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Aprendendo a falar
"A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder
a cada um". (Cl 4:6)
Uma de nossas netinhas, ainda pequenina, me chamava assim nas primeiras vezes: "Poa!"; que
palavra gostosa, ainda que toda atrapalhada. Mas ela não parou aí; logo depois ela melhorou, e
então eu era "Ota!". Depois de várias tentativas, ela agora me chama "Opa!". Sabe o que ela estava
fazendo? Poesia pura!
Mas ela também estava aprendendo a falar; e então eu dei conta de que, mesmo crescidinhos, nós
também precisamos aprender a falar. Sim, podemos dominar vários idiomas e, ainda assim, não
sabermos falar!
O apóstolo Paulo chama a atenção dos colossenses para as benditas doutrinas da Graça; ao final,
porém, ele ensina-lhes que sua palavra seja SEMPRE AGRADÁVEL.
Por "agradável", o apóstolo não quer significar uma palavra falsa, bajuladora ou mentirosa. De
forma bem resumida e lógica, "agradável" é a palavra verdadeira em seu conteúdo, cuidadosa em
sua expressão e, por fim, proveitosa em seus resultados.
Escrevo estas linhas um pouco antes do almoço. Com água na boca, imagino um belo bocado de
picanha. Mas essa carne precisa estar bem temperada, garantia de um delicioso sabor e boa
qualidade. Assim deve ser nossa palavra; temperada com amor e compaixão será melhor aceita e
fará bem.
Quando devemos usar palavras agradáveis? A regra é clara: SEMPRE! Com os filhos, com o
cônjuge, com o irmão de sangue, com o irmão em Cristo, com a sogra, com a nora, e por aí vai.
A palavra agradável edifica, corrige, anima, orienta. Pode ela ser até uma crítica, mas quando
reconhecemos que é pertinente e dita com empatia e cuidado, nós a acolhemos e até agradecemos.
Já a palavra que não é agradável, bem, não tem jeito, ela é desagradável mesmo. Cheira mal, tem
gosto ruim e pode fazer mal. Você já ouviu a expressão "Ah! Mas é verdade mesmo!". Muitas vezes
é usada para camuflar um desabafo ou a intenção de constranger. A palavra desagradável, porque
descuidada, destrói boas amizades, esfria o casamento, divide a igreja, diminui a produtividade no
trabalho...
Não por acaso, sábio é aquele que diz: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita
a ira" (Pv 15:1).
Com perseverante alegria, nossa netinha está aprendendo a falar. Bom pra nós, melhor pra ela!
Que tal também nós nos dispormos a aprender a sempre dizer a "palavra agradável"? WNC
De olho na Igreja
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para
que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações.
Com as palavras do Salmo 67, saudamos aos leitores deste informativo e a todos que participam dos
cultos neste domingo.
O pregador no culto matutino é o pr. Libório. O texto da pregação é o Salmo 67.
O culto vespertino será em holandês, e será oficiado pelo irmão Jacques de Best. No mesmo horário
haverá estudo Bíblico em português, no Elim, e o mesmo será dirigido pelo pr. William da Cruz, da
IER San Martin. Que Deus abençoe os encontros, tanto na igreja como em nossas casas.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar os seguintes assuntos:
- Os irmãos e as irmãs que estão em tratamento.

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 2016, às 19h na IER Colônia. Desejamos ao jovem
casal as bênçãos de Deus e felicidades na sua vida a dois.
Auxílio para o Evangelista Fernando.
Lembramos aos irmãos que o Conselho nos incentiva a ajudarmos o Evangelista Fernando
Mavundza e sua família. Ele está construindo sua casa no bairro San Martin. Materiais de
construção já foram ofertados por alguns de nós, mas ele ainda necessita de uma quantia
aproximada a
R$ 5.000,00 para poder concluir o básico de sua casa. Se alguém puder ajudá-lo, com qualquer
quantia, poderá entrar em contato com o presbítero Roberto Verschoor.
A Esco-lar comunica que tem bitterballen congelados para vender. Bom apetite!
Leituras bíblicas
20/08 M Netty van Westering
20/08 N Tineke Voorsluys
27/08 M Joemar Schelesky
27/08 N Ellen Dijkinga
Crechinha
20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrine, Mariana
27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole
Flores na igreja
20/08 Sara Angulski
27/08 Maria Dijkinga
Plantões do conselho
1º (igreja) – Geraldo Slob
2º (estudo bíblico) – Fritz Nolte
3º (San Martin) – Paulo Los
4º (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi
5º (Recepção) – Margaret Dijkinga
Secretaria da igreja
Aberta segunda-feira, 21/08, das 13h30 às 16h30.
De 22/08 a 03/09 a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

20/08
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Jacques de Best
Est. Bíbl. em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Lucas G. Los
Coleta: Lar Aurora
Segunda-feira 21/08
19h30
Reunião Conselho

Terça-feira
13h30
19h30
19h30
Quarta-feira
15h
20h
Quinta-feira
19h
20h
Sábado
19h
20h
Domingo
10h
19h30

22/08
Catecismo
Reunião de Senhoras Clara Luz – Estudo Bíblico Pr. Libório
Reunião de Senhoras Ora et Labora
23/08
Reunião de Senhoras Dorcas
Coral Excelsior
24/08
Encontro de oração
Est. Bíbl. Port. - Elim
26/08
Culto de casamento
Cat. Profissão de Fé
27/08
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Port. em cojunto com a IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann
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

