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Atividades em Maio
Quartas, 19:30hs
Culto Temáticos
Domingos, 9:30hs
Escola Dominical “Atos 29”
Domingos, 10:30hs
Cultos “Deus continua removendo pedras”
Sábado 17, 8:00hs
Encontro de Famílias - Itaguaí
Sábado 24, 10:00hs
Brechó da Congregação
Sexta 30, 19:00hs
Churrasco dos Homens

Mãe: Sublime Dom
A maternidade é um dom sublime e natural concedido por
Deus às mulheres. Ele as prepara para carregarem em seu ventre
os filhos que não são delas, mas, sim, os filhos do Criador.
Mães, é muito importante que vocês reconheçam isto. Vocês
não foram chamadas a serem mães para educar vossos filhos do
jeito que vocês acham melhor, mas, sim, do jeito que Deus quer
que eles sejam educados. Então, está mais do que na hora de
colocar Deus dentro de sua casa. Mas como fazer isso? Lendo a
Bíblia Sagrada no lar, orando e participando do fortalecimento que
Deus providenciou a nós na igreja.
O apóstolo Paulo, ao elogiar a fé do jovem pastor Timóteo,
lembra que esta fé lhe foi passada pela mãe: “Lembro da sua fé
sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe,
tinham.” (2Tm 1.5) Eis a fé que é passada de geração a
geração, de mãe pra filhos. Portanto mamães, tomem o exemplo
de Lóide e Eunice e sejam testemunhas vivas da disciplina da lei
divina e do consolo e conforto do evangelho de Deus.
Filhos, lembrem que é mandamento divino honrar e
respeitar os seus pais. O único mandamento que traz uma
grandiosa promessa: “para que vás bem e vivas muito tempo sobre
a terra.” (Ef 6.3) Que os nossos lares sejam protegidos pelo Senhor
da vida. Feliz Dia das Mães! Amém.
[Reflexão do Pastor Ismael Verdin]

Maio:
Mês das Mães
Culto das Mães, dia 11

“Levantam-se seus
filhos, e lhe
chamam bemaventurada."
(Provérbios 31.28)

Honra... a tua
mãe... que é um
mandamento com
promessa."

Oportunidades de
bênçãos
Brechó “Bacana & Solidário”
No Sábado 24, das 10:00 às 16:00hs, nossa igreja está
organizando um brechó para arrecadação de fundos para nossas
obras sociais. Pedimos a colaboração de todos com doações de
roupas modernas e antigas, bijuterias, acessórios, calçados,
móveis e artigos de decoração. Participe!

Encontro de Famílias Luteranas

(Efésios 6.2)

.

No Sábado 17, as famílias luteranas do Rio de Janeiro estarão
reunidas em Itaguaí (Sítio Charlinho). O tema do estudo será:
“Comunicação entre pais e jovens”. A palestra será realizada em
forma de painel, com a participação de pai, mãe, filho, pastor e
uma psicóloga. Haverá um período para perguntas e diálogo. O
Almoço no local terá o preço de R$ 10,00, mas todos são livres
para trazer o seu próprio almoço. Na parte da tarde, teremos
diferentes atividades coordenadas pelas diretorias distritais dos
departamentos e pela congregação hospedeira. Fale com o
Pastor Tardelli se você deseja ir ao Encontro.

Cultos Temáticos - Quartas-feiras
Lembramos a todos que temos uma segunda opção de culto
semanal, nas Quartas-feiras, às 19:30hs. Se você não pode vir no
domingo, participe na quarta, para não ficar sem o alimento da
Palavra de Deus. E mesmo que você possa vir no domingo, ainda
assim considere esta oportunidade, pois o culto é diferente. Com
um formato de mais interação, estaremos debatendo temas
fundamentais da Fé Cristã. Nesta primeira Quarta, dia 7,
debateremos o filme Noé.

Escola Dominical – Atos 29
Está valendo a pena acordar mais cedo domingo e vir à igreja.
Após terminar o estudo do livro de Atos, começamos a discutir
as estratégias missionárias da Igreja do Novo Testamento. Você
é parte dela! Venha aprender a ser Atos 29.

Grupo de Jovens
Obrigado!

Em primeiro lugar agradecemos a todos os que participaram
e serviram nos projetos e atividades do mês de abril. Nossos
cultos e atividades foram muito mais especiais porque vocês
estiveram presentes, contagiando toda a igreja com os dons
que Deus lhes deu. Agora, anotem aí o que temos para o
mês de Maio:

Trilha na Pedra Bonita
Sábado 10 de maio, pela manhã, temos nossa Trilha, na
Pedra Bonita. Prepare-se.

Culto das Mães e Confirmação
Domingo 11 de maio, 10:30hs, temos culto de Dia das Mães
e Culto de Confirmação de duas jovens: a Kétlen e a Cindy.
Todos os jovens são convocados a celebrar com as
confirmandas e participar da homenagem às mães.

Encontro com o Distrito

Domingo, dia 18 de maio, depois do Culto, receberemos a
visita do Pastor Érisson e de dois jovens da diretoria do
Distrito. Eles estão vindo a Copacabana especialmente para
conversar com nosso grupo de jovens sobre o Congresso.

Culto Jovem
Dia 31 de maio, temos o culto de aniversário da JELB, na
Penha, às 18:00hs. Este é o Culto em Cena, onde cada grupo
de jovens fica encarregado de apresentar uma pequena
peça/sketch.

Banda
Ensaio Restart, Sexta-feira, 16 de maio, 19:00hs.

Evangelismo na Copa
Logo, lhes daremos às datas
evangelísticos durante a Copa.

dos

nossos

projetos

Encontros das Mulheres
E vem aí… o Encontro das Mulheres da nossa Igreja e suas amigas.
Sábado 6 de junho, à tarde, num Café de Botafogo.
Reserve esta data para passar um tempo abençoado com as irmãs na fé que
Deus deu para você aqui no Rio de Janeiro!

.

Notícias da Congregação
Planejamento Estratégico

Relembrando, destacando e indo adiante em nossos objetivos e... sonhos!
Em Agosto de 2006, o Grupo de Estudo Bíblico da Zona Sul que se reunia na residência de um dos seus integrantes, no bairro do
Leblon, ao elaborar o projeto para esta nossa congregação, definiram, dentre outros, como objetivos da mesma:
Responder à ordem amorosa de Jesus de ir ao encontro das pessoas... atendendo ao Grande Comissionamento: “... Ide por todo
o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura” Mc 16.15. Os residentes da Zona Sul também necessitam do evangelho e
da palavra salvadora trazida por uma Igreja séria e comprometida (IELB);
• Oferecer aos luteranos e prospectos que residem na Zona Sul uma congregação de fácil acesso e localizada próxima aos mesmos;
• Criar a oportunidade de congregar os irmãos na fé, numa “vida comunitária do bairro”, além da inclusão em atividades e
conhecimentos diversos;
• Estimular e manter reuniões de famílias, pais e filhos estudando juntos temas e desafios atuais enfrentados pela sociedade;
• Implementar estratégias diferenciadas para levar o Evangelho às pessoas da Zona Sul do Rio de Janeiro, considerando os
desafios sócio-econômico-culturais predominantes. Em outras palavras: ser para a IELB um laboratório de
implantação/penetração urbana num contexto diferenciado;
• Adquirir uma sede própria na região, para a realização das suas atividades.
O último objetivo já foi atingido. Agora precisamos realizar os demais que é, em ultima análise, a razão de ser e de existir
desta nossa congregação.
Neste sentido, o Pr. Tardelli vem liderando os estudos, as discussões e a elaboração do Planejamento Estratégico desta
congregação, definindo a nossa Missão, Visão, Valores, Medidores/Metas para que tenhamos formulado, de forma estruturada, os
objetivos visualizados para a mesma, desde os seus primórdios. Um retiro para todos que quiserem participar, virá em breve.

Felicitações ao professor Agostinho:

Parabenizamos e celebramos a bela participação no Programa do Fantástico,
de nosso irmão na fé, no domingo passado, 4 de maio!

Convenção Nacional da Igreja Luterana:

Nos dias 1 a 4 de Maio, o presidente da congregação Paulo R.Welzel e o Pastor
Tardelli representaram nossa congregação na Convenção Nacional da IELB.
Foi uma convenção histórica, pelo recorde de participantes, mais de 1100 e
pela quantidade de visitantes de Igrejas Luteranas do Mundo. Destaques:
 O tema Confessionalidade à serviço da Missão;
 A Palestra do Pastor Mário Fukue;
 As possibilidades de encontros e intercâmbio com pastores e líderes
luteranos de todo o país e do mundo, que clamam por uma igreja mais
aberta e missionária;
 As eleições, que foram uma boa mistura de continuidade e renovação.
Exemplo: O pastor Presidente da Diretoria Nacional, Egon Kopereck,
reeleito como candidato único e a eleição do Sr. Frederico Reis (pai de
nosso irmão aqui da CEL Cristo Redentor, Thomas Reis) para Presidente do
Conselho Diretor.
 Culto dos 110 anos da IELB, com mais de 8.000 pessoas.

Cultos e Estudos Bíblicos Online:

Nossa Igreja passará a utilizar a ferramenta LiveStream para transmitir cultos
e estudos bíblicos na internet. Esperamos, com isso, chegar a mais lares e
corações, com a Palavra de Deus.

Nossas Orações
Saúde: Marli (irmã do Pr. Egon,
internada em Joinville); Mário; Fabiana;
Regiana Roos (agradecer pela
recuperação); Ana Mangani; Pr. Egon
Starosky; Kaíque e Kamile (crianças da
Rocinha sofrem de Ictiose); Ana Maria;
Edna; Vanessa; Maria e Raul;
Outras Necessidades: Carlos Luiz
(fortalecimento); Felipe Tolentino
(conclusão mestrado/começo doutorado)
e Anders & Anne (oportunidade laboral
no Rio de Janeiro)

Aniversariantes Maio: Ana Maria,
filha da Vanda (3); Eliane Fonseca (11);
Solange Starosky (12); Thomas
Hoskinson (20) e Bárbara Gehrke (29)

