CORDEIRO E PASTOR
Deus disse a Abraão para que este sacrificasse o Filho
da Promessa, Isaque. YHWH prometeu essa criança, esse
herdeiro, e, depois de algo em torno de 25 anos, cumpriu o
prometido entregando ao idoso casal Abraão e Sara essa alegria.
Passado um tempo, Deus então pediu Isaque em sacrifício. Deus não pedia aos crentes (que sempre existiram antes
de Abraão e continuaram existindo depois dele) que sacrificassem pessoas. Mas pediu a esse patriarca.
A cena de Abraão levando o jovem Isaque (talvez um
adolescente) para matá-lo é muito triste (Gn 22.1-19). Um
dos momentos mais dramáticos foi quando Isaque percebeu
que tinha tudo para o sacrifício, exceto o que seria sacrificado
em holocausto – holocausto significa sacrifício completamente queimado no altar, não sobrando nada do animal para
quem leva o sacrifício.
Abrão respondeu a Isaque: “Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho” (Gn 22.8). Então,
quando o pai estava para matar o filho, um anjo apareceu e
disse: “’Não toque no rapaz’ [...]. ‘Não lhe faça nada. Agora sei
que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu
único filho’” (Gn 22.12).
Então Deus providenciou o animal para o sacrifício,
um carneiro já com chifres. Não um adolescente, mas um
adulto. Então, “Abraão deu àquele lugar o nome de ‘O SENHOR Proverá’” (Gn 22.13-14).
Vamos dar um salto no tempo. Seguindo a sequência
dos patriarcas do povo de Deus, temos Abraão – Isaque –
Jacó (chamado de Israel) – 12 tribos de Israel e os levitas. O
povo, já no livro chamado Êxodo, estava sofrendo como escravos no Egito. Deus levantou Moisés e enviou 10 pragas
sobre Faraó e seu povo. Na última praga, teve-se a primeira
Páscoa.
Deus avisou que, à noite, na última noite de escravidão do povo de Deus no Egito, um anjo da morte passaria
sobre essa terra e mataria todos os primogênitos, os primeiros filhos de cada casal.
Para que isso não acontecesse com o povo de Deus,
cada israelita teria que fazer o seguinte: “separar um cordeiro
ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. [...] O
animal escolhido será macho de um ano, sem defeito” (Êx 12.
2 e 5). Depois, as casas israelitas deveriam ser marcadas para que o anjo da morte “pulasse” aquele lar e ali não morresse o primogênito. É esse o sentido da palavra “Páscoa”,
“pular”.
Diferentemente do holocausto, no sacrifício pascoal,
parte do animal era queimada, parte era transformada em re-

feição. A ideia era de que o povo de Deus estava participando
da mesa com Deus. Outro detalhe interessante é que os ossos do cordeiro/cabrito não podiam ser quebrados.
Por causa da Páscoa e do livramento dos primogênitos israelitas, todos os primeiros filhos machos de Israel pertenciam a Deus. Não era para sacrificar essas crianças, mas,
no lugar delas, era sacrificado um cordeiro. Isso era chamado
de “resgate”, pois alguém dava a vida no lugar desses meninos.
Depois, uma das tribos de Israel, os levitas, foram
separados como dedicados a Deus e ao culto a Ele no lugar
dos primogênitos de Israel. Isso não acabou com os sacrifícios de resgate dos primogênitos, mas fez dessas famílias
pessoas ligadas ao sacerdócio.
Dava para escrever muito mais sobre cordeiros e
primogênitos, mas não posso me estender muito aqui. Você
já percebeu onde, ou melhor, em quem quero chegar? Jesus!
Cristo é o “cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo” (Jo 1.29). Ele é o cumprimento perfeito da profecia
de Abraão: “Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho”. Jesus é o Único Filho de Deus e não foi
poupado (como Isaque foi e os primogênitos dos israelitas
foram) para que nós possamos ser dedicados a Deus como
filhos adotivos, possamos ser resgatados. Diferentemente
dos levitas, hoje devemos servir a Deus como sacrifícios vivos.
Nosso Salvador “foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não
abriu a sua boca” (At 8.32). Jesus é nossa Páscoa, a definitiva Páscoa: “Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado” (1Co 5.7). Assim como no sacrifício do cordeiro pascoal,
dEle não foi quebrado nenhum osso (Jo 19.34-37). Ele era
“como [...] um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo” (1Pe 1.19-20).
Jesus disse, na última noite de Páscoa (quinta-feira)
que celebrou com seus discípulos antes de morrer, que derramaria o próprio sangue para vivermos na Nova Aliança, por
meio da qual somos aceitos plenamente como filhos de Deus.
Quando participamos da Santa Ceia, participamos de uma
refeição pascoal, na Páscoa da Nova Aliança. Ele foi completamente entregue e uma vez por todas, mas nós participamos
simbolicamente do seu sacrifício na Santa Comunhão.
É importante entender que a Páscoa era uma festa de
mais de um dia, então, no domingo, Cristo ressuscitou ainda
durante a festa de Páscoa. Por isso podemos dizer que todo
domingo é Páscoa, pois celebramos especialmente nesse dia,
o dia do Senhor, nossa libertação do pecado, da culpa e da

condenação. Celebramos e somos fortalecido no nosso êxodo para a Terra Prometida.
Mas não pense que esse Cordeiro segue morto. Não! Ele vive e reina lá do
Trono Eterno (Ap 5.1-14). Assim como aconteceu com Isaque e com os primogênitos
de Israel, temos vida, afinal, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro,
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“Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede.
Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador,
pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu Pastor;
ele os guiará às fontes de água viva.
E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima” (Ap 7.16-17).
Pr. Flávio Américo D. de Carvalho
DO CONSELHO
Rol de Membros
Batizados no domingo 13 de março: Augusto, filho de Lucas e Valéria Leffers, Leonardo filho de
Angelo e Talissa Teodoroski e Beatriz filha de Leonardo Damasceno e Ana Priscila Petter.
- A Kelly Cristina Gerhmann gostaria de cursar o Programa de Formação Missionária no Centro
Evangélico de Missões CEM e, para tal, solicita apoio financeiro à IER Castrolanda. O Conselho
cede uma bolsa de estudo por um ano no curso e parte da sua manutenção no CEM na cidade de
Viçosa em Minas Gerais, com início no mês de março 2022.
- O Conselho apresentou, dia 23/03, junto com os Deptº de Evangelização e Deptº de Educação
Cristã, a ideia de um anteprojeto a ser desenvolvido para formar na cidade de Castro uma Congregação da IER Castrolanda.
- O Pr. Rorgers Pianaro, candidato a pastor na IER Castrolanda, e a sua família visitaram a nossa
comunidade no período de 1 a 5 de abril, conhecendo aula de catecismo, clubs, esteve reunido
com o Conselho, dirigiu o culto matutino de domingo, proferiu uma palestra sobre a “Ansiedade e
Família” e visitou o Lar Eben Haëzer. O culto e a palestra estão disponíveis no YouTube da IERC.
- Na sexta-feira dia 08/04 a Comissão de Chamado convida a comunidade para conversamos e
dar mais informações sobre o candidato Pr. Rorgers Pianaro, às 20h no Shalom.
- Assembleia para definir a contratação do candidato Pr. Rorgers Henry Pianaro como pastor na
IER Castrolanda será realizada no domingo dia 24/04, no templo, após o culto matutino.
- A Igreja tem disponibilidade de fones de ouvido para pessoas que tem problemas de audição e
dificuldade em escutar o sermão, solicitem aos diáconos o uso destes aparelhos para o seu conforto.
- Voluntários com visão evangelística interessados que o Projeto Castro frutifique, venham compor a comissão juntamente com o Conselho, inscreva-se através do WhatsApp ao secretário (41)
99956-5688.
- Quarta-feira dia 13/04 haverá culto de Páscoa com os alunos da Escola Evangélica às 8h.
- Cultos especiais: Domingo de Ramos 10/04, na Quinta-feira Santa 14/04 às 19h30 culto com a
celebração da Santa Ceia, na Sexta-Feira Santa 15/04 Paixão de Cristo culto às 9h30.
- Com alegria anunciamos que poderemos nos reunir novamente, queremos convidar todos para
o Dia da Comunidade no Domingo de Ação de Graças, dia 1º de maio.
Secretário Hermannus Morsink
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9h30 Pr. Rorgers Henry Pianaro
19h30 Pr. Flávio Américo
Domingo de Ramos
9h30 Pra. Marilda de Oliveira
19h30 Pr. Flávio Américo
Quinta-feira da Paixão
19h30 Culto com Santa Ceia
Pra. Marilda de Oliveira
Sexta-feira Santa
9h30 Pr. Flávio Américo
PÁSCOA
9h30 Pr. Flávio Américo
19h30 Pr. João Los
9h30 Pr. Francisco Higino
19h30 Pra. Marilda de Oliveira
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Sua oferta pode ser
depositada na seguinte conta da
IERC:
Sicredi 748
Ag. 0730 c/c 28964-3
Chave PIX: CNPJ
76.111.640/0001-30

ANIVERSÁRIOS
Que Deus te proteja, te abençoe, te
guie e ilumine neste dia e em todos os
dias da tua vida!
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Sra. Geesje Noordegraaf Loman
Sr. Jan Jitze Salomons
Sr. Arie Boer
Sra. Geke W. Kiers Kassies
Sra. Janny Strijker de Jager
Sr. Reinder J. Fokkema
Sra. Ina J. Vis Nienhuys
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Carolina de Jager Camargo
Lucas Albert Wolters
Berenice Angel Marinho Rabbers
Maria Fernanda Groenwold
Luis Guilherme te Vaarwerk
Laura Baldissera Bouwman
Daniel Mateus de Farias
Arthur Silva Janssen
Melissa Terezinha Petter
Angelo Sawatzky Petter
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ABRIL
Fam. Gerrit e Gerda van Arragon
Fam. Ben e Hilda van Arragon
Sra. Joana van Arragon
Sra. Joana van Arragon
Fam. Geraldo e Ariana van Arragon
Fam. Adelina de Azevedo
MAIO
Bairro Capão Alto
Sra. Truus Barkema
Fam. Albert e Soraia Barkema
Fam. Reinder e Maria Luiza Barkema
Fam. Mauricio Barkema
Fam. Gerrit e Menna v/d Beld

