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“O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.” Rm 8.16
Maria Clara, uma bela menininha de cinco anos de idade, vivia numa casa de acolhimento de
crianças órfãs ou abandonadas. Ela fazia parte de uma lista de espera para adoção. Mas o tempo ia
passando e, sempre que um casal se interessava, surgia um impedimento. Ela e as outras crianças da
casa eram muito bem tratadas. Mesmo assim, seu sonho era fazer parte de uma família, ter pais e
irmãos, como ela via na sessão da tarde muitas vezes na TV.
A história acima é fictícia, mas ilustra a realidade de muitas crianças. Mas nos faz pensar além.
Cada um de nós foi criado por Deus. O que ainda não quer dizer que somos por nascimento filhos
de Deus. Isto porque nascemos espiritualmente inimigos de Deus. Apesar de nem termos o desejo
próprio de sermos adotamos por Deus, ele é um Pai de amor tão grande que resolveu nos adotar.
Para tanto nos comprou literalmente de Satanás. O preço foi a vida do seu único Filho, Jesus. Este
voluntariamente se entregou à morte por nós, para que nos tornássemos filhos de Deus.
Quem nos garante tudo isto é o Espírito Santo de Deus. Ele afirma à sua e à minha mente, meu ser
interior, que sou filho de Deus. E mais: sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Preciso
algo melhor? Não há nada melhor! Mesmo os sofrimentos pelos quais ainda passo no mundo não
ofuscam ou diminuem a casa e família que me esperam. Posso viver com alegria, regozijo, dando
sempre glórias a Deus!
P.S. Que tal adotar alguém? Ou ajudar de outra forma, mas diretamente?
De olho na igreja
Cumprimentamos cordialmente todos os irmãos e visitantes presentes nos cultos de hoje. Saudamos
especialmente os pais, cujo dia comemoramos nesta data. É dia de agradecer ao Pai dos pais e rogar
que Ele os abençoe para que possam se desincumbir bem em suas funções. Que os pais lembrem
que são representantes de Deus junto a seus filhos.
Vamos orar, louvar e ouvir a Palavra do Senhor neste dia.
O pregador no culto matutino será o pr. Libório. O culto vespertino será em português e será
oficiado pelo pr. Elton Luithardt da IER Arapoti, o texto para a pregação se encontra em Efésios
6.1-4. Desejamos a todos cultos ricamente abençoados por Deus.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar todos os que passam por
dificuldades, doenças e luto.
Ofertas para o Lar Aurora em 20 de agosto
Não podemos esquecer que a Igreja, sendo corpo de Cristo, é uma Igreja também de idosos.
Como disse Paulo, a Igreja é um só corpo, constituído de muitos membros, quer dizer, de todas as
idades. “A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual
cuidado uns pelos outros” (1 Cor. 12,25)
Não há razões, nem desculpas, para esquecermos os nossos irmãos da terceira idade.
Visitem, conversem, orem, ajudem...
A terceira idade amanhã será você!!
Certos de que Deus estará contigo: “Mesmo na sua velhice, quando tiveres cabelos brancos, sou Eu
aquele, aquele que o susterá. Eu o fiz e Eu o levarei, Eu o sustentarei e Eu o salvarei.” (Isaías 46,4).
Casamento

O Conselho comunica que EDER VRIESMAN e ELAINE ANDRESSA DIJKINGA pediram a
confirmação de seu casamento na Igreja. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta
confirmação acontecerá no dia 26 de agosto de 2017, às 19h na IER Colônia. Desejamos ao jovem
casal as bênçãos de Deus e felicidades na sua vida a dois.
Agradecimento 1
Queremos agradecer a todos pela solidariedade prestada durante a doença e o falecimento do nosso
querido marido, pai e avô. Isto foi para nós um grande consolo.
Em nome de Nelly
Nelly e John
Annemaria e Carlos
Jackeline e Dirk Jan
Francisco e Carlos
Jonathan e Thomas
Agradecimento 2
Foi uma grande honra para mim e minha família sermos parte desta igreja e de conhecermos
pessoas como vocês. Não há palavras para descrever o quanto apreciamos cada coisa que vocês
fizeram para nos ajudar e nos apoiar em tempos difíceis e depois do que passamos.
Aprendemos tanto com vocês. Nunca esqueceremos vocês. Que Deus abençoe a todos.
Elie Khousan
Leituras bíblicas
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
13/08 Laura, Beatriz, Rafaela, Heloisa
20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrine, Mariana
27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole
Flores na igreja
13/08 Lidiane Meytre
20/08 Sara Angulski
27/08 Maria Dijkinga
Plantões do conselho
1º (igreja) – Fritz Nolte
2º (estudo bíblico) – Paulo Los
3º (San Martin) – Reinder Jacobi
4º (Ponta Grossa) – Margaret Dijkinga
5º (Recepção) – Edimeia Buist
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h

13/08
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann

10h
10h
10h
19h30
19h30

Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Culto em Port. – Pr. Elton Luithardt
Culto em San Martin – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Segunda-feira 14/08
20h
Est. Bíblico 28+
Terça-feira 15/08
13h30
Catecismo
Quarta-feira 16/08
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 17/08
18h30
Oração por Missões
Sexta-feira
18/08
20h
Est. Bíblico casais jovens
Sábado
19/08
19h
Catecismo
20h
Cat. Profissão de Fé
Domingo
20/08
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Hol. – Jacques de Best
19h30
Est. Bíbl. Em Port. – Pr. William da Cruz
Coleta: Lar Aurora
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

