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Gente como a gente.
A história de José e seus irmãos (Gn 37) é provavelmente a mais longa que encontramos na
Escritura. Ela fala de relações familiares, corações que sabem perdoar e corações que têm
dificuldade para entender o que é o verdadeiro perdão. Enfim, fala daquilo que vivemos em nossa
vida atual.
Jacó vivia com seus filhos na terra de Israel. Entre seus filhos, José era o mais querido do pai o que
despertava a inveja dos irmãos, que o viam como empecilho para a intimidade com o pai. Os irmãos
reuniram-se e venderam José como escravo para o Egito. Ao retornarem para o pai, disseram-lhe
que um animal selvagem devorara José. Trama e mentira. Afastamento da verdade. Distanciamento
do desejo de Deus. Isso causou sofrimento a Jacó e fez com que os onze filhos passassem a
representar para convencer o pai de que, de fato, uma fera selvagem o havia devorado.
Falar de perdão em meio a esse contexto pode parecer estranho. José foi maltratado. Foi vendido
como escravo. Foi privado da convivência com seu pai. Foi levado a uma terra distante. Ou seja, ele
tinha todos os motivos para ser uma pessoa raivosa, amargurada e ressentida, principalmente com
seus irmãos.
E em nosso contexto, como é falar de perdão? Como é perdoar?
Quando verificarmos o contexto da época de José e o compararmos com o nosso contexto,
perceberemos que muitas coisas mudaram. Em tecnologia, então, nem se fala... No entanto,
espiritualmente as coisas não mudaram quase nada, pois nós continuamos ainda hoje lutando contra
o mesmo inimigo, que é satanás. E ele, com suas artimanhas, continua querendo nos separar de
Deus.
Olhemos para o estrago que o pecado causou na família de Jacó. Verifiquemos também quanta
alegria (Gn 45) aconteceu no momento do perdão...
Continuemos lutando para viver em paz, e se algo o aborrecer, esforce-se para o corrigir, buscando
e oferecendo o perdão. Fique em paz! Amém
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 Hermes Kohn, da IER de Tibagi, será o pregador no culto matutino neste domingo. Ele
falará sobre o evangelho de Lucas 15.11-32.
O culto vespertino será em português e o pregador será o pr. Marco Aurélio da IER Ponta Grossa.
Desde já saudamos aos pastores Hermes e Marco Aurélio, agradecendo pelo cultos em nossa igreja.
Almejamos bênçãos sobre suas respectivas família e ofício.
O pastor Libório será o pregador na IER Nova Holanda, no culto matutino. Ele e um presbítero da
IER de Tibagi serão os visitadores eclesiásticos naquela igreja, cumprindo assim, uma determinação
do Sínodo.
No Culto Vespertino, o pr. Libório estará no San Martin, para a instalação do pr. Willam Nasar da
Cruz.
Profissão de fé.
O Conselho da nossa igreja acolheu o pedido da jovem Raquel van den Boogaad, que está
participando do grupo de Profissão de Fé. Sua solicitação diz respeito a adiantar sua profissão de fé,
visto que dia 18 de agosto, viajará para a Holanda, a fim de continuar seus estudos. Permanecerá lá
por dois anos. Diante disto, concordamos que ela adiantasse todo o conteúdo e concluísse o curso

antes de viajar. No dia 29/07 foi entrevistada pelos oficiais que deixarão os cargos esse ano e, se
não houverem objeções fundamentadas, ela fará sua pública Profissão de Fé no dia 13 de agosto, no
culto matutino.
Culto de instalação Pr. William
Hoje, 30 de julho, num culto às 19h30, na igreja no Bairro San Martin, será instalado o Pr. William
Nasar 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.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 04/08, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em agosto. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para o pastor Libório, ou aos oficiais Reinder Jacobi, Fritz
Nolte ou Geraldo Slob.
Encontro club’s
No próximo final de semana, 5 e 6 de agosto, será realizado o Encontro anual dos adolescentes das
IERB (Club’s) na nossa igreja. Vamos recebê-los com alegria!
Aniversariantes em Agosto
03-08-1941 Ivone Dijkstra
05-08-1930 Johanna Dijkinga
08-08-1938 Adrianus Boer
09-08-1930 Hiltje de Geus
09-08-1951 Maike Janssen
13-08-1927 Klaas Prins
15-08-1941 Franke Dijkstra
Feliz Aniversário!
Leituras bíblicas
30/07 M Roselin de Best
30/07 N Kewin Harms
06/08 M Elizabeth Ramos
06/08 N Henrique Harms
13/08 M Maike Dijkstra
13/08 N Marianne Dijkstra
20/08 M Netty van Westering
20/08 N Tineke Voorsluys
27/08 M Joemar Schelesky
27/08 N Ellen Dijkinga
Crechinha
30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra
06/08 Dorothea, Minnie, Elisa, Nadja
13/08 Laura, Beatriz, Rafaela, Heloisa
20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrine, Mariana
27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole
Flores na igreja
30/07 Barbara van Santen
06/08 Caroline Kugler
13/08 Lidiane Meytre
20/08 Sara Angulski
27/08 Maria Dijkinga

Plantões do conselho
1º (igreja) – Reinder Jacobi
2º (estudo bíblico) – Margaret Dijkinga
3º (San Martin) - Ediméia Buist
4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Wilfred de Boer
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

30/07
Culto em Port. – Pr. Hermes Kohn
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Estudo Bíblico em San Martin Culto em Port. – Pr. Marco Aurélio Pereira
Culto em San Martin – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Terça-feira 01/08
13h30
Catecismos 8º e 9º ano
Quarta-feira 02/08
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíbl. Residencial Los – Jeroen e Marina
Quinta-feira 03/08
19h
Encontro de oração
Sexta-feira
04/08
08h
Agenda Conselho
Sábado
05/08
19h
Catecismo
20h
Catecismo profissão de fé
Domingo
06/08
10h
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
10h
Culto em Hol. no Lar Aurora – Wilfred de Boer
19h30
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Coleta Santa Ceia: Creche Betel
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

