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Série de Reflexões para Julho 
 

Dramas Urbanos 

Recentemente assisti a um documentário 

sobre “As Mega-Cidades”. Chamou-me à 

atenção, particularmente, a entrevista 

concedida por um escritor indiano (Suketo 

Mehta), que tem se debruçado em sua 

reflexão sobre os limites da experiência 

urbana. Em concordância com o escritor 

francês Vitor Hugo, ele afirma que as 

grandes cidades são esquizofrênicas.   

Hoje em dia, mais do que nunca, elas 

possuem uma série de patologias e dramas, 

consequências também do fenômeno da 

urbanização que o mundo experimenta, que 

somadas às contradições e belezas, têm se 

tornado o símbolo do desafio que a 

SUCESSO do BRECHÓ 
Queremos agradecer a todos que doaram e colaboraram no nosso brechó do mês passado. Graças 

às ótimas doações de roupas, acessórios e objetos em bom estado de conservação -  fruto da 

generosidade de nossos membros e amigos - e ao trabalho incansável de muitos voluntários, a 

gente quebrou nosso recorde de vendas. Arrecadamos perto de R$2,000 reais que será 

administrado pelo ministério de ação social. No segundo semestre faremos outro brechó.  

evangelização e o discipulado impõem à 

igreja contemporânea.  

A igreja do século XXI é uma igreja urbana. 

A CELCR está inserida, talvez, num dos 

contextos mais urbanos de nosso país. 

Claramente, precisamos nos inteirar desses 

dilemas urbanos para aprender a dialogar e 

intervir por meio do evangelho de uma 

forma significativa, tanto no ministério aos 

nossos membros como no alcance de 

pessoas não cristãs. 

Com esse propósito, nas próximas três 

semanas, estudaremos nos cultos dos 

domingos e quartas-feiras alguns desses 

dilemas.  Participe com a gente.  

 

Destaques Mês 

Terças e Quintas, 19h 
Aula de Inglês 

 

Quartas, 19:30h 
Culto em Inglês 

 

Quintas, 19:30h 
Curso Fé e Ceticismo – Igreja Libertas 

 

Sexta 8, 19:30  
Diretoria 

 

Sexta 15, 19:30  
Cinema Igreja - Jovens 

 

Sábado 16 – Itaguaí, 8:30h 
Conselho Distrital 

 

Domingo 17, 10:30h  
Culto Especial – Grupo Affinato 

 

Domingo 24 – Domingo 31 

4º Imersão na Missão Urbana 
 

Sexta-Domingo, 29-31 - Itaguaí 
Congresso Distrital Jovens 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas Violino 
Aulas de violino é o novo projeto 
que vem aí, a partir de agosto, aqui 
na CELCR, em parceria com o Curso 
de Música Affinato. O objetivo é 
servir a comunidade ao nosso 
redor e incentivar o despertamento 
de novos talentos na igreja.  
 
A dinâmica das aulas é a seguinte: 

Cada aluno fará 2 aulas durante a 

semana: 30 minutos de aula 

individual e 1 hora de aula  coletiva.  

A aula coletiva é um dia e horário 

pré-estabelecido pelos professores 

(provavelmente quinta-feira à noite) 

e a aula individual é acordada com 

cada aluno, de acordo com a 

disponibilidade do professor e da 

Igreja. 

Comunicações Pastor 
Gostaria de compartilhar a conclusão do primeiro semestre de 

meu curso de mestrado em teologia, na PUC-RIO. No segundo 

semestre de 2016, cursarei as últimas disciplinas do programa, 

ficando a dissertação para 2017. Agradeço a compreensão de 

todos neste período em que tenho algumas limitações de tempo.  
 

Em Julho, entre os dias 21 e 23, estarei em Gravataí, RS, 

servindo à IELB como colaborador no curso para pastores e 

esposas “Missão, Ministério e Liderança”.  

Ministério  
Infantil 

Somos muitos agradecidos aos 
professores voluntários de 

nossas crianças, que todos os 
domingos, durante parte de 
nosso culto, lhes ensinam a 
Palavra de Deus com amor. 

Nossos coordenadores, 
Emiliano e Diani, aproveitam 
para lembrar que estamos 

precisando muito de  + 
voluntários (homens e 

mulheres, jovens e adultos) 
para ajudar no rodízio neste 

ministério tão importante. Para 
participar, fale com um deles. 

Finanças 

Lembramos dos nossos compromissos financeiros 

especiais neste ano: 

 

1) Continuar pagando o empréstimo da IELB 

(R$2000 por mês – campanha de cotas). 

 

2) Concluir o pagamento desta última fase da 

reforma, pausada no mês passado. 

 

3) Concluir esta fase da reforma, com o 

acabamento que embelezará e dará plena 

funcionalidade ao nosso espaço (piso, cadeiras, 

sistema de som, etc). 

 

Agradecemos a Deus pelo milagre da 

multiplicação dos recursos e pelo privilégio de 

podermos nos tornar seus  “cooperadores” 

(1 Coríntios 3.9). 

 

A participação de cada um, de forma generosa e 

comprometida, é muito importante. Contribuir no 

reino de Deus, mais do que uma responsabilidade, é 

um grande privilégio. 

Sobre os Pagamentos: 
- Mensalidade: R$ 250,00 
10% do valor é retirado para 
despesas do Afinatto Oficina. 
Deste valor final, 10% é 
destinado para despesas da 
Igreja.  
- Integrantes da mesma família 
ganham 25% de desconto na 
mensalidade. 
 

- A cada 4 alunos pagantes, é 

oferecida uma bolsa integral para a 

Igreja utilizar como desejar. 

- Membros ou alunos selecionados 

pela Igreja, ganham desconto de 

20% no valor da mensalidade. 
 

Mais informações com a Helena 

ou o Pastor.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Culto 03/07 Retiro da CELCR 
4-6 de Novembro de 2016 
Spa Regenesis – Nova Friburgo 
 

Se você vive na correria e sente falta de um 
lugar gostoso para relaxar, refletir e estar com 
amigos especiais, você não pode ficar de fora 
do nosso 1º Retiro da CELCR. Prepare-se para 

passar o período de 4 a 6 de Novembro 
conosco, num incrível SPA na serra do Rio de 
Janeiro, numa espécie de pit stop da rotina, 
com uma programação leve e significativa - 

daquelas experiências que ficam gravadas na 
memória da sua vida e da vida da sua família. 

Faça logo sua inscrição com o Felipe e a Thalita 
Benvenutti. 

 
Para facilitar o pagamento, dividimos o valor da 
inscrição (hospedagem e alimentação incluídos) 

em 5 vezes: 
 

Primeira parcela (R$ 54,00): PAGAR ATÉ 
AMANHÃ, 8 de julho 

Segunda parcela (R$ 54,00): 8 de agosto 
Terceira parcela (R$ 54,00): 8 de setembro 

Quarta parcela (R$ 54,00): 8 de outubro 
Quinta parcela (R$ 54,00): 2 de novembro 

 
A CONTA PARA DEPÓSITO É A DA NOSSA 

CONGREGAÇÃO: 
 

Caixa Econômica Federal 
Agência: 2834 

Conta Corrente: 418-3 
Operação: 003 

Congregação Cristo Redentor 
CNPJ: 09.435.755/0001-93 

 
Não se esqueça de informar o seu depósito. 
Posteriormente informaremos as opções de 

transporte.  
 
 
 
 
 



 

 

Em Nossa Oração 
Aniversariantes:  
Heliete Reschke (07);  
Janeta Roos (07);  
Emiliano Starosky (09);  
Débora Macedo (09);  
Serginho Rittmeyer (13);  
Thomas Reis (15);  
Ana Mangani (26);  
Natalie Roll (31) 
 

Petições:  
Saúde: Solange Werner; D. Marcelina (mãe Eliane – 
câncer inicial); Pedro Alves; D. Neide (Vó da 
Helena); Luiza Benvenutti; Ana Luiza (afilhada 
Stephanie – infecção rins e urina); Vitor Hugo 
Andrade; Mônica (câncer); Luiz Carlos; Dário Lucas; 
Bertoldo; Beth; Dona Miriam; Felipe (amigo Leila - 
quimioterapia); Augusto (cunhado Leila);  
Trabalho: Victor Radosh; Julio Cesar;  
Situação Imigratória: Jason 
Luto: família da Cilene 
Viagem: Cintia e Tom; Frank Sonneck 
 
Ações de Graças: 
Recuperação Saúde: Iracema e Bernardo 
Gravidez Eliane (Alice) 
Mudança de Casa e Trabalho (Vasco) 

Chegada do nosso estagiário Maxx 


