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Os vestígios da morte
O dia de Finados está envolto por um clima que entristece a muitos. Por toda parte pessoas se
dirigem a cemitérios. Revive-se a dor da separação recente ou já de muitos anos. Finados é um dia
específico para refletir sobre os vestígios da morte. Ou melhor: Pode ser um dia especial para
refletir nas promessas de Deus que garantem vida por toda a eternidade.
O Salvador Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra,
viverá.” (Jo 11.25). Confiando nas palavras de Jesus, o dia de Finados pode ser um dia especial para
celebrar a vida. A morte não é o fim. Ela é trágica e dolorosa porque é consequência do pecado.
Mas para quem confia nas promessas de Jesus, resta a grande e feliz esperança. Os restos mortais,
que agora voltaram a ser pó, tornarão a viver. Corpo e alma serão unidos novamente. Aqueles que
se apegaram a Jesus Cristo por meio da fé, têm a promessa de que viverão eternamente com Deus.
Ninguém precisa desesperar diante da morte. Basta confiar em Cristo como o seu Salvador e se
apegar às promessas de Deus. Ele oferece vida para sempre.
Não é necessário negar a realidade da morte. Não é preciso desviar do cemitério, evitar qualquer ato
fúnebre, nem ficar aborrecido no dia de Finados. O que convém é ter clareza com respeito à morte.
Ela existe porque é consequência do pecado. Logo, convém que reconheçamos que ofendemos a
Deus com nossos muitos erros. Peçamos-lhe perdão e aceitemos sua graciosa oferta de salvação,
unicamente através de Jesus Cristo. Quem nele crê, passará pela morte, mas terá vida eterna.
Finados é um belo dia para dar graças a Deus pelas queridas pessoas que Ele colocou em nossa vida
e firmar nossas convicções na ressurreição para a vida eterna.
LFK
De olho na Igreja
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o irmão Lucas Guilherme Los. O grupo de jovens 15 mais auxiliará
na liturgia.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Libório Kissmann.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa queremos lembrar dos enfermos.
Batismos
No dia 12 de novembro, no culto matutino, acontecerá o batismo das seguintes crianças:
- GILBERTO VAN DEN BOOGAARD NETO, filho de Thiago e Carina van den Boogaard.
- HEITOR DE BEST APLEWICZ, filho de Rosemary de Best e Carlos Aplewicz.
- LUCAS PINHEIRO SCHELESKY, filho de Joemar e Rosângela Schelesky.
- PEDRO VERSCHOOR, filho de Bruno e Luciane Veschoor.
- STELA AARDOOM PEDROSO, filha de Franscielly e Amilton Pedroso.
Que o Bondoso Deus continue abençoando a todas as famílias.
Casamento
O Conselho comunica que TIAGO ÁVILA e JESSICA DE GEUS pediram a confirmação de seu
casamento na Igreja. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta confirmação
acontecerá no dia 11 de novembro de 2017, às 19h na IER Colônia. Desejamos ao jovem casal as
bênçãos de Deus.
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.
Encontro de dança sênior
Será nesta terça, 07/11, às 15h no Elim.
Bíblias para os alunos das escolas públicas
Pedimos para entregar o envelope com o cartão e o dinheiro para as Bíblias até o dia 20 de
novembro, na LER ou na secretaria da igreja.
Recital San Martin
Convidamos todos para o recital dos alunos da prof. Aline, do Projeto San Martin. Será no sábado
18/11/2017, às 19h30, no templo do Projeto.
Cartões de Natal
Na mesa na entrada da igreja há uma caixa com cartões de Natal a R$ 5,00 cada. Pedimos a quem
quiser comprar que coloque o dinheiro na caixinha correspondente. A renda será revertida para a
aquisição de Bíblias.
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.
Leituras bíblicas
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
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
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) – 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 de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

05/11
Culto em Port. – jovens 15+
Culto em Hol. no Lar Aurora – Wilfred de Boer
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
Est. Bíbl. San Martin – Jacques de Best
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Segunda-feira 06/11
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 07/11
13h30
Catecismos
15h
Dança Sênior
20h
Ensaio Natal no Parque
Quarta-feira 08/11
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico 28+
Quinta-feira 09/11
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíbl. Res. Los
Sábado
11/11
19h
Culto de casamento
Domingo
12/11
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em 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, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

