
 
 
 

 
 
 

 

 

                                                                           Dezembro 2020 - Janeiro 2021 

 
O NATAL, UM IMPERADOR E O VERDADEIRO REI 

 

Lucas começa o relato do nascimento de Jesus dizendo que “naqueles 
dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a 
população do império para recensear-se” (Lc 2.1). Caio Júlio César Otaviano 
Augusto, por ser o Imperador de Roma, era o homem mais poderoso do 
mundo quando Jesus nasceu. Ele praticamente fundou Roma como um 
Império, conseguindo controlar o Senado e não ser assassinado, como 
acontecera com Júlio César. César Augusto era poderoso, mas não era o 
verdadeiro Rei. 

O verdadeiro Rei nasceu de uma mulher dos confins do Império. Se você 
perguntasse a um cidadão romano que morasse na capital do Império onde 
ficava Belém da Judéia, ele talvez diria, com desprezo, de que não sabia 
nem gostaria de saber. 

Maria, mãe do verdadeiro Rei, teve a honra de receber Gabriel, que lhe 
disse coisas grandiosas: “não temas; porque achaste graça diante de Deus. 
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de 
Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, 
lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de 
Jacó, e o seu reinado não terá fim” (Lc 1.30-33). Aquela criança era, é e 
sempre será o verdadeiro Rei. Louvado seja Seu Nome para todo sempre! 
 Só que o pré-natal da Criança e o nascimento dEla não foram dignos nem 
de um ser humano, quanto mais do Senhor do universo. O verdadeiro Rei 
provavelmente teve os pais difamados pelo fato de Maria estar grávida 
antes do casamento. O final do pré-natal, quando a mãe estava mais 
limitada fisicamente e mais fragilizada, foi feito na estrada, provavelmente 
sobre o lombo de um jumento, subindo para a Judéia, que era mais alta do 
que a Galiléia. Não pense, leitor, nas lindas estradas cercadas por pastos 
verdejantes que costumamos ver aqui em Castrolanda. Para ajudar, pense 
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no sertão nordestino, cheio de poeira, pedra e sol, muito sol. Pense numa 
subida íngreme, árida, estreita e cheia de perigos, inclusive ladrões. 

Chegando a Belém, lotada por causa da peregrinação em massa para o 
recenseamento ordenado pelo Imperador, Maria, para ter a Criança, teve 
que se contentar com o cômodo da casa (casa provavelmente de familiares 
de José, não uma hospedaria como se costuma pensar) destinada aos 
animais. Eu, particularmente, gosto de cheiro de curral. Por outro lado, 
gostei muito de minhas filhas terem nascido num hospital limpinho, com 
todos os cuidados sanitários e com muitos profissionais de saúde por perto. 

Como cereja de bolo para recepção da Criança por meio de quem e para 
quem tudo foi criado (Cl 1.16), temos o fato dEla ter sido colocado numa 
manjedoura. Devido aos vários anos de comemoração do Natal, a 
manjedoura deixou de ser vista como o que de fato é, ou seja, o lugar onde 
vacas, cavalos e ovelhas comem. Se nas peças de Natal de nossas igrejas se 
usasse um cocho de verdade e que já tivesse sido utilizado por animais 
antes, seria difícil achar um infante para representar o Deus Menino. 
Imagino que muitos de nós, adultos ou com idade suficiente para ler esse 
texto, não se deitariam num comedouro, muito menos ainda colocariam, 
aqui eu coloco ênfase: seus filhos recém-nascidos em um cocho!  

Levantei esse histórico triste do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que 
tudo criou e para quem tudo foi criado, para pontuar dois aspectos da 
soberania de Deus. Primeiro, César Augusto, que pensava controlar a 
História, o mundo e a vida das pessoas, não passava de um instrumento que 
Deus utilizou para cumprir o que prometera por meio do profeta Miquéias: 
“E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares 
de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são 
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (Mq 5.2). Os 
supostos senhores do mundo, nunca nos esqueçamos disso, só governam 
na medida em que lhes é permitido. Foi assim com Faraó, Nabucodonosor, 
Ciro, Assuero, César, os governantes da Casa de Orange-Nassau, todos os 
governantes brasileiros e de onde mais você conseguir se lembrar.  

O que o líder romano ordenou (o recenseamento na cidade de origem) 
fez com que sofressem José, Maria e Jesus (ainda no ventre). Augusto será 
julgado por isso! No entanto, Deus, como na história de José, transformou 
o mal em bem (Gn 50.20).  
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Em segundo lugar, o Deus soberano, em sua graça e bondade, quis que 
o Reino de Cristo começasse de forma humilde e como convite de perdão 
para os rebeldes, isto é, você e eu, leitor. Pode ter passado na cabeça de 
Maria o questionamento sobre o porquê de, mesmo com o Rei do universo 
na barriga, ter que enfrentar situações tão difíceis. Os súditos receberam o 
verdadeiro Senhor com um cocho e se despediram dEle com uma coroa de 
espinhos.  

Comparado com os impérios desse mundo ou até mesmo com grandes 
empresas, o Reino de Jesus parece fraco. Pensamos assim porque ainda não 
entendemos que Seu reinado não é como os que existem nesse mundo (Jo 
18.36). É o Reino em que o Rei morre pelos súditos para eles serem 
perdoados da rebeldia. O Reino já começou! Toda a autoridade já foi dada 
a Cristo! O Espírito de Poder já desceu sobre a Igreja! Já fomos enviados 
para a missão de proclamar quem verdadeiramente reina! Contudo, ainda 
temos sofrimentos, mesmo seguindo o Rei, pois vivemos entre a 
inauguração do Reino e a sua consumação, o “já” e o “ainda não” que os 
teólogos costumam mencionar.  

O Reino, como fermento, atua de forma discreta e alcançará seu 
propósito no final (Lc 13.20-21). O anjo Gabriel e o profeta Miquéias falaram 
do Reino que começou. Somos todos convidados para esse Reino. O Rei nos 
convida para sermos perdoados dos nossos pecados, para sermos aceitos 
na Família de Deus por pura graça. Podemos sair do Império das Trevas e 
fazer parte, levados por Deus, por sua graça e bondade, do Reino do Filho 
do Seu amor (Cl 1.13). 

Todavia, é importante lembrar, leitor, que esse convite não é para 
sempre. Enquanto estamos vivos, o convite está de pé, mas só durante esse 
período. Também a oferta de perdão, como acontece em um convite para 
uma festa de casamento, exige uma resposta (Lc 14.15-24). Os profetas, 
além de falarem da maravilhosa graça, também profetizaram sobre o Reino 
que, no Dia do Juízo, vencerá definitivamente todos os inimigos do Cordeiro 
Vencedor (Ap 20). O último dia da História, o dia quando começará a 
Eternidade, será um dia de maravilhosa graça e perdão para o povo de 
Deus, mas também será dia de lágrimas e ranger de dentes para quem não 
estiver lavado pelo sangue de Cristo. 

Leitor, todos as pessoas estão diante de duas formas de se relacionar 
com Jesus, não há meio termo ou neutralidade: ou reconhecem, nessa vida, 
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que a humilde Criança que nasceu em Belém é o Senhor e Salvador delas 
ou A rejeitam como tal. Quem se ajoelhar hoje, prevalecerá na congregação 
dos justos (Sl 1.5). Os que forem obrigados a se ajoelhar como rebeldes 
vencidos pelo verdadeiro Rei no Dia do Senhor serão esmagados com cetro 
de ferro (Sl 2.9 e Ap 2.27). Você aceita o convite do Reino ou prefere 
continuar como escravo do império rebelde? 

 

“E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que 
vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: “No tempo 
aceitável escutei você e no dia da salvação eu o socorri.” Eis agora o tempo 
oportuno! Eis agora o dia da salvação! (2Co 6.1-2). 

Pr. Flávio Américo 

 
CULTOS 

 
 

Cultos 
 

 

Dirigentes  
 

 
 

Ofertas  
 

06/12  2º Advento   

 9h30 Instalação novos oficiais  Evangelização 

  Pr. Roberto Verburg P  

 
19h30 

 
Pr. Flávio Américo 
 

P 
  

13/12  3º Advento   

 9h30 Pr. Flávio Américo P SBB –  

 
19h30 

 
Ev. Ezequiel de Carvalho 
 

P 
 

Dia da Bíblia 
 

20/12  4º Advento   

 9h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P AASC: CACJ, 

 
19h30 

 
Pr. Roberto Verburg 
 

H 
 

CDC e PROSAR 
 

24/12  Culto véspera de NATAL   

 
19h30 

 
Pr. Roberto Verburg 
 

P/h 
 

IRET 
 

25/12  Cultos de NATAL   

 9h Pr. Flávio Américo P/h Evangelização 
  Castro 2, Centro 2, Ilha/Maracanã e Zwarte Meer  

 11h Pr. Flávio Américo P/h  

  Capão Alto, Castro 1, Centro 1 e Centro 3 
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27/12 9h30 Pr. Roberto Verburg P Evangelização 

 
19h30 

 
Pr. Flávio Américo 
 

P 
  

31/12  Culto véspera de Ano Novo   

 20h Pr. Roberto Verburg P/h Evangelização 
     
     

01/01  Culto de Ano Novo   

2021 10h Pr. Flávio Américo P/h Diaconia 

     

03/01  Epifania   

 9h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P Evangelização 

 
19h30 

 
Pr. Roberto Verburg 
 

P 
  

10/01  1º após Epifania   

  Culto com Batismo   

 9h30 Pr. Roberto Verburg P AASC: CACJ, 

 
19h30 

 
Ev. Ezequiel de Carvalho 
 

P 
 

CDC e PROSAR 

 

17/01  2º após Epifania   

 9h30 Pra. Marilda de Oliveira P IRET 

 
19h30 

 
Pr. Roberto Verburg 
 

H 
  

24/01  3º após Epifania   

 9h30 Pr. Flávio Américo P Diaconia 

 
19h30 

 
Pr. Roberto Verburg 
 

P 
  

31/01  4º após Epifania   

 9h30 Pra. Marilda de Oliveira P Evangelização 

 
19h30 

 
Pr. Raul Sietsma  
 

H 
  

07/02  5º após Epifania   

 9h30 Pr. Flávio Américo P AASC: CACJ, 

 
19h30 

 
Ev. Ezequiel de Carvalho 
 

P 
 

CDC e PROSAR 
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DO CONSELHO 

 
No culto festivo na manhã do domingo 22 de novembro pudemos ouvir 
o SIM de cinco pessoas que confessaram a sua Pública Profissão de 
Fé a Deus e perante a comunidade: Paulo Henrique Manske Doering, 
Sirlei Aparecida de Castro Fuchs, Hermann Albert Rabbers, Letícia Kely 
Iank Rabbers e Ana Luiza Rabbers Reichardt e participaram da Santa 
Ceia ministrada neste culto.  
 
No culto vespertino do domingo 22 de novembro houve o encerramento 
eclesiástico com o momento de recordação e foram citados in 
memoriam as pessoas falecidas neste ano eclesiástico: 
Jantje van der Vinne Barkema (Janny) faleceu dia 23/01/2020 na idade 
de 76 anos; 
Juliana Antunes Leme Loman faleceu no dia 25/03/2020 na idade de 41 
anos; 
Roelof Rabbers faleceu no dia 26/07/2020 na idade de 90 anos; 
Jonice Napoli faleceu no dia 06/08/2020 na idade de 45 anos. 
Texto de 1Pedro 1.19 “Vocês foram libertados pelo preciso sangue de 
Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha” 
 
Poesia declamada no culto de encerramento do ano eclesiástico: 
 

Com reverência, nos lembramos daqueles que morreram. 

agradecemos por suas vidas, 

quem eles eram para nós 

e para o mundo. 

Eles eram humanos, criação à imagem de Deus. 
 

Com tristeza nos lembramos daqueles que morreram. 

sentir a falta deles é difícil, 

eles permanecem insubstituíveis, 

essas pessoas especiais. 

Eles eram humanos entre nós. 
 

Com amor, nos lembramos daqueles que morreram. 

Devemos conhecê-los seguros 

no amor eterno de Deus, 

começo e fim, carregando solo 

Deus que seca as lágrimas e dá vida. 
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Rol de membros 
Nasceu Aurora, filha de Adriano e Mariana Quirrenbach Boer na manhã 
do dia 6 de novembro de 2020. 
Recebemos transferência com atestado de crisma de Leticia Kelly Iank 
Rabbers e Sirlei Aparecida de Castro Fuchs. 
 
Cultos especiais 
No mês de dezembro teremos cultos especiais das festividades 
natalinas: 
- Natal em Família sábado dia 19 de dezembro no pátio da igreja às 
19h00. 
- Véspera de Natal dia 24 de dezembro, culto vespertino dirigido pelo 
Pr. Roberto. 
- Cultos de Natal dia 25 de dezembro, dirigidos pelo Pr. Flávio, às 9h00 
com convite à metade dos bairros e às 11h00 os outros bairros são 
convidados. A transmissão do culto ao vivo será no segundo horário. 
 

Férias 
Pr. Flávio estará de férias de 05 a 20 de janeiro 2021, 
as férias do Ev. Ezequiel serão de 15 a 30 de janeiro 
e Pr. Roberto estará de férias de 26 de janeiro a 11 de fevereiro. 
Em janeiro a secretaria estará fechada. 

 
Secretário Hermannus Morsink 

 
Ofertas 
Suas ofertas para os trabalhos de Evangelização, Diaconia, AASC, 
IRET, podem ser depositadas na seguinte conta da IER Castrolanda:  
 Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3 

CNPJ 76.111.640/0001-30 
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Agradecimento 

O CACJ agradece a todos que colaboraram com o bazar 

beneficente, doando e ajudando no evento.  

Graças ao empenho de todos o bazar foi um sucesso, 

arrecadando R$19.070,00. Esse valor será empregado 

em consertos no CACJ.  

Que Deus abençoe a todos que colaboraram.  

 

 
 

FLORES NA IGREJA 
 

 

Advento e Natal (29/11, 06, 13, 20 e 25/12) 

Igreja e Lar Eben Haëzer 
         Fam. Jan e Dora Petter, 

Fam. Marcel e Thainá Petter  
Fam. João e Rosane Petter 
Fam. Koob e Elizete Petter 
Fam. Erik e Isabella Petter 
Fam. Rudolf e Rafaela Petter 

 
Dez. 27/12  Fam. Godoi e Elisabeth Noordegraaf 

31/12  Fam. Luciano e Tania Nyssen 

 
Jan. 2021 01/01  Fam. Luciano e Tania Nyssen 

03/01  Sra. Marilda de Oliveira 
     10/01  Fam. Anita Pals 

17/01  Sra. Tea Pandorf 
24/01  Fam. Roelof e Wendelina Petter 
31/01  Fam. John e Veronika Petter 

 
Fev.  07/02  Fam. Marcos e Ana Maria Petter 

14/02  Fam. Fabíola Petter 
21/02  Fam. Mariana Petter Baldissera 
28/02  Fam. Fam. Jan Willibald Petter 
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FELIZ ANIVERSÁRIO!  
 

03/12 Johannes Augusto Strijker 6 
05/12 Doralice Antje Marinho Rabbers 5 
07/12 Daniel Carvalho Petter 10 
27/12 Heitor van den Broek 7 
28/12 Daniel Jacob Lazarine Canani 5 
28/12 Natália Lima Janssen 1 
30/12 Luíza Vitória Moreira 9 

 

10/12 Sra. Wimmy B. Greidanus 80 
11/12 Sra. D. Aricha Schoonhoven Verburg 

 

43 
17/12 Sra. Alie Loman Groenwold 88 
17/12 Sra. Klaasje H. Noordegraaf Bouwman 78 
21/12 Sr. Teunis Groenwold 90 
 
07/01 Luiz Gustavo Salles Rosa 4 
10/01 Luiza Fittkau Bouwman 1 
11/01 Maria Luiza Tomazoni Borg 8 
13/01 Cauã Quirrenbach Boer 7 
17/01 Pedro Cantele Borg 9 
27/01 Helena Petter Damasceno 

 

2 
 

03/01 Sra. Bonny de Boer Treur 76 
08/01 Sr. Frans Borg 70 
11/01 Sr. Roelof Petter 72 
13/01 Sr. Jan Treur 79 
14/01 Sra. Henny Katerberg Kiers 68 
27/01 Sr. Lolke Alfredo Dijkstra 65 
28/01 Sra. Aly H. van Arragon Bösmüller 84 
28/01 Sr. Bernard van Arragon 79 
31/01 Sra. Hilly Rabbers Salomons 87 

 

QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE, 

TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA 

E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA! 
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CONTATOS 
 

Pr. Roberto Verburg    99123-4513 / rcverburg@gmail.com 
 

Pr. Flávio Américo     99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho  99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com 
 

Secr. Catharina Loman   99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com 

 
 

GABINETE PASTORAL  
 

 

Pr. Roberto Verburg     TERÇA-FEIRA, das 14h às 17h30 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho   QUARTA-FEIRA, das 14h às 17h30 
 

Pr. Flávio Américo      SEXTA-FEIRA, das 13h às 16h 
 

Obs. Caso não possa ir à casa do pastor/evangelista ou não possa 
nesse horário, acerte diretamente com quem você quer conversar, o 
local e horário mais apropriados. 

 
 

DIAS DE DESCANSO 
 

Segundas-feiras: Pr. Flávio e Ev. Ezequiel 
Quartas-feiras:    Pr. Roberto 

 
 

Novo site das IERB 
É com alegria que anunciamos o novo site das Igrejas Evangélicas 
Reformadas no Brasil. 
O site foi idealizado para facilitar o acesso às notícias de cada igreja.  
Você também pode conhecer mais sobre os projetos, confissão de fé, 
história e muito mais. Também foram disponibilizados downloads do 
Informe, Cantai, Hinário entre outros.  
Visite a nossa página! 
www.ierb.org.br 
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