Conviver
Boletim Nº 1578
06 / 08 / 2017
Português
COMUNHÃO
O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. (João 15.12)
A expressão “uns aos outros” é encontrada na Bíblia mais de 50 vezes. Esta expressão é utilizada de
forma abrangente nas Escrituras para a nossa edificação e crescimento. Mas qual é o significado da
expressão “uns aos outros”? Tem a ver com a comunhão e a saúde do corpo de Cristo. Creio que
este mandamento nos leva a caminhar pelos relacionamentos; nos conduz ao crescimento pelo
conhecimento e interação entre os irmãos; produz boas e sólidas amizades, transforma nosso caráter
à semelhança do caráter de Cristo; e nos leva a construir, de forma dinâmica, o Reino de Deus aqui
na terra.
A expressão “uns aos outros” tem sido praticamente ignorada por alguns cristãos, pois ao ler as
Escrituras muita gente não consegue ver a abrangência e força do seu conteúdo. Por isso alguns
autores chamam este mandamento de chave para se combater a crise de comunhão no seio da Igreja
cristã.
Crise? Mas, que crise? Onde vemos essa crise de comunhão?
Quando não nos preocupamos com os outros. Quando olhamos o mundo e a igreja de forma egoísta,
voltados exclusivamente para nós mesmos, e ficamos ensimesmados, fechados, alienados, sem
contato fraternal, mantendo relacionamentos superficiais, etc. Quando raciocinamos como Caim,
que após ter matado seu irmão Abel respondeu mal ao Senhor, em Gênesis 4:9: Então o Senhor
perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel”? Respondeu ele: "Não sei; sou eu o responsável
por meu irmão”?
Será que estamos sendo responsáveis pelos nossos irmãos? Ou será que os estamos matando como o
fez Caim, mesmo que não fisicamente, mas emocionalmente, afetivamente, relacionalmente?
A Igreja de Jesus Cristo sempre foi chamada para crescer com qualidade. E crescer com qualidade
significa crescer com os irmãos cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos
outros, perdoando uns aos outros. Uma igreja assim pode fazer uma diferença imensa neste mundo
de individualismo, egoísmo e competição entre as pessoas onde vivemos.
Mas sempre há o risco da Igreja se esquecer do amar. E uma Igreja que se esquece do amor
fraternal, abandona sua verdadeira identidade. Que possamos estar abertos para trilhar o fascinante
caminho da comunhão com Deus e com os homens, caminho que nos leva a uma vida abundante na
Sua presença. (MAMP)
De olho na Igreja
Saudamos aos leitores deste informativo e a todos que participam dos cultos neste domingo quando
celebramos a Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos
seus discípulos, dizendo: "Tomem e comam; isto é o meu corpo". Em seguida tomou o cálice, deu
graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da
aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados”. Mt 26.26-28
O pregador no culto matutino será o pr. Libório. No mesmo horário haverá culto em holandês com
Santa Ceia no Lar Aurora dirigido pelo presb. Wilfred de Boer. O culto vespertino será em
português e será oficiado pelo pr. Libório. Desejamos a todos cultos ricamente abençoados por
Deus.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar dos seguintes assuntos:
- Os irmãos e as irmãs que estão em tratamento.
- Os enlutados pelo falecimento dos irmãos Willem Albert Dijkinga e Maria Eduarda Los (filha de
Eduardo e Fátima Los).

In memoriam.
Nosso Deus levou para o Lar Celeste a alma do nosso irmão Willem Albert Dijkinga. Willem
nasceu em 27 / 05/ 1947. Ele estava enfermo há algum tempo, e com o auxílio da esposa, filhas e
demais familiares lutou bravamente e sempre com esperança de melhorar. No sábado 29/07 ele
faleceu. Alcançou a idade de 70 anos, 2 meses e 2 dias.
O culto fúnebre foi realizado no dia 29, às 16h, e o texto usado para conforto dos familiares e
irmãos foi o do Salmo 121, sendo destacado o versículo 2. “O meu socorro vem do Senhor, que fez
os céus e a terra”.
Desejamos bênçãos à família. Que continuem fieis e encontrem o consolo de Deus na esperança de
que mediante a ressurreição de Jesus também esperamos a nossa ressurreição.
Profissão de fé
Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, Raquel van den Boogaard fará sua pública
Profissão de Fé no dia 13 de agosto, no culto matutino.
OPPAS
A coordenação do Oppas (Crechinha) comunica que as novas responsáveis são Nathalia Dijkstra
(99973 1015), Sara Jacobi Angulski (99966 4959) e Stefanie Dykstra (99106 4015).
Se você tiver brinquedos para doar ou vontade de ajudar, favor entrar em contato com uma das
coordenadoras. Agradecemos pela colaboração.
Leituras bíblicas
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
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
06/08 Caroline Kugler
13/08 Lidiane Meytre
20/08 Sara Angulski
27/08 Maria Dijkinga
Plantões do conselho
1º (igreja) – Paulo Los
2º (estudo bíblico) – Reinder Jacobi
3º (San Martin) – Margaret Dijkinga
4º (Ponta Grossa) – Ediméia Buist
5º (Recepção) – Wilant van den Boogaard
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.

Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

06/08
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. no Lar Aurora – Wifred de Boer
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Gonçalo Manita
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Port. – com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta Santa Ceia: Creche Betel
Coleta: Igreja
Segunda-feira 07/08
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 08/08
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
19h30
Reunião Comissão Evangelização
Quarta-feira 09/08
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíbl. 28+
Quinta-feira 10/08
19h
Reunião de oração
Sábado
12/08
19h
Catecismo
20h
Catecismo profissão de fé
Domingo
13/08
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Pr. Elton Luithardt
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

