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MENSAGEM
 

CCOOMM  OOSS  AANNJJOOSS,,  AADDOORREEMMOOSS  
Você já viu em alguma cena natalina um anjo de aparência aterradora? Eu também 

não. Eles geralmente são crianças fofinhas, belas mulheres ou então homens com 
aparência bastante efeminada. O mesmo acontece com os anjos das árvores e dos 
cartões de Natal. Mas isto não está certo. 

Biblicamente falando, os anjos são criaturas atemorizantes. Não porque sejam feios, 
mas por causa da sublimidade de um encontro com um ser celestial. A resposta 
humana mais comum, ao longo da Bíblia, para tal encontro é medo. Quase todos os 
episódios resultaram nos seres humanos se prostrando diante do visitante. Assim, 
ouvimos com frequência o refrão: “Não temas”. No Apocalipse, a cena fica ainda mais 
assustadora, uma vez que os anjos que trazem a ira de Deus esperam ser despachados. 
Claramente, os anjos não devem ser subestimados. 

Este foi o caso quando um grupo de anjos visitou alguns pastores que cuidavam de 
seus rebanhos na noite do nascimento de Jesus. Aqueles pastores “ficaram tomados de 
grande temor”. O anjo lhes disse: “Não temais”. E aqueles mensageiros de Deus 
trouxeram a mais maravilhosa mensagem. O Cristo, o Messias, havia nascido naquele 
dia (Lc 2.8-14). 

A atitude dos anjos, os próprios mensageiros das boas novas, é propícia nesta época 
natalina. Ao trazerem a mensagem, eles adoraram (Lc 2.14). 

Eles adoraram a Deus pelo que Deus É. “Glória a Deus”, exclamaram, “nas maiores 
alturas”. Ele não é qualquer “deusinho” que se tira do armário uma vez ao ano. Ele é 
Deus nas alturas. O Deus Criador! Ele é o único Deus verdadeiro e digno de nossa 
adoração (v. 14a). 

Eles adoraram a Deus pelo que Ele FAZ. Deus realizou algo maravilhoso: ao invés de 
nos abandonar em nossos pecados, ele enviou o seu Filho e, com ele, “paz na terra 
entre os homens”. A paz proclamada não é paz política, como alguns desejam, mas a 
paz firmada entre pecadores rebeldes e seu Rei Justo (Lc 2. 14b). 

Eles adoraram a Deus pelo seu AMOR. Deus não tinha que enviar o seu Filho. Ele 
teria o direito de acabar com tudo e começar tudo de novo. Mas não o quis. Deus agiu 
com misericórdia para salvar. E o fez porque esta é a sua vontade: enviar o seu Filho 
para salvar “os homens, a quem ele quer bem” (Lc 2.14c). 

A resposta à história do Natal, com seus anjos, não é “oh, que gracinha”, mas sim 
“oh, quão gracioso”! No Natal, podemos nos juntar aos anjos, grandes e valorosas 
criaturas de Deus, em adoração, levantando as nossas vozes a Deus em gratidão. 

Com os anjos, adoremos a Deus neste Natal e em todos os dias de nossa vida: 
“Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer 
bem”! 

Peter Beck 
http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/birth-of-jesus-christ/why-the-angels-worshiped-at-christmas-11597144.html trad. e adap. por P. Albrecht 

http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/birth-of-jesus-christ/why-the-angels-worshiped-at-christmas-11597144.html


LEITURAS BÍBLICAS NOS CULTOS 
 

DIA HINOS SALMO 1ª LEITURA 2ª LEITURA EVANGELHO 

02 LS Sl 25.1-10 Jr 33.14-16 1 Ts 3.9-13 Lc 19.28-40 

09 Projetor Sl 66.1-12 Ml 3.1-7b Fp 1.2-11 Lc 3.1-14 

16 HL Sl 85 Sf 3.14-20 Fp 4.4-7 Lc 7.18-28 

23 Projetor Sl 80.1-7 Mq 5.2-5a Hb 10.5-10 Lc 1.39-45 

25 Projetor Sl 2 Is 52.7-10 Hb 1.1-6 Jo 1.1-14 

HL = Hinário Luterano | LS = Louvai ao Senhor 

RELATÓRIO FINANCEIRO RESUMIDO 
 

OUTUBRO 2012 

ENTRADAS SAÍDAS 
Saldo inicial 2.147,37 Subsistência e encargos 3.036,40 

Ofertas de prato 498,00 Contribuições IELB e DICO 0,00 

Contribuições mensais 2.640,00 Água, luz e telefone 405,72 

Ofertas especiais 1.100,00 Escritório e Combustível 333,56 

Repasse CELCPT – Portão 933,00 Empréstimo IELB 120,00 

Ofertas – Boa Vista 88,00 Patrimônio 208,60 

Reembolsos 382,24 Seguro do carro 275,02 

Outras entradas 352,00 Outras saídas 664,24 

Eventos 3.734,00   

Total R$ 9.727,24 Total R$ 5.043,54 

Saldo final R$ 6.831,07   

CEL CRISTO PARA TODOS – PORTÃO 
 

ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA: Após o culto 
do dia 08 teremos assembleia 
extraordinário dos membros 
sobre a construção da igreja. É a 
hora de dar sua opinião! 

PROGRAMA DE NATAL: A 
apresentação natalina deste ano 
será no dia 22, as 19h. Traga sua 
família! Convide seus amigos! 
Após o programa, vamos 
confraternizar, traga um petisco 
ou refrigerante e participe! 



CEL SS. TRINDADE – SCHARLAU – SÃO LEOPOLDO 
 

FALECIMENTO: Com profunda tristeza comunicamos o trágico falecimento do sr. 
Armin Grams ocorrido em 10/10. Deixa enlutados sua esposa Silvana e os filhos 
Guilherme e Natália. Que Deus os console com a mensagem da ressurreição dos 
mortos. Lembrem que são “bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no 
Senhor” (Ap 14.10). 

NATAL 1: Os Ensaios de Natal estão acontecendo da seguinte maneira: 
 Crianças: durante os cultos nos domingos, na Escola Dominical. 
 Jovens: aos sábados de tarde, as 16h. 

NATAL 2: A apresentação do Programa de Natal será no dia 23, domingo a noite, as 
20h (não teremos culto pela manhã). Venha participar com sua família! Convide 
também amigos para juntos comemorarmos o maior sentido do Natal! 

NATAL 3: O Culto de Natal será no dia 25, terça-feira, as 09h. 
 

DIA RECEPÇÃO FLORES MÚSICA 
AUXILIAR 
 NA CEIA 

ESCOLA 
DOMINICAL 

02 Miro e Marisete 
Coroa de 
Advento 

Est. Raul Pagung Edmar Horbach Ensaio 

09 Darci e Scheila 
Coroa de 
Advento 

Lucas Linden Juarez Zanatta Ensaio 

16 Léo e Valda 
Coroa de 
Advento 

Lucas Linden 
Prof. Gerson 

Linden 
Ensaio 

23 Edmar e Elvira 
Coroa de 
Advento 

Prof. Gerson 
Linden 

– Apresentação 

25 Juarez e Marisa 
Coroa de 
Advento 

Lucas Linden Juarez Zanatta – 

SEMINÁRIO CONCÓRDIA 
 

FORMATURA: A cerimônia de formatura dos novos candidatos ao ministério 
pastoral da IELB será no dia 08, as 19h, no auditório do Centro Educacional Concórdia. 

ESTÁGIO: O estudante Raul Pagung que durante 2012 realizou seu pré-estágio 
conosco, fará o seu estágio ministerial em 2013 em Marechal Cândido Rondon, Paraná. 
Desejamos a bênção de Deus sobre a próxima etapa em sua formação pastoral! 

 

 

APOIO 
 

JB MOTOS 
Rua Campo Bom, 114 – Campina – SL 

9898 9759 

 ielbscharlau.wordpress.com      /ielbscharlau      @ielbscharlau 


