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“Não me segure”
Quando amamos muito alguém, queremos muito ficar na presença dele. Ficar perto daquela pessoa.
Na própria família isto fica bem claro. A família consiste num certo número de pessoas, muitas
vezes pais e filhos, e quando falta alguém, isso faz falta mesmo. Se for um dia só, daí a gente o
abraça com força, à noite, quando chegar em casa. “Que bom te ver, te sentir, te abraçar!” Se for
mais tempo, o abraço também é mais forte e dura mais, no momento que a gente se revê.
Mas, o abraço também é mais forte, quando existe alguma incerteza da presença de alguém. Você
está na sua presença, mas talvez seja por acaso? Não o tinha esperado naquele momento, naquele
lugar? Mas, que bom! Ou, você está na presença dele, mas será que ele vai ficar? E, por quanto
tempo? O fato de não saber a resposta a tal pergunta nos faz quase amarrar-nos ao nosso amado.
Pois deste próprio momento você tem certeza. Agora está na sua presença, então aproveite deste
momento, e não o solte! O abraço é fortíssimo, e demora!
Maria Madalena passou por tal experiência, quando decobriu que o jardineiro (como ela pensava)
era o próprio Jesus, que já pelo terceiro dia fez tanta falta. “Rabôni!” ela exclamou (quer dizer:
Mestre), e se amarrou a Jesus, que ela amava tanto, com aquele abraço fortíssimo. Ela não quer
nada mais do que simplesmente aproveitar este momento. Não o esperava encontrar, mas de repente
está aí! E por quanto tempo? Ela nem sabe. Então O segura!
Mas Jesus diz: “não me segure!” Ele explica que Ele não pode ficar para sempre no corpo dele,
perto deles. Espiritualmente, Ele fica para sempre, mas, no corpo dele, que ela abraça, Ele tem que
subir ao Pai.
Assim nós aprendemos consolação, quando a despedida é difícil. Alguém da família vai embora,
porque vai estudar, vai mudar, vai casar. Mais difícil é quando alguém já vai para o céu. Dá bastante
dor para nós. Mas esta certeza nos consola: ir para Jesus e junto com Ele, lá no céu esperar a vinda
do seu Reino perfeito, significa felicidade. É muito bom! Então, que não seguremos aqueles que já
podem ir. Que aprendamos a soltar, e, no momento que Deus definiu, nós mesmos também vamos
alegremente!
(João Ev. 20.17)
pr. Raul
De olho na Igreja
Que a graça e paz de Cristo, nosso Senhor, e de Deus, nosso Pai, sejam com todos nós, e tenhamos
um dia abençoado por Ele.
O pregador no culto matutino é o pr. Libório Kissmann. O culto vespertino será em holandês,
dirigido por pr. Raul Sietsma. Também haverá Estudo Bíblico em português.
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, aguardando transplante de rim;
- Neuza Ramos, que passou por cirurgia, na última semana;
- Paulo Los, que está esperando cirurgia no braço;
- Arthur Aardoom, teve um deslocamento de retina e passará por uma cirurgia dia 16/04;
- Os dois casamentos no dia 28 de Abril;
- A comissão de chamado que procura um pastor para o trabalho na IER Ponta Grossa (Vila Vilela);
- Os jovens e a juventude da igreja, e o Congresso Vocare (veja embaixo);
- O nosso país, tanto as autoridades como o povo;
- A situação nos países em guerra, como Síria e outros, que deixa tantas vítimas civis.

Casamentos
O Conselho comunica que FREDERIK WILLEM DE BOER e MARIA ISABEL CAVALCANTI
PIMENTA pediram a confirmação de seu casamento. Se não forem apresentadas objeções
fundamentadas, esta confirmação acontecerá no dia 28 de abril de 2018, às 16h na IER Nova
Holanda.
Desejamos ao jovem casal as bênçãos de Deus e felicidades na sua vida a dois.
O Conselho comunica que FELYPE BRUSTOLIN BRAGA e MARIANE DIJKSTRA pediram a
confirmação de seu casamento. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta
confirmação acontecerá no dia 28 de abril de 2018, às 19h na IER Colônia.
Desejamos ao jovem casal as bênçãos de Deus e felicidades na sua vida a dois.
VOCARE
Convidamos mais uma vez os jovens a participar do Congresso VOCARE, de 31 de Maio a 3 de
junho, na UNICESUMAR em Maringá. É para jovens de 15 anos ou mais. Desafia os jovens e
perceber qual é sua vocação, como estudante, como profissional, como pastor ou missionário. O
importante é estar comprometido no serviço a Deus e ao próximo. Há boas informações, e vários
vídeos em VOCARE.ORG.BR. É um programa voltado para jovens, com muita participação,
interação, comunhão, mensagens e testemunhos vibrantes e bons conjuntos de louvor. Quem já foi
não se arrependeu. Vamos? Inscrevam-se!
Leituras bíblicas
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
15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny
22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli
29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy
Flores na igreja
15/04 Willemien Verschoor
22/04 Margaret Dijkinga
29/04 Maike Dijkstra
01/05 Bairro 1
Plantões do conselho
1º (igreja) – Pleun Voorsluys
2º (estudo bíblico) – Roberto Verschoor
3º (San Martin) – Geraldo Slob
4º (Ponta Grossa) – Paulo Los
5º (Recepção) – Reinder Jacobi
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h

15/04
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical

10h
10h
19h30
19h30
19h30

Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. – Reinder Jacobi
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Diaconia
Segunda-feira 16/04
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 17/04
13h30
Catecismos 7°, 8° e 9° ano
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 18/04
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 19/04
19h
Encontro de oração
Sábado
21/04
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
22/04
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
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

