
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Janeiro 2017 
Congregação Evangélica Luterana  

Cristo Redentor - Copacabana 

Investir ou Reclamar em 2017 
 

2017 será um ano prá lá de marcante para nossa igreja. A nível 
mundial, chegamos aos 500 anos da Reforma. A nível local, 
nossa congregação completará sua primeira década. A 
pergunta que faço é muito simples e tem a ver com atitude: 
como vamos encarar esse momento histórico chave que Deus 
nos permitiu viver: investindo ou reclamando?  
 
Anos atrás fui visitar uma igreja em Minneapolis, e no meu 
retorno pra casa ia pegar um vôo nas primeiras horas do dia. 
Meio metro de neve vinha a caminho. “Que bom que eu estou 
indo embora cedo”, eu disse ao taxista que me levava ao 
aeroporto. A resposta dele? “Ah, this is Minnesota. No big deal”.  
 
Eram apenas as condições climático-ambientais de Minnesota. 
Bastante neve. Eu imagino que aquele motorista e todos os 
moradores daquele lugar poderiam reclamar, mas, “no big deal” 
(não tem problema), Minnesota investe em máquinas limpa-
neves. Eles estão prontos para se locomover, trabalhar e viver 
num ambiente nevado. Na Flórida e em Houston, diferentes 
ambientes, mesma atitude.  
Eles investem em planos de evacuações para  
furacões. Califórnia? Nas contingências 
 dos terremotos...  
 

Continua na página 2… 

 

Reflexão Pastoral 
 

 

09/01-30/01 
Férias Pastor 
 
11/02 
Culto Jovem – 
Campos Elíseos 
 
19/02 
Assembléia 
Ordinária Anual 
 
5-10/03 
Imersão Pastores 
 
25/03 
Capacitação 
Professores 
Crianças 

 

 

Destaques 

1º Trimestre 

CELCR 
 

Informativo 



"Sabemos que Deus age em todas as 

coisas para o bem daqueles que o amam, 

dos que foram chamados de acordo com o 

seu propósito." 

 (Romanos 8.28). 

Mas não era assim onde eu vivia, no Arkansas. Não tenho certeza exata no que o Noroeste de Arkansas investia, 
mas certamente não era em recursos para lidar com a neve. Uma ou duas vezes por ano, nossa cidade cancelava 
tudo por causa dela ou do gelo que se incrustava nas superfícies. Todo mundo ficava em casa. Nada de escola, 
trabalho, nada de igreja. Porque não havia grande investimento para limpar a neve das ruas.  
 
2017 está chegando em dois dias. Quase todo mundo que está na frente da batalha como líderes da igreja, 
entende que as condições climático-ambientais são muito diferentes do que tínhamos em 1517, 1977, 1997, ou 
mesmo em 2007 (quando nossa congregação foi fundada). Mas, muitas vezes, o que vemos é que a maioria das 
igrejas está fazendo os mesmos investimentos na missão que fazia 20, 40 anos atrás. Pensam que é melhor 
reclamar das condições do novo campo missional do que fazer novas e contextualizadas tentativas.  
 

 Esperamos que nosso ensino confirmatório ou de profissão de fé, nossos estudos bíblicos nos 
departamentos e nossos sermões, por si só, formarão espiritualmente discípulos de Jesus; 

 Esperamos que pessoas céticas, críticas, de repente, do nada, se motivarão para virem aos nossos cultos; 
 Esperamos que determinado pastor, programa, evento, estratégia, reforma no prédio fará toda a diferença;  

... assim como acontecia antigamente. E aí reclamamos da mídia, da política, do “gelo” da geração X ou de outra 
particularidade sócio-cultural-religiosa da época que estamos experimentando... Sem mudar nosso investimento 
para que esteja mais contextualizado às necessidades e oportunidades de nosso tempo e nosso ambiente.  
 
Jesus falou muito sobre investimento. Só olhar para algumas das parábolas que Ele contou. Paulo parecia 
destemido com o cenário frio e nebuloso que tinha para pregar o Evangelho. E a proposta que eu faço para vocês 
é que em 2017 celebremos nossas datas especiais mais com a atitude de fazer novos investimentos, novas 
abordagens e menos com a atitude de reclamar das condições climático-ambientais que temos pela frente. Pra 
isso precisamos nos atentar a, pelo menos, quatro situações: 
 

 Não desvalorizar o que nos foi dado por Deus (recursos, patrimônio, dons, legado).  
 Não supervalorizar o que podemos perder (hábitos, tradições, linguagem, bens, controle). 
 Não confundir preservar nosso querido passado com viver a missão de Deus hoje. 
 Não subestimar a habilidade e poder de Deus de agir em você e através de você, nas suas vocações.  

 
Bem-vindos a 2017! 10 anos pra CELCR, obrigado Senhor e vamos em frente!  
Agora, são outros 500!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuação do artigo … 

 

Uma promessa em que 

você pode confiar em 

2017 e para sempre: 

DE OLHO NOS CULTOS ESPECIAIS DE JANEIRO: 
 

DOMINGO 01/01, 10:30H: PALAVRA: PR. MIGUEL TORNEIRE (EUA) 
DOMINGO 08/01, 10:30H: PALAVRA: ESTAGIÁRIO EDUARDO SCHWINGEL  

DOMINGO 15/01, 10:30H: PALAVRA: EMILIANO STAROSKY  
DOMINGO 22/01, 10:30H: PR. ÉRISSON FERREIRA (CAMPO GRANDE) 

DOMINGO 29/01, 10:30H: PALAVRA: PR. RÔMULO SANTIS (SÃO GONÇALO) 
 

 
 



  Atualizações // da CELCR 
 

Férias do Pastor 

9 a 30 de janeiro. Estarei com minha família em Piratini, 

RS. Emergências falar com a diretoria da congregação 

(Paulo W, Heliete, Vera M, Felipe B, Thalita, Felipe G, 

Gabi, Helena) ou postar no Grupo Whats da Igreja.  

Ficarei fora de três cultos (15, 22 e 29/01, que serão 

conduzidos com todo o carinho por líderes da 

congregação e pastores convidados). 

 

Férias dos membros 

Muitos também estarão de férias neste mês. 

Independentemente de viajarem ou não, pastoralmente 

estimulo a que não deixem de participar dos cultos, onde 

quer que estejam. Vale a pena ler o artigo do Professor 

Scholz no Mensageiro deste mês sobre a importância desse 

ato, tanto para você como para sua família. 

 

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 em fevereiro. Sugestões 

são muitíssimo bem-vindas! Voluntariado também.  

 

Calendário Atividades 2017 

Estamos finalizando o calendário congregacional com as 

principais datas de 2017. Será enviado para todos 

na primeira semana de janeiro. Aguarde no e-mail. 

 

CEL CRISTO REDENTOR    

AMAR A DEUS. 

AMAR AO PRÓXIMO. 

CONFESSAR A CRISTO. 

FAZER DISCÍPULOS. 

Pré-Estagiário Verão 

Domingo, dia 8 de janeiro, será o último 

dia do Eduardo conosco. Tente estar 

presente no culto para prestigiar sua 

primeira “pregação”, em sua caminhada 

como seminarista e encorajá-lo a seguir 

em frente. Quem ainda quiser passar um 

tempo com ele, semana que vem, há 

disponibilidade.  

 

Ofertas Especiais Pagamento 

Reforma Igreja 

Todas as cotas de 2015 e 2016 foram 

pagas com ofertas especiais! Muito 

obrigado! Para 2017 ainda não  

contamos com muitas  

promessas. Considere colaborar! 

 

 
 
 
 
 
RUA SANTA CLARA, 307 

COPACABANA – RIO DE JANEIRO 

WWW.IGREJA-CRISTOREDENTOR.ORG.BR 

WWW.FACEBOOK/CELCRCOPACABANA 

TELEFONE: (21) 2542-1867 

 
 
 

Uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de 

irmãos e irmãs que Deus escolheu para você.  Michael Horton 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Em nossa Oração 
 
Ação de Graças: 
Nascimento: Alice (filha da Eliane e do Alex) 
Formatura em medicina da Queila 
Cantata de Natal 
Convívios de Natal e fim de ano 
Recuperação dona Gessira 
Eduardo (conclusão curso Marinha) 
 

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 
Jessica Glaeser 23 
Ana Claudia  24 
Tarcísio Althoff 26 
Victor Radosch 31 
 

Petições: 
Esposa Pr. Valci (Juiz Fora): câncer 
Dona Vera (saúde) 
Luiz Benvenutti (saúde) 
Viagens férias 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro 
Edna e Marcelina (câncer) 
Dona Neide (hospitalizada) 
Ronald (trabalho) 
Situação empregatícia de muitos irmãos, irmãs e amigos.  
 
 
 

CONTRIBUA 
Não vendemos bênçãos. Não fazemos barganha com Deus.  

Acreditamos que contribuir é um princípio e um privilégio que Deus nos dá para 

que a igreja local seja sustentada assim como todos os seus braços de ação. 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

AGÊNCIA: 2834 / CONTA CORRENTE: 000418-3/ 

TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR / CNPJ: 09.435.755/0001-93 


