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Setembro, o mês da Missão.
O Sínodo decidiu que o mês de setembro de cada ano será o mês da missão. Vamos respirar este tema, meditar
nele, informar e ser informados de como a missão está acontecendo dentro e fora das nossas igrejas.
Conheceremos as pessoas que estão envolvidas nos diferentes lugares e saberemos o quanto isso custa e como
podemos ajudar.
Para que isto se torne possível, teremos um enfoque diferente em cada domingo.
O tema sugerido será: “Mãos ao trabalho todos”. 1 Crônicas 28.20. E as atividades serão as seguintes:
No dia 03 de setembro cada igreja irá apresentar, promover e dar espaço para os seus projetos missionários
internos. O pr. William da Cruz, do “Projeto San Martin”, apresentará os trabalhos que são realizados, as
pessoas que cooperam com ele nessa obra e as crianças/jovens que já foram tocadas pela mensagem do
evangelho. A nossa irmã Elizabeth van Westering Ramos falará sobre o “Projeto de Valores”, que é
desenvolvido pela Comissão de Evangelização. Conheceremos as pessoas que estão envolvidas nesse
importante trabalho, pelo qual as crianças das escolas municipais recebem a Palavra do nosso Deus.
No dia 10 de setembro, serão apresentados os projetos do Sínodo. Nós receberemos os irmãos da igreja de
Itararé, São Paulo. E nesse domingo, os nossos irmãos de San Martim se deslocarão para Tibagi.
No dia 17 de setembro teremos o domingo da troca de púlpito. Conforme a determinação do Sínodo, o pastor
Libório pregará em Castrolanda e o pr. Alexander Busch em nossa igreja.
No dia 24 de setembro o pastor local dirigirá o culto e a igreja toda será convidada para trazer sua oferta para a
Missão.
Que Deus abençoe esse trabalho. Que seja um mês inspirador para todos nós. Vamos mobilizar a igreja para
este trabalho tão bonito e necessário.
De olho na Igreja
“Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a
palavra com os sinais que a acompanhavam”. (Mc 16.20)
Com estas Palavras saudamos os leitores deste informativo e todos aqueles que participam dos cultos neste
domingo.
O pregador no culto matutino é o pr. William Nasar da Cruz, do projeto San Martin. O texto para a pregação é
Mc 16.14-20. Após o culto haverá uma confraternização no Elim com café e bolo.
O culto vespertino será em português e o pr. Libório será o pregador.
Desejamos a todos cultos ricamente abençoados por Deus.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar os seguintes assuntos e pessoas:
- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, Bart Janssen e Rosina Biersteker, em tratamento.
Casamento
O Conselho comunica que LUCIANO VAN DEN BOOGAARD e LORAYNE RODRIGUES pediram a confirmação de
seu casamento na Igreja. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta confirmação acontecerá no
dia 16 de setembro de 2017, às 18h30 na IER Colônia. Desejamos ao jovem casal as bênçãos de Deus.
Indicação de novos oficiais
Iniciamos no dia 27/08 o processo para indicação de nomes de pessoas consideradas aptas aos cargos de
presbíteros e diáconos para substituir os irmãos e irmãs Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana
Harms e Janus Katsman. O Conselho acolheu a solicitação de um membro da igreja que pediu para não serem
trocados tantos oficiais de uma vez. Assim, o Conselho, em acordo, consentiu que a Presbítera Ediméia Buist
permanecesse no cargo por mais um ano. Desta forma serão substituídos 5 oficiais a cada ano. Pedimos que
sejam sugeridos no mínimo três nomes para presbíteros e dois para diáconos.
Atenção: Não podem entrar irmãos, pais/filhos, côn-juges dos que já fazem parte do conselho.
Também não poderão ser indicados aqueles que deixaram seus cargos no ano passado. Seus nomes são: Bauke
Dijkstra, Gerdiena Dykstra, Ulbe Struiving, Jan van der Vinne e Alex Los.

Questionário
Foi elaborado pelo DECS, um questionário a respeito do "Grande livro de Narrações Anne de Vries". O mesmo
está disponível na mesa à entrada da igreja. Espera-se que as pessoas que adquiriram o livro o preencham e
devolvam, depositando-o junto com as suas ofertas nos cultos dominicais. Se alguém reside fora de Carambeí
poderá solicita-lo pelo e-mail do nosso irmão Reinder Jacobi (rnjacobi@br10.com.br).
Importante: Se você ainda não adquiriu este valioso material, ainda poderá comprá-lo na Livraria LER ou na
secretaria da Igreja.
Leituras bíblicas
03/09 M Bauke Dijkstra
03/09 N Paula Zijlstra
10/09 M Murilo Stanke
10/09 N Tobias Katsman
17/09 M Minnie Boer
17/09 N Roselin de Best
24/09 M Kewin Harms

Crechinha
03/09 Renata B., Lorayne, Camila, Tafny
10/09 Monik, Stefanie, Alessandra, Julia
17/09 Ana, Sheila, Renata S., Elaine
24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli

Flores na igreja
03/09 Maike Janssen
10/09 Helena Nolte
17/09 Lorayne van den Boogaard
24/09 Riekje Harms

Plantões do conselho
1º (igreja) – Leo Aardoom
2º (estudo bíblico) – Pleun Voorsluys
3º (San Martin) – Geraldo Slob
4º (Ponta Grossa) – Fritz Nolte
5º (Recepção) – Paulo Los

Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

03/09
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. no Lar Aurora – Jacques de Best
Escola Dominical
Culto Ponta Grossa – Pr. Marco Aurelio
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 04/09
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira
05/09
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora na casa da Nelly Dijkinga
Quarta-feira 06/09
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico – Res. Los

Quinta-feira
19h
20h
Sábado
19h
20h
Domingo
10h
19h30
19h30

07/09
Reunião de oração
Est. Bíbl. Hol. - Elim
09/09
Catecismo
Catecismo profissão de fé
10/09
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. – Pr. Roberto Verburg
Est. Bíbl. Em Port. – Pr. William da Cruz
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

