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Mensagem Ano-Novo 
 

DESTAQUES 
programação 

 10/01 Culto Especial: 
Reinauguração e 
Dedicação do Templo 
 

 10/01 Churrasco da Igreja 
Cristo Redentor 
 

 17/01 – Culto Especial: 
Batismo Mateus e 
Recepção Novos 
Membros 

 

 22/01 Jovens 
 

 23/01 Culto Barra 
 

 29/01 Churrasco Homens 
 

 01/02-15/02 Férias Pastor 
 
 
 
 

Estimados irmãos e irmãs em Cristo! 

Temos diante de nós o ano de 2016, 

com seus 366 dias e suas horas, 

minutos e segundos. Esta divisão do 

tempo em anos leva-nos, muitas 

vezes, a dizer: "Ano novo, vida 

nova".  

Carlos Drummond de Andrade 

escreveu: "Quem teve a ideia de 

cortar o tempo em fatias, a que se 

deu o nome de ano, foi um 

indivíduo genial. Industrializou a 

esperança, fazendo-a funcionar no 

limite da exaustão. Doze meses dão 

para qualquer ser humano se cansar 

e entregar os pontos. Aí entra o 

milagre da renovação, e tudo 

começa outra vez, com outro 

número e outra vontade de 

acreditar que daqui para adiante vai 

ser diferente." 

Iniciar um novo ano nos dá 

realmente esta ideia da renovação, 

mas tudo vai ser mesmo diferente se 

a mudança acontecer dentro de nós. 

Porém, talvez isto nem seja preciso. 

Basta que "velhas coisas" continuem 

presentes em nossos corações: a 

certeza da fidelidade de Deus; a 

submissão à vontade de Deus, que, 

realmente esta ideia da renovação, 

mas tudo vai ser mesmo diferente se 

a mudança acontecer dentro de nós. 

Porém, talvez isto nem seja preciso. 

Basta que "velhas coisas" continuem 

presentes em nossos corações: a 

certeza da fidelidade de Deus; a 

submissão à vontade de Deus, que, 

volta e meia, mexe nos nossos 

planos e faz coisas melhores 

acontecerem; a total dependência à 

misericórdia de Deus, que se renova 

a cada manhã; a lembrança das 

palavras: "Não temas, porque eu sou 

contigo; não te assombres, porque 

eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e 

te ajudo, e te sustento com a minha 

destra fiel" (Isaías 41.10). 

Feliz e abençoado Ano Novo para 

todos! 

Compartilhado gentilmente pelo 

Pastor Jonas Flor CEL Paz, Tijuca. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluções de Ano-Novo: apenas uma 

Chega o fim de um ano, é sempre a mesma coisa... As tais 
resoluções para um ano novo. Talvez você já tenha se deparado 
com alguma mensagem sobre o assunto, ou até já tenha feito sua 
lista: dar mais tempo pra família, perder peso, ler aquele livro e 
por aí vai. Fiquei pensando... E se o apóstolo Paulo fizesse uma 
lista de resoluções de fim de ano... Eu acho que ele teria apenas 
uma resolução na sua lista: “[Neste ano] decidi nada saber, a 
não ser Jesus Cristo, e este, crucificado” (1 Coríntios 2.2).  

A mensagem de Paulo é radicalmente simples. Salvação através 
de Jesus Cristo. Só Ele. Ele sozinho.  O que isso significa:  

Não é Jesus +[mais] seu bom comportamento  

Não é Jesus + o seu conhecimento bíblico 

Não é Jesus + sua super participação na igreja. 

Não é Jesus + suas ofertas 

Não é Jesus + seus anos de serviço dedicado a 
determinada função na igreja. 

Não é Jesus + seu exemplo de família. 

Não é Jesus + seu perfeito emprego. 

Não é Jesus + sua “grande-coisa-vida”. 

É Jesus. E + nada. 

Esta é a mensagem de Paulo, uma mensagem que é tão 
certeira para o novo ano que estamos começando quanto 
será em 2999. Façamos nossa resolução para 2016 focar 
nossos olhos em Jesus (Hebreus 12.2) - na sua pessoa e 
naquilo que ele fez por nós – segui-lo, compartilhá-lo e 
amá-lo de todo nosso coração.   

 

CEL Cristo Redentor 
 

Rua Santa Clara, 307 

Copacabana – Rio de Janeiro 
www.igreja-cristoredentor.org.br 

www.facebook/celcrcopacabana 

Telefone: (21) 2542-1867 
Pastor Laerte Tardelli Voss 

pastor@igreja-cristoredentor.org.br 

tel.: (21) 99909-6098 
Amar a Deus.  

Amar ao próximo. 
Confessar a Cristo, o Redentor. 

Fazer Discípulos. 

 

"O ano novo não precisa acontecer a cada volta que a Terra dá ao 

redor do sol, mas a cada batida de nosso coração. O futuro não se 

concretiza pela simples cronologia do tempo, mas na sequência de 

nossas ações. Cada gesto, palavra ou atitude que plantamos, gera 

consequências que colheremos cedo ou tarde. Cada consequência 

colhida representa uma nova etapa de nossas vidas.”  Ricardo Gondim  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIGHLIGTHS 
1º semestre de 2016 

10/01 – Culto Especial Reinauguração Templo &  
   Churrasco 

 
17/01 – Culto Especial Batismo e Recepção  

   Membros 
 

01/02 -15/02 – Férias Pastor 
 
20/02 – ETE, Penha 
 
26/02 – Churrasco Homens para as Mulheres 
 
05 /03 (17h) – Culto Jovem Distrito, Copacabana 
 
12/03 (17h) – Encontro Mulheres 
 
20/03 (9:30h) – Assembléia Ordinária 
 
25/03 (10:30h) – Culto Sexta-Feira Santa 
 
27/03 – Celebração da Ressurreição 
 
02/04 – Conselho Distrital, Campos Elíseos 
 
04/04-08/04 – Imersão Missão Urbana 
 
09/04 – Encontro Professores Escola Dominical,  

 Tijuca 
 
10/04 – Culto & Churrasco 9º Aniversário 
Congregação Cristo Redentor 
 
14/05 – Encontro Mulheres 
 
29/05 – Churrasco Homens 
 
15/05 – Festa & Churrasco Pentecostes  
 
21/05 – Culto Jovem Distrito 
 
11/06 – RAL, Servas, Realengo 
 
18/06 – Brechó 
 
18/06 – 500 dias para os 500 anos da Reforma 
 
19/06 (17h) – Culto Cantate Distrito, Realengo 
 
24/06 – Churrasco Homens 

Em Nossa Oração 
Seja Feita a Tua Vontade 

Ação de Graças:  
Gravidez: Natany  

Reformas Templo 

Bons resultados exame Luiza Benvenutti 

Retorno dona Wanda 

Recuperação Edna 

Encontros e convívios de Natal e fim de 

ano 

Visitantes na Cantata em Copacabana e 

na Barra 

Novos Membros 

  

Aniversariantes Janeiro: 
Fernanda Karg 05 

Edilson Frühauf 06 

Luis Carlos Vasco 09 

Jorge Huf  09 

Felipe Gehrke 11 

José Eduardo Vasco 17 

Cristiane Machado 20 

Míriam Starosky 22 

Victor Radosch 31 

 

Saúde:  
Dona Cesarina (cirurgia dia 06) 

Solange Werner (plena reabilitação) 

Roní (retorno câncer)  

Tomás (gêmeo – luta pela vida) 

Paulo (irmão Heliete)  

Jô (esposa Pastor Rudi Zimmer)  

Edna (câncer) 

Pastor Claudio Geisler  

Heitor (amigo família Rittmeyer)  

Edilson (amigo Flávio)  

Luísa (filhinha Thalita e Felipe) 

Hélio (vô da Cíntia e da Cibele) 

Marieli (amiga Eliane – leucemia) 

Maria Carmen 

Hélio (vô da Cínta e da Cibele) 
 

Outras necessidades:  
* Membros fora do país e suas famílias: 
Émille, Fernanda, Lorena e Henrique, 

Felipe 

* Trabalho: Jason Ibra; Victor Radosch 

* Luto: Casal Ana e Gabriel 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTÍCIAS DA AMPLIAÇÃO DO SALÃO 

OBRAS PRINCIPAIS: Já executadas e pagas aos 

fornecedores e empreiteiros: R$220,774,43, 

através de: 

 Doação: R$160.000,00 

 Doação: R$10.000,00 

 Doação: R$10.000,00 

 Doação: R$1.800,00 

 Doação: R$1.000,00 

 Doação: R$400,00 

 Caixa da Congregação: R$10.374,43 

 Empréstimo (a ser pago pela congregação): 

R$27.200,00 

 

OBRAS COMPLEMENTARES: Já executadas e 

pagas aos fornecedores e empreiteiros: 

R$28,660,00, através de novas doações: 

 Pintura salão: R$5.000,00 

 Janelas salão: R$1.600,00 

 Forro gesso salão: R$5.000,00 

 Sistema segurança (complemento): 

R$4.400,00 

 Cobertura área externa: R$9.760,00 

 Luminárias salão: R$1.800,00 

 Correções banheiros: R$1.100,00 

 

COMENTÁRIO: Obrigado! Obrigado! Obrigado! 

Por todas as generosas doações, orações, paciência e 

sacrifícios de tempo, suor e mão-na-massa. Foi incrível 

o incansável esforço e generosidade que 

testemunhamos nesse segundo semestre de 2015.  

OBRAS COMPLEMENTARES – 

NECESSIDADES FINAIS:   

 

 Esquadrias e grades: R$6.000,00 

 Banheiro Mulheres – acabamentos: 

R$8.500,00 

 Cozinha – reforma: R$10.000,00 

 Janela quarto multiuso: R$2.500,00 

 Porta área de serviço (colocação): R$1500,00 

 Porta casa pastoral / salão: R$2.000,00 

 Piso salão: R$15.000,00 

 Instalação porta blindex: R$3.500,00 

 Porta salão: R$5.000,00 

 Elevador cadeirante: R$40.000,00 

 Ar-condicionado: R$6.000,00 

 

COMENTÁRIO: Como podem perceber, ainda há 

consideráveis e significativas obras a serem feitas. Algumas com 

custo menor, outras representam um investimento mais 

dispendioso. Algumas são mais prioridades que outras. Claro 

que gostaríamos de ver tudo pronto, o mais breve possível, e 

oramos para que Deus providencie os recursos através de 

membros, amigos e parceiros de nossa congregação. Porém, 

daremos andamento com responsabilidade. Cada obra 

complementar será realizada no momento em que recebermos 

a doação para tal ou o caixa da congregação permitir. Se você 

ou quando você puder contribuir, fale com nossa 

coordenadora de administração, Vera. Obrigado, fé em Deus 

e vamos em frente! O desafio maior já foi vencido! 

 

SÉRIE JANEIRO 

 DOMINGO, 03/01 

A Cilada do Lado Sombrio da 

Força 

 DOMINGO, 17/01 

Que a “Força” esteja com você 

 DOMINGO, 24/01 

O que Jesus diria a Darth 

Vader 

 

 
 


