Setembro 2014

Informativo
Igreja Luterana Cristo Redentor
Copacabana - Rio de Janeiro

O Jesus que eu não conhecia
Próximos Eventos:
Quarta-feira 3, 19:30hs
Recomeço Culto Quartas
Sexta-feira 5, 19:30hs
Reunião de Diretoria
Sábado 6, 10-13hs
Planejamento Estratégico
Sábado 13
Congresso das Mulheres
Domingo 14, depois do culto
Churrasco da Igreja + Chá de
Fralda Benjamin
Sábado 20
Jantar dos Jovens - Betina
Sexta-feira 26, 19:30hs
Churrasco dos Homens

Pastor Tardelli Voss
Este tem sido o nosso tópico de estudos nestas últimas semanas
e também para as próximas, durante os cultos. Nosso objetivo é
aprender algumas facetas, detalhes, por vezes desconhecidos,
do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sentido, compartilho nesta
reflexão parte de um texto do teólogo Ricardo Gondim:
“Quem é ele?
Quem foi o personagem que varou séculos, agora milênios,
como referência humana e encarnação do Divino?
O que há de especial com o filho de uma camponesa, noiva de
um carpinteiro? Esse homem só saiu da obscuridade aos trinta
anos, não deixou uma só linha escrita para a posteridade. Sua
mensagem, entretanto, foi tão excelente que ao vivê-la, homens
e mulheres escapam da mediocridade.
Quem na verdade foi aquele andarilho judeu que viajou pela
Palestina visitando leprosos em sepulcros, acolhendo crianças
nas praças e se detendo diante do clamor dos mendigos?
Quem foi o estudioso da Torá que ousou relativizar a letra da lei
para perdoar uma mulher acusada de adultério? De onde veio
sua coragem de se incompatibilizar com a elite religiosa que
dominava o templo? Por que ele não se acovardou diante do rei
marionetado pelo império, a quem chamou de raposa?
Continua na página 2

Continuação…
O que o tornou inspiração de pescadores, cobradores de
impostos? Por que ele se mostrou dócil com os pecadores e
implacável com os religiosos?
Ele é Jesus, o nazareno, o filho do homem, o amigo dos
pecadores, a pedra de esquina, o cordeiro, o messias.
Deus chorou numa noite qualquer, que jamais
conseguiremos cravar no calendário. Apenas um punhado
de pastores notou seu berço numa manjedoura.
Na infância, Jesus foi exilado no Egito. Em algum campo de
refugiados, certamente sem água e com um mínimo de
comida, o menino sofreu como qualquer um. Depois, passou
a maior parte de sua existência no mais absoluto anonimato.
Na vida, partilhou o cotidiano penoso de seus conterrâneos.
Sem precisar ostentar força, enfrentou as agruras de uma
sociedade injusta sem se valer de poderes sobrenaturais.
Deus se fez gente não para se impor, não para se exibir, não
para reivindicar nada, não para coagir. Ele participou de
nossa humanidade como um igual. Em nosso ambiente,
conviveu tanto com nossa dor como com nossa alegria.
Deus abriu mão das epifanias espetaculares. Entre nós, não
quis edificar uma religião superior, mas construir seu
tabernáculo no coração das pessoas. Ele entrou na história
para que saibamos: antes de buscarmos a Deus, ele nos
busca primeiro. Antes de amarmos a Deus, ele nos amou
primeiro. Através de Jesus.
Ele instruiu seus seguidores a não adorá-lo, apenas imitá-lo.
Eles não precisam colocá-lo em um pedestal, mas percebêlo no rosto de quem tem fome, sede, e está nu.
Quando Deus desejou falar conosco, fez-se gente. Jesus é a
metáfora divina que se humanizou, a poesia celestial que se
vertebrou, o verso deslumbrante que se adensou e a música
delicada que se encarnou. Agora podemos tratar Deus como
Emanuel – aquele que está conosco.”

CEL Cristo Redentor
Bem-vindos em nome de Jesus!
Rua Santa Clara, 307
Copacabana – Rio de Janeiro
www.igreja-cristoredentor.org.br
tel: (21) 2542-1867
Pastor Laerte Tardelli Voss
pastor@igreja-cristoredentor.org.br
tel: (21) 98460-9031

Planejamento
Estratégico //
Passo 2
Planejar é fundamental. Deus, na
criação e na redenção, planejou.
Noé, Abraão, Moisés e Davi
planejaram. Jesus foi o mestre em
planejamento e os primeiros
cristãos também fizeram missão
com planejamento. Nós,
provavelmente também o fazemos
no trabalho e no lar. Cremos que a
nossa congregação está
precisando de planejamento para
um futuro abençoado e por isso
começamos este processo.
No mês passado tivemos um retiro
e uma pesquisa onde todos tiveram
a oportunidade de sugerir e opinar
sobre questões pertinentes a
Missão, Visão, Valores e
Estratégias para a nossa igreja.
Agradecemos de todo o coração
aos que já participaram! Se você
não conseguiu enviar suas
contribuições dentro do prazo
estabelecido, ainda assim fica o
estímulo para que o faça até a
sexta-feira dia 5.
Agora vem o passo 2: Interpretar
e organizar esta informação para
que tenhamos clareza na
compreensão do nosso DNA e no
estabelecimento de prioridades,
metas e ênfases para o
nosso aporte no Reino de Deus.
Contamos com você.
Todos são convidados
para uma reunião,
sábado dia 6, das
10:00 às 13:00hs, em
nossa igreja.
Que Deus nos abençoe!

Alguns momentos do mês

Em nossas orações //
Seja Feita a Tua Vontade
Saúde:
Marli (irmã do Pr. Egon);
Pr. Egon Starosky; Eduardo Arndt
(recuperação cirurgia); Pastor Nestor;
Adalberto Muller; Edir; Giuseppe (sogro do
Reginaldo Mittmann); Pai do Marcos
Henrique e Sueli (amigos do Emiliano);
Heitor; Renata; Ana Maria; Teresinha;
Vanessa; Maria e Raul; Jaqueline; Odilza;
Roni e Maria Gorete.

Outras necessidades:
Conclusão de estudos (Miriam Starosky,
Bárbara Gehrke); Trabalho (Ana Mangani,
Alex, Eliane e Vasco); Luciana (irmã da
Thalita que está se mudando para Colômbia);
Mateus e Beatriz; Denise (prima Thalita);
Família Fernandes; Associação Futuro Legal e
membros fora do país (Émille, Fernanda,
Lorena e Henrique).

Ação de Graças:
Concretização do Projeto de Segurança;
nascimento Davi.

Aniversariantes Setembro:
Nossa igreja-mãe “Cel Paz” - Tijuca

Comunicação: Blog Pastor Egon

Notícias da Cristo
Redentor //

Visite o blog de reflexões do Pastor Egon Starosky:
http://egstaroskyon.blogspot.com.br/

Comunhão: Churrasco Familiar

Sistema de Segurança
O novo sistema de segurança (câmeras e sensores) estão
sendo instalados (o trabalho de estrutura já está concluído
e a instalação deve acontecer semana que vem).

Adoração: Cultos Quartas-Feiras
Recomeçaremos nossos cultos/estudos das quartas-feiras
no dia 3 de setembro, no horário das 19:30hs. Daremos
continuidade ao tema Respostas em Gênesis.

Adoração: Culto Cantate
Logo começaremos os ensaios para o Culto Cantate, que
será realizado dia 19 de outubro, às 17:00hs, na Igreja
Luterana em Campos Elísios. Fale com o pastor se você
desejar participar do nosso coral.

Ação Social: Parceria Morro dos Cabritos
Seguimos desenvolvendo a amizade e a parceria com
moradores do Morro dos Cabritos com o objetivo de
abençoar nossos vizinhos de lá. Estivemos lá há duas
semanas quando ocorreu a realização da Assembléia de
Fundação da Associação Futuro Legal, a ONG que
estamos ajudando a ser organizada. Agradecemos as
doações de livros que recebemos. A maioria já foi levada
para a biblioteca comunitária da comunidade. Seguimos
aceitando doações de livros e também de outros artigos
para um próximo brechó.

Ensino: Escola Dominical Adultos

Planeje ficar no domingo dia 14 com a gente para
um churrasco de confraternização da nossa familia
e de celebração das bênçãos de Deus.

Missão: Reunião em Porto Alegre
O Pastor Tardelli esteve no RS na segunda
semana de agosto, onde se reuniu com lideranças
da IELB e do Seminário Concórdia para conversar
sobre o projeto do Núcleo de Missão em
Copacabana. Recebeu sugestões, propostas de
parcerias e apoio para levar adiante a ideia. Fale
com ele ou com algum integrante da diretoria para
saber mais.

Mordomia: Ofertas
As ofertas são parte de nossa vida cristã e são
fundamentais para o avanço de uma congregação.
Aqui em nossa igreja, nós praticamos nossa oferta
através dos envelopes que cada membro recebe e
também das coletas durante o culto. Se você
preferir, lembramos que também é possível doar
através do depósito bancário ou fazendo uma
transferência para a conta da igreja:
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
(verawam@uol.com.br) sobre seu depósito.

Começamos nova temática na Escola Dominical de
Adultos, domingo 9:30hs: “Plano de Governo: Propostas do
Reino de Deus para um ser humano melhor.” Participe
conosco.

Fica a Dica!
Abra sua casa/receba em sua mesa
Pratique a hospitalidade cristã com uma
pessoa/família por semana;

Perceba e ajude o necessitado
Abençoe com um gesto de carinho e
generosidade três pessoas por semana;

Cresça em sua fé em Jesus
Comprometa-se a investir pelo menos uma vez
por semana no seu crescimento espiritual e
capacitação à missão.

