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DITADORES
Ditador era o título de um magistrado da Roma Antiga apontado pelo senado romano para governar
o estado em tempo de emergências. Os ditadores romanos eram geralmente apontados por um
cônsul e eram investidos de avassaladora autoridade sobre os cidadãos.
O parágrafo acima parece coisa do passado, no entanto, a figura do ditador ainda assombra nossos
lares e nossa vida hoje. Não falo de política, mas dos desafios da vida em família. A semana que
passou foi marcada pelo feriado do dia das crianças, e isso nos leva a refletir sobre “a família e
nossos relacionamentos”.
Uma das questões que mais preocupam os pais é como ensinar aos filhos que eles devem respeitar
limites. Muitas crianças são verdadeiras ditadoras em relação aos pais. Elas impõem sua vontade e
os pais não conseguem dominá-las. Quem nunca viu, num supermercado, a cena de uma criança
chorando e gritando: “Eu quero, eu quero!!!”, enquanto os pais não sabem o que fazer? Ou num
restaurante, em frente a uma lanchonete ou sorveteria, uma criança gritando que quer um sorvete?
São cenas da vida real, não é mesmo?
Em Provérbios 29.17 está escrito: “Discipline seu filho, e este lhe dará paz; trará grande prazer à
sua alma.” Corrigir os filhos significa ensinar a eles que existem coisas que podem ser feitas e
coisas que não podem ser feitas. Significa ensinar a eles que existem limites que devem ser
respeitados.
Sabemos o quanto é sadio aprender a respeitar limites e que esse aprendizado precisa acontecer. A
falta do ensino de valores verdadeiros destrói a vida da pessoa e o convívio social. E esses valores
verdadeiros encontramos em Deus e em sua Palavra.
Deus sabe das nossas dificuldades e desafios. Corrigir os filhos não é fácil. O pai e a mãe podem até
se sentir mal quando precisam corrigir. No início parece menos incômodo deixar as coisas irem
acontecendo. Mas, o ensino bíblico garante que, “ensinando os filhos, eles lhe darão paz, e trarão
grande prazer à sua alma”. Ore, e ELE lhe dará a sabedoria necessária.
LFK
De olho na Igreja
Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: "O Reino dos céus é como um rei que preparou
um banquete de casamento para seu filho.” Mateus 22:1,2.
A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o irmão Jacques de Best e a liturgista será a missionária Ankie van
der Meer. O texto para a pregação é 2 Cor. 10: 1-11.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Libório Kissmann. O texto
para a pregação será Mt 22.1-14.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar os seguintes assuntos e pessoas:
- Nossos irmãos em tratamento: Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, Rosina Biersteker.
- Dia dos professores. Que Deus abençoe a cada um em sua vida particular e nas salas de aula.
- Os enlutados e as crianças feridas por causa do incêndio numa creche em Janaúba - MG.
Culto matutino no dia 22 de Outubro.
O Conselho informa que no dia 22 de outubro o culto matutino será transferido para o Pavilhão da
Frisia, no Parque Histórico. Será realizado às 9h 30m. Trata-se de um culto e conjunto com outras
igrejas cristãs quando recordaremos os 500 anos da reforma protestante. Haverá Escola Dominical e
Oppas. Mais informações serão veiculadas através de folder na saída da igreja.

Instalação de oficiais
Na assembleia da igreja realizada em 08 de outubro foram eleitos para o ofício de presbítero João
Dykstra, Willemiena de Geus e Maurício Greidanus e para diáconos Mauro Kuipers e Karin
Adriane Los. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas contra um destes irmãos e irmãs,
eles serão instalados D.V. no culto da manhã de 19 de novembro.
Dia da Mulher Cristã em holandês
O Dia da Mulher Cristã em holandês será realizado no dia 18 de outubro em Carambeí. O tema do
dia é “Aquietai-vos…”. Os programas estão à venda na Livraria LER por R$ 40,00. Bem vindas!
Campanha de Bíblias
Todos os anos os alunos dos 5°s anos das escolas municipais de Carambeí, ganham no final do ano
uma bíblia de lembrança das aulas de Valores, e para isso pedimos a colaboração dos jovens do
catecismo de profissão de fé que estão oferecendo envelopes com um cartão. Esse envelope pode
ser devolvido ao jovem que ofereceu, colocado na oferta, ou deixado na Livraria LER, com uma
mensagem escrita para a criança e o valor de R$ 35,00. Não precisa lacrar o envelope.
Bolsas da AERIC para o Instituto Cristão
A Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão (AERIC) estabeleceu um acordo com o
Instituto Cristão, onde as IERB poderão indicar bolsistas. A quantidade de bolsas é limitada e será
avaliada a real necessidade de uma bolsa, mesmo assim queremos como Conselho encorajar aqueles
que precisam. Logo, solicitamos aos interessados, que entrem em contato com Pleun Voorsluys ou
Roselin de Best.
Lar Aurora
Devido à resposta positiva de várias pessoas que se tornaram sócias do Lar Aurora, decidiu-se
prorrogar para 31/12/2017 o prazo no qual serão aceitos associados com mais de 55 anos. Após essa
data será alterada essa regra, conforme decisão na última Assembleia. Quem tiver interesse, favor
entrar em contato com a Luiza Meytre ou com a Explendor Assessoria Contábil.
Leituras bíblicas
15/10 M Ellen Dijkinga
15/10 N Joemar Schelesky
22/10 N Netty van Westering
29/10 N Paula Zijlstra
Crechinha
15/10 Laura, Diona, Nicole, Karine
22/10 Beatriz, Sara, Miriam, Sabrine
29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela
Flores na igreja
15/10 Lucimara Harms
29/10 Henriete Osternack
Plantões do conselho
1º (igreja) – Reinder Jacobi
2º (estudo bíblico) – Margaret Dijkinga
3º (San Martin) - Ediméia Buist
4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Wilfred de Boer

Secretaria da igreja
Aberta segunda e terça-feira das 13h30 às 16h30.
De quarta a sexta-feira, fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

15/10
Culto em Port. – Ankie van der Meer e Jacques de Best
Escola Dominical
Culto Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Diaconia
Segunda-feira 16/10
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 17/10
13h30
Catecismo
Quarta-feira 18/10
09h
Dia da Mulher Cristã
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico 28+
Quinta-feira 19/10
19h
Encontro de oração por missões
Sexta-feira
20/10
20h
Est. Bíblico Casais Jovens
Sábado
21/10
19h
Catecismo
20h
Catecismo profissão de fé
Domingo
22/10
09h30
Culto em Port. no Parque Histórico
19h30
Culto em Hol. – Pr. Roberto Verburg
19h30
Est. Bíbl. Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 98408.8182
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

