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NA FILA
“Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o
império romano... E todos foram para a sua cidade natal, a fim de alistar-se”. Este foi o relato do
evangelista Lucas (2.1 e3).
Ao que tudo indica, esse decreto foi suficiente para tirar muita gente de casa! Em fila, as
pessoas tiveram que viajar até sua cidade natal para o recenseamento.
Logo depois, outro decreto (Lc 2.11), enfileirou alguns visitantes que foram ver Jesus: “Hoje,
na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor”. E a reação dos pastores à palavra
do anjo foi imediata: “Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu...” (v. 15). Mais tarde, os
visitantes do Oriente também compareceram para conhecer o Rei dos Judeus! Anos depois, pessoas
como Nicodemos e Zaqueu também foram ver Jesus!
Em nossos dias, as pessoas continuam formando extensas filas. Observamos isso nas rodovias,
nos shoppings, nas lojas... para conseguir o melhor produto pelo menor preço. Isso nos leva à
pensar: Quanto tempo nós já gastamos nas filas?
Não há dúvida de que as filas são necessárias e importantes para a organização do nosso mundo
agitado. No entanto, queremos pensar: Quanto tempo gastamos nestas filas, e quanto tempo que
gastamos na fila para “ver o Salvador”, ou “estar com o Senhor”, diariamente?
Pense nisso, e tenha um abençoado Natal!
LFK
De olho na Igreja
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino (24/12) será o pr. Libório Kissmann, e o texto para a pregação será:
1Jo 4.7-16.
Lembramos que nesse domingo não haverá culto vespertino na igreja. No entanto, recomendamos
que as famílias celebrem seu culto doméstico.
No culto matutino (25/12) recordaremos o nascimento de Jesus. O pregador será o pr. Raul Sietsma
e o texto para a pregação será: Mateus 1.18-25 e 2.13-23.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos as seguintes pessoas:
- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser e Victória Goolkate, que estão em tratamento.
- Rosina Biersteker, que está hospitalizada.
- As pessoas que viajam nessa época do ano.
- Agradecer pelas muitas bênçãos de Deus.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 29/12, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em janeiro. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Libório ou Raul, ou aos oficiais Reinder
Jacobi, Willemiena de Geus ou Maurício Greidanus.
Epafras
Jacques e Antonia viajaram no dia 10 de Dezembro. Primeiro tivemos um encontro no Consulado
da Holanda, com boas explicações e onde recebemos cartas para entrar nas prisões. Antonia visitou
os presos no Estado de São Paulo em Itaí, (onde há 8 holandeses, um estava na polícia federal e um
não aceita visita), e depois na capital em 2 prisões para mulheres: uma com 3 detentas, regime

fechado e outra com 1 detenta em regime semiaberto e mais uma pessoa numa prisão em condições
bem mais precárias. Quase todos apreciam bastante as visitas, quando podem falar sua íngua, contar
suas histórias e receber um livrinho, uma mensagem de esperança e uma oração. Voltou no dia 15.
Jacques foi fazer visita a 6 presos, em Rio, Niterói, Fortaleza, Belém e Recife. Por serem muitas
viagens só voltou no dia 19. Foram visitas bem recebidas e proveitosas,
Convite aniversário
No dia 4 de janeiro de 2018 DV espero festejar meu 90º aniversário. Quero convidá-los pra vir
tomar um café comigo no Elim, a partir das 15h.
Wennie Aardoom Dijkstra
Para o Lar Aurora.
Cultos em dezembro:
24/12 – 10h – Português
24/12 – 19h30 – não haverá culto
25/12 – 10h – Natal
31/12 – 10h – Português
31/12 – 19h30 – Ano Velho
01/01 – 10h – Ano Novo
Leituras bíblicas
24/12 M Joemar Schelesky
25/12 M Bauke Dijkstra
31/12 M Roselin de Best
31/12 N Paula Zijlstra
Crechinha
24/12 Rogeria, Laura, Elisa, Sabrine
25/12 Nathalia, Carina, Valdirene, Heloisa, Nicole
31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine
Flores na igreja
24 e 25/12 Maike Dijkstra
31/12 e 01/01 Iolande Degger
Plantões do conselho
1º (igreja) – Maurício Greidanus
2º (estudo bíblico) – Willemiena de Geus
3º (San Martin) – João Dykstra
4º (Ponta Grossa) – Edimeia Buist
5º (Recepção) – Wilant van den Boogaard
Secretaria da igreja
Aberta terça e quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
19h30

24/12
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja

Segunda-feira 25/12
10h
Culto de Natal em Port. – Pr. Raul Sietsma
Quinta-feira 28/12
19h
Encontro de oração
Sexta-feira
29/12
08h
Agenda Conselho
Domingo
31/12
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

