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Um correio que funciona
Não é de hoje que o povo se queixa do atraso na entrega de encomendas e correspondências pelos
Correios. Mas o problema se agravou ainda mais no final do ano passado, período em que muitas
compras foram feitas pela internet – as vendas de Natal aconteceram logo na sequência da” Black
Friday”. Em suma, poderíamos afirmar que a mensagem não está chegando onde deveria chegar.
Uma das explicações para o problema dos Correios é a falta de funcionários...
Esse tema nos faz pensar em nosso relacionamento com Deus e o próximo. Em Deuteronômio, 6.49, Moisés enfatiza que o relacionamento com Deus precisa ser ensinado, e sua Palavrava guardada
no coração. Lá está escrito: “Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.” Dt 6. 6,7
Deus orientou seu povo a ensinar as crianças a respeito das coisas espirituais. A família era unida e
havia o momento de ensinar as Escrituras aos filhos. Nas festas judaicas, as crianças participavam,
por exemplo, com suas perguntas a respeito do ritual da Páscoa. E seus pais lhes contavam as
histórias.
Deus mostrou a necessidade do ensino na família, feito pelos pais. Observe a sentença: “Converse
sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar
e quando se levantar.” Isto nos dá um quadro de uma formação moral e espiritual no dia-a-dia da
família.
Os pais eram como “agentes do correio”, que entregavam a mensagem de Deus. Um belo exemplo
para ser seguido.
Pastor Libório
De olho na Igreja
“E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria; duradoura alegria
coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão”. Is 35.10
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o pr. Ilmo Riewe, da IER de Arapoti. Ele vem em nome do
Departamento de Missão do Sínodo, apresentar os projetos da Missão. O texto da pregação é Is 35,
sob o tema: “Vida no deserto!”
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Ronaldo Hasse. 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. Ronaldo pela pregação e almejamos bênçãos sobre
seu trabalho, família e igreja.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos os seguintes assuntos e pessoas:
- Os enfermos e em tratamento.
- A comissão de chamado que procura um pastor para o trabalho na IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- Os preparativos para a Assembleia da AASEC e Lar Jardim Aurora.
- O nosso país.
Contribuições para a Igreja
Na AGO da igreja realizada no último dia 19 de fevereiro foi sugerido e aprovado um aumento de
6% nas contribuições fixas dos membros para a igreja em 2018. Por isso pedimos que pensem com
carinho sobre isso e realmente aumentem sua contribuição ou comecem a contribuir mensalmente.
Contamos com a ajuda de todos para podermos honrar nossos compromissos financeiros.
O Conselho

Aos membros que contribuem através de débito automático no Banco do Brasil
No mês de março queremos fazer o reajuste de 6% nas contribuições dos membros que o fazem por
débito automático no Banco do Brasil. A quem não estiver de acordo com este aumento, pedimos
que comunique isto à Roselin até o dia 5 de março.
Assembleia Geral Ordinária da Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí
Pelo presente convocamos os membros das Igrejas Evangélicas Reformadas em Carambeí para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12/03/2018 às 19:00h no salão Elim, localizado à
Avenida dos Pioneiros, 1684, anexo à IER.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/000147, convoca os senhores, Associados cujo número nesta data é de 169, para a Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada em 12 de março de 2018 às 20:00 horas na sede da Associação, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.Abertura
2.Ata da AGO de 2017
3.Relatório do Presidente
4.Relatório financeiro exercício 2017
5.Parecer do Conselho Fiscal
6.Orçamento para 2018
7.Eleição Nova Diretoria
8.Eleição do Conselho Fiscal
9.Proposta alteração admissão de associados
10.Palavra livre
11.Encerramento.
ADRIANUS BOER - PRESIDENTE
Leituras bíblicas
04/03 M Maike Dijkstra
04/03 N Nelly Jacobi
11/03 M Elizabeth Ramos
11/03 N Marianne Dijkstra
18/03 M Ellen Dijkinga
18/03 N Antje Jacobi
25/03 M Henrique Harms
25/03 N Roselin de Best
30/03 M Joemar Schelesky
Crechinha
04/03 Ana, Diona, Alessandra, Caroline K.
11/03 Caroline V., Stefanie, Camila, Janine
18/03 Lorayne, Minie, Julia, Karine
25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny
30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole
Flores na igreja
04/03 Eliane Kuipers
11/03 Danuzia de Rooy
18/03 Dorothea Borsato
25/03 Jaqueline Rabbers
30/03 Tineke Voorsluys

Plantões do conselho
1º (igreja) – Willemiena de Geus
2º (estudo bíblico) – João Dykstra
3º (San Martin) – Edimeia Buist
4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Leo Aardoom
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta segunda e quarta-feira das 13h30 às 16h30. Terça, 05/03, aberta das 8 às 11h.
De 09 a 16 de março a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

04/03
Culto em Port. – Pr. Ilmo Riewe
Culto Hol. Lar Aurora – Jacques de Best
Escola Dominical
Culto Ponta Grossa – Pr. Ronaldo Hasse
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William
Culto em Port. – Pr. Ronaldo Hasse
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 05/03
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 06/03
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 07/03
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico Res. Los
Quinta-feira 08/03
19h
Reunião de oração
Sábado
10/03
19h
Catecismo
20h
Cat. Prof. De Fé
Domingo
11/03
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
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

