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A Profissão de Fé
Vivemos dias auspiciosos em nossa igreja, quando vinte jovens catecúmenos vão fazer a sua
pública profissão de fé.
Fica bem retomar o significado do termo “profissão”, o qual é mais usado no sentido de ramo de
atividade de uma pessoa; alguns são médicos, outros, professores e, outros ainda, dentistas. E por aí
vai.
Porém, o sentido aplicado à profissão de fé tem a ver com o ato de declarar publicamente a sua
escolha religiosa, mediante o destaque do conteúdo de sua crença.
Todos estes catecúmenos foram batizados na infância, mediante um ato de fé de seus pais. Uma
aliança foi feita entre os pais/responsáveis pelo menor e o Senhor Deus. Frutos dessa aliança, jovens
conscientes e responsáveis assumem agora seu próprio compromisso com Cristo, tornando-se
membros comungantes da igreja. Não por imposição familiar, social ou religiosa, mas como decisão
livre e consciente.
É tempo de alegria, da colheita dos bons frutos, advindos do cuidado que os pais/responsáveis
tiveram ao ensinarem “a criança no caminho em que se deve andar”; porém, antes e acima de
qualquer cuidado humano, esteve o cuidado do Deus da aliança, ao prover a iluminação do Espírito
Santo, tanto aos pais/responsáveis quanto à criança, na medida em que esta se desenvolvia como
pessoa.
É tempo de alegria para a igreja que providencia um ambiente saudável de desenvolvimento
espiritual para os pais/responsáveis e para as crianças que recebem o pão do céu, que alimenta para
a vida eterna.
Como parte dessa santa aliança renovada perante o Senhor da vida, uma nova geração se levanta,
devendo estar atenta a seus direitos e deveres, para que Deus seja glorificado e suas vidas,
abençoadas.
Cabe a cada um de nós, membros do corpo de Cristo, a Igreja, estarmos suportando esses novos
membros em amor e sabedoria, para que venham a frutificar em boas obras e, para que, em seu
tempo e vocação, conforme a Deus aprouver, apresentem seus filhos pequenos ao Senhor, como
sementes de fé, a vicejar para a eternidade.
WNC
De olho na Igreja
"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.” Mt
5.14
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. O texto para a pregação é Mt 5.13-16, sob
o tema: “O vaga-lume”.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o ev. Ezequiel de Carvalho.
Agradecemos pelo auxílio e desejamos bênçãos sobre seu trabalho, família e igreja.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos os seguintes assuntos e pessoas:
- Marcos de Geus, Rosina Biersteker, Ângela Betenheuser e Thiago de Geus em tratamento.
- Margareth Dijkstra que está internada. Se alguém deseja visitá-la, recomendamos que primeiro
entre em contato com algum familiar para saber se ela está em condições de receber visita. Esta é
uma recomendação médica.
- As crianças que serão batizadas, e seus familiares.
Batismos

Hoje, 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 GARCIA 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.
Culto de oração e gratidão
Na próxima quarta-feira, 15 de novembro, queremos nos reunir especialmente para orar e agradecer
pelas bênçãos de Deus sobre nosso trabalho, nossa vida, a criação e o Reino de Deus.
Como de costume queremos ter neste culto uma coleta especial para a igreja que recomendamos a
vocês de todo coração. Pedimos que cada um contribua com sua parte na confiança de que Deus
ama a quem dá generosamente.
Há a possibilidade de depositar sua doação em uma das contas da igreja. Os dados de que você
precisa para um eventual depósito são:
Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X
Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4
Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2
Frísia – c/c 25025.
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.
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.
Passeio Jong van Hart – 15/11
O ônibus partirá ás 14h do Elim para Castrolanda.
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
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
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
12/11 Willemiena de Geus
15/11 Annie Bosch
19/11 Jacoba de Rooy
26/11 Geralda Dijkstra
Plantões do conselho
1º (igreja) – Pleun Voorsluys
2º (estudo bíblico) – Geraldo Slob
3º (San Martin) – Fritz Nolte
4º (Ponta Grossa) – Paulo Los
5º (Recepção) – Reinder Jacobi
Secretaria da igreja
Aberta segunda e terça-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

12/11
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio
Culto em Port. – Ev. Ezequiel de Carvalho
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 14/11
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 15/11
10h
Culto de Ação de Graças
Quinta-feira 16/11
19h
Encontro de Oração por Missões
Sexta-feira
17/11
20h
Est. Bíbl. Casais jovens
Sábado
18/11
19h
Catecismo
Domingo
19/11
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. Com participação do bairro 5 – 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

