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Vede como Ele é tratado,
como envolto em faixas está,
cujo verdadeiro estado
sempre igual a Deus será.
Veio em mundo doloroso,
sem sinal de compreensão,
que é dos céus o eterno gozo,
que é dos sábios a perfeição.
Vede o menino, pequenino,
que sustenta a criação.
Exclusivamente.
“Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor,
....” Lucas 1,16-17a
Durante muitos séculos, o Senhor – EU SOU – tinha acompanhado este grupo de pessoas. Tinha
começado com Abraão e Sara, um casal só. Depois, a família deles tinha crescido, devagar, até ser
um povo de verdade: os Israelitas. Com um próprio país e uma capital bonita. Lá se encontrava o
santuário do EU SOU: um templo radiante sem escultura e sem imagem de Deus. EU SOU não
pode ser imaginado através de uma escultura, imagem ou estátua.
Durante todos esses séculos, Ele mostrou e fez sentir quem Ele é. Ele também o falou a Moisés,
Êxodo 34:6,7. Resumindo: Ele é paciente, cheio de amor, misericórdia e bondade; sem reprovação e
disposto a perdoar; mas também: justo. Que Deus magnífico! Pois não eram somente palavras, mas
Ele comprovou tudo isso, através de seus atos, durante todos esses séculos.
Ele libertava Israel, Ele ajudava na maior necessidade; dava chuva e alimento no momento certo.
Ele castigava justamente, mas perdoava muito mais vezes. Dava recuperação e restauração ao seu
povo, e o trouxe de volta após o exílio. Ele o dirigia como um Pastor de verdade.
O que tinha acontecido, que este povo precisou de conversão? Por que a vinda do João Batista, e a
pregação da penitência dele foi necessária?
A resposta não pode ser uma acusação, apontando com o dedo para os israelitas. A razão se
encontra em nós mesmos, homens. Somos pecadores, e todos precisamos da obra do Espírito
vivificante, para andar e viver com Cristo. Isso não acontece automaticamente. Para o cristão
também não. Por isso, a vinda de João foi necessária. Ele exclamou: Olhem para Aquele que virá
depois de mim! Hoje, os servos de Cristo exclamam: Olhem para Jesus, vejam-nO. Ele é o Filho de
Deus, que veio para o mundo. Todo o socorro vem somente através dEle. Exclusivamente. Tenham
uma boa, terceira semana de Advento!
pr. Raul Sietsma
De olho na igreja
Sejam todos benvindos, de coração, nos cultos, este domingo. Que os visitantes no nosso meio, se
sintam em casa, neste terceiro domingo de Advento. A presença de cada um é importante, e motivo
de alegria.
Hoje de manhã gozamos da participação do grupo Sonata. O pregador é o pr. Libório. A Escola
Dominical vai cuidar do culto da noite. O Evangelho será proclamado através de cânticos, hinos e
narração. Esperamos e confiamos que o significado de Advento penetrará em nós alegremente,
neste domingo.

Em nossas orações, incluiremos e oramos por:
- Aqueles que estão em tratamento: Thiago de Geus, que ficou internado, na semana passada em
Curitiba, para fazer novos exames. Esperamos que tenha um bom resultado. Marcos de Geus, que
continua o tratamento com um remédio novo. Pedimos a Deus, que tenha um bom efeito. Oremos
por Marcos e Michael de Geus; Ângela Betenheuser e Augusto Dechandt. Por Paulo Los, que –
mais uma vez – passou por uma cirurgia do braço.
- que este período de Advento e Natal possa ser uma bênção para as nossas famílias, e os nossos
relacionamentos na família, quando estaremos juntos para visitar uns aos outros, comemorar e
agradecer a Deus;
- os encerramentos de muitas atividades e grupos. Que Deus nos abençoe;
- Deus abençoe a inauguração do presidente eleito, e o governo dele;
- a Igreja no mundo;
- a situação dos mais poderosos e dos povos no mundo; que a terra fique uma morada tranquila para
todos os homens, até a vinda de Cristo.
Casamento
Em 22/12 será realizado o casamento civil de Miriam Nicole de Geus e Diego Roberto Przendziuk.
Desejamos ao jovem casal as bênçãos de Deus e muitas felicidades!
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 de Natal
25/12 10h Culto de Natal
31/12 19h30 Culto de Ano Velho
01/01 10h Culto de Ano Novo
Leituras bíblicas
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
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
16/12 Coby Bosch
23/12 Elizabeth Goolkate
25/12 Gerdiena Dykstra
30/12 Aninha van der Vinne
Plantões do Conselho
1º (igreja) – João Dykstra
2º (estudo bíblico) – Richard Dijkstra
3º (San Martin) – Bauke Dijkstra
4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Roberto Verschoor

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

16/12
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Francisco Higino
Estudo Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto de Natal das crianças – Pr. Raul Sietsma
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Quarta-feira 19/12
20h
Coral Excelsior
Domingo
23/12
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto Cantate de Natal – Pr. Libório Kissmann
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

