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Nossa fé precisa ser resiliente
É raro, hoje em dia, ouvir da boca de um cristão a mesma afirmativa que saiu da boca de Sadraque, Mesaque
e Abede-Nego, quando os judeus estavam sob o julgo babilônico e o rei Nabucodonosor os pressionou para
que se curvassem diante da estátua de ouro. Mas, mesmo tendo uma fornalha aquecida sete vezes mais a
esperá-lo, eles responderam o rei dizendo: “(…) ainda que nosso Deus não nos livre, não nos prostraremos”.
Difícil também é ouvir alguém dizer o que Jó disse estando em circunstâncias muito adversas. Mesmo tendo
perdido os filhos, toda sua riqueza e sua saúde, ainda assim ele adorou a Deus dizendo: “Deus deu, e ele
mesmo tomou; bendito seja o nome do Senhor”.
É essa essência da fé - a resiliência - que tem estado ausente de boa parte das canções e pregações que
ouvimos no meio evangélico. Bordões como “Deus vai fazer o milagre acontecer”, “sua vitória terá sabor de
mel”, “você cabeça, e não cauda”, estão por aí nas igrejas, bajulando as mentes fracas e desprovidas de um
conhecimento bíblico consistente. E o que se vê diante disso são pessoas que, na primeira situação adversa,
agem como a mulher de Jó, maldizendo a Deus ou incitando os outros a fazer isso.
A maior vitória que a gente pode alcançar em nossa vida espiritual é quando alcançamos o nível de crer sem
hesitar. Deus solicita a Abraão que sacrifique seu filho. E ele não debateu com Deus, mas subiu o monte
Moriá para obedecê-lo.
O maior feito de José, Abraão e outros que alcançaram as promessas e foram exemplos de fé, foi testemunhar
que Deus é fiel. Mas o feito daqueles que morreram por causa da fé, os tornou testemunhas de que a vida vale
menos que a vontade de Deus, pois ela é “boa, agradável e perfeita” (Rm 12:2). Vamos, pois, ser cristãos de
verdade, em vez de crianças espiritualmente imaturas (I Co 13:11), pois assim nossa fé, posta em atitudes,
falará mais alto e incomodará mais que nossas palavras (Tg 2:18 e 20).
(MAMP –
Adaptado)
De olho na Igreja
"Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?”
Respondeu Jesus: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o
seu entendimento”. Mt 22:36,37
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o pr. Libório Kissmann. Contaremos com o auxílio do grupo “Clara
Luz” na liturgia. O texto para a pregação é Mt 22.34-46.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Edilson Botelho Nogueira.
No domingo de manhã ele prega na IER Ponta Grossa, como um possível candidato para substituir
o pr. Marco Aurélio Pereira. Desde já, agradecemos ao pr. Edilson pela pregação e almejamos
bênçãos sobre seu trabalho, família e igreja.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar os seguintes assuntos e pessoas:
- Os enfermos.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 03/11, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em novembro. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para o pastor Libório, ou aos oficiais Reinder Jacobi, Wilfred
de Boer ou Wilant van den Boogaard.
Natal no Parque

Informamos que os ensaios do Coral para cantar no Natal do Parque Histórico iniciaram. O próximo
ensaio será na quarta, às 19 horas. O Ensaio normal do Coral Excelsior será às 20h. Todos bem
vindos!
Conta bancária no Sicredi
Atendendo ao pedido de vários membros, a Igreja abriu uma conta corrente no Sicredi. Trata-se da
conta n° 29031-2 agência 0730. Assim sendo, quem quiser já pode depositar sua contribuição
mensal nesta conta.
Auxílio para o Evangelista Fernando.
Lembramos aos irmãos sobre ao auxílio ao Evangelista Fernando Mavundza e sua família. Ele está
construindo sua casa no bairro San Martin. Se alguém puder ajudá-lo, com qualquer quantia, poderá
entrar em contato com o presbítero Roberto Verschoor.
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 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.
Em novembro nós damos os parabéns aos aniversariantes:
07-11-1947 Bart Janssen
12-11-1938 Jenny Veth
17-11-1944 Albert Jan Snoeijer
20-11-1931 Kine de Jong
28-11-1951 Jacoba Bosch
Felicidades e tudo de bom
Leituras bíblicas
29/10 N Paula Zijlstra
05/11 N Roselin de Best
12/11 M Minnie Boer
12/11 N Murilo Stanke
15/11 M Kewin Harms
19/11 M Elizabeth Ramos
26/11 M Maike Dijkstra
26/11 N Nelly Jacobi
Crechinha
29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela
05/11 Elizabeth, Renata B., Caroline K., Heloisa
12/11 Lorayne, Silvana, Alessandra, Camila
15/11 Ana, Caroline V., Elaine, Julia
19/11 Sheila, Monik, Noeli, Renata S.
26/11 Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny

Flores na igreja
29/10 Henriete Osternack
05/11 Kirian Dykstra
12/11 Willemiena de Geus
15/11 Annie Bosch
19/11 Jacoba de Rooy
26/11 Geralda Dijkstra
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
10h
10h
10h
19h30
19h30

29/10
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto Ponta Grossa– Pr. Edilson Nogueira
Estudo Bíblico San Martin – Pr. William
Culto em Port. – Pr. Edilson Nogueira
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 31/10
13h30
Catecismos 8º e 9º ano
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 01/11
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíbl. Residencial Los
Quinta-feira 02/11
19h
Encontro de oração
19h30
Est. Bíblico Hol. - Elim
Sexta-feira
03/11
08h
Agenda Conselho
Sábado
04/11
19h
Catecismo
20h
Catecismo profissão de fé
Domingo
05/11
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. –
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

