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Os Extremos
Norte e sul são dois extremos naturais e geográficos que indicam direções opostas. Mas rico e
pobre, são outros de natureza social. Bem e mal ou luz e trevas são também outros extremos e estes
de natureza ética-moral.
Em todos os casos, o que é comum entre eles, é ser extremamente difícil fazê-los convergir ou
reconciliar. Apesar disso, sempre houve na história humana, tentativa de fazer com que o mal fosse
visto como bem ou trevas fossem aceites como luz.
Existe um dizer popular característico desta tentativa: “... juntar o útil ao agradável”. Isto
significa fazer uma coisa útil ou importante tirando prazer disso. É uma fala popular que
aparentemente é simples e inocente. Mas, popularmente sabe-se que: “... o que é bom sempre
demora a chegar, pois o que fácil vem também fácil vai”. Ou como diz o sociólogo Zygmunt
Bauman quando fala desta sociedade líquida do “quero–tenho”, onde os vínculos são mais
frágeis do que nunca e na qual a necessidade do imediatismo nos impede a tolerar a frustração e,
inclusive, de postergar certas recompensas para obter melhores benefícios. Pois as coisas úteis só
chegam na vida da gente, com esforço e muitas vezes com sacrifícios.
O famoso rei de Israel, Davi, tentou reconciliar os extremos. Depois de ter pecado deitando-se com
a mulher de seu súbdito-servo e soldado Urias, (2 Samuel 11: 1-5). Quis e tentou que o seu pecado
não fosse conhecido, trazendo Urias da guerra e dando lhe presentes e mandando-o ir à sua casa.
Isso, para que o seu pecado da gravidez de Bate-Seba fosse atribuído a Urias por ele ser o legítimo
esposo. (2 Samuel 11:6-21)
Não fora Deus que mandou o profeta Natan, para confrontá-lo com aquela parábola do banquete do
rico, provavelmente nunca se teria sabido deste mal. Davi teria conseguido que dois males
cobrissem um mal. (Dois males não cobrem um mal, assim como dois males não fazem um bem).
FAXM
De olho na Igreja
Saudamos os leitores deste informativo e a todos que participarão dos cultos neste domingo.
Desejamos a todos a paz de Cristo.
O pregador no culto matutino será o pr. Elton Luithardt, da IER de Arapoti. O pastor Elton,
juntamente com um presbítero de Itararé, estarão entre nós para cumprir o programa de visitação
Eclesiástica, proposto pelo Sínodo.
O culto vespertino, em português, será oficiado pelo pr. Roberto Verburg.
Em nossas orações incluiremos:
- A família Seifarth, pelo falecimento de Thea Seifarth ocorrido na última segunda feira.
- Flávio Laroca, pai da nossa irmã Lidiane Meytre. Está internado há algumas semanas.
- A irmã Wilma de Geus, que está doente. Ela esteve internada no hospital e agora está em casa no
Lar Aurora.
- Nossos irmãos e irmãs que estão doentes e/ou em tratamento.
Nascimento
No dia 14 de junho nasceu a EMÍLIA STANKE, filha de Gilberto e Roberta e neta do Pr. Geraldo e
dona Hila. Nossos parabéns aos pais e avós e lhes desejamos as ricas bênçãos de Deus!
Convite Dia das Igrejas

A IER Carambeí-Colônia convida você e sua família para o Dia das Igrejas que acontecerá no dia
01 julho de 2017, com início às 9h nas dependências da IER Carambeí-Colônia.
Programação:
9h
Café – Elim
9h45 Abertura, Louvor, Reflexão, Coleta e Separação dos Grupos (Igreja)
Tema: Ontem e hoje, a mesma fé
- da Reforma aos dias atuais 10h15 Palestra em Português – Pr. Libório Kissmann
Palestra em Holandês – Pr. Roberto Verburg
Estudo e atividade com os adolescentes e jovens – Pr. João Los e Pr. Hermes Kohn
Encontro para as crianças de 3 a 11 anos – Escola Dominical
Crechinha
12h15 Almoço
Encerramento
Pedimos a gentileza de confirmar sua presença até o dia 26 de junho com a Roselin,
roselindebest@gmail.com, (42)3231-1256 ou (42)3231-4392.
Favor informar a idade das crianças que irão participar, para organização da Crechinha e Escola
Dominical.
Yard Sale 2017
O valor arrecadado para a AASEC nesta edição do Yard Sale foi de R$ 21.207,03. Estamos muito
gratos por esta benção do Senhor e queremos agradecer a todos os voluntários, compradores,
vendedores, doadores, atletas e equipe de entretenimento. Cada um de vocês foi importante nesta
conquista porque dependemos de todos para o êxito do evento. Mantenhamos este bom ânimo para
as próximas edições.
AASEC e comissão organizadora
Pedido Esco-lar
Pedimos a doação de materiais de construção em geral e móveis para uma família da Esco-Lar. Eles
moram em uma casa bem precária e com esta chuva precisam sair com urgência, pois a casa oferece
risco. Ganharam um lote da prefeitura, mas sem previsão de construção da casa. Muito Obrigado!
Leituras bíblicas
18/06 M Marianne Dijkstra
18/06 N Roselin de Best
25/06 M Joemar Schelesky
Crechinha
18/06 Nathalia, Roberta, Mariana, Tafny
25/06 Paula, Stefany, Elaine, Julia
Flores na igreja
18/06 Eliane de Geus
25/06 Marilene Eikelenboom
Plantões do conselho
1º (igreja) – Leo Aardoom
2º (estudo bíblico) – Pleun Voorsluys
3º (San Martin) – Geraldo Slob
4º (Ponta Grossa) – Fritz Nolte
5º (Recepção) – Paulo Los
Secretaria da igreja

Nesta semana aberta de segunda a sexta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

18/06
Culto em Port. – Pr. Elton Luithardt
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Estudo Bíblico em San Martin - Ev. Fernando Mavundza
Culto em Port. – Pr. Roberto Verburg
Culto em San Martin – Pr. Elton Luithardt
Coleta: Seminário Concórdia
Segunda-feira 19/06
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 20/06
13h30
Catecismos – 7º ao 9º ano
Quarta-feira 21/06
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 22/06
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíbl. Port. - Elim
Sábado
24/06
19h
Catecismo
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
25/06
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. com participação do bairro 8 – Pr. Roberto Verburg
Coleta: Igreja
Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909
Pr. Roberto Verburg -  - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 8408.8182
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

