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“Então Caifás, que naquele ano era o Grande Sacerdote, disse:
Vocês não sabem nada! Será que não entendem que para vocês é melhor
que morra apenas um homem pelo povo
do que deixar que o país todo seja destruído?”
João 11: 49-50

Um por todos
Aqui encontramos o sumo sacerdote Caifás, que inconscientemente e
involuntariamente fala uma palavra sábia. É como se ele estivesse
profetizando, é como se ele tivesse se transformado num evangelista. A morte
de Jesus beneficia todas as pessoas!
Os líderes espirituais, reunidos, estão preocupados com a crescente
simpatia demonstrada a Jesus. Agora, ele realizou outro milagre em Betânia:
uma pessoa morta, Lázaro, ressuscitou e muitos acreditam em Jesus. Isso não
deve dar certo, pois, logo todos irão acreditar nele e com isso os romanos
deverão intervir. E se isto acontecer os sacerdotes certamente perderão seus
belos cargos! Mas o sumo sacerdote, Caifás, sabe o que fazer.
Caifás, sumo sacerdote no ano em que Jesus foi condenado. Não creio que
ele fosse um sumo sacerdote apenas por aquele ano, porque os sumos
sacerdotes eram nomeados para a vida toda. Mas "naquele ano" era Caifás. E
a sua ponderação, que deu o ímpeto ao julgamento contra Jesus, chama a
nossa atenção nesta reflexão.
Há algo de triunfo sobre o modo como Caifás faz sua observação
orientadora. "Vocês não entendem!" A propósito, ele poderia ter sido um
pouco mais amigável para com seus colegas. "Vocês não sabem nada ...".
Imagine ter que ouvir isso.
Mas a consideração, do ponto de vista de Caifás, é muito correta: "É melhor
que um homem morra pelo povo do que todo o país seja destruído". Não é
assim que funciona? Jonas não fez o mesmo, convencendo os marinheiros de
que ele deve ser jogado no mar? Para preservar as outras pessoas? “Um por
todos” é um lema poderoso e que salva vidas.

Se Jesus for sacrificado até mesmo o imperador de Roma deixaria Jerusalém
em paz, pensou Caifás. Os líderes judeus estão presos num pensamento
politizado e veem Jesus como alguém muito perigoso. Que seu Reino não é
deste mundo, como Ele mesmo diz mais adiante no texto (João 18:36), não faz
sentido para eles.
Pior que é verdade o que Caifás diz, escreve o evangelista João. Mas
diferente do sumo sacerdote que dizer. Inconscientemente e sem querer, ele
pronuncia uma palavra sábia sobre Jesus e aponta Jesus como o Cordeiro que
salvará a vida de todas as pessoas. Como sumo sacerdote naquele momento,
uma profecia é proferida dos seus lábios.
O Senhor Deus dá esta profecia através do seu Espírito a Caifás. Assim como
Deus costumava usar Balaão nos tempos antigos para pronunciar belas
palavras de salvações sobre Israel, agora usa Caifás para dizer palavras que
desvendam o mistério da salvação. Pois "um por todos", é um lema muito
familiar no Evangelho.
Na frase “um por todos”, a palavra “por” tem dois significados: “em vez de”
e “em benefício de”. Caifás quer dizer que: Jesus vai morrer "no lugar de" todo
o povo. Mas o Espírito faz Caifas dizer: Jesus vai morrer "no lugar de" e também
"para o benefício de" todo o povo. Contudo, a morte de Cristo em benefício do
povo vai muito mais além: todos os que confiam n´Ele terão a vida eterna.
Na verdade, é maravilhoso ver a conotação que o Espírito de Deus da às
palavras de Caifás! Não há ódio contra os líderes judeus. Mas antes algo como:
vocês estão tão próximo do mistério da salvação! O mau que vocês desejam, o
Senhor transforma em algo bom.
João também complementa dizendo que o Salvador morreu não em vez de
e em benefício do povo judeu, "mas também para unir os filhos perdidos de
Deus". João anuncia o amor de Deus além das fronteiras. Nós também estamos
envolvidos, incluindo você leitor. Pois nós também somos muitas vezes
resistentes e desconfiados, nossas ações e nossos testemunhos por vezes
revelam a rejeição e a condenação. Mas mesmo através delas Deus realiza seu
plano. Jesus foi inocentemente condenado à morte, para que nós possamos
ser absolvidos ante o julgamento de Deus. A condenação de Jesus é a nossa
absolvição. Imagine só... se Caifás pudesse ter visto isso!
Pr. Roberto Verburg
-2-

CULTOS

Cultos
18/03

9h30
19h30

25/03
9h30

19h30
29/03
19h30

30/03
9h30
01/04
9h30

19h30

Dirigentes
Culto da Missão
Pr. Aldrin Jensen (IER Nova Holanda)
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Jantje Kassies

Ofertas
P

Projetos de
Missão do Sínodo

H

Domingo de Ramos
AASC: CACJ
Pr. Roberto Verburg
P
CDC e PROSAR
Partic. Coral Inf.Juv. Mensageiros (Congreg. São José)
Leitura: Willem Strijker
Pr. Alexander Busch
P
Leitura: Albert J. Strijker
Quinta-feira da Paixão
Pr. Roberto Verburg
Culto com Santa Ceia
Leitura: Andrea Smilewski
Sexta-feira Santa
Pr. Alexander Busch
Leitura: Arletta Salomons
Domingo de Páscoa
Pr. Roberto Verburg
Participação do Coral Hosanna
Leitura: Celina Loman
Pr. Alexander Busch
Leitura: Christa Bouwman

P

Diaconia

P/h

P/h

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

P

08/04

9h30
19h30

Pr. Kleber Machado
Ev. Ezequiel de Carvalho

P
P

Evangelização

15/04

9h30

Pr. Alexander Busch
Leitura: Debora Noordegraaf
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Jantje Morsink

P

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Alexander Busch
Leitura: Denielly de Boer

P
P

19h30
22/04

9h30
19h30

04/04

19h

H
Evangelização

Preparação para Estudo Bíblico com Pr. Roberto Verburg
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DO CONSELHO

“E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e
cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive
unido com Deus, e Deus vive unido com ele.” 1 João 4:16
O amor de Deus nos capacita a amar os nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Ensinamos, encorajamos e repreendemos. Choramos e nos alegramos.
O amor que damos é gentil, atencioso e solidário. Aprendemos com Jesus
que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Amar aos outros, em
algumas situações, pode ser desafiador, mas com o amor que Deus nos
concedeu, é possível. Um excelente plano para viver o nosso dia a dia
como cristãos é: receber amor, amar e compartilhar o amor de Deus
continuamente.

Agradecemos a Deus pelos cultos realizados, em especial pela celebração da
Santa Ceia; pela mensagem trazida da Dra. Marilda de Oliveira, orientadora dos
alunos de mestrado e doutorado em teologia, na África do Sul. As aulas de
Escola Dominical tiveram seu início e as crianças do 3° ano receberam uma
Bíblia. A Escola Evangélica também iniciou suas atividades pedindo a benção
de Deus num culto de Início do Ano Letivo. No começo do mês os jovens
puderam estar em Arapoti para o Encontrão dos Jovens das IERB e no final do
mês tiveram um encontro iniciando as atividades do ano com uma noite do
Hamburger. Todas as turmas de catecismo tiveram seu início no mês que
passou, e um intensivo de Profissão de Fé foi realizado para pessoas que não
podem acompanhar o curso no decorrer do ano. O Conselho também esteve
reunido para debater sobre o tema do ano “Crescendo na Fé”, nesse mesmo dia
as professoras da Escola Dominical e líderes dos Club’s puderam participar de
um curso oferecido pelo DM (Departamento da Missão) aqui na Castrolanda
pela professora Zuleide. Pastor Roberto, junto com Aricha iniciaram um novo
curso “Preparação para o Casamento”.
Em nossas orações lembremos dos irmãos e irmãs que passam por alguma
dificuldade, que estão em tratamento ou estão se recuperando de uma doença ou
cirurgia, lembramos em especial das irmãs Willy Salomons e Tina Wolters, que
passaram algum tempo hospitalizadas, oremos também pela irmã Krimilde
Fuchs e pelo irmão Roelof Rabbers. Que, com o início de muitas atividades,
lembremos de orar pelas comissões e departamentos da nossa igreja, que Deus
esteja abençoando cada pessoa que se dispôs a dedicar um tempo para a obra de
Deus.
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COMUNIDADE

O Lar Eben Haëzer agradece pela
oferta de R$ 5.444,00 do dia DMO.
Aproveitamos
também
para
agradecer a todos que colaboraram,
financeiramente ou voluntariamente,
durante o ano de 2017. Esperamos
que a ajuda continue em 2018!
Diretoria do Lar

+

no Lar Eben Haëzer

* 29/03 às 9h30 = CAFÉ+catecismo – Tema: “PASEN”
 26/04, 28/06 e 26/07 às 15h = CHÁ+catecismo

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer:
13 de abril às 15h.
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CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Março

Abril

20/03
22/03
27/03
29/03
03/04
05/04
10/04
12/04
17/04
19/04
24/04
26/04

Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira

(09h30 - 10h30)

Anita Pals e Alida Borg
Aly Bösmüller e Annie Groenwold
Corrie van Santen e Claudia v/d Riet
Geesje Loman e Gea Groenwold
Geke Kassies e Geertje Salomons
Hennie Kiers e Henrietta Rabbers
Jan e Bonny Treur
Janneke v/d Riet e Henriette Morsink
Janny van Arragon e Ina Nienhuys
Jantje Morsink e Christina Rabbers
Klaasje Bouwman e Tina Wolters
Olga Nouhuys e Antje Rabbers

FLORES NA IGREJA
Março

Abril

18/03
25/03
29 e 30/03
01/04
08/04
15/04
22/04
29/04

Fam. Ben van Arragon
Fam. Adelina de Azevedo
Sra. Janny van Arragon
Fam. Geraldo van Arragon
Fam. Harrie Barkema
Fam. Rein Barkema
Fam. Albert Barkema
Fam. Reinder Barkema Neto

OPPAS
MARÇO

18/mar
25/mar

Catharina de Jager, Mariana Strijker
Douglas de Farias
Johanna Farias, Emmelyn van den Broek
Ana Carolina Noordegraaf e Mirella Soschinske

ABRIL

01/abr
08/abr
15/abr
22/abr
29/abr

Ariana van Arragon, Thainá Petter
Camila Bösmüller
Karine Rabbers, Camilla Silveira
Milena Bösmüller e Rafaela Bösmüller
Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Christiane Dijkstra
Alice Strijker, Mariana Baldissera
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
Valéria Camargo, Catharina de Jager
Mariana Akimoto e Rayane Petter
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
18/03
20/03
29/03
30/03
31/03
05/04
11/04
16/03
18/03
20/03
26/03
04/04
07/04

Enzo Contente Boer
Lucas Emanuel Rabbers
Johanna Luise Janzen
Giovanna Nathalia Leffers
Frederick te Vaarwerk
Carolina de Jager Camargo
Maria Fernanda Groenwold
Sra. Manny Kassies de Jager
Sra. Emma C. Los Husch
Sra. Jantje Borg Morsink
Sra. Netta Strijker Deen
Sra. Geesje Noordegraaf Loman
Sr. Jan Jitze Salomons

4
1
1
5
1
2
1
75
79
74
76
78
68

QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE, TE GUIE E
TE ILUMINE NESTE DIA E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA!

SECRETARIA
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/04/18.
Atendimento: Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
Site: castrolanda.ierb.org.br

CONTATOS:
Pr. Alexander Busch: 3234-1125 / 99147-1968 / alexanderrobertobusch@gmail.com
Pr. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / rcverburg@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Zelador Luiz: 98859-4471 / 99926-2608

DIA DE DESCANSO
Segundas-feiras:
Pr. Alexander e Ev. Ezequiel
Quartas-feiras:
Pr. Roberto
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CONVITES
para todos que gostam de música!
Para as crianças do 2º ao 5º ano:
participem do Grupo Musical Infantil,
que está sob regência da Kelly.
Os ensaios são nas quartas-feiras
das 15h30 às 16h30 na Igreja.

Jovens do 6º ao 9º ano
participem do Grupo Musical Kyrios.
Este grupo tem como objetivo louvar a Deus
através da música na IER
e em outras participações quando convidados.
Os ensaios são toda sexta-feira das 18h30 às 20h.
Todos são bem-vindos!
O GRUPO DE LOUVOR
está de portas abertas
para receber novos integrantes,
quer com vozes e/ou instrumentos.
Ensaios todas as sextas das 17h às 18h30.
Interessados entrar em contato com:
Luciano (98808-2997) ou Henriette (98406-2446)
CORAL HOSANNA
Gosta de cantar? Participe do nosso coral!
Ensaios todas as segunda-feiras,
às 20h na Igreja.
Todos bem-vindos!!
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