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Ó Jesus, que és Deus e homem,
Te humilhaste por amor,
dá-me a viver só em teu nome,
dá-me a buscar só teu favor.
Tua tenra mão me ampara,
tua angústia me dá paz,
tua escuridão me aclara,
tua cruz minha pena desfaz.
Tua morte, minha sorte,
salvação e vida traz.
O espírito do Natal
E “Então é Natal!”, palavras de uma canção popular. Vindos de um ano agitado, procuramos
diminuir o ritmo, preparando-nos para as comemorações de final de ano. De novo, o espírito do
Natal, anunciado no filme da Sessão da Tarde, como se fosse uma influência impessoal, uma
incorporação coletiva de boa vontade, sorrisos amáveis e generosidade, encarnada na figura do
papai Noel, celebrado em festivas ceias sobre toalhas estampadas; ao lado, o simpático pinheirinho
enfeitado de tantas e belas cores! Tudo com prazo para acabar. O papai Noel voa para o Polo Norte;
da ceia, apenas sobras. O pinheirinho perde seu encanto no Dia de Reis, e volta para a caixa.
Mas o verdadeiro espírito de Natal não é sazonal, mas eterno; não é místico como uma neblina
mágica, mas é a expressão do próprio amor de Deus em nossas vidas.
No Natal agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos viver um ano todo de “Amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” (Gl
5:22-23), que é o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas.
Nascido numa humilde manjedoura e morto na cruz do Calvário, o Cristo veio com um propósito:
“Para que tenham vida, e vida em abundância” (João 10:7b). Não somente em alguns dias festivos,
mas em todos os dias do ano! Diz o Senhor Jesus o porquê: “O Espírito do Soberano Senhor está
sobre mim!” (Lucas 4:18a). Para transformar a vida dos pobres de espírito, dos quebrantados de
coração, dos desesperançados, daqueles oprimidos pelo próprio pecado, ou pelos pecados alheios.
Conforme o profeta Isaías: “serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a
Sua glória” (Is 61:3). Não um pinheirinho de encantos passageiros, mas uma obra duradoura, uma
frondosa árvore, uma vida cujas raízes estão firmadas em Deus, e cujas expressões de vida agradam
ao Criador e trazem bênçãos ao derredor, ao longo do ano todo!
Pastor William

De olho na igreja
Oh! Vinde em humildade
o Advento contemplai!
Jesus, em majestade,
irá do eterno Pai.
O Rei nos quer salvar;
é vida e luz do mundo:

em Seu amor profundo
virá nos visitar.
Esta é a 1ª estrofe do hino 6 (Hinário das IERB)
Com estas palavras saudamos os leitores deste boletim, os participantes dos cultos deste domingo
(4º 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. Raul Sietsma.
No momento vespertino celebraremos o culto Cantate, com a participação do coral Excelsior. O pr.
Libório Kissmann coordenará o momento de reflexão sobre Lc 2.7, sob o tema: “Booking.com”.
Do dia 25, às 10h celebraremos o nosso culto de Natal. O pr. Libório será o pregador. O texto para
reflexão será Jo 1.1-14, sob o tema: “Não havia nada, mas havia alguém!”
Em nossas orações, incluiremos:
- Os irmãos em tratamento de saúde.
- As famílias e os momentos de confraternização. Que todos tenhamos bons momentos para
celebrar a presença de Jesus em nosso coração.
- As férias, aqueles que viajam e também aqueles que não tem a oportunidade de viajar. Que Deus
os guarde sob sua mão.
- Os enlutados da família da irmã Neusa Ramos, pelo falecimento de Kees Droog.
Agenda de Cultos Festivos
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
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
23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana
25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine
30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny
Flores na igreja
23/12 Elizabeth Goolkate
25/12 Gerdiena Dykstra
30/12 Aninha van der Vinne
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Willemiena de Geus
2º (estudo bíblico) – João Dykstra
3º (San Martin) – Richard Dijkstra
4º (Ponta Grossa) – Bauke Dijkstra
5º (Recepção) – Wilant van den Boogaard
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta quarta-feira das 13h30 às 16h30.

Agenda
Domingo
10h
10h
10h
19h30
19h30
Terça-feira
10h
Domingo
10h
19h30

23/12
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. William da Cruz
Culto Cantate – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
25/12
Culto de Natal – Pr. Libório Kissmann
Coleta - Igreja
30/12
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em Port. – 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

