
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Setembro 2016 | Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor  do Rio de Janeiro 

Fé verde & as parábolas de Lucas 
 

Neste mês de setembro, em nossas atividades dominicais e de 
quarta-feira, estaremos estudando e refletindo especialmente 

sobre dois temas. 
  

Em três quartas-feiras, dias 14, 21 e 28, às 19h30, dialogaremos 
em nossas “rodas de conversa” sobre o tema da fé cristã e o meio 

ambiente. Qual é o papel da igreja e de cada um de nós, 
discípulos de Jesus, nas questões que envolvem a criação de 

Deus. Teremos sempre um convidado, introduzindo o assunto e 
posteriormente, um tempo de debate entre todos. Emiliano nos 

liderará neste jornada. 
   

Aos domingos, durante o culto (momento da mensagem), 
exploraremos as parábolas mais significativas que foram contadas 
por Jesus e registradas pelo evangelista Lucas. Já começamos no 

último domingo de agosto, com a parábola do rico insensato. 
Ainda abordaremos o Filho Pródigo, o Bom Samaritano, dentre 

outras.  
 

E ainda nos domingos, a oportunidade de aprendizado e reflexão 
cristã começa sempre mais cedo, às 9h30, na escola bíblica. O 

tema do mês será “Vida Sustentável”: Assumindo um 
compromisso de preservação de nossa alma.  Engaje-se.  

 

InformativoCelCr 
 

Temas do Mês de Setembro 
 

Sábado, 3, 20h00 
Culto Barra Tijuca 

Terças-feiras, 19h00 
Práticas de Inglês 

Quarta-feira, 7, 9h 
Trilha Jovens – Pico Tijuca 

Sexta-feira, 9, 19h30 
Reunião da Diretoria 

Sábado, 10, 14h00 
Reunião Liderança Jovens – CJD 

Domingo, 11, 14h00 
ETE - Penha 

Sábado, 10, 20h00 
Casamento Marina & André 

Quarta-feira, 14, 21 e 28, 19h30 
Rodas de Conversa 

Sábado, 17, 8h30 
Congresso Mulheres - Tijuca 

Sexta, 23, 19h30 
Teologia no Boteco - Jovens 

Sexta, 30, 19h30 
Churrasco Homens 

4.24 
Sunrise Service 

Destaques Setembro 



 

Fórum Missão Urbana 
 Pensei ser importante compartilhar um respeitoso 

conselho pastoral neste canal que é o informativo da 
congregação, para quem quiser receber, neste 

período de turbulência política de nosso país. Neste 
curto espaço, não tenho como aprofundar o 

assunto, precisarei ser sucinto e tocar nos pontos, 
que como pastor, considero serem mais 

urgentemente da minha alçada. Não tenho me 
manifestado publicamente em redes sociais sobre a 

política. Não por considerar equivocado fazê-lo. Mas 
devido a questões de consciência e de estratégia 

missionária. Perdoem-me se esperam que eu o faça. 
Fico à disposição para conversar com qualquer um, 

num tom saudável, sobre qualquer inquietação.   
 

Então, aqui, julgo oportuno falar apenas duas coisas.  
A primeira: independentemente de sua opinião 

político, em meio à crise, Deus espera uma postura 
de calma, fé e esperança. Cito uma frase vigente em 

qualquer tempo e em qualquer lugar, que cada 
discípulo de Jesus deve ter por convicção:  

“A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios...  
o trono não.” (James Bradson)  

 
A segunda, pego emprestada do Pastor 

Presbiteriano Antônio Carlos Costa, fundador e líder 
da ONG Rio de Paz, a quem respeito e admiro por 
sua palavra e ação profética equilibrada, em suas 

iniciativas em favor da nossa cidade e país, bem 
como nos seus escritos. Especificamente, recorto de 

um post seu, o seguinte parágrafo referente às 
manifestações de nossas posições: 

“Não tomar como líquido e certo tudo o que ouvimos 
e lemos. Há muita disputa de poder, interesse 

econômico, paixão irrefletida, inveja, amargura, 
contaminando o noticiário. Ouça todos os lados. Pense 

na possibilidade de você estar enganado e falar sobre 
o que não entende. Reflita antes de emitir sua opinião. 

O dedo tecla do que o coração está cheio.” 
Eu acrescentaria ainda, em tudo, ajam com amor. 

Em oração pelo Brasil, pelo Rio e por vocês!  
Pastor Tardelli  

Conselho Pastoral nestes  
tempos de Crise Política 
 

Estamos começando os preparativos para o Fórum de Missão 
que nossa congregação e seu centro de treinamento 
missionário organizará, nos dias 25 e 26 de novembro de 2016. 
Repetiremos o lugar do ano passado: o espaço alternativo e 
acolhedor da igreja presbiteriana Libertas, em Copacabana. 
Nossa parceira de realização será a Sociedade Bíblica do 
Brasil. Já estão confirmadas as presenças dos ilustres pastores 
da IELB, Rudi Zimmer, Erní Seibert e Mário Rost, entre outros 
convidados. Além de convidar toda a congregação para 
participar, pediremos também, novamente, a ajuda de quem 
puder, no sentido de hospedar luteranos (as) que virão de 
outros estados. Reserve a data! 
 

 

Estamos nos preparando para 
assistir o testemunho do Nick, 

famoso escritor australiano, quem 
tem colecionado vitórias sobre suas 
lutas, creditando os resultados à sua 
fé em Deus, no dia 3 de outubro, no 
HSBC Barra. Se você quiser nos 

acompanhar, ou patrocinar o 
ingresso de alguém, fale com o 

pastor. 
 



Contribua com nossa Igreja: 
 

 
 
 
FAÇA SUA OFERTA VIA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA:  
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   
AGÊNCIA: 2834  - OPERAÇÃO: 003  
CONTA CORRENTE: 000418-3  
TITULAR: CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR  

Muito obrigado pela sua generosidade!  
Ela é fundamental para plantarmos uma igreja 

saudável e relevante no Rio de Janeiro! 

A PARTIR DE 
SETEMBRO, na IGREJA: 

 
Todas as terças, 19h: 

Práticas de inglês 
Voluntários CELCR 

 
Todas as quintas, 19h: 

Aulas de violino e viola 
Oficina Afinatto 

 
Compartilhe com 
seus amigos! 

 
 

Aniversariantes:  
Fabielli Montelli  03 
Marcia Andrade  03 
Juarez Pena   11 
Gabriel Sjlender  13 
Marla Simone Zimmer 29 
 

Petições:  
Saúde: Solange Werner; D. Marcelina (mãe Eliane); 
Pedro Alves; D. Neide (Vó da Helena);  Luiza 
Benvenutti; Vitor Hugo Andrade; Mônica (câncer); 
Carlos Bianchi; Renata (câncer avançado); 
Luzia (afilhada Cesarina) ; Francisco Kruger; Larissa 
Vasco; Paula Ludke; Leopoldo Heimann; Antônio Cesar 
(recuperação cirurgia); Fátima 
Situação Imigratória e Laboral: Jason 
Luto: familiares de Kelly 

 

Ações de Graças: 
Recuperação Saúde: Paulo Welzel;  
Casamento: André e Marina   
Êxito do estágio do Maxx 
Trabalho e Mudança Casa: Vasco 
 

 

Em Nossa Oração 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias da Congregação 
 

Espaço Cultural: Neste segundo semestre de 2016 
damos inicio a abertura de um espaço cultural em nossa 
igreja, para servir e criar vínculos com nossos vizinhos. A 
ideia é periodicamente ceder nosso espaço para uma 
apresentação de arte e cultura, gratuito, a quem tiver 
interesse em prestigiar. Estamos fazendo contatos com 
um músicos, corais, escritores e outros artistas. A primeira 
iniciativa será uma apresentação literária de uma vizinha e 
amiga da nossa igreja, a escritora Marta Sutter, que fará 
uma palestra descontraída sobre “A Babilônia de 
Hammurabi” (tema de seu livro). Será na quarta-feira, 3 de 
outubro, 19h. Todos convidados.  
 

1º Retiro da Congregação: Convidamos vocês, seus 
familiares e amigos para passar o período de 4 a 6 de 
Novembro conosco, num incrível SPA na serra do Rio de 
Janeiro, numa espécie de pit stop da rotina, com uma 
programação leve e significativa - daquelas experiências 
que ficam gravadas na memória da sua vida e da vida da 
sua família. O CUSTO será de aproximadamente R$300 
(não contando transporte) e pode ser parcelado. Faça logo 
sua inscrição e participe com a gente dessa experiência 
imperdível! 
 

,  

  

 

Farewell, Maxx! 
May God bless you! 
 

CEL Cristo 

Redentor 
 

Rua Santa Clara, 307 

Copacabana – Rio de Janeiro 

www.igreja-cristoredentor.org.br 

www.facebook/celcrcopacabana 

Telefone: (21) 2542-1867 
 

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

tel.: (21) 99909-6098 

Amar a Deus. 
Amar ao próximo. 

Confessar a Cristo, o Redentor. 
Fazer Discípulos. 

 

 


