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Português
O trabalho e a adoração.
Jesus e os seus discípulos chegaram à casa de Maria e Marta. Eufórica, Marta se desdobra nos
afazeres da casa e, de repente, percebe que a sua irmã não estava “fazendo nada”. (Mas, na verdade,
ela estava ouvindo a Jesus.) Marta então pede que Jesus se manifeste, mas é ela quem é
surpreendida com uma repreensão: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas
coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada."
Lucas 10.41,42.
Vejam bem! Cristo não despreza a intenção de Marta. O que Ele questionou foi a sua escolha
naquele momento. A prioridade não era pensar nos afazeres rotineiros, pois Jesus estava ali. Era
uma oportunidade sem igual! Era importantíssimo ouvi-lo, aprender e crescer. As tarefas podiam
esperar. O mais importante, naquele momento, era celebrar a presença do Senhor.
E você? Com qual personagem do relato está se identificando?
Em nosso mundo “moderno e agitado” nos debatemos na rotina do dia-a-dia sem perceber que,
talvez, estejamos desperdiçando momentos preciosos que fortalecerão nosso relacionamento com
Deus. Não digo que trabalhar além do horário, se aperfeiçoar com cursos diferentes, cuidar dos
filhos e tanta outra coisa, esteja errado. Há tempo para tudo em nossa vida. Porém, é preciso
estabelecer prioridades, pois a cada momento podemos fazer mil e uma coisas, e sempre precisamos
escolher...
O evangelho nos alerta para o fato de que a vida não pode ser gasta apenas com o produzir para este
mundo. A nossa alma também carece de atenção e espaço, principalmente quando nos são dadas
oportunidades ímpares de estar com Jesus. Em meio aos afazeres legítimos e justificáveis,
prestemos atenção nas prioridades. Cristo precisa ter vez e voz para nos ensinar e abençoar! Dessa
forma, tudo o mais fluirá com mais sabor e alegria.
Pr. Libório
De olho na Igreja
“Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser
conhecido e trazido à luz”. Palavras de Jesus, escritas no Evangelho de Lucas 8.17.
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o pr. Raul Sietsma, o texto para a pregação é João 15.9-17.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Libório, que falará sobre o
texto de Hebreus 10.1-10, sob o tema: “É o fim da picada”!
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 jovens que estão em retiro no Clube Holandês, em Arapoti.
- A comissão de chamado que procura um pastor para o trabalho na IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- Os preparativos para a Assembleia da igreja.
- O nosso país e as eleições neste ano.
Nascimentos
No dia 07 de fevereiro nasceu REBECA KASTELIJN, filha de Willem e Laura, com 2.960g e
50cm. Mãe e filha passam bem. Nossos parabéns aos pais e ao irmãozinho Gerrit Willem.
No dia 08 de fevereiro nasceu na Holanda, SEF JOAH, filho de Siebe e Marlies Sietsma, neto do Pr.
Raul e Madeline. Nossos parabéns!
Desejamos bênçãos às famílias.

Convocação
O Conselho da Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia convoca todos os membros
batizados e professos para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na segunda-feira, dia 19 de
fevereiro de 2018, com início às 19h30 no ELIM, a fim de deliberarem sobre a matéria da seguinte
pauta:
1) Abertura
2) Ata da AGO de 13 de fevereiro de 2017
3) Relatório do Conselho referente ao ano de 2017
4) Relatórios financeiros referentes ao ano de 2017
a. Igreja
b. Diaconia
5) Parecer do Conselho Fiscal e aprovação dos relatórios financeiros
6) Eleição de um membro para o conselho fiscal
7) Orçamento 2018
8) Intervalo
9) Relatório do Projeto San Martin (Com. SM)
10) Relatório do Projeto Ponta Grossa.
11) Palavra Livre
12) Encerramento
Obs. Uma carta do Conselho e os documentos financeiros estão à disposição dos interessados na
mesa de entrada ou na secretaria da igreja. Quem quiser pode pegar ou pedir por e-mail para
iercolonia@gmail.com
Aulas de Catecismo
Informamos que as aulas de Catecismo para os alunos do 7º ao 9º ano iniciarão no dia 20 de
fevereiro, às 13h30. E os alunos 15+ e 17+ iniciarão as atividades no sábado, dia 24/02, às 19h.
Os encontros para Profissão de fé iniciarão dia 03/03, às 20h. Quem estiver interessado em iniciar
os estudos entre em contato com os pastores ou com o(a) presbítero(a) do seu Bairro.
Convite DECS
Convidamos todos os professores de Escola Dominical e interessados a participar do encontro com
a sra. Zuleide Boessenkool .
Tema: “Compartilhando Experiências com Histórias e Cânticos”
Quando: Sábado 24/02/2018
8h30 - 9h – recepção/café
9h - 11h30 – palestra/dinâmica
Onde: Clube Antenne
Castrolanda – Av. das Palmeiras s/nº
DECS - IERB
Jong van hart
O próximo encontro não será no dia 22 de fevereiro, mas no dia 1º de março. E depois em 29 de
março.
Leituras bíblicas
11/02 M Joemar Schelesky
11/02 N Bauke Dijkstra
18/02 M Minnie Boer
18/02 N Netty van Westering
25/02 M Murilo Stanke
25/02 N Paula Zijlstra

Crechinha
11/02 Carina, Valdirene, Miriam, Rafaela
18/02 Laura, Elizabeth, Nicole, Wendy
25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa
Flores na igreja
11/02 Renata Harms
18/02 Triensje de Geus
25/02 Rosa de Rooy
Plantões do conselho
1º (igreja) – Wilant van den Boogaard
2º (estudo bíblico) – Leo Aardoom
3º (San Martin) – Pleun Voorsluys
4º (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5º (Recepção) – Geraldo Slob
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta segunda e quarta-feira das 13h30 às 16h30. Terça, quinta e sexta-feira a
secretaria está fechada para atendimento ao público.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

11/02
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa – Jacques de Best
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Quinta-feira 15/02
19h
Encontro de Oração
Domingo
18/02
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
10h30
Est. Bíbl. Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Diaconia
Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - - 3231.4302
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

