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PRÓXIMOS EVENTOS
5.3 // Culto e Luau Jovem, 17h
10,11.3 // Visita Hora Luterana
20.3 // Assembléia, 9h
25.3 // Culto Sexta-feira Santa, 10:30h
25.3 // Cinema Jovens “Risen”
27.3 // Café e Culto Páscoa, 9h

O Caminho Para
Jerusalém
É comum se dizer que Jerusalém é o ponto central
das três grandes religiões: judaísmo, cristianismo e
islamismo; mas ela é na verdade o ponto central de
quatro, porque a estas devemos acrescentar outro
“ismo”, a saber, o turismo. O turismo é a versão
moderna e secular da peregrinação, na qual vamos a
lugares famosos, ou visitamos localidades conhecidas,
não para nos encontrarmos com Deus ou recebermos
cura ou bênçãos, mas para vermos coisas que nossa
cultura nos diz que deveríamos ver, para ampliarmos
os nossos horizontes e experiências, comprarmos
recordações que nos façam sentir bem quando
voltarmos pra casa, tirarmos fotografias e gravarmos
vídeos a fim de podermos roubar algo da realidade do
lugar e torná-lo parte da nossa própria realidade. Você
vai a Jerusalém, Atenas, Veneza ou qualquer outro
lugar para adorar o deus do secularismo, o deus de
uma cultura liberal, que lhe diz que observe o cenário
de uma distância crítica, mas não se envolva. Para
sentir a magia do lugar e então comprar cartões
postais. Fazermos uma oração, talvez, se esse for o seu
hábito, mas não ficarmos de joelhos o dia todo. Temos
de ir ao museu, ou retornarmos ao hotel para o chá.
Nossa realidade deve permanecer intocada.
Continua na página 2...

Continuação: O caminho para Jerusalém …
O caminho para Jerusalém representa o caminho à
presença do Deus vivo, aquele que está sempre
incomodando, que nunca se deixa domar, sempre se
escondendo dos sábios e entendidos e sempre se
revelando aos pequeninos. Mas Jerusalém também é um
lugar onde é muito fácil ser religioso, e também é muito
fácil usar a religião como uma árvore atrás da qual, como
Adão, nu, escondeu-se da presença pessoal de Deus, que
vem fazer as perguntas: Onde você está? Quem é você? O
que você está fazendo? Jerusalém é o lugar onde é muito
fácil sentir a presença de Deus, ou o lugar quente na
cama onde ele esteve, e também muito fácil distorcer
esse sentido, de modo que Deus seja recriado à nossa
imagem, para servir aos nossos fins, reforçar nossas
ambições ou subscrever nossas ideologias.
A prova da autenticidade da peregrinação é,
portanto, se você está preparado para que Deus o recrie,
amorosamente quebrando o “eu” sensível que você
construiu tão cuidadosamente, amolecer o barro em
suas mãos até que esteja pronto para ser remoldado, e
então fazer de você o que ele tinha em mente havia
muito tempo, e que pode ser bem diferente do que você
desejava ou esperava. Jerusalém é um símbolo das
grandes expectativas divinas que de modo algum
coincidirão com as suas. A única maneira verdadeira de
fazer a peregrinação a Jerusalém é ir, como Abraão, sem
saber para onde se está indo, ou quem você irá
encontrar quando chegar lá; é deixar de lado o apego
ansioso a uma crença e também a descrença cética, e
simplesmente estar: estar aberto, estar tranquilo,
esperar em silêncio pelo Deus estranho que ainda vem
ao encontro daqueles que o esperam em silêncio. A
estrada para Jerusalém representa a jornada
profundamente convidativa, ainda que ameaçadora, à
presença do único e verdadeiro Deus, onde tudo é
conhecido e tudo é desconhecido. E essa, quer façamos
ou não a jornada geográfica a Jerusalém, é a
peregrinação para a qual somos todos convocados.
N. T. Wright
(extraído do livro “O Caminho do Peregrino”)

450 HORAS DE SERVIÇO
PELO RIO DE JANEIRO
Há um ano atrás lançávamos a Campanha 450
Horas de serviço pelo Rio de Janeiro, como um
forma de presentear nossa cidade com atos de
trabalho pelo bem dela. A motivação era bíblica,
baseada em Jeremias 29.7, onde Deus nos
convida a trabalhar pelo bem da cidade onde Ele
nos colocou para morar e na revolução da toalha
em João 13, onde Jesus lavou os pés dos seus
discípulos e ordenou que eles fossem e fizessem
o mesmo com o próximo.
Hoje, com gratidão a Deus e a todos que
puderam participar, orar, incentivar e ofertar,
finalizamos este projeto e comunicamos, que
conjuntamente com as demais igrejas luteranas
do Rio de Janeiro, chegamos a 1420 horas, em
28 atividades. Glória a Deus!

Família Crescendo // Bem-Vindos Novos Membros
Saudamos os irmãos e irmãs que durante o mês de março serão recebidos na membresia de
nossa congregação. Por transferência: Natalie Roll, Luis Carlos Vasco, Tarcisio Althoff, Agnes
Schimidt, Mônica Hammer Amposta. Pelo batismo: Noah e Yasmin.

Cultos na Barra // A partir de março, dois sábados por mês
A partir deste mês de março teremos duas oportunidades de culto na nossa missão na zona
oeste. Sempre o primeiro e o quarto sábado de cada mês, às 20h. Em março, os cultos serão
nos dias 5 e 26, no mesmo local: Centro Ecumênico do Condomínio Rio 2.

Ofertas 2016
Por que e como sua oferta é importante
para o momento de nossa igreja:
Implantar uma igreja cristã saudável, comprometida com a Palavra de
Deus e relevante para a sociedade em que vivemos representa um
grande desafio. E aceitar este desafio significa também providenciar o
suporte humano e financeiro. Isso, mais que uma responsabilidade, é
apontado na Escritura como uma grande privilégio.
Nosso orçamento atual aponta para uma necessidade de R$15.000
mensais para cobrir nossas responsabilidades financeiras básicas.
Como é de conhecimento, também temos a obrigação de pagar o
empréstimo das obras (fase 1) junto à IELB, que apresenta um valor de
R$2,000 mensais, o qual está sendo quitado através de doações
especiais (cotas de R$500). Ainda faltam duas para o mês de março.
Sobre as obras obras realizadas no ano passado, que totalizaram
aproximadamente R$250 mil reais (alcançados por doações generosas
e sacrificiais), ficou um déficit de aproximadamente R$25 mil reais,
que estamos pagando com a diferença entre entradas e saídas.
E por último, ainda restam importantes obras de acabamento a serem
realizadas em nosso espaço, à espera de recursos. Neste mês de março,
por necessidade, começamos as obras do novo banheiro, da instalação
da porta blindex e da janela para o quarto multiuso.

Assembléia Geral
Ordinária 2016
A Diretoria da CEL Cristo Redentor
convoca a Assembléia Geral
Ordinária da igreja, composta de
todos os membros da CELCR, para
reunir-se no próximo dia 20 de
março, domingo, às 9h (antes do
culto), para apresentação do
Relatório Anual de Atividades da
igreja (2015) e também do
Orçamento da igreja para 2016.
Coloque já na sua agenda. A
participação de todos os membros é
muito importante e aqueles que
frequentam regularmente a nossa
Comunidade também estão
convidados.

Por isso, com o coração agradecido pela generosidade já compartilhada
de vocês, bem como pelo que Deus está realizando em nosso meio,
renovamos o pedido para que você reflita, em oração, sobre sua oferta
e confirme sua contribuição para o sustento e avanço de nossa
congregação, sempre de acordo à sua disponibilidade, mas sem
deixar de desafiá-lo a uma atitude de generosidade característica de
quem entende o que significa ser salvo pela graça e pertencer ao reino
de Deus.
Como última solicitação, queremos lembrar a importância da
regularidade nas ofertas, sejam elas através do envelope ou de depósito
bancário. Caso você não esteja numa situação instável de trabalho, ou
mesmo de emergência financeira familiar, não deixe de mensalmente
cumprir com seu voto de oferta.

FAÇA SUA OFERTA VIA DEPÓSITO OU
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGÊNCIA: 2834
OPERAÇÃO: 003 / CONTA CORRENTE: 000418-3 /
TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR /
CNPJ: 09.435.755/0001-93
É muito importante que você informe à Coordenadora de Finanças,
Vera Lúcia (verawelzel@gmail.com) sobre seu depósito.

SEMANA SANTA
SEXTA- FEIRA 25/03, 10:30H: CULTO TENEBRAE
SEXTA- FEIRA 25/03, 17:00H: CINEMA: FILME RESSURREIÇÃO
DOMINGO 27/03, 9:00H: CAFÉ PASCOAL
DOMINGO 27/03, 10:30H: CULTO PÁSCOA

Em nossa oração
Seja Feita à Tua Vontade
Aniversariantes:
Débora Ferreira (03), Rafael Lubiana (10) Pastor
Tardelli (11), Natâny Margraf (15), Paulo Roberto
Welzel (18), Nina Voss (21), Cíntia Hoskinson (27).
Saúde:
Marli (irmã do Pr. Egon)
D. Cesarina
Solange Werner
D. Marcelina (mãe Eliane)
Arthur Lehmann
Pedro Alves
Outros motivos:
Luto: família Starosky (falecimento do Edson, irmão
do P. Egon)
Viagem Felipe Benvenutti
Desafios laborais, políticos e econômicos do país
Ação de graças:
Aniversário do Rio de Janeiro
Conclusão Campanha 450 Horas
Nova fase profissional Jason
Luis Carlos Vasco
Batizado Noah
Escrituração Igreja

