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Oração pela Igreja Perseguida – preparo para o culto especial do dia 29/04
Cada ano a Missão Portas Abertas conclama as igrejas a participarem do Domingo da Igreja
Perseguida. Quando conhecemos irmãos que vivem essas situações e lutas, percebemos que a
necessidade maior que sentem é de não serem esquecidos, de que nos lembremos deles em oração.
Esse ano o foco principal é sobre a Índia. Existe uma igreja ativa na Índia há alguns séculos, mas é
um país com mais de um bilhão de habitantes, muitos povos e línguas, e apesar de ter um número
crescente de missionários nativos dedicados a alcançar as muitas cidades, vilas e grupos não
alcançados, muitos ainda nunca ouviram do Senhor Jesus. E há um governo radical hindu, que quer
obrigar todos os indianos a se converter à sua religião, que adora milhões de deuses, e forçar o
domínio da situação de castas, humilhando grande parte da população à miséria, e falta de direitos
humanos. Cada vez mais grupos radicais, com o apoio de governantes, praticam atos de violência
bárbara contra pastores, contra igrejas, mulheres e crianças cristãs.
Mas no Paquistão, país vizinho, ocorrem violências frequentes contra igrejas e contra cristãos. E
não devemos nos esquecer do sofrimento do povo da Síria. E do Pr. Andrew, na Turquia, que está
sendo condenado como terrorista, enquanto serviu à igreja do país e aos refugiados sírios por 25
anos.
O que temos a ver com isso? Somos uma só igreja em Cristo, e essa igreja universal, que
confessamos todo domingo, recebeu a tarefa de alcançar todos os povos (Mt 28:18-20). E essa
igreja não são só pastores, missionários, presbíteros ou diáconos, mas todos os que creem em Jesus.
Todos temos uma parte a cumprir nessa grande tarefa. Podemos todos orar sinceramente pelos
cristãos que sofrem hoje. E Deus nos chama a chorar junto com os que choram, estar ao lado deles,
servindo com amor. (Prov. 24:11-12; 1 Co. 12:26; Ef. 6:18). Hebreus 13.3 nos desafia: “lembraivos dos encarcerados, como se presos com eles...”.
“Não há contradição entre estar disposto a sofrer a perda dos nossos direitos por amor de Cristo e
estar comprometido a defender os que sofrem a violação dos seus direitos.” Compromisso Cidade
do Cabo, Lausane.
ALM
De olho na Igreja
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 culto vespertino será em português e o
pregador será o pr. Libório Kissmann.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos as pessoas enfermas, em tratamento e
as que passam por necessidades.
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.

1º de Maio – Culto de Ação de Graças
No dia 1º de maio realizaremos novamente nosso culto de Ação de Graças. Para tanto queremos
pedir a doação de alimentos não perecíveis e de verduras e frutas para embelezar a igreja. Estes
podem ser deixados na igreja até o dia 30/04 (ou no domingo, dia 29/04, deixar na torre da igreja).
Desde já agradecemos!
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!
Yard Sale 2018
Comunicamos que o Yard Sale deste ano está agendado para o dia 11 de agosto, no Pavilhão Frísia
(anexo ao Parque Histórico de Carambeí).
Contamos com muitas compras e vendas, acima de tudo, a presença de todos.
Em breve novidades.
Leituras bíblicas
22/04 M Maike Dijkstra
22/04 N Paula Zijlstra
29/04 M Elizabeth Ramos
29/04 N Ellen Dijkinga
Crechinha
22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli
29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy
Flores na igreja
22/04 Margaret Dijkinga
29/04 Maike Dijkstra
01/05 Bairro 1
Plantões do conselho
1º (igreja) – Leo Aardoom
2º (estudo bíblico) – Pleun Voorsluys
3º (San Martin) – Roberto Verschoor
4º (Ponta Grossa) – Geraldo Slob
5º (Recepção) – Paulo Los
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta segunda, quarta e quinta-feira das 13h30 às 16h30. Terça e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h

22/04
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. William da Cruz

Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Terça-feira 24/04
13h30
Catecismos 7º, 8º e 9º anos
15h
Grupo Girassol
19h30
Reunião de senhoras Clara Luz – Estudo Ofertas – Pr. Libório
19h30
Reunião de senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 25/04
15h
Reunião de senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 26/04
15h
Jong van Hart
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíblico – Res. Los
Sábado
28/04
16h
Culto de casamento
19h
Culto de casamento
Domingo
29/04
10h
Culto em Port. – Tonica van der Meer e Jacques de Best
19h30
Culto em Port. em conjunto com a IER Nova Holanda – Pr. Aldrin Jensen
Coleta: Igreja
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

