Conviver
Boletim Nº 1611
08 / 04 / 2018
Português
Um tempo necessário
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”.
(Eclesiastes 3:1)
“São as águas de março levando o verão”, diz a letra de uma famosa canção. Vem chegando o
outono e, com ele, as colheitas, depois de tanta chuva!
Certamente a estação chamada “outono” não é tão popular como suas irmãs primavera e verão, cada
uma delas com seu charme peculiar. Mas o outono tem seu lugar no ciclo da vida que se renova
sobre a terra; não por acaso, mas por determinação do Senhor, que tudo fez com sabedoria e a tudo
governa com zelo.
Caracterizado pela transição entre as altas temperaturas do verão e as baixas temperaturas do
inverno. Pois é assim, não se passa direto do verão para o inverno. Há um tempo de transição, o
necessário outono, essa meia estação.
Vejamos nossa própria existência: Por quantas primaveras, verões, outonos e invernos já passamos!
Não só uma estação, mas quatro, a cada ano! Não só a natureza, mas também nós, como criação de
Deus!
Precisamos adaptar não só as roupas, mas também a temperatura do chuveiro e o cardápio, etc. Mas
não só! Não somos apenas um corpo, temos também uma alma, também ela necessita se adaptar.
Não só o exterior, mas o interior da pessoa requer um cuidado especial. Também nós precisamos, às
vezes, nos recolhermos para rever nossos passos, atendendo ao chamado do apóstolo Paulo:
“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como
sábios”. (Efésios 5:15). Por certo, este cuidado com nosso viver não deve ser exercido apenas numa
estação do ano, o outono. Não é assim, não! Em todo o tempo, cuidado! As peculiaridades do
outono apenas servem como uma placa de sinalização em nossa jornada: “Tome cuidado de você
mesmo, pois tem mais chão pela frente!”. Como as folhas que vão caindo das árvores, também nós
precisamos rever nossas prioridades, deixando de lado o que não é bom, justo e verdadeiro! Pois o
inverno virá; tanto as árvores como nós, todos precisaremos de forças extras. E assim podemos
dizer: “Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo...”.
Mas o outono não é apenas o tempo de preparo para o inverno ou, aplicado a nós, não é só um
período de introspecção, de avaliação interna. O outono representa aquele tempo em que nos
renovamos para frutificar na primavera mais à frente! Nós também precisamos de uma pausa, de
tempo para o fortalecimento da fé, da esperança e do amor. É o tempo da devoção particular,
momentos a sós com Deus – quando podemos meditar em Sua Palavra, quando conversamos com
Ele, sozinhos, às vezes sem palavras, mas sempre com o coração! É o tempo de nos congregarmos
como igreja, para o culto solene ao Senhor! Entende como? Não somos apenas um organismo vivo,
somos também espírito, e precisamos dessa renovação espiritual, sempre! Por quê? Ora, porque
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”.
Pastor William

De olho na Igreja
Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas,
por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês!" Jo 20.19.
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 da pregação é Sl 23.5, sob o tema: “O
Senhor prepara o banquete”. Ainda pela manhã, haverá culto em português (e com Santa Ceia) no
Lar Aurora. O pastor Libório será o pregador.
O culto vespertino será em português e o pregador será o pr. Reginaldo Geziel Lazarine. 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. Reginaldo 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 Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, em tratamento.
- Bart Jansen, encaminhando exames e aguardando transplante de rim.
- As famílias Rabbers e Deen de Castrolanda, enlutadas devido ao falecimento de um ente querido.
- A comissão de chamado que procura um pastor para o trabalho na IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- O nosso país, tanto as autoridades como o povo.
Leituras bíblicas
08/04 M Minnie Boer
08/04 N Netty van Westering
15/04 M Murilo Stanke
15/04 N Antje Jacobi
22/04 M Maike Dijkstra
22/04 N Paula Zijlstra
29/04 M Elizabeth Ramos
29/04 N Ellen Dijkinga
Crechinha
08/04 Nathalia, Paula, Rafaela, Renata S.
15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny
22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli
29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy
Flores na igreja
08/04 Irene Verschoor
15/04 Willemien Verschoor
22/04 Margaret Dijkinga
29/04 Maike Dijkstra
Plantões do conselho
1º (igreja) – Roberto Verschoor
2º (estudo bíblico) – Geraldo Slob
3º (San Martin) – Paulo Los
4º (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi
5º (Recepção) – Maurício Greidanus
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h

08/04
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma

Culto em Port. no Lar Aurora com Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa – Pr. Reginaldo Lazarine
Culto em Port. – Pr. Reginaldo Lazarine
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Terça-feira 10/04
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de senhoras Clara Luz - Gincana
19h30
Reunião de senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 11/04
15h
Reunião de senhoras Dorcas
20h
Est. Bíblico 28+
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 12/04
19h
Encontro de Oração
Sábado
14/04
19h
Catecismo
20h
Cat. Prof. de Fé
Domingo
15/04
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
10h30
Est. Bíbl. Port. – Reinder Jacobi
Coleta: Diaconia
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

