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Glorificar a Deus
A glorificação a Deus é um dever de todos os que têm temor e tremor a Deus. E o temor a Deus
exige obediência aos seus mandamentos.
“De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, pois
isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo o que
está encoberto, quer seja bom, quer seja mau”. Eclesiastes 12: 13 e 14
A glorificação pode ser em atos ou verbal.
1. Se for em atos, estes devem necessariamente ser acompanhados pela componente correspondente
– a fé. Pois a fé em si mesma é abstrata, ela está dentro de cada um, sendo por isso invisível. O
único modo de torná-la visível é colocando-a fora por meio de atos. Esses atos devem encontrar em
Jesus Cristo a causa e o seu fim.
É por causa de Jesus Cristo que fazemos o que fazemos. “Antes santificai a Cristo, como Senhor,
em vossos corações. Estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo
aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós”. I Pedro 3:15
2. E se for verbal, viva conforme fala. Que não haja contradição entre o que falas e o que fazes. A
tua fala esteja sempre em consonância, com o teu modo de agir. Procure sempre ser homem/mulher
de uma só palavra. Isto porque toda pessoa cresce e amadurece quando é capaz, de primeiro,
obedecer a sua própria consciência. Porque a seguir será capaz de obedecer aos mandamentos de
Deus.
3. Também pode-se glorificar a Deus contando os seus feitos na vida. O que Ele fez na vida de cada
um deve ser motivo de testemunho entre os outros. A causa de alegria, resultado de vitória, e até de
derrotas, Deus se manifesta entre os de seu reino e também àqueles que ainda não o são.
Os feitos de manifestação de poder de Deus quando estamos em necessidade, angustiados, com
medo ou em dúvida, são motivo para o glorificarmos.
FAXM
De olho na Igreja
Através do Conviver estendemos nosso abraço e cordiais saudações a todos! Cumprimentamos
nossos visitantes e reafirmamos que as portas da casa de Deus sempre estarão abertas. Benvindos!
Neste Domingo, o pr. Libório será o pregador no culto matutino. O texto da pregação será Mt
10.34-42, sob o tema: “ O príncipe da espada”.
No culto vespertino, em português, o pregador será o ev. Ezequiel de Carvalho.
Vamos orar por:
- a irmã Jannie Harms, que está internada.
- os irmãos e irmãs em tratamento prolongado.
Pós-graduação
O Conselho informa que o pr. Libório estará ausente dos dias 10 até 15 de julho, para dar
seguimento ao curso de pós-graduação. Os presbíteros de bairro deverão ser procurados mediante
alguma necessidade.
Batismo

No dia 23 de julho, no culto matutino, acontecerá o batismo da RAFAELA VAN WESTERING
RAMOS, filha de Elizabeth e Everton Ramos. Que Deus abençoe esta família.
Membro arrolado
Waldemar Vriesman se tornou novamente membro da nossa igreja. Ele participa no Projeto San
Martin. Benvindo em nosso meio, sob as ricas bênçãos de Deus!
Ofertar com o coração
No próximo domingo, dia 16, teremos novamente a oferta para a diaconia. Queremos pensar com
amor em nossos irmãos. Em especial neste momento, na família de refugiados Khouzam, adotada
por esta igreja. Após curto tempo entre nós, e o falecimento do sr. Riad, a sua esposa e filho estão
nos deixando neste mês.
Deus nos deu este mandamento: “Quem ama a Deus, ame também seu irmãos”. 1 João 4:21.
Gratidão
Agradecemos a Deus por cada um de vocês que fazem parte da grande família da fé. Agradecemos
a cada um que de diversas formas faz a sua parte.
Agradecemos a vocês que cuidam da nossa multimídia, das letras grandes, dos boletins da Igreja.
Agradecemos as mulheres, que com os seus dons, dados por Deus, confeccionaram as toalhas e os
panos litúrgicos; as novas toalhas das mesas do Elim e as que confeccionaram o presente para a
família Verburg.
“Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por
meio Dele graças a Deus Pai”. Cl. 3,17
O Conselho
Comunicado – secretaria da Igreja
Comunicamos que a partir da semana que vem, 16/07, a secretaria da igreja estará aberta para
atendimento ao público de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Nas quintas e sextas-feiras a
secretária fará serviços internos. Contamos com sua compreensão.
O Conselho
Leituras bíblicas
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
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
09/07 Denise Los
16/07 Willemke de Geus
23/07 Audrey Gomes
30/07 Barbara van Santen
Plantões do conselho

1º (igreja) – Wilant van den Boogaard
2º (estudo bíblico) – Wilfred de Boer
3º (San Martin) – Roberto Verschoor
4º (Ponta Grossa) – Leo Aardoom
5º (Recepção) – Pleun Voorsluys
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de terça a sexta-feira das 13h30 às 16h30. Segunda-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

09/07
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. No Lar Aurora – Wilfred de Boer
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Ev. Fernando Mavundza
Culto em Ponta Grossa – pr. Marco Aurélio Pereira
Culto em Port. – Ev. Ezequiel de Carvalho
Culto em San Martin – Ev. Fernando Mavundza
Coleta: Igreja
Terça-feira 11/07
19h30
Reunião Comissão Evangelização
Quarta-feira 12/07
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
Quinta-feira 13/07
19h
Grupo de Oração
Domingo
16/07
10h
Culto em Port. – Pr. Arjan Witzier
19h30
Culto em Hol. – Pr. Arjan Witzier
19h30
Est. Bíbl. Em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Diaconia
Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 8408.8182
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

