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LEITURAS BÍBLICAS PARA
O MÊS DE SETEMBRO
Tema Mês: O DNA do Discípulo
Domingo 03/09
Salmo 26
Jeremias 15.15-21
Romanos 12.9-21
Mateus 16.21-28
(Quem quiser ser discípulo)

Domingo 17/09
Salmo 103.1-12
Gênesis 50.15-21
Romanos 14.1-12
Mateus 18.15-35
(se teu irmão pecar)

Domingo 10/09
Salmo 32.1-7
Ezequiel 33.7-9
Romanos 13.1-10
Mateus 18.1-15
(pedra de tropeço)

Domingo 24/09
Salmo 27.1-9
Isaías 55.6-9
Filipenses 1.12-14, 19-30
Mateus 20.1-16
(parábola viticultor)
*Emiliano Starosky

ESCOLA BÍBLICA SETEMBRO
Todos os domingos começamos nossa programação na igreja com um
tempo de estudo bíblico. É uma ótima oportunidade para aprofundar o
conhecimento da Palavra de Deus num contexto de leitura e conversa sobre
os mais variados trechos da Escritura. Neste mês de setembro, em caráter
especial, teremos irmãos e irmãs da nossa congregação facilitando o estudo.
Não deixe de prestigiar e de participar. Chegue cedo e tome café com a
gente. O estudo começa às 9h30 e vai até as 10h25.

Destaques Mês
 Sexta 1, 19:30h
Happy Hour Mulheres
 Sábado 2, 20h
Culto Barra
 Domingo 3, 12h30
Almoço Jovens
 Terça 5, 8h30
Reunião Pastores - Realengo
 Terça 5, 19h00
Palestra Babel
 Quinta 7, 8h30
Trilha
 Terça 12, 19h30
Reunião Diretoria
 Sábado 16, 8h-17h
Congresso Mulheres
 19 a 30 de Setembro
Férias Pastor Tardelli

RESERVE ESSA
DATA!
Comemoração 500
anos Reforma

Todos os luteranos do Rio de
Janeiro estão planejando se
reunir para comemorar os 500
anos da reforma. Será no 1º
domingo de outubro, dia 1, às
14:30h, no colégio Cruzeiro,
em Jacarepaguá. Estamos
planejando organizar um meio
de transporte saindo de
Copacabana. Em caso de
necessidade, fale com o pastor
ou um membro da diretoria
para coordenar o
deslocamento.

500 anos de Música
Sacra – de Lutero a Hoje
Setembro 28 – 19h30
Em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante,
o Coro da ACM e a Cia Vivos apresentam um panorama da
música sacra do barroco ao contemporâneo. Mostrando a
grande diversidade musical desse gênero, o evento traz ao
palco orquestra, pianistas, organistas, coros, solistas e
bandas atuantes no Rio de Janeiro.
PREÇOS: Plateia/frisas – R$ 80,00; Camarote/balcão nobre
– R$ 70,00; Balcão superior – R$ 50,00; Balcão Superior
Lateral – R$ 40,00; Galeria – R$ 30,00;
Galeria Promocional – R$ 10,00

Bem-vinda Victoria!
Chegou nesta semana, para um período de 4 meses de intercâmbio, a
jovem Victoria Strel, luterana da Alemanha. Ela estará estudando
arquitetura na UFRJ e morando em Copacabana. Participará de nossa
igreja sempre que puder. A acolhemos com carinho e agradecemos a
Deus pela oportunidade de conhecê-la e conviver com ela. Convidamos
nossas famílias da congregação a convidarem a Victoria para uma
visita, uma refeição, ou mesmo se colocarem à disposição para ajudá-la
em alguma necessidade.

Leitura Livro
A Espiritualidade da Cruz

Estaremos estudando no mês de outubro o livro “Espiritualidade
da Cruz”, de Gene Veith Jr, com tradução do pastor Paulo
Albrecht. A obra traz um belo panorama dos pensamentos mais
bonitos e significativos que foram ressaltados na Reforma. É
uma espécie de DNA da nossa igreja luterana. Um livro que tem
sido um estímulo para muitos conhecerem mais nossa fé e
espiritualidade e também tem ajudado muitos luteranos a se
darem conta da riqueza e da relevância da confissão que
professam. Sem dúvida, uma ótima idéia para vivenciar o mês
dos 500 anos da reforma. Compre o seu livro direto na Editora
Concórdia (R$27) ou encomende o seu com o Emiliano.

Welcome!
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetuer
dolor te diam wisi nibh euismod tincidunt.

Vem aí o congresso das mulheres luteranas do Rio
de Janeiro. Será no sábado, 16/09, na sede da
Sociedade Bíblica, no centro do Rio de Janeiro (R.
Buenos Aires, 135 – perto da estação Uruguaiana).
Destacamos que esse encontro tem como congregação
anfitriã e organizadora a nossa igreja Cristo Redentor.
A participação é colaboração de nossas damas será
fundamental. Fale com o pastor, Heliete, Vera, ou
Diani para saber como você pode ajudar.

COMUNICAÇÕES
Adoração: Colaboradores Culto
O coordenador deste ministério, Jorge Huff, pede que
todos os que desejem ser voluntários na realização dos
cultos (leituras bíblicas, auxiliar Santa Ceia e
recepcionistas) entrem em contato com ele pelo número
(21) 99011-2970.

Ação Social: Brechó

Ensino: “Agora são outros 500”
Em outubro teremos uma nova edição da Roda de Conversa. Serão
dois momentos onde o tema será a reforma, mais especificamente
“Agora são outros 500”. Reserve as datas para participar com a
gente:
Quinta-feira, dia 5/10, 19h-21h, na CEL PAZ:
Dois Reinos: Cidadania e a Reforma Luterana
Ortodoxia às Avessas: Artes Sacras e a Reforma Luterana Reforma Luterana e as Vocações: Um chamado à Missão

Muitíssimo obrigado a todos pela ajuda e doações para o
brechó! Foi arrecadado mais de R$2,000, valor que ficará à
disposição do ministério de ação social da nossa igreja. Até
o próximo!

Quinta-feira, dia 19/10, 19h-21h, na CELCR:
De Dentro pra Fora: A Construção da Comunhão Cristã Igreja Reformada Sempre se Reformando: O Espírito Protestante
Evolução da Igreja e Construção Social

Ação Social: Aulas de Inglês

Férias Pastor:

Todas as terças-feiras, 9h30 às 11h. Todos bem-vindos.

Comunhão: Homens
Segue a programação do grupo de homens nos próximos
meses:
06/10 – 19h: Churrasco (Mulheres convidadas)
21/10 – 9h-14h: Congresso Distrito
01/12 – 19h: Churrasco

Ensino: Estudo Bíblico Mulheres
Confira a programação do grupo de damas nos próximos
meses:
16/09 – Manhã e Tarde: Congresso Mulheres RJ
(Centro)
24/10 – 14h30: Estudo Bíblico (local a combinar)
28/11 – Estudo e confraternização Advento (Igreja)

Ensino: Confirmação
Pedimos aos pais dos adolescentes que entrem em contato
com o Pastor Tardelli e Emiliano para coordenar o começo
de uma nova turma de confirmandos.

EM NOSSA ORAÇÃO
Aniversariantes de Setembro:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Marcia Andrade (03); Felipe Nonato (03); Wilma Freitas (10); Juarez
Penna (11); Daniel Lopez (12); Marla Simone Zimmer (29)

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Solange Werner; Luciano; Bruna; Myrair; Jason Ibra; Mariana (tia Nely)
Helia Laube; Luiza Benvenutti; Airton (primo Leila); Maria Clara Azedo

Outras necesidades:
“Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Trabalho / Profissional: Suetlana; Ronald; Felipe B; Alexandre;
Viagem / Temporada Fora : Eduardo Galvão; Gabi Germani
Venda da Casa: Frank Sonneck (Rio de Janeiro); família Oliveira (RS);

Ação de Graças:
“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom.” Salmo 117
Melhorias e Obras em nossa propriedade;
Formatura Felipe Welzel Macedo
Saúde: cirurgia Leonardo; Pastor Jackson Coelho;

Entre 19 e 30 de setembro. Durante estes 12 dias, qualquer
situação de necessidade, comunicar-se com a diretoria da
congregação.

Ação Social: Espaço Socio-Cultural CELCR
Foi realizada uma importante reunião com voluntários e
interessados do departamento de ação social da congregação para
discutir um projeto criativo e audacioso de uso do espaço físico da
igreja para servir de bênção ao nosso bairro e proporcionar
encontros com os nossos vizinhos. A idéia já vinha sendo trabalhada
há tempos pela liderança da igreja. Pensamos que é o momento
oportuno (kairós) de consolidá-la. Nossa intenção é exercer uma
mordomia fiel dos recursos que Deus nos deu e confiou para
investir no seu reino, não deixando nosso ambiente e acomodações
subutilizados. Cremos que tão preciosa área pode e talvez deva ser
colocada à disposição de artistas, empreendedores, voluntários,
líderes e pessoas interessadas em fazer o bem, sempre que os
objetivos estejam em sintonia com os valores e a missão da CELCR.
Ainda estamos depurando o projeto, mas algumas atividades já
serão estimuladas neste ano (ensaios, apresentações, palestras,
rodas de conversa e aulas diversas). Fique atento para os próximos
encontros do grupo de trabalho e, se Deus mover seu coração neste
sentido, junte-se a nós para pensar e concretizar o projeto.

