
EVENTOS Igreja 

 5 Março, 19:30hs: Culto 
Quarta-Feira de Cinzas 
 

 14 Março, 19:30hs  

Reunião Diretoria 
 

 15 Março  
Festa dos Jovens  
 

 16 Março, 15:30hs: Culto 
Instalação Pastor Juan – 
CEL Concórdia, Realengo 
 

 28 Março   
Jovens no Cinema 
 

 13 Abril: Aniversário da 
Congregação 
 

 17 Maio: Encontro de 
Famílias - Itaguaí 
 

 

 

BoletimInformativo 

HURCHupdate 

MARÇO 2014 

SAUDAÇÃO Pastor Tardelli 

Graça e Paz a todos vocês! Muito Obrigado por lerem estas 
páginas que foram produzidas pelo nosso departamento de 
comunicação com muito carinho para você. 

No mês passado, começamos este novo informativo com a idéia 
de compartilhar as notícias da nossa congregação. Na minha 
saudação em fevereiro, me apresentei como o novo pastor e 
também fiz o pedido para que todos intercedessem pela nova 
etapa da nossa igreja e também pela minha adaptação e da 
minha família. Muito obrigado a todos que oraram. Deus tem 
escutado! Nosso ajuste não poderia estar sendo melhor e 
também creio que nossa igreja está vivendo um momento muito 
especial, de conclusão de obras, de entusiasmo e ânimo 
renovados pelo Senhor e de uma expectativa gostosa pelo futuro 
que nos aguarda. Sigam orando, pois a oração é fundamental.  

Outra maneira de você contribuir com a nossa igreja neste 
momento é dar sua opinião e suas ideias. Estou trabalhando em 
um Calendário Anual e também em um Planejamento Estratégico 
para a nossa igreja, e sua contribuição seria muito útil. Sinta-se à 
vontade para expressar seus sonhos e propor atividades, projetos 
e metas. Muitos já estão fazendo e tem sido uma bênção. 

Por último, quero lembrar às famílias com as quais não tive o 
privilégio de ter um momento de visita, que estou esperando 
ansiosamente por esta oportunidade. Liguem-me ou escrevam 
para que possamos agendar um horário adequado para um 
encontro. Um grande abraço e que Deus os continue amando! 

 

 

 
CEL Cristo Redentor 

Rua Santa Clara, 307 
Copacabana, Rio de Janeiro 

Telefones:  
2542-1867 / 99618-0177 

Pastor Laerte Tardelli Voss 
pastor@igreja-cristoredentor.org.br 

CEL Cristo Redentor Copacabana 
www.igreja-cristoredentor.org.br  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E M P O  Q u a r e s m a  

1. Festinha e encontro de Planejamento: Sábado, 

dia 15 de março teremos uma festa dos jovens no 

apartamento do Henrique e da Lorena. Todos 

convidados. Muita diversão, mas também papo sério, 

pois queremos aproveitar o encontro para planejar 

atividades e projetos. Você não pode ficar de fora. 

Ahhh... e vai ter pizza no assador novo dos donos da 

casa.  

2. Cinema: Sexta, dia 28 de março, vamos juntos ao 

cinema ver o filme Pompéia. Ainda não decidimos 

onde, mas uma coisa é certa: a galera vai estar lá! 

Depois do filme, podemos seguir o encontro, 

dependendo da empolgação e do tempo disponível. 

Neste dia, também está confirmada a presença da 

Diani e da irmã dela, Laura, que nos estará 

visitando aqui no Rio. Obrigadão ao Sérgio e a 

Margareth por cuidarem da Nina nesta noite!    

3. Congressão em Rondônia: tem um pessoal 

animando aí para irmos ao Congressão de 2015, em 

Rondônia... o que vocês acham? Teríamos que 

trabalhar durante o ano para juntar recursos...  

4. Luau e Trilha: a mobilização já começou para um 

luau na praia (talvez ainda em março ou em abril 

(tipo alvorada pascoal) e para uma trilha na Pedra 

Bonita com jovens do distrito (provavelmente em 

maio).   

5. banda: depois da preciosa apresentação no culto 

de instalação do pastor, ficou evidente que Deus 

abençoou nosso grupo também com o talento da 

adoração. A idéia agora é reativar a banda. Por isso, 

se você gosta de cantar ou toca um instrumento, 

fique alerta... assim que o Henrique conseguir um 

baixo (vamo lá, Henrique!), a gente vai recomeçar.  

J O V E N S  u p d a t e  

 

 

 
Cria em mim,  ó Deus, um 

puro coração, e renova 

dentro de mim, um espírito 

reto. 

Salmo 51.10 

Culto Jovem, na CEL Paz – Tijuca, em fevereiro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S C O L A  Bíblica 
A nossa congregação, desde a sua criação, oferece a 
Escola Bíblica para Todas as Idades. Ela tem sido de 
grande aproveitamento para todos aqueles que participam 
da mesma. Estamos estudando, neste momento, o Livro de 
Atos dos Apóstolos. As aulas são ótimas. Aprende-se 
sobre questões históricas, culturais, geográficas, políticas, 
religiões, etc. e, principalmente, sobre a prática da missão 
pelos primeiros cristãos. E, incrível, como os temas são 
atuais, eles servem para o nosso conhecimento nessas 
matérias e para a nossa capacitação para a missão – são 
ensinamentos para aplicarmos em nosso dia-a-dia. 
Domingos às 09:30hs – Acordem um pouquinho mais cedo - 
Vale a pena – É muito bom!     

A Transformação do nosso Templo!                  
Glória a Deus! 

 

A IGREJA em Oração 

 SAÚDE (“... Está enfermo aquele a quem 

amas.” João 11.3):  Pastor Egon 
Starosky (continuação de sua 
recuperação); Ana Mangani 
(exames neste mês); Kaíque e 
Kamile (crianças da Rocinha sofrem 
de Ictiose);  Agostinho Carneiro 
(recuperação de pequeno acidente)  

 AUTORIDADES (“Orem pelos reis e por 

todos os outros que têm autoridade.  1 

Timóteo 2:2): Nosso País, Estado e 
Cidade; IELB; Líderes da 
Congregação 

 PELA SALVAÇAO OU 
FORTALECIMENTO DE AMIGOS E 
FAMILIARES (“...desejo de todo o 

coração que o meu próprio povo seja 

salvo. E peço a Deus em favor deles.” 

Romanos 10.1):  

 VISITANTES e PROSPECTOS (“Peço  

que sejam feitos orações, pedidos, 
súplicas e ações de graças a Deus em 
favor de todas as pessoas.” 1 Timóteo 

2.1): Natânia; Eliane; Gunter; Silas 
e Milene;   
 

 Magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullam corper.  

 Et iusto odio dignissim qui blandit  

 Lorem neque. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos 
himenaeos.  

 Integer enim tortor. Elementum eget 
tincidunt  

 Fusce at orci arcu. Nunc nec tellus 
urna, vulputate scelerisque odio.  

 Praesent rutrum mattis rutrum. 

 Curabitur placerat vestibulum ipsum, 
ut placerat erat tincidunt eget.  

 Suspendisse luctus facilisis lacinia. Ut 
lobortis consequat velit 

 ANIVERSARIANTES MARÇO: 
(“Que o Senhor abençoe e guarde 

você.” Números 6:24):  
Débora Ferreira  03 
Cristiano Barbosa 03 
Pastor Tardelli  11 
Paulo Roberto Welzel 18 
Nina Voss  21 
Linda Crecca  25 
Cintia Hoskinson 27 
Louise Crecca  31 

Dia 2 – Transfiguração: Cor Branca 
Sl 2.6-12, Ex 24.8-18, 2 Pe 1.16-21, Mt 17.1-9 
 
Dia 9 – 1º Domingo na Quaresma 
Cor Litúrgica: Roxo 
Sl 32.1-7, Gn 3.1-21 Rm 5.12-19, Mt 4.1-11 
 
Dia 16 – 2º Domingo na Quaresma 
Cor Litúrgica: Roxo 
Sl 121, Gn 12.1-9,  Rm 4.1-8, 13-17, Jo 3.1-17 
 
Dia 23 – 3º Domingo na Quaresma 
Cor Litúrgica: Roxo 
Sl 95.1-9, Êx 17.1-7, Rm 5.1-8, Jo 4.5-30, 39-42 

Dia 30 – 4º Domingo na Quaresma 
Cor Litúrgica: Roxo 
Sl 142, Is 32.14-21, Ef 5.8-14, Jo 9.1-41 

 

 

L E I T U R A S  Bíblicas do Mês 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem da Diretoria: 
Até aqui nos ajudou o Senhor. I Samuel 7:12 

A nossa igreja foi fundada há quase 7 anos 
com uma missão muita clara: alcançar os 
perdidos do Rio de Janeiro, começando com 
os residentes na Zona Sul e fazer deles, 
discípulos de Jesus.  
Com essa missão sublime e fundamental em 
mente, decidimos no passado, investir 
recursos em nossas instalações para contar 
com um ambiente agradável e funcional 
para abrigar o desenvolvimento dos nossos 
trabalhos missionários. 
Nossa mensagem neste mês vem no sentido 
de compartilhar com todos o andamento 
dos projetos e nossa situação atual. 
Muito já foi feito! Quem dentre nós 
imaginaria que em 2014 já teríamos uma 
sede própria, tão bonita e valorizada em 
Copacabana? Glória a Deus! Ele é o grande 
responsável pelas bênçãos! 
Lembrando, o que já conseguimos fazer: 
(detalhamos para que vocês possam ter a 
dimensão das realizações e a trajetória até o 
momento)  
1) Compra do imóvel e aprovações: 
a) Compra: R$ 800.000,00 – doação de 50% 
de membro  CELCR RJ e 50% da IELB; 
b) Despesas Compra/Projeto arquitetura/ 
Cálculo estrutural – R$ 50.500,00 – doação 
de membros da CELCR RJ; 
c) Licenças/aprovação Prefeitura RJ - R$ 
15.000,00 – doação de membro, através do 
seu trabalho, substituindo o despachante. 
2) Obras: 
Etapa 1 - Reforma da estrutura do telhado, 
substituição de todas as telhas e calhas: R$ 
30.000,00 – doação de membros da CELCR 
RJ. 
Etapa 2 - Reforma inicial (provisória) da 
residência do pastor/abertura do salão. 
R$ 45.000,00 – doação de membros.  
Etapa 3 – Reforma do apartamento do 
pastor, fachada, acessos, redes 
concessionárias, etc. 
a) Redimensionamento e instalação de 
calhas contíguas ao prédio vizinho (nos 
temporais a calha existente transbordava e 
alagava o apartamento do pastor) e de 
novas tubulações para condução das águas 
pluviais. 
b) Reforma geral e definitiva do 
apartamento do pastor, incluindo novas 

instalações elétricas, hidráulicas, telefonia e 
TV a cabo, banheiro e cozinha – 
revestimentos, bancadas e louças, pintura e 
sinteko. Compra e instalação de ar-
condicionados, geladeira, fogão e máquina de 
lavar roupa. Compra e instalação de armários 
de cozinha. 
c) Reforma da rede elétrica de todo o 
pavimento térreo e instalação de ar-
condicionado. 
d) Redimensionamento e novas instalações 
das redes das concessionárias – LIGHT, 
CEDAE, CEG e OI para atender a todas as 
áreas atuais e futuras.  
e) Execução do acesso definitivo ao templo 
(lateral), com reforço estrutural dos alicerces 
da casa, rede de águas pluviais e caixas de 
passagem provenientes do morro (grande 
dimensão), demolição da rampa, corte de 
rocha, instalação de tubulação de água, gás e 
esgoto. 
f) Reforma geral da fachada – demolição do 
revestimento do muro existente, corte de 
rocha, retirada e fechamento das janelas e 
portas existentes, retirada e colocação de 
novo revestimento do piso, execução de 
novas escadas de acesso, acabamento do 
beiral do telhado, revestimento da fachada, 
execução da cruz, aplicação de textura na 
fachada, colocação de pedra-madeira, 
execução de estrutura de concreto para 
fixação do guarda-corpo em vidro, guarda-
corpo em alumínio, instalação de porta 
blindex. Iluminação da fachada e da cruz. 
Armário das concessionárias e portão 
principal em alumínio.  
g) Instalação de sistemas de segurança – 
vídeo porteiro, sensores de presença e 
câmeras.  
Toda esta etapa deu um valor total de aprox.:  
R$ 300.000,00.   
Para o pagamento, recebemos por 
empréstimo da IELB, R$ 140.000,00 (cuja 
devolução começará no próximo ano).  
Muitos membros também já contribuíram 
para esta etapa 3, com compras diretas, 
contribuições e doações em torno de R$ 
90.000,00. Estas doações se somam aos 
valores que também já haviam sido doados 
por membros, para as etapas 1 e 2, em mais 
R$ 140.500,00. Um grande esforço, o qual, 

agradecemos de todo o coração, pedindo 
que Deus recompense a fidelidade de cada 
um! 
Temos um pedido especial a você: 
Do total acima ainda nos falta pagar 
aproximadamente R$ 70.000,00.  Sim, o valor 
é significativo. Mas temos plena certeza de 
que Deus é fiel, e proverá, como tem feito 
até hoje, movendo o seu povo (nós) a 
concretizar esta obra, ofertando para o 
pagamento desta parte faltante. Como você 
pode ajudar? Faça uma doação genérica ou 
uma específica para o pagamento de 
determinado investimento, por exemplo: 

1. Revestimentos pedra madeira e piso 
granito: R$ 16.000,00 

2. Sinteko: R$ 3.000,00 
3. Polimento escadas e soleiras: 

R$ 1.900,00 
4. Ar-condicionados: R$ 9.500,00 

5. Aquecedor: R$ 1.300,00 
6. Janelas, grades, perfis, portão, armário 

concessionárias: R$ 19.000,00 
7. Guarda corpo vidro blindex:  

R$ 25.800,00 
8. Sistemas de Segurança: R$ 10.000,00 

9. Louças e metais: R$2.700,00 
10. Madeiras, portas, rodapés: R 2.500,00 

11. Aluguel andaimes: R$1.500,00 
12. Material Pintura: R$ 6.700,00 

 

IMPORTANTE:  
TODOS OS INVESTIMENTOS ESTÃO SENDO 
REALIZADOS DE ACORDO COM O PROJETO 

APROVADO PELA CONGREGAÇÃO, DE MANEIRA 
MUITO CUIDADOSA E ACOMPANHADOS PELA 

DIRETORIA. PARA AS COMPRAS, SÃO 
REALIZADAS, EM GERAL, COTAÇÕES EM 

DIFERENTES FORNECEDORES. OS RELATÓRIOS 
DESTES INVESTIMENTOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO 

DE TODOS JUNTO À COORDENADORA DE 
FINANÇAS – VERA LÚCIA WELZEL MACEDO. NÃO 

DEIXE DE CONSULTÁ-LOS. 
 

Uma vez concluída essa etapa, com o 
pagamento do valor acima referido, vamos 
começar a estudar a etapa seguinte – 
construção do prédio nos fundos que 
permitirá a ampliação do salão de cultos, a 
instalação do gabinete pastoral e a 
disponibilização de salas multidisciplinares. 
Portanto, podemos novamente dizer: “... o 
Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso 
estamos alegres!” Salmo 126:3. 

 


