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O caminho da cruz
“Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a
sua cruz e siga-me” (Lucas 9:23)
Sobre Jesus, alguns de seus ouvintes disseram: “Ninguém fala como este homem!”. Tinham razão,
pois as palavras de Jesus são desconcertantes; não porque destituídas de lógica, absurdas. Mas
porque são palavras simples, provindas Daquele que é, Ele mesmo, a Palavra.
Sobre segui-Lo, Jesus é categórico e contundente; Ele mesmo não obriga seus discípulos a
permanecerem com Ele, quando muitos desses se afastam de Jesus. Mas aos que insistem em seguiLo, Ele diz: “negue-se... tome a sua cruz diariamente... siga-me”. Tais palavras não perderam o
sentido com o tempo; elas não são dessa natureza, datadas com prazo de validade. Suas palavras são
universais. Aplicam-se ao nosso século e à nossa cultura.
Alguém pode achar-se seguidor de Cristo, mesmo sem abrir mão de seu egoísmo e maldade, ainda
que não se importe com suas atitudes. Pode achar que segue a Cristo porque é batizado e, afinal,
simpatiza com Sua mensagem. Mas só que não. É do próprio Bom Pastor a expressão: “As minhas
ovelhas escutam a Minha voz, Eu as conheço e elas Me seguem”. (Jo 10:27)
A pessoa que segue a Jesus faz como Ele fez:
Jesus nega-se a si mesmo – “Pai, seja feita a Tua vontade”, pois Ele não veio para ser servido; para
servir foi que Ele veio ao mundo. Como podemos ser cristãos se não nos permitirmos ser
confrontados pela Palavra de Deus? Negar-se a si mesmo não é anular-se a si mesmo, não é uma
atitude negativa, ao final. Antes, é uma postura de deixar o que é mal, para abrigar aquilo que é
bom. É negar ao velho homem o lugar que agora cabe ao novo homem, criado em Cristo Jesus.
Jesus toma a Sua cruz em todos os dias de Seu ministério, e o faz quando assume a missão para a
qual veio ao mundo – buscar e salvar aos homens e mulheres perdidos. Nós também temos uma
missão que ocupa todos os dias de nossas vidas. Uma missão que não conhece férias. Porque essa
missão encontra-se em nosso viver. Nossa cruz não é o sinal da morte; em Cristo, a cruz é o
símbolo da vida reconciliada. Assim, tomar a cruz é a corajosa atitude de cada cristão em amar a
Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo.
É assim que seguimos nosso Mestre – um jeito simples e marcante de sermos cristãos, tal como o é
Jesus!
Pr. William
De olho na Igreja
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que Eu lhes ordenei”. Mt 28.18-20
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o pr. Gerson Yurk, da IER de Curitiba. Ele está entre nós
cumprindo o programa “Troca de Púlpito” no domingo da Missão, estabelecido pelo DM. Os textos
para a pregação são: Provérbios 16.1-11 e Mateus 4.1-25.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Nestor Aguiar. 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. Nestor 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 Marcos de Geus, Ângela Betenheuser.

- A comissão de chamado que procura um pastor para o trabalho na IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- O culto com Santa Ceia, dia 25/03
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
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
18/03 Lorayne, Minie, Julia, Karine
25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny
30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole
Flores na igreja
18/03 Dorothea Borsato
25/03 Jaqueline Rabbers
30/03 Tineke Voorsluys
Plantões do conselho
1º (igreja) – Reinder Jacobi
2º (estudo bíblico) – Maurício Greidanus
3º (San Martin) – Willemiena de Geus
4º (Ponta Grossa) – João Dykstra
5º (Recepção) – Edimeia Buist
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 ás 16h30. Quinta e sexta fechada.
Agenda
Domingo

18/03

Culto em Port. – Pr. Gerson Iurk
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – pr. Nestor Aguiar
Estudo Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Port. – Pr. Nestor Aguiar
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Missão
Segunda-feira 19/03
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 20/03
13h30
Catecismos 7°, 8° e 9° ano
15h
Encontro Grupo Girassol
Quarta-feira 21/03
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico – Res. Los
Quinta-feira 22/03
19h
Encontro de oração
20h
Estudo Bíblico port. Elim.
Sábado
24/03
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
25/03
10h
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Coleta Santa Ceia: Creche Betel
Coleta: Igreja
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

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

