
 

Congregação Evangélica 

Luterana Cristo Redentor 

 
 

informativo 
 

Quartas, 1, 8 e 15/06 – 19:30h 
Debates Fé & Trabalho 
 

Sábado 4/06 – 20h 
Culto Barra Tijuca, 20h 
 

Quinta, 9/06 
Reunião Associação 
Moradores Bairro Peixoto 
 

Sábado 11/06 – 8:00h 
RAL - Mulheres 
 

Domingo 12/06 – 12:30h 
Almoço Casais  
 

Sábado 18/06 – 10h-16h 
Brechó 
 

Domingo 19/06 – 17h 
Culto Cantate Distrito  
 

Sexta 24/06 – 19:30h 

Churrasco Homens 

Destaques do Mês 

Batismo não é um detalhe da vida. Ele afeta tudo. Ele muda quem 
você é. É tua nova identidade. É o teu novo nascimento. Você 
chegou naquele dia com nada mais do que uma conta pra pagar 
que te levaria a condenação e saiu com tudo pago e a eternidade 
na tua frente. Você chegou nu e saiu vestido com a justiça perfeita 
de Cristo. Você chegou como órfão e saiu como filho de Deus, com 
muitos irmãos e irmãos na fé. Você chegou debaixo do domínio de 
Satanás e saiu como um príncipe herdeiro do Reino dos céus. 
 

Aconteceu no passado, mas segue funcionando hoje e vale pra 
sempre. O batismo não murcha. Não perde a validade. Não 
evapora. Não é metáfora. Não é teatro. É um gesto visível, tangível 
e concreto de Deus por nós e em nós.  
 

“O batismo é uma obra divina”, nós aprendemos no catecismo. Ele 
não é um pacto que a gente faz com Deus: eu serei seu! Pelo 
contrário, é um compromisso que Deus faz com a gente: a partir de 
hoje, você é meu! Nada poderá te fazer perder o meu amor. 
 

Viva e desfrute teu batismo. Não deixe ele no banco da igreja. Tire 
o pó do certificado. Teu batismo foi realmente desenhado pra ser 
vivido no dia-a-dia, lá no prédio, no escritório, no bar. É lá que tem 
uma porção de gente esperando por ele. Batismo todos os dias 

Identidade. Presença. Missão. Cristo em você. Por você. Para o 
mundo.        Pastor Tardelli. 

Lembrando nosso Batismo 
Extratos da Mensagem pregada no batizado da Luíza  

 

Junho 2016 
 



 

 

Reunião da Oásis:  
Neste mês de junho, nossa igreja terá o privilégio de receber 
novamente a reunião da associação de moradores do Bairro 
Peixoto (Oásis), em nosso espaço. Nesta reunião, eles 
discutirão melhoramentos para o bairro e planejam 
atividades que sejam úteis e aprazíveis para a vizinhança. Já 
tivemos a oportunidade de conhecê-los e recebê-los no ano 
passado, e de nossa atitude, resultou uma bonita parceria que 
já nos possibilitou trabalharmos lado-a-lado em ações 
comunitárias. Oramos para que possamos crescer ainda mais 
nesta aliança para o bem do local onde Deus nos trouxe.   
 

Almoço Casais: 
Convidamos os casais para comemorarmos o Dia dos 

namorados juntos, num almoço no restaurante Cafeína, aqui 
perto da igreja, depois do culto do dia 12. O custo da comida é 

aproximadamente R$30. 
 

Aulas da Violino: 
A parceria com a Oficina de Música Afinatto já está quase 
concretizada. A proposta que nos foi feita é a de oferecer aulas 
de violino aqui em nosso espaço, às quintas-feiras, das 19 às 
21h. O custo seria de R$250. A cada 4 alunos inscritos, a 
congregação receberia uma bolsa para ceder. Além disso, o 
Affinatto estaria à disposição para tocar eventualmente com 
um quarteto de músicos em  cultos especiais. O primeiro 
domingo desta apresentação seria dia 17 de julho. O grupo já 
tem uma parceria exitosa com a Cel Paz, na Tijuca.  
 

Aulas de inglês: 
Estamos planejando a realização de aulas de inglês (nível 
avançado - conversação) durante o mês de julho, e, quem 

sabe agosto. A ideia é aproveitar o estagiário Maxx, que será 

auxiliado por outros voluntários no projeto. As 
aulas serão grátis, provavelmente nas 

segundas, quartas e sextas, das 19 às 21h. 
Todos são bem-vindos. Nossa meta principal é 

alcançar nossos vizinhos com um serviço que 
lhes possa ser de utilidade. Interessados podem 

participar dos três dias por semana ou apenas 
de um dos ou dois dias (flexibilidade). Vagas 

limitadas. Para se inscrever, fale com a Helena 
ou Pastor. 

 

Encontro de Capacitação da IELB: 
Áreas: Ação Social e Comunicação 
Dia: Sábado, 2 de julho. 
Local: Igreja Luterana Penha.  
 

Ausências do Pastor - Junho: 
Sexta/Sábado, 10 e 11 de junho, para dar uma 

palestra no encontro anual de universitários 
luteranos, em Vila Velha; 

Terça-quinta, 21-23 de junho, para participar e 
dar um testemunho no Encontro do Centro 

Internacional de Treinamento Missionário, no 
Seminário, em São Leopoldo. 

 

Congresso Jovens Distrito: 
Dia: 29-31 de julho 
Local: Sítio, em Itaguaí 
Custo: R$130 
 

Hospitalidade Olimpíadas: 
Se alguém pode receber na sua casa algum 

irmão ou irmã luterano (a) que vem assistir ou 
ser voluntário durante os jogos Olímpicos, por 

favor, avisem ao pastor. Estamos recebendo 
muitos pedidos.  

 
 

 
 

  
 

No Sábado, 18 de junho, das 10:00 às 
16:00h, nossa igreja está organizando 

seu 1º brechó do ano para arrecadação de 
fundos para nossos projetos sociais. 

Além do mais, é uma excelente forma de 
nos relacionarmos com os vizinhos que 
nos visitam. Pedimos a colaboração de 

todos com doações de roupas, bijuterias, 
acessórios, calçados, móveis e artigos de 
decoração. Na sexta-feira, dia 17, a partir 

das 17h estaremos organizando tudo. 
Toda ajuda é bem-vinda! 

 

Atualizações igreja 
 

Vem aí nosso Brechó! 
 



 

 

Conheçam nosso estagiário de inverno: 
MAXX FISHER, que estará com a gente 
em julho e agosto aprendendo sobre 

missão urbana e ajudando nossa 
congregação nas suas atividades e 

iniciativas missionárias. MAXX é 
estudante de pastor no Seminário 

Concórdia da nossa igreja nos Estados 
Unidos. Chegará dia 02/07. 

 
 

 

Culto Cantate 

Quando falo de dinheiro e oferta, tanto no 
informativo como pessoalmente, tenho por 

hábito começar agradecendo vossa 
generosidade. Tenho percebido um esforço 

grande dos membros da CELCR em contribuir, 
até sacrificialmente, e em meio a tempos de 

dificuldades financeiras, para o sustento, 
patrimônio e projetos da nossa congregação. 
Acredito que não temos do que nos queixar. 

Ano passado, por exemplo, as ofertas 
aumentaram em 40%, fruto da vossa resposta 
às necessidades financeiras e ao apoio à visão 
que assumimos e ao trabalho que vem sendo 
realizado. Fruto, mais importante, da ação do 
Espírito Santo, não só em vossos corações, 

mas também em vossos bolsos. Como Pastor, 
é com muita alegria que eu lhes digo: obrigado 
pelo que estão fazendo pelo Reino de Deus! 

 

Mas também preciso lhes dizer: Vamos em 
frente! Não se acomodem! Se vossas 

condições laborais permitirem, não deixem de 
crescer nesta generosidade.  Vossas ofertas 

mensais e especiais são extremamente 
importantes, neste ano, para: 

 

1) Continuar pagando o empréstimo da IELB 
(R$2000 por mês – campanha de cotas,que 

estão começando a atrasar). 
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). 

  
 

O Culto Cantate é uma programação tradicional do nosso 
distrito com o objetivo de reunir, uma vez por ano, os 
luteranos do Rio de Janeiro para um culto especial. 
Normalmente acontecia no mês de outubro. Neste ano foi 
antecipado para o fim de semana que marca o início da 
contagem regressiva 500 dias para a celebração dos 500 
anos da Reforma. Todos convidados!  

 

 

Necessidades Financeiras  
 

 



 

 
Em Nossa Oração 
 
 

A Cia de Teatro Abraço da Paz nos convida a 
todos a assistir a peça que foi ensaiada aqui no 

espaço de nossa congregação. Eles estão 
profundamente agradecidos e tocados com 

nosso gesto. 

Teatro João Caetano 
Praça Tiradentes, Centro 

10, 17 e 24 junho, 19h 
R$10  (R$5 meia) 

 

Aniversariantes:  
Gabriela Saller Norenberg (01)  
Ananda Barbosa (02)  
Mateus Heemann (04) 
Eronei Heemann (05)  
Gerda Helga Bordtheiser (10)  
Henrique Eller de Paula (11)   
Paulo Henrique Reis (13)  
Vera Augusta Welzel (14)  
Solange Werner (23)  
Enzo Marx Bamberg Tyba (30)  
 

Petições:  
Saúde: Solange Werner; D. Marcelina 
(mãe Eliane – câncer inicial); Pedro Alves; 
D. Neide (Vó da Helena); Luiza Benvenutti 
(exames); Ana Luiza (afilhada Stephanie – 
infecção rins e urina); Isabel (depressão); 
Mônica (câncer); Luiz Carlos; Dário Lucas; 
Bertoldo; Mateus e Eliane Fonseca 
(exames); Beth; Dona Miriam; Seu Aldo (vô 
Diani) 
Trabalho: Victor Radosh e Luis Vasco; 
Ana Mangani 
Situação Imigratória: Jason 
Luto: família de Fábio Bastos dos Santos 
Vida Espiritual e venda do apartamento: 
Frank Sonneck 
 
Ações de Graças: 
Recuperação Saúde:  
Serginho Rittmeyer;  
Batizado 
Luiza Benvenutti 
Graça de Deus na vida de cada casal 
 
 
 
 
 

 
CEL Cristo Redentor 

Amar a Deus. Amar o próximo. 

Confessar a Cristo. Fazer Discípulos 
Rua Santa Clara, 307 

Copacabana – Rio de Janeiro 

www.igreja-cristoredentor.org.br 

www.facebook.com/celcrcopacabana 

tel.: (21) 2542-1867 

Pastor Tardelli Voss 
 


