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Tempo de renovação
Vejam como crescem os lírios do campo.
(Mateus 6:28b)
Setembro é um mês simpático a muitos – pelo feriado da semana da pátria e, especialmente, pela
primavera! Por toda a parte, a explosão da vida que se renova nas árvores e arbustos florescentes.
Que variedade de cores e formas! A atmosfera perfumada é embalada pelos cantos inebriantes das
aves enamoradas!
“Que variedade, Senhor, nas tuas obras!” Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das
tuas riqueza”! (Salmo 104:24)
É isto mesmo, salmista! Três mil anos depois das palavras deste salmo, também nós podemos
proclamar “Grandioso és tu, Senhor!”
Quem tem olhos, veja! Quem tem ouvidos, ouça! Quem tem narinas para aspirar, aspire! Veja,
ouça, aspire, sinta a maravilha que é a vida nas mãos de Deus. Alguns dos hinos mais apreciados
pelo povo de Deus proclamam a grandeza de Deus manifesta nas obras da Criação: “As grutas, as
rochas imensas...”, “Altamente os céus proclamam seu divino Criador”, “Senhor, meu Deus,
quando eu, maravilhado, os grandes feitos veja da tua mão”.
Um de nossos irmãos, exímio fotógrafo, traz-nos flagrantes da Criação em fotos primorosas, fruto
de uma alma sensível às maravilhas de Deus! Não precisamos ser tão bons fotógrafos quanto o
Henrique, mas podemos exaltar ao Senhor, nos alegrando sempre com Seu cuidado para conosco. É
de Jesus o convite a observarmos a natureza, não só para nos encantarmos com ela, mas para
aprendermos com as lições que elas trazem até nós. O Deus que cria, também cuida! Na vida temos
inverno? Sim, mas depois temos a primavera, a cada ano!
A Primavera é a mensagem viva do amor de Deus, que também deve se manifestar em nós. Vamos
nos dispor a viver em novidade de vida! Reconheçamos que os que confiam no Senhor renovar-seão; nós somos o bom perfume de Cristo e, também nós, podemos frutificar no Espírito. Com isto,
Deus é glorificado nos céus e as pessoas ao nosso derredor são abençoadas através de nossas vidas!
WNC
De olho na Igreja
Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe
suplicava: "Passe à Macedônia e ajude-nos". At 16.9
Com estas Palavras saudamos os leitores deste informativo e todos aqueles que participarão dos
cultos neste domingo.
O pregador no culto matutino será o pr. Josemar Bonho, da IER de Itararé. O tema da pregação
será: "A ação do Espírito Santo na missão de Deus". Esta semana, conheceremos o trabalho
missionário da IER de Itararé. Após o culto haverá café com bolo no Elim. Assim poderemos
conversar e conhecer melhor os irmãos daquela igreja.
O culto vespertino será em holandês e o pr. Roberto Verburg será o pregador. No mesmo horário
haverá Estudo Bíblico em português no Elim. O mesmo será dirigido pelo pr. William Nasar da
Cruz, da IER San Martin. O pr. Libório será o pregador no culto vespertino no San Martin.
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.
- Margareth Dijkstra. Terça, dia 12, passará por cirurgia de prótese no quadril.
- A igreja de Itararé e seu trabalho missionário.
- Situação social e política do Brasil.

Nascimentos
No dia 01 de setembro nasceu LUCAS PINHEIRO SCHELESKY, filho de Joemar e Rosângela
Schelesky. Pesou 2.800g e mediu 48 cm.
No dia 06 de Setembro nasceu STELA AARDOOM PEDROSO, filha de Amilton e Franscielly
Pedroso. Pesou 2.865 g e mediu 48 cm.
Junto com os pais agradecemos a Deus por estes presentes recebidos de Suas mãos e pela bênção de
poderem ser pais mais uma vez.
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.
Café Colonial do San Martin
O já tradicional Café Colonial do San Martin foi marcado para o dia 07 de outubro, sábado, no
Elim.
Pedimos a quem puder, para colaborar com brindes para a Tômbola e ingredientes para as tortas.
Estes podem ser entregues no Elim.
Convite
Juntos completamos 130 anos, motivo pelo qual agradecemos primeiramente a Deus pelas ricas
bênçãos, e queremos celebrar com TODOS vocês oferecendo um café no Elim após a culto
matutino dia 24/09. Bem vindos!
Kees e Chanco Dykstra
Leituras bíblicas
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
10/09 Monik, Stefanie, Alessandra, Julia
17/09 Ana, Sheila, Renata S., Elaine
24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli
Flores na igreja
10/09 Helena Nolte
17/09 Lorayne van den Boogaard
24/09 Riekje Harms
Plantões do conselho
1º (igreja) – Roberto Verschoor
2º (estudo bíblico) – Leo Aardoom
3º (San Martin) – Pleun Voorsluys
4º (Ponta Grossa) – Geraldo Slob
5º (Recepção) – Fritz Nolte
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.

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

10/09
Culto em Port. – Pr. Josemar Bonho
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Culto em Hol. – Pr. Roberto Verburg
Est. Bíbl. Em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Segunda-feira 11/09
20h
Est. Bíblico 28+
Terça-feira 12/09
13h30
Catecismo
Quarta-feira 13/09
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 14/09
19h
Encontro de Oração
Sexta-feira
15/09
20h
Est. Bíblico casais jovens
Sábado
16/09
18h30
Culto de casamento
Domingo
17/09
10h
Culto em Port. – Pr. Alexander Busch
19h30
Culto em Port. com participação do Coral Excelsior
Coleta: Missão
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

