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Ministério Árabe Cristão - anuncia o evangelho aos refugiados e procura despertar a Igreja para
essa missão.
“Esse Evangelho do Reino será pregado como testemunho a todas as nações e então virá o fim”.
Mat.24.14.
Há 65 milhões de refugiados hoje. Uns dos segmentos menos evangelizados no Brasil são 300 mil
imigrantes de 116 países. No Paraná são 13.883 imigrantes, uma parte de países subdesenvolvidos,
em busca de emprego e condições melhores de vida. Em 27 cidades do Paraná, há 30 abatedores
exportando frangos para países árabes. Como o muçulmano só pode comer carne abatida por
muçulmanos, refugiados muçulmanos da Ásia e da África, foram empregados para este abate. Um
desses, o Brasil Foods em Carambeí, emprega 60 muçulmanos. Deus tem agido na geografia dos
povos do mundo e trazido árabes e muçulmanos dos povos menos evangelizados para serem nossos
vizinhos – CERTAMENTE HÁ UM PROPÓSITO EM TUDO ISTO.
O Senhor ordena que anunciemos o Evangelho a todos os povos, especialmente aonde não há
testemunho. Hoje há 16 mil povos, etnias, sete mil com menos de 2% de evangélicos, e três mil
povos aonde não tem igrejas, crentes, missionários, e ninguém focado em alcançá-los.
Jesus disse que o Evangelho do Reino será pregado como testemunha para todos os povos e que
então virá o fim. Menos de 3% da força missionária cristã evangélica trabalha com povos não
alcançados, temos que alcançá-los. Em gratidão pela Grande salvação, aproveitemos a oportunidade
de cooperar na Missão, acolhendo com amor os refugiados que vem trabalhar em Carambeí.
Pessoas que o Senhor trouxe para Carambeí. Na maioria são dos povos menos alcançados do
mundo, sem testemunho do Evangelho. “Como clamarão por Salvação daquele que não ouviram e
como ouviram se não houver quem pregue”. Sem oportunidade de conhecer o Evangelho, pois não
houve quem lhes anunciasse, quase não há cristãos evangélicos, e há restrição, para crer, seguir e
testemunhar de Jesus.
Esse é um dos segmentos menos evangelizados no Brasil e no Mundo. Um dos segmentos
estratégicos. Uma das fronteiras a serem superadas. Uma oportunidade para participar do plano de
Deus. E você vai ficar parado?
ARM

De olho na Igreja
“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o
que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou
digno de louvor, pensem nessas coisas”. Fp 4.8.
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 Fp 4.6-20.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Libório. O Bairro 5 auxiliará
na liturgia. O Tema será: “Os Dons de Deus”.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos os seguintes assuntos e pessoas:
- Os enfermos e em tratamento.
- Os jovens que fazem vestibular.
- Os oficiais a serem instalados e aqueles que deixam o ofício.
- Os preparativos da viagem do pr. Roel Sietsma e esposa Madelien.
Pr. Roel e esposa Madelien Sietsma

Estamos nos preparando para a chegada da família Sietsma. Será no dia 29 de novembro. O pr. Roel
Sietsma vem da Igreja Reformada Libertada – GKV. Ele já foi pastor missionário aqui no Brasil: 3
anos em Maceió e 5 anos em Curitiba. Portanto, fala português. Almejamos bênçãos sobre a família
em sua despedida na Holanda e sua viagem para o Brasil.
Profissão de fé
No dia 03 de dezembro, pela manhã, haverá culto de profissão de Fé. Se não forem apresentadas
objeções fundamentadas contra algum destes irmãos e irmãs, eles farão sua Pública Profissão de Fé.
Seus nomes são: Andrey Phillipe Dijkinga, Bruna Los, Dannylo Henrique Goolkate, Dennis Jan
Dijkinga, Felipe Henrique Dijkinga, Hendrik Albert Barkema, Juliana Eliza Dijkstra, Kevin de
Geus Goolkate, Leon Kristian Slob, Leonardo Cornélio Kuipers, Lorena Adelina Greidanus, Mark
Laurens Barkema, Milena Karena Slob, Nathália Kuipers, Nick Jacobi, Nicole Cristiny Los, Rafael
Arthur Serpa, Renato van den Boogaard, Roberto Henrique Harms e Saymon Bernardo van Santen.
Que Deus abençoe o preparo desses jovens.

Coleta Culto de oração e gratidão
Quem ainda quiser fazer sua doação pode colocá-la num envelope junto com a coleta ou depositar
em uma das contas da igreja:
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.
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.
Leituras bíblicas
19/11 M Elizabeth Ramos
26/11 M Maike Dijkstra
26/11 N Nelly Jacobi
Crechinha
19/11 Sheila, Monik, Noeli, Renata S.
26/11 Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny
Flores na igreja
19/11 Jacoba de Rooy
26/11 Geralda Dijkstra
Plantões do conselho
1º (igreja) – Leo Aardoom
2º (estudo bíblico) – Pleun Voorsluys
3º (San Martin) – Geraldo Slob
4º (Ponta Grossa) – Fritz Nolte
5º (Recepção) – Paulo Los
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda

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

19/11
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – Jacques de Best
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. William da Cruz
Culto em Port. com participação do bairro 5 – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Segunda-feira 20/11
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 21/11
13h30
Catecismo
Quarta-feira 22/11
19h
Ensaio Natal no Parque
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 23/11
19h
Encontro de oração
19h
Est. Bíblico Port. Elim
Sábado
25/11
19h
Catecismo
Domingo
26/11
09h30
Culto em Port. – Pr. Auke van der Meer
19h30
Culto em Hol. – Pr. Roberto Verburg
19h30
Est. Bíbl. Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta culto da manhã: Ministério Árabe Cristão
Coleta culto da noite: 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

