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Lançamento Estudos
Online: Quarta - 05/07

Destaques Mês
Sábado, 01/07, 20h
CULTO NA BARRA
Quarta-feira, 05/07, 20h
ESTUDO BÍBLICO ONLINE
Sábado, 08/07, 9h
MUTIRÃO TRABALHO IGREJA
Quarta 12/07 – Terça 18/07
CURSO IMERSÃO MISSÃO
URBANA
Sábado, 15/07, 8:30H
CONSELHO DISTRITAL
Realengo
Quarta-feira, 19/07, 19:30H
REUNIÃO DIRETORIA

No intuito de oferecer mais uma oportunidade de comunicação e
crescimento espiritual para a igreja, estaremos testando nesta
primeira quarta-feira do mês o primeiro estudo interativo na
plataforma GoToMeeting.com.
Para participar, do seu computador, tablet ou celular, acesse:
https://global.gotomeeting.com/join/565159829
Tente entrar por volta das 19h30 para se familiarizar com o sistema.

Terça-feira, 25/07, 14:30H
ESTUDO BÍBLICO MULHERES
Sexta 28/07 – Domingo 30/07
CONGRESSO JOVENS
Tinguá, Nova Iguaçu

Imersão Missão Urbana
Semana que vem, entre os dias 12-18 de julho,
estaremos organizando e hospedando o curso
"Imersão na Missão Urbana", que visa capacitar
pastores, futuros pastores, líderes e cristãos para
serem missionários no ambiente plural das cidades.
Será a 5a edição do projeto. 37 pessoas já fizeram o
curso nas últimas quatro. Dessa vez, teremos 8
jovens seminaristas, que em dezembro serão
ordenados pastores da Igreja Luterana. Eles passarão
9 dias aqui na igreja junto conosco. Quero pedir a
ajuda de vocês: 1) recebendo os jovens com uma
hospitalidade irresistível e tangível em atos de
carinho e generosidade;

Há um tempo
(estação) para tudo
debaixo dos céus
Eclesiastes 3.1

2) ajudando como voluntários na organização do
ambiente (mutirão neste sábado e na segunda-feira
10/07); 3) ajudando como voluntários no preparo
do café da manhã e almoço (pode ser em um dia
ou mais durante o curso – Heliete coordena esse
trabalho).
ALÉM DISSO, quero convidar TODOS VOCÊS
que quiserem participar de alguma atividade do
curso, de acordo a sua disponibilidade de tempo e
interesse de temas, a nos acompanhar, seja nos
momentos realizados no espaço de nossa igreja,
seja nos deslocamentos e momentos de visitas a
outros trabalhos na cidade. A agenda completa e

detalhada da Imersão será enviada a todos por email e whatsapp para que possam estar cientes de
todas as oportunidades que serão oferecidas.
Via de regra, nas manhãs, os estudos são
realizados na nossa igreja (todos são convidados,
não é necessário se inscrever) e nas tardes e
noites, visitamos diferentes locais (igrejas,
centros de evangelização, trabalhos sociais).
Para estes deslocamentos, os interessados em
acompanhar deverão avisar o pastor Tardelli com
pelo menos um dia de antecipação para que se
possa organizar a logística.

Reflexão Mês
O que [não] é a igreja
Igreja não é templo, não é sinagoga, não é mesquita. Não é o
santuário onde os fiéis se reúnem para cultuar a Deus. Igreja é
gente, e não lugar. É a assembléia de pecadores perdoados; de
incrédulos que se tornam crentes; de pessoas espiritualmente
mortas que são espiritualmente ressuscitadas; de apáticos que
passam a ter sede do Deus vivo; de soberbos que se fazem
humildes; de desgarrados que voltam ao aprisco.
Igreja é mistura de raças diferentes, distâncias diferentes, línguas
diferentes, cores diferentes, nacionalidades diferentes, culturas
diferentes, níveis diferentes, temperamentos diferentes. A única
coisa não diferente na Igreja é a fé em Jesus Cristo.
A Igreja não é igreja ocidental nem igreja oriental. Não é Igreja
Católica Romana nem igreja protestante. Não é igreja tradicional
nem igreja pentecostal. Não é igreja liberal nem igreja
conservadora. Não é igreja fundamentalista nem igreja
evangelical. A Igreja não é Igreja Adventista, Igreja Anglicana,
Igreja Assembléia de Deus, Igreja Batista, Igreja Congregacional,
Igreja Deus é Amor, Igreja Episcopal, Igreja Holiness, Igreja
Luterana, Igreja Maranata, Igreja Menonita, Igreja Metodista,
Igreja Morávia, Igreja Nazarena, Igreja Presbiteriana, Igreja
Quadrangular, Igreja Reformada, Igreja Renascer em Cristo nem
igrejas sem nome.
A Igreja é católica (universal), mas não é romana. É universal
(católica) mas não é a Universal do Reino de Deus. É de Jesus
Cristo, mas não dos Santos dos Últimos Dias. Porque é universal,
não é igreja armênia, igreja búlgara, igreja copta, igreja etíope,
igreja grega, igreja russa nem igreja sérvia. Porque é de Jesus
Cristo, não é de Simão Pedro, não é de Miguel Cerulário, não é
de Martinho Lutero, de João Calvino, não é de Simão Kimbangu,
não é de Sun Myung Moon, não é do papa Francisco.
Em todo o mundo e em toda a história, a única pessoa que pode
chamar de minha a Igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele
declarou a Cefas: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja” (Mt 16.18).

Não há nada mais inescrutável e fantástico do que a Igreja de Jesus
Cristo. Ela é o mais antigo, o mais universal, o mais
antidiscriminatório, o mais inexpugnável e o mais misterioso de
todos os agrupamentos. Dela fazem parte os que ainda vivem
(igreja militante) e os que já se foram (igreja triunfante). Seus
membros estão entrelaçados, mesmo que, por enquanto, não se
conheçam plenamente. Todos igualmente são “concidadãos dos
santos” (Ef 2.19), “co-herdeiros com Cristo” (Ef 3.6; Rm 8.17) e
“co-participantes das promessas” (Ef 3.6). Eles são nada menos e
nada mais do que a Família de Deus (Ef 2.19; 3.15). Ali, ninguém é
corpo estranho, ninguém é estrangeiro, ninguém é de fora. É por
isso que, na consumação do século, “eles serão povos de Deus e
Deus mesmo estará com eles” (Ap 21.3).
A Igreja de Jesus, também chamada Igreja de Deus (1 Co 1.2;
10.22; 11.22; 15.9; 1 Tm 3.5 e 15), Rebanho de Deus (1 Pe 5.2),
Corpo de Cristo (1 Co 12.27) e Noiva de Cristo (Ap 21.2), tem
como Esposo (Ap 21.9), Cabeça (Cl 1.18) e Pastor (Hb 13.20) o
próprio Jesus.
A tradicional diferença entre igreja visível e igreja invisível não
significa a existência de duas igrejas. A Igreja é uma só (Ef 4.4). A
igreja invisível é aquela que reúne o número total de redimidos,
incluindo os mortos, os vivos e os que ainda hão de nascer e se
converter. Eventualmente pode incluir pecadores arrependidos que
nunca freqüentaram um templo cristão nem foram batizados.
Somente Deus sabe quantos e quais são: “O Senhor conhece os que
lhe pertencem” (2 Tm 2.19). A igreja visível é aquela que reúne não
só os redimidos, mas também os não redimidos, muito embora
passem pelo batismo cristão, se declarem cristãos e possam galgar
posições de liderança. É a igreja composta de trigo e joio, de
verdadeiros crentes e de pseudocrentes. Dentro da igreja visível está
a igreja invisível, mas dentro da igreja invisível nunca está toda a
igreja visível. A Igreja de Jesus é uma só, porém é conhecida
imperfeitamente na terra e perfeitamente no céu.

http://www.ultimato.com.br
fevereiro/março 2002

Comunicações da Igreja
Adoração: Colaboradores Culto
O coordenador deste ministério, Jorge Huff, pede que todos
os que desejem ser voluntários na realização dos cultos
(leituras bíblicas, auxiliar Santa Ceia e recepcionistas) entrem
em contato com ele pelo número (21) 99011-2970.

Adoração: Banda
Estamos por começar ensaios para as apresentações
programadas para o 2º semestre. Interessados falar com
Jorge Huff.
26/08: Noite Artística na Igreja Luterana da Tijuca
16/09: Congresso Mulheres Rio de Janeiro

Ação Social: Brechó
A nova data do brechó da nossa igreja é sábado dia 26/08.
Pedimos doações de roupas, jóias e outros objetos que
possam ser vendidos para arrecadação de recursos para a
ação social.

Ação Social: Ronald
Como todos sabem, temos em nosso meio a presença
abençoada de um jovem imigrante haitiano chamado Ronald.
Ele frequentemente está presente em nossos cultos e
atividades. É tímido e está aprendendo o português. O temos
ajudado sempre que possível com seus gastos de moradia e
comida. Uma de suas necessidades é um computador para
que possa realizar seus estudos (se alguém tem um que
possa doar, por favor, será de grande utilidade pra ele).
Também está procurando trabalho. Provavelmente ele
começará a dar aulas de francês, a um preço bem acessível,
em nossa igreja. Considere fazer estas aulas ou recomende as
mesmas para alguém. Caso você deseje ajudá-lo
financeiramente, pode depositar em sua conta (Caixa
Econômica - Agência: 1650; Conta: 47186-6) ou entregar-lhe
em mãos.

Ação Social: Aulas de Inglês e Espanhol
Recomeçarão no mês de agosto, provavelmente nas manhãs das
terças e quintas. Interessados falar com o Pastor.

Ação Social: Coro Vox in Via
Recomeçará os ensaios e aulas de música no mês de agosto, nas
quintas-feiras à noite.

Comunhão: Homens
Segue a programação do grupo de homens nos próximos meses:
11/08 – 19h: Churrasco
17-20/08: Congresso Nacional em Pelotas, RS
06/10 – 19h: Churrasco
21/10 – 9h-14h: Congresso Distrito
01/12 – 19h: Churrasco

Ensino: Estudo Bíblico Mulheres
Confira a programação do grupo de damas para o segundo
semestre:
25/07 – 14h30: Estudo Bíblico (casa dona Vera Andrade)
22/08 – 14h30: Estudo Bíblico (casa Iracema)
16/09 – Manhã e Tarde: Congresso Mulheres RJ (Centro)
24/10 – 14h30: Estudo Bíblico (local a combinar)
28/11 – Estudo e confraternização Advento (Igreja)

Ensino: Confirmação
Pedimos aos pais dos adolescentes que entrem em contato com o
Pastor Tardelli e Emiliano para coordenar o começo de uma nova
turma de confirmandos.

Ensino: Cultos nas Quartas-feiras
Recomeçam no fim deste mês, 26/07, 19:30h. Mais informações em
breve.

Em nossas orações
Aniversariantes de Julho:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Heliete Beatriz Reschke (07); Janeta Roos Alves (07); José Emiliano
Starosky (09); Marcus Landin (12)Sérgio Krüger Rittmeyer (13); Thomas
Rincon Reis (15); Ana Mangani (26);

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Solange Werner; Toninha Roos; Pastor Jackson Coelho; Bruna; Myrair;
Helia Laube; Luiza Benvenutti;

Outras necesidades:
“Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Trabalho: Suetlana; Ronald;
Mudança de cidade / despedida CELCR: Família Solange Werner

Ação de Graças:
“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom.” Salmo 117
Recuperação Saúde: Paulo Welzel; Fabiana Vasco; Luiza Benvenutti; Maria
Clara; Trabalho: Katia Fortunato; Eliane Fonseca; Férias – Viagem: Ana
Mangani; Familia Reschke; Aposentadoria: Marcia Andrade

