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CEL Cristo Redentor
Bem-vindos em nome de Jesus!

Atos 29

Rua Santa Clara, 307
Copacabana – Rio de Janeiro
www.igreja-cristoredentor.org.br
tel: (21) 2542-1867

O seu lugar na missão de Deus

Pastor Laerte Tardelli Voss
pastor@igreja-cristoredentor.org.br
tel: (21) 98460-9031

Próximos Eventos
Sábado 19: 10:00 – 15:00hs
Brechó
Quarta-feira 23: 19:00hs
Reunião Diretoria
Sexta-Domingo, 27-29
Congresso Distrital dos Jovens
Sábado, 2 de agosto: 10:00 – 15:00hs
Retiro – Planejamento Estratégico

Quando celebramos a Ascenção e o Pentecostes, no
começo do mês passado, nós começamos uma série
de estudos sobre o Livro de Atos, com o objetivo de
estudar os princípios e as estratégias missionárias
da igreja cristã primitiva.
Temos a mesma missão dela: ser testemunhas de
Jesus. Contamos com o mesmo Deus Espírito Santo
nos capacitando e agindo pela Palavra de Deus. E
vivemos num mundo muito parecido, onde a
hostilidade à igreja é real.
Até agora, nós aprendemos que: 1) cada um de nós
também tem uma Jerusalém (pessoas mais
próximas), Judeia (conhecidos) e Samaria (aqueles
que são diferentes de nós) para alcançar; 2) nós
aprendemos que no Pentecestes, a igreja recebeu o
Espírito Santo que capacitou cada um a comunicar
a salvação na língua das pessoas; 3) nós vimos que
os primeiros cristãos tinham marcas, trabalhavam
unidos e em equipe, e se mantinham firmes no
estudo da Escritura, na Santa Ceia, na comunhão
Continua na página 2

Em nossa orações //
Seja Feita a Tua Vontade, ó Deus!
Saúde: Marli (irmã do Pr. Egon, internada em Joinville);
Pr. Egon Starosky; Kaíque e Kamile (crianças da Rocinha sofrem de Ictiose); Ana
Maria; Edna; Vanessa; Maria e Raul; Dona Neide (hospital); Roni e Maria Gorete.
Outras necessidades: Conclusão de estudos (Rafael Moreira, Miriam Staorsky,
Bárbara Gehrke); Cursos e Viagem (Felipe Macedo, Thomas Reis); Trabalho (Ana
Mangani, esposo da Eliane); Viagem (Solange); Projeto Social Lajão / Morro dos
Cabritos e Membros no Estrangeiro (Émille e Fernanda).

Ação de Graças: Felipe Tolentino e Serginho Rittmeyer (defesa de tese e avanço
nos estudos); Conclusão do semestre e férias escolares de nossos adolescentes e
jovens; Diani Voss (gravidez saudável de um menino) e Felipe Gehrke e Serginho
Rittmeyer (trabalho).

Aniversariantes Julho: Heliete Reschke (07); Janetta Roos (07); Emiliano
Staorsky (09); Serginho Rittmeyer (13); Thomas Reis (15) e Ana Mangani (27)
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na generosidade e na oração e tinham uma estratégia muito
interessante: eles recebiam as pessoas à mesa, e naquele
ambiente de hospitalidade e amor, eles demonstravam o amor de
Jesus e muitos eram acrescentados à igreja. E na semana
passada, aprendemos que 5) a igreja cristã levou a sério o
chamado de Jesus de servir o necessitado e ajudar os feridos.
Estamos na metade do curso. Há muitas lições importantes por
vir, nas próximas semanas, durante a Escola Bíblica e o Culto.
Fica nossa admoestação pastoral para que você participe com a
gente e se engaje na missão de Deus.
Deixo os seguintes desafios:
1. Pratique a Hospitalidade Cristã: Convide à mesa, pelo
menos uma pessoa (família) que está distante de Deus, receba
com alegria, escute com atenção e ofereça uma oração. Você
pode convidar à sua casa ou a um restaurante. Deixe o(s)
convidado(s) saber que ele é importante para você e que o seu
amor é motivado por Jesus.
2. Abençoe três pessoas: preste atenção em quem está sofrendo
ou precisando de alguma ajuda e tenha um gesto de carinho
e/ou generosidade. Seja criativo, fique atento às
oportunidades e tome a iniciativa de fazer alguma coisa. Pode
ser um abraço, uma doação, um elogio, uma visita.
3. Aprenda Jesus: Cresça em seu discipulado, em sua fé, em
seu conhecimento no mestre Jesus, passando tempo com Ele,
em seu dia-a-dia e no domingo, com os irmãos e irmãs na
igreja.
Que Deus nos abençoe!
Pastor Tardelli

RETIRO LÍDERES
Planejamento
Estratégico
Congregação – 2 Agosto
Convocamos a todos os
irmãos e irmãs, membros
da congregação, para um
pequeno retiro, sábado dia
2 de agosto, das 10:00 às
15:00hs, em nossa igreja.
Neste retiro, vamos debater
metas, sonhos, estratégias
e prioridades para a nossa
congregação.
Planejar é fundamental.
Deus, na criação e na
redenção, planejou.
Noé, Abraão, Moisés e Davi
planejaram. Jesus foi o
mestre em planejamento e
os primeiros cristãos
também fizeram missão
com planejamento
Vocês também,
provavelmente o fazem no
trabalho e no lar. Cremos
que nossa congregação
está precisando de
planejamento para um
futuro abençoado e
precisamos das suas
contribuições e ideias.
Sabemos que devido ao
intenso ritmo de vida que
muitos levamos, nosso
tempo é muito escasso. Por
isso, para facilitar a sua
presença no retiro, estamos
fazendo dele prioridade em
nossa agenda. Não teremos
outros eventos no fim de
julho e começo de agosto.
Nesse sentido, pedimos
que você separe a data e
considere com todo o
carinho participar. Muito
obrigado!

Notícias //
Vida da Igreja
Sistema de Segurança: Com gratidão a Deus e a todos que
puderam colaborar com ofertas especiais e orações, comunciamos o
ótimo resultado da Campanha de Segurança. Recebemos mais de 24
mil reais em ofertas generosas de um grande número de famílias da
igreja e de fora. Com esse valor, temos suficiente para a colocação
do novo portão (que será feita nessa próxima semana) e a instalação
do sistema de segurança (que será feita em breve). Assim que tudo
estiver concluído, faremos uma festa para celebrar esta vitória!
Cultos das Quartas-feiras: Recomeçaremos nossos cultos das
Quartas-feiras no mês de Agosto.
Ofertas e Relatório Financeiro:
As ofertas são parte de nossa vida cristã e são fundamentais para o
avanço de uma congregação. Aqui em nossa igreja, nós praticamos
nossa oferta através dos envelopes que cada membro recebe e
também das coletas durante o culto. Se você preferir, lembramos que
também é possível doar através do depósito bancário ou fazendo
uma transferência para a conta da igreja:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal / Agência: 2834 / Operação:
003 / Conta Corrente: 000418-3 /
Titular: Congregação Cristo Redentor / CNPJ: 09.435.755/0001-93
É muito importante que você informe à Coordenadora de Finanças,
Vera Lúcia (verawam@uol.com.br) sobre seu depósito.
Novo Site e novas plataformas: O endereço é o mesmo, mas o
visual está bem mais bacana: http://www.igreja-cristoredentor.org.br/.
Também lembramos que a página da congregação no facebook está
com mais de 100 seguidores (www.facebook.com/celcrcopacabana)
e o canal de transmissão de cultos será inaugurado neste mês
(livestream.com/celcrcopacanana). Fique ligado.
Pastor Tardelli – MML: A IELB convidou o nosso pastor para
colaborar na organização do Programa “Missão, Ministério e
Liderança”, que capacita pastores, esposas e líderes da igreja a
desempenharem seu trabalho na missão de Deus. Apoiado pela
diretoria, o pastor aceitou o convite e ajudará com sua experiência,
dentro do que lhe for possível.
Visitas no Mês: Receberemos a visita nos próximos domingos do
jovem Tarles Voss (dia 13), irmão do pastor e também do pastor
americano Norb e sua esposa Jackie Oesche (dia 20). Eles estarão
visitando o Rio de Janeiro e participarão do culto com a gente.
Demos-lhes nossa carinhosa boas-vindas.
Disponibilidade para Visitas: Pastor Tardelli está disponível para
visitas pastorais, cursos de profissão de fé e discipulado. Entre em
contato com ele e agende um horário.

Brechó e
Campanha de
Livros
Neste mês de julho nossa
igreja está engajada em
dois projetos para
abençoar o nosso bairro:
1) Estamos com uma
campanha de
arrecadação de livros
para aumentar a biblioteca
comunitária do Lajão
Cultural do Morro dos
Cabritos. Se você puder
doar, é só trazer para a
igreja que nós levaremos
até a comunidade.
2) O segundo brechó vem
aí, sábado dia 19, das
10:00 às 15:00hs. Estamos
precisando de doações de
roupas e/ou outros artigos
e peças que possam ser
vendidos. Também
precisaremos de
voluntários para organizar
o brechó e durante a
venda.
Ajude-nos a abençoar!
Fale com a equipe de Ação
Social!

“Farei de você
um grande povo,
e o abençoarei.
Tornarei famoso
o seu nome, e
você será uma
bênção.”

Gênesis 12:2.

Evangelização na Praia
Entrega de livretos e louvor – Jovens
do Distrito

Abra sua casa/estenda sua mesa
Pratique a hospitalidade cristã com uma
pessoa/família por semana;
Olhe e toque o necessitado
Abençoe com um gesto de carinho e
generosidade três pessoas por semana;
Cresça em Jesus
Comprometa-se a investir pelo menos uma
vez por semana no seu crescimento espiritual
e capacitação à missão.

Culto Copa do Mundo e
Culto Jovem

