELHORASAÚDE AMANDA (AMIGA LEILA) 

* MELHORA SAÚDE MÃE ELIANE 

* MATRÍCULA ESCOLAR NINA 
 

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO: 
MARCELO CARDOSO 01/02 

MARIA H RADOSCH 08/02 

LEILA BARBOSA 12/02 

HELENA WELZEL 14/02 

CLARIELY STELE  16/02 

QUEILA DUARTE 19/02 

ALEX AZEVEDO (LEQUINHO) 26/02 

 

SAÚDE:  
MARIA CLARA (RECUPERAÇÃO E CIRURGIA) 

RONÍ (CÂNCER AVANÇADO);  

ISABEL (CÂNCER) 

SOLANGE WERNER (RECUPERAÇÃO);   

LUIZA (FILHA THALITA E FELIPE);  

HÉLIO (VÔ DA CÍNTIA E DA CIBELE) 

ANTONIO ROOS 

 

OUTRAS NECESSIDADES: 
* MEMBROS FORA DO PAÍS E SUAS FAMÍLIAS 

* TRABALHO AOS QUE ESTÃO BUSCANDO 

* LUTO: FAMÍLIA KRUEGER RITTMEYER 

* JASON IBRA; RONALD SINFIL 

 
 

 


