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Como hei de receber-Te,
benigno Redentor?
O mundo anseia ver-Te,
meu Rei, meu Salvador.
Jesus, vem me ilumina!
Em mim vem acender
a Tua luz divina,
que assim Te possa ver.
A história transformadora
Quando criança, minha tinha lia uma historinha para mim. Eu ainda não sabia ler e, então, ficava
encantado com as ilustrações e fascinado pelas palavras da história. Nasceu ali um desejo imenso de
aprender a ler, para eu mesmo conhecer novas histórias.
Vem chegando o Natal. Hinos e mensagens proclamam a mais tocante e transformadora de todas as
histórias, aquela do Deus que se fez gente como a gente, a fim de nos salvar da morte eterna.
Uma história real, profetizada com séculos de antecedência – “Eis que a virgem conceberá e dará à
luz um filho” (Isaías 7:14).
Uma história de verdade, realizada pelas mãos poderosas do próprio Deus, no exato momento
planejado por Ele – “vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou Seu filho” (Gálatas 4:4).
Uma história contada por quatro evangelistas e entusiasticamente proclamada por uma multidão de
anjos sobre as campinas de Belém – “Glória a Deus nas maiores alturas!” (Lucas 2:14a).
Uma história que aconteceu no passado e que pode acontecer na vida de cada um de nós, se tão
somente crermos, de todo o coração, Naquele que nela é revelado, Jesus Cristo – “Crê no Senhor
Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa” (Atos 16:31). Para o carcereiro de Filipos, Jesus nasceu em seu
coração naquele dia em que Nele creu, quando o Cristo já estava à direita do Pai, depois de
ressuscitar e subir aos céus!
Cinquenta anos depois, ainda guardo aquele livro com a historinha que minha tinha lia para mim.
Ainda me encanto com a simples visão das gravuras, com o cheiro de suas páginas!
Mas a história que mudou minha vida não foi essa, mas sim a história de Jesus. Por isso, alegro-me
em proclamá-la com toda a alegria!
E você, que tal abrir seu coração para a mais espetacular de todas as histórias, capaz de acontecer
ainda hoje?
Como diz o antigo hino: “Nasce Jesus! Fonte de luz!” Sim, nasce em minha vida! Pastor William
De olho na igreja
“O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da
morte raiou uma luz.” Isaías 9.2
Com estas palavras saudamos os leitores deste boletim, os participantes dos cultos deste domingo
(1º Dom. de Advento) e aqueles que nos acompanharão via “culto ao vivo”. Esperamos que estes
sejam momentos de comunhão e que sirvam para aprimorar o nosso convívio com o próximo, e
juntos, louvemos a Deus com gratidão e com alegria. Os visitantes são muito bem-vindos!
O pregador no culto matutino com Santa Ceia é o pr. Raul Sietsma. No mesmo horário haverá culto
em português com Santa Ceia no Lar Aurora. O pr. Libório será o pregador.

O pregador no culto vespertino em holandês com Santa Ceia será o Bacharel em Teologia Robin
Flipse. Ele é estudante da Universidade Teológica de Kampen. Está visitando as Igrejas Reformadas
no Brasil para conhecer os reformados fora da Holanda. Permanecerá no Brasil, inicialmente, até o
dia 10 de janeiro. Se conseguir renovar o visto, ficará mais 3 meses. Quando retornar para a
Holanda, iniciará o seu mestrado. Simultaneamente haverá Estudo Bíblico em Português. O mesmo
será dirigido pelo pr. Libório.
Em nossas orações, incluiremos:
- Os irmãos Ângela Betenheuser, Michael de Geus, Marcos de Geus e Tiago de Geus, que estão em
tratamento.
- Nossos irmãos do grupo Jong van Hart, pelo aniversário de 35 anos do grupo.
- Pela chuva para regar a terra.
Casamento
O Conselho informa que MARLLON HENRIQUE SVIECH e ADRIANE BOER pediram a
confirmação de seu casamento na Igreja. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta
confirmação acontecerá no dia 08 de dezembro, às 19h 30m na IER Colônia.
Desejamos ao casal as bênçãos de Deus!
Natal – Reuniões de Senhoras e Jong van Hart
Na quarta-feira, 12 de dezembro, às 15h30 no Elim, festejaremos o Natal com os membros do Jong
van Hart e das Reuniões de Senhoras Dorcas e Ora et Labora. Benvindos!
Comunicados por celular e telefone
Pedimos aos membros que não possuem celular e que não estão recebendo os comunicados da
igreja, que entrem em contato com seu presbítero de bairro ou com a Roselin. Aos que mudaram
seus números de celular, comuniquem isto à Roselin por e-mail iercolonia@gmail.com, tel.
3231.1256 ou por WhatsApp 99803.3389. Para que assim todos possam receber os comunicados da
Igreja.
Ofertas de gratidão
Quem ainda quiser fazer sua oferta pode colocá-la, num envelope, junto com a coleta ou depositá-la
numa das seguintes contas:
Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X
Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4
Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2
Frísia – c/c 25025.
Bíblias – Projeto Valores
A quem ainda não entregou o envelope com o cartão e o dinheiro para a Bíblia, pedimos que o
entregue até amanhã (segunda-feira) na LER.
Pedido Esco-lar
A Esco-lar pede a doação de roupas usadas para o seu bazar. Quem puder doar, favor deixar na
Esco-lar.
Leituras bíblicas
02/12 M Anderson Nahorne
02/12 N Henrique Harms
09/12 M Roselin de Best
09/12 N Ellen Dijkinga
16/12 M Elizabeth Ramos
23/12 M Minnie Boer
25/12 M Bauke Dijkstra

30/12 M Murilo Stanke
30/12 N Joemar Schelesky
31/12 N Marianne Dijkstra
Crechinha
02/12 Stefanie, Franscielly, Nadinny, Caroline K.
09/12 Rosemary, Beatriz, Marianne, Karine
16/12 Laura, Suzanne, Miriam, Renata S.
23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana
25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine
30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny
Flores na igreja
02/12 Arina Aardoom
09/12 Regina Boer
16/12 Coby Bosch
23/12 Elizabeth Goolkate
25/12 Gerdiena Dykstra
30/12 Aninha van der Vinne
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Bauke Dijkstra
2º (estudo bíblico) – Wilant van den Boogaard
3º (San Martin) – Roberto Verschoor
4º (Ponta Grossa) – Paulo Los
5º (Recepção) – Reinder Jacobi
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

02/12
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Culto em Port. com celebração Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia – Robin Flipse e Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório
Culto em San Martin com celebração Santa Ceia – Pr. William da Cruz
Coleta Santa Ceia: Creche Betel
Coleta: Igreja
Segunda-feira 03/12
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 04/12
13h30
Catecismo
19h30
Reunião Clara Luz - encerramento
Quarta-feira 05/12
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 06/12
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíbl. Holandês - Elim
Sábado
08/12

19h30
Domingo
10h
19h30

Culto de casamento
09/12
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Coleta: Igreja

Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - - 3231.4302
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

