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“Alegrem-se com os que se alegram; e chorem com os que choram” (Romanos 12:15)
Conviver com outras pessoas nem sempre é fácil, mas não é algo de que possamos (ou mesmo
devamos) nos abster. Nos relacionamentos a empatia mostra-se essencial, como requisito para quem
deseja uma vida plena de significado, piedosa, altruísta solidária e em comunhão.
Não faltou empatia a grandes benfeitores da humanidade, como Francisco de Assis, madre Teresa
de Calcutá e Mahatma Gandhi, dentre tantos outros. E o próprio Jesus Cristo nos mostrou que foi
necessário identificar-se com os seres humanos, esvaziando-se de sua divindade, para realizar o
sacrifício expiatório para a nossa salvação.
Todo nos sentimos melhor ao percebermos o interesse sincero das pessoas que nos cercam… Não é
maravilhoso notar que os nossos amigos partilham da nossa alegria quando algo bom acontece
conosco, em vez de se sentirem corroídos pela inveja? Ou que há pessoas genuinamente
preocupadas conosco quando passamos por momentos de dor ou de grandes dificuldades? O amor
verdadeiro é assim, sem fingimento, pleno da empatia que nos leva a tratar bem as pessoas, e com a
qual queremos ser igualmente bem tratados.
Portanto, da próxima vez que ouvir uma boa notícia sobre alguém que você conhece, se esforce para
ficar alegre, mesmo que não esteja diretamente envolvido. Da mesma maneira, seja sensível aos
sentimentos de dor quando as tragédias ocorrem com quer que seja. Siga o exemplo de Jesus. Tenha
interesse. Envolva-se. Retribua aos outros o amor que Deus tem tão abundantemente derramado na
sua vida. (MAMP – Adaptado)
De olho na igreja
Saudamos os membros da igreja, visitantes e leitores deste boletim. Que a graça e o amor de Deus
permaneçam com todos.
O pastor Libório Kissmann será o pregador no culto matutino neste domingo. Ele falará sobre o
texto do Salmo 19, sob o tema “São mais desejáveis do que o ouro”.
O culto vespertino será em português e o pregador será o ev. Ezequiel de Carvalho. Ele falará sobre
o texto de Mt 13.24-30 e 36-43. Desde já saudamos o evangelista e sua família. Muito obrigado por
oficiar o culto nesse domingo. Almejamos bênçãos sobre sua família e ofício.
O pastor Libório e alguns oficias estarão no San Martin, no culto de despedida do Evangelista
Fernando Mavunza.
Em nossas orações incluiremos:
- O irmão Willem de Geus que foi internado no hospital.
- Os(as) enfermos(as) e seus familiares e cuidadores. Que Deus dê a eles forças e anime com a sua
palavra.
- O Evangelista Fernando e sua família.
- A nossa Assembleia, para chamado de mais um pastor.
Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho convoca todos os membros, especialmente os professos, para uma Assembleia hoje,
23/07/17, após o culto da manhã. Ali será apresentado o nome do pastor Roelof Sietsma como
candidato a preencher a vaga de pastor em nossa Igreja. Oremos pela direção do Espírito de Deus
no processo de chamado.

Culto de despedida
O Conselho informa que o Evangelista Fernando Mavundza estará se despedindo da igreja no
Bairro San Martin no dia 23 de julho, no culto vespertino, às 19h30m. O Conselho convida todos
para este culto e pede que o Bondoso Deus acompanhe o Evangelista Fernando, sua esposa
Angelina e a filha Khanysile. Em nome da igreja, agradecemos seu trabalho e dedicação. Deus os
abençoe.
Auxílio ao evangelista Fernando e sua família.
O Evangelista Fernando Mavunza está iniciando a construção de sua casa, no bairro San Martim. O
Conselho, quer incentivar os membros da igreja que tiverem material de construção ou uma oferta
em dinheiro, para falar com o nosso irmão Roberto Verschoor.
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.
Culto de instalação Pr. William
No dia 30 de julho, num culto às 19h30, na igreja no Bairro San Martin, será instalado o Pr.
William Nassar da Cruz. O Conselho convida todos para este culto e deseja ao pr. William e sua
esposa as bênçãos de Deus neste novo campo de trabalho.
Culto de instalação Pr. Roberto
O Conselho da IER-Castrolanda, vem através desta convidar todos, para celebrarmos o culto
especial de instalação do Pr. Roberto Cristian Verburg na IER-Castrolanda, que será realizado, D.V.
às 9h30 do domingo, 30 de julho de 2017.
Leituras bíblicas
23/07 M Minnie Boer
23/07 N Paula Zijlstra
30/07 M Roselin de Best
30/07 N Kewin Harms
Crechinha
23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam
30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra
Flores na igreja
23/07 Audrey Gomes
30/07 Barbara van Santen
Plantões do conselho
1º (igreja) – Margaret Dijkinga
2º (estudo bíblico) – Ediméia Buist
3º (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4º (Ponta Grossa) – Wilfred de Boer
5º (Recepção) – Roberto Verschoor
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h

23/07
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Ev. Ezequiel de Carvalho

10h
19h30
19h30

Estudo Bíblico em San Martin - Ev. Fernando Mavundza
Culto em Port. – Ev. Ezequiel de Carvalho
Culto em San Martin – Ev. Fernando Mavundza
Coleta: Igreja
Quarta-feira 26/07
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
Quinta-feira 27/07
15h
Jong van Hart
19h
Encontro de oração
Domingo
30/07
10h
Culto em Port. – Pr. João Los
19h30
Culto em Port. – Pr. Marco Aurélio Pereira
Coleta: Igreja
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

