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Português
Vinde, admirai-vos, toda gente,
vede o grande amor de Deus.
Vede o que deu graciosamente,
vede a criança que nasceu!
Vede o Verbo sem palavras,
vede humilde o Rei dos reis,
vede a glória renunciada,
vede, o Filho servo se fez.
Vede, o Bondoso, tão grandioso,
neste mundo não tem vez.
Trocar a palha.
“Oh! Que dádiva divina: a concórdia no Senhor, / a concórdia na doutrina, a concórdia em
santo amor, / a concórdia na esperança! Ela traz perfeita união, / Fortalece a confiança no celeste
galardão.” Hino 173, terceira estrofe.
A palavra “concórdia” tem um significado importantíssimo. Vejamos: concórdia tem em sua
composição a palavra “cordis”, que significa coração. Viver, portanto, em concórdia significa viver
em união, tendo um só coração.
Ao ver as tribos de Israel reunidas, Davi não se contém e exclama: “Como é bom e
agradável quando os irmãos convivem em união!” Sl 133.1. Ele não está falando de uma união
qualquer, mas união no Senhor. Tudo isso é fruto da graça de Deus, revelada no menino de Belém.
Fomos chamados e pertencemos ao povo de Deus unicamente pela misericórdia de Deus.
Pela Palavra Ele reúne a si todos os povos para uma vida de serviço e amor a Deus e ao próximo. O
grande desafio para nós cristãos é a prática dessa concórdia no viver diário. O pecado da cobiça, do
orgulho, da vaidade e tantos outros ainda nos assolam. É indispensável estarmos apegados à Palavra
e a Cristo para fortalecermos os nossos laços de união e amor.
Vivemos hoje um tempo de advento. Um tempo de olhar para o coração e prepará-lo para
ser a manjedoura que receberá o Menino Jesus. Sabemos que Ele já faz parte da nossa vida. O Natal
é o momento para lembrar e celebrar o nascimento de Jesus. Mas antes dele, vem o advento, que é o
tempo de trocar a “velha palha da discórdia” pela “boa palha da concórdia”.
Abençoado tempo de Advento!
Pr. Libório
De olho na igreja
Ó vem, ó vem, Emanuel! / Redime o povo de lsrael,
que geme em triste exílio e dor / e aguarda, crente o Redentor! / Dai glória a Deus! Emanuel / virá
em breve, ó Israel! Esta é a 1ª estrofe do hino 7 (Hinário das IERB)
Com estas palavras saudamos os leitores deste boletim, os participantes dos cultos deste domingo
(2º 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 é o pr. Libório Kissmann. O tema para a pregação será: “O sabão do
Lavandeiro”.
O pregador no culto vespertino em português será o pr. Raul Sietsma.
Em nossas orações, incluiremos:

- Os irmãos Ângela Betenheuser, Michael de Geus, Marcos de Geus e Tiago de Geus, que estão em
tratamento.
- A nossa irmã Cornélia de Geus Biersteker (Lar Aurora), que está com problemas respiratórios.
- O preparo nesse tempo de Advento.
Agenda de Cultos Festivos
16/12 10h
Culto com a participação do Sonata
16/12 19h30 Culto de Natal das Crianças
23/12 19h30 Culto Cantate
25/12 10h Culto de Natal
31/12 19h30 Culto de Ano Velho
01/01 10h Culto de Ano Novo
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!
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.
Do Conselho
O Conselho está fazendo a agenda para o ano que vem. A intenção é pedir a colaboração dos bairros
para organizar noites festivas com o intuito de angariar fundos para a manutenção do patrimônio da
nossa Igreja.
Leituras bíblicas
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
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
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) – Richard Dijkstra
2º (estudo bíblico) – Bauke Dijkstra
3º (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4º (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5º (Recepção) – Paulo Los
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
19h30
19h30

09/12
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Terça-feira 11/12
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 12/12
15h30
Natal Reuniões de Senhoras e Jong van Hart
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 13/12
19h
Encontro de Oração
Domingo
16/12
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto de Natal das crianças – 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

