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“É para mim também?” Marcos 1: 40-45
Neste texto vemos um leproso que está preocupado. O homem vai até Jesus, e nisso se nota que ele
crê. Mas ele tem uma fé curiosa. Ele está bem convicto do poder de Jesus e diz isso: “Podes
purificar-me”. Porém ele duvida da vontade de Jesus. Ele diz: “Se quiseres, podes purificar-me”.
Ele se pergunta se a graça de Jesus também é para ele. Ele coloca um ponto de exclamação atrás do
poder de Jesus e um ponto de interrogação atrás de seu amor.
E isto muitas pessoas fazem. Se você perguntar a estas pessoas: “Você crê que Deus pode te salvar,
que Deus pode transformar você em outra pessoa?” elas logo concordam. Mas se lhes é perguntado,
se elas têm certeza que Deus quer isto nas suas vidas, então elas hesitam e não têm resposta. No
máximo elas observam: “Eu gostaria tanto”. A vida deste tipo de pessoas é diariamente obscurecida
pela pergunta: “É para mim também?” Elas também colocam um ponto de exclamação atrás do
poder de Deus e um ponto de interrogação atrás de seu amor. Jesus transformou o ponto de
interrogação do leproso em um ponto de exclamação. Profundamente compadecido Ele diz: “Mas
coitado, Eu não iria querer ajudar? Foi para isso que meu Pai me enviou ao mundo! Eu quero, fique
limpo”!
Esta é a resposta de Jesus para todas as pessoas que creem no seu poder, mas estrangulam seu amor
com as interrogações de sua dúvida; a resposta dos preocupados.
“O que fez o Senhor da glória descer dos céus para a terra? Somente seu grande amor!”
“Nosso Pai e Jesus podem e querem e darão em toda necessidade, até na proximidade da morte,
uma solução completa”.
De olho na Igreja
“Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam
manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas
obras são realizadas por intermédio de Deus". João 3:20,21
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 da pregação é Jo 3.14-21, sob o
tema: “Mudança”
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Willian da Cruz. O pastor
Libório estará no San Martin, para o culto Vespertino.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos os seguintes assuntos e pessoas:
- Os enfermos e em tratamento Marcos de Geus, Ângela Betenheuser.
- 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 e Escola Evangélica.
- Os encontros de Jovens para o Catecismo.
Jovens e o Catecismo
Prezados Jovens! Queremos convidá-los para os encontros de catecismo aos sábados, às 19h. São
ótimas oportunidades para convivência e crescimento. No dia 17/03 teremos um catecismo
diferente. Será a noite do hamburger!! Preparem-se...
Escola Dominical
Prezados Pais. Estamos alegres pelo fato de termos muitas professoras de Escola Bíblica, que
voluntariamente dedicam seu tempo para ensinar nossos pequenos. Somos gratos a Deus por esta
bênção e gratos a elas pela dedicação. Nos alegramos também, por seus filhos e netos fazerem parte

deste grupo de alunos. É, sem dúvida, emocionante o momento quando os vemos sair da igreja para
o seu momento de culto e louvor.
Temos um pedido aos pais!! Em alguns domingos, os cultos poderão terminar antes das 11 horas.
Assim sendo, para que as professoras tenham tempo para repassar o conteúdo das aulas, pedimos
para que não os tirem da sala antes desse horário. (11h)
Certos de sua compreensão, agradecemos.
Queridas irmãs
Vocês sabiam que existem e funcionam três reuniões com encontros de mulheres na nossa igreja?
São elas:
- Clara Luz (terça-feira à noite na língua portuguesa)
- Dorcas (quarta-feira à tarde na língua holandesa)
- Ora et Labora (terça-feira à noite na língua holandesa)
Cada uma delas se reúne quinzenalmente durante o ano.
Estudamos a Palavra de Deus, cantamos e nos descontraímos.
Aprendemos o verdadeiro sentido da palavra IRMÃ. Pois somos isso em Jesus Cristo.
Quer saber um pouco mais?
Venha visitar-nos no nosso encontro inicial do ano 2018!
Será na terça-feira que vem, 13 de março às 19h30 aqui na igreja.
O tema da noite é: “Tire a máscara”!
“Máscara é aquilo que se põe no rosto para esconder a sua identidade”.
Pode ser também aquilo que usamos temporária ou permanentemente, tentando esconder de nós
mesmos o que não queremos admitir. “Nós, redimidas por Jesus, temos a responsabilidade de
refleti-Lo em nossas vidas, portanto, não devemos usar máscaras que nos impeçam disto”.
Com uma confraternização gostosa concluiremos a noite (aproximadamente 21h30). Venha
participar!
Reunião de oração especial por missões
No dia 15 de março às 19 horas receberemos a visita do casal Hans e Úrsula Fuchs, um casal com
muita experiência missionária em Angola, como professor de seminário e criador de uma rede de
livrarias evangélicas. Hoje eles vivem na África do Sul e visitam e apoiam missionários que servem
em muitos países africanos, na zona subsaariana. Assim tem uma vasta experiência e vão
compartilhar e podemos orar pelos desafios apresentados. E também orar pela Tonica/Ankie que no
dia 16 fará uma viagem a Turquia para apoiar obreiros brasileiros e hispânicos que servem nesse
país.
Clubs Adolescentes
Todos bem vindos ao Clubs. Nossos encontros iniciam nesta sexta-feira, dia 16/03/18, são
quinzenais e acontecem no Elim das 19h30 às 21h30. Mais informações com Eliciane
(coordenadora).
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
AGO – AASEC
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.

A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/000147, convoca os senhores, Associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 12 de
março de 2018 às 20:00 horas na sede da Associação.
Convocação para Assembleia Geral Ordinária
A Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e ensino Fundamental, no uso
de suas atribuições, convoca para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de março
de 2018 (segunda-feira), em primeira convocação às 18:45 com a presença da maioria absoluta
(50%+1) dos associados, em 2ª convocação às 19:15 horas com a presença de um terço dos
associados, ou em 3ª convocação às 19:30 horas com qualquer numero de associados nas
dependências da escola.
A seguinte agenda será deliberada:
1. Abertura
2. Leitura do Edital de Convocação
3. Leitura do Relatório da Diretoria
4. Prestação de Contas sobre o exercício de 2017 (Relatório Financeiro)
5. Parecer do Conselho Fiscal
6. Apresentação Orçamento 2018
7. Eleição de membros para o Conselho de Administração
8. Eleição do Conselho Fiscal
9. Palavra Livre
10. Leitura da Ata
11. Encerramento
Carambeí, 05 de março de 2018.
Leituras bíblicas
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
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
11/03 Danuzia de Rooy
18/03 Dorothea Borsato
25/03 Jaqueline Rabbers
30/03 Tineke Voorsluys
Plantões do conselho
1º (igreja) – Maurício Greidanus
2º (estudo bíblico) – Willemiena de Geus
3º (San Martin) – João Dykstra
4º (Ponta Grossa) – Edimeia Buist
5º (Recepção) – Wilant van den Boogaard

Secretaria da igreja
De 09 a 16 de março a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

11/03
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Ponta Grossa –
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Libório
Coleta: Igreja
Segunda-feira 12/03
19h
AGO – AASEC
20h
AGO – Lar Aurora
Terça-feira 13/03
13h30
Catecismo
19h30
Reunião conjunta de senhoras
Quarta-feira 14/03
15h
Reunião de senhoras Dorcas
20h
Est. Bíblico 28+
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 15/03
19h
Encontro de Oração
Sexta-feira
16/03
19h30
Clubs adolescentes
Sábado
17/03
19h
Catecismo
20h
Cat. Prof. de Fé
Domingo
18/03
10h
Culto em Port. – Pr. Gerson Iurk
19h30
Culto em Hol. –
10h30
Est. Bíbl. Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Missão
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

