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Então Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém
quiser acompanhar-Me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me”. (Mateus 16: 24)
Segundo Calvino há três aspectos no seguir a Jesus:
1. Despreocupação
Despreocupação é uma atitude de fé: Deus cuida e provê! Diante de Deus cabe a nós humildade e
modéstia. Não há lugar para indiferença. Podemos confiar no nosso Deus cuidador com o coração
tranquilo. Seja grato na prosperidade, paciencioso nas adversidades e despreocupado para o futuro.
Os cristãos não estão livres de medo e preocupação, mas justamente por causa disso, a sua
confiança não é paralisada, mas se aprofunda. Nossa maior felicidade, afinal, é o conhecimento do
Pai carinhoso.
2. Paciência
Paciência não é resignação, mas perseverança.
Um cristão deve ser equipado para a prática da vida com o Senhor Jesus. Ele deve aprender a
carregar a cruz. A cruz é colocada nos nossos ombros por Cristo. Assim Ele nos faz participar da
sua comunhão.
Carregar a cruz pode ocorrer em perseguição por causa da fé, mas também em necessidades como
pobreza, doença, perda e luto. Carregar a cruz acontece porque Deus o quer. Isso não é
arbitrariedade, mas preferência. O sofrimento é uma prova do amor eletivo de Deus. As feridas que
ganhamos durante a caminhada não são nada além de cicatrizes do Crucificado e marcas da nossa
filiação de Deus. Carregar a cruz é uma provação e uma purificação da fé. A fé sabe que nada foge
do controle de Deus e que a Sua promessa também é cumprida pelo oposto. Deus às vezes nos dá
remédios amargos para tomar. Mas estes são remédios que recebemos das mãos do Médico celeste.
A cruz não nos empurra para baixo, mas nos empurra para a pátria que nos espera.
3. Desejo
Em Calvino o desejo do céu está junto com a noção de ser um estrangeiro na terra. Ele fala de um
'desprezo da vida presente'. Comparado com a herança celeste, todo o esplendor deste mundo é
rejeitável. Nossa vida terrena é só provisória. Aqui nós já recebemos uma antecipação da vida
celeste. Se o céu é nossa pátria, que é a terra a não ser um lugar de exílio?
Enquanto isso nós podemos desfrutar das bênçãos terrenais, que Deus nos dá. A reflexão sobre a
vida futura não é só para manter um momento de meditação, mas mais um estado de espírito: é a
orientação para a vida completa no objetivo futuro: a glória celestial!
João Calvino

De olho na Igreja
Prezados leitores deste informativo. O salmo 122.1 nos diz assim: “Alegrei-me com os que me
disseram: Vamos à casa do SENHOR”! Que esta mesma alegria também esteja presente na nossa
vida ao poder ir para a casa de Deus nessa manhã.

O culto matutino será dirigido pelo pr. Roberto e os textos para a mensagem são: Ezequiel 37.15-28
e Efésios 2.11-22. Após o culto teremos um momento de confraternização para nos despedir do pr.
Roberto e sua família.
O culto vespertino também será dirigido pelo pr. Roberto. Os textos para a mensagem são: Ezequiel
47.8-12; João 7.37-39 e Apocalipse 22.1-2.
Orações
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar dos seguintes pontos:
- a família Khouzam que está enlutada devido ao falecimento do Riad Khouzam;
- a família Meytre enlutada pelo falecimento de Flavio Laroca, pai da Lidiane Meytre;
- os enfermos em tratamento: Marcos de Geus, Rosina Biersteker, Tiago de Geus e Willem
Dijkinga.
ATENÇÃO – Lar e Residencial Aurora
A Diretoria do Residencial Aurora informa que dentro de alguns dias haverá um portão que dará
acesso ao Condomínio. Para a segurança dos moradores, ele estará fechado à noite. Recomendamos
que numa eventual visita, nesse horário, os moradores sejam informados via celular. Eles poderão
abrir o portão. Essa informação também diz respeito aos visitantes do Lar Aurora.
Forno Elétrico para a IER San Martin.
A comissão San Martin vem informar que estão sendo realizados trabalhos quinzenais com crianças
naquela localidade. Em todos os encontros são oferecidos lanches para as crianças. (Em média 20).
Isso nos alegra muito e agradecemos a Deus pela oportunidade de servir. No entanto, se faz
necessário um forno elétrico para assar os bolos que são oferecidos no lanche.
Se você deseja participar desse projeto ofertando, entre em contato com o presbítero Roberto
Verschoor. (42) 99161 2531 ou 3231.5157. Continuem orando pelos projetos missionários.
Leituras bíblicas
02/07 M Ellen Dijkinga
02/07 N Nelly Jacobi
09/07 M Henrique Harms
09/07 N Bauke Dijkstra
16/07 M Murilo Stanke
16/07 N Antje Jacobi
23/07 M Minnie Boer
23/07 N Paula Zijlstra
30/07 M Roselin de Best
30/07 N Kewin Harms
Crechinha
02/07 Sara, Ana, Karine, Nadinny
09/07 Lorayne, Silvana, Giovanna, Carina
16/07 Valdirene, Sheila, Camila, Renata S.
23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam
30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra
Flores na igreja
02/07 Marijke Los
09/07 Denise Los
16/07 Willemke de Geus
23/07 Audrey Gomes
30/07 Barbara van Santen

Plantões do conselho
1º (igreja) – Wilfred de Boer
2º (estudo bíblico) – Roberto Verschoor
3º (San Martin) – Leo Aardoom
4º (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys
5º (Recepção) – Geraldo Slob
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quinta-feira das 13h30 às 16h30. Sexta aberta das 8 às 11h.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

02/07
Culto em Port. – Pr. Roberto Verburg
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Est. Bíbl. em San Martin - Ev. Fernando Mavundza
Culto em Hol. - Pr. Roberto Verburg
Est. Bíbl. em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin - Ev. Fernando Mavundza
Coleta: Igreja
Segunda-feira 03/07
19h30
Reunião Conselho
Quarta-feira 05/07
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 06/07
19h
Reunião de oração
Domingo
09/07
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Ev. Ezequiel de Carvalho
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

