Conviver
Boletim Nº 1614
29 / 04 / 2018
Português
Conviver
Conviver é o fato de conhecer uns aos outros, e saber como estão indo aqueles outros. Se estão bem
de saúde, bem de vida, ou talvez estejam envolvidos em dificuldades de qualquer tipo. Conviver
significa ainda, que alguém se preocupa com a vida dos outros: se informa, ajuda, visita, encoraja e
ora por eles.
Conviver usa criatividade e sabedoria. Criatividade para achar a maneira certa para praticar o
conviver, e sabedoria para decidir o momento e a medida certa em que praticá-lo. Assim diz
Provérbios 15.23 ‘Dar resposta apropriada é motivo de alegria; e como é bom um conselho na hora
certa!’
Quem deve praticar o conviver, e até quem deve se estender o nosso conviver? Alguém poderia
pensar: já tenho a minha família e os meus parentes: pais, filhos, netos e avós, tios e tias, sobrinhos
e sobrinhas, e às vezes mais ainda. Não tenho tempo nem oportunidade para conviver com mais
pessoas. Mas será?
Alguém poderia pensar ainda: temos os oficiais na Igreja para conviver mais intensamente com
aqueles que precisam de atenção: viúvas e viúvos, órfãos, solteiros e os doentes. Também temos
algumas organizações diaconais e educacionais como a Escola e a AASEC que cumprem a sua
tarefa. Ninguém precisa de mim ou da minha atenção.
Isto seria um erro de pensamento. Seus próximos, sejam irmãos da Igreja, sejam vizinhos na sua
rua, sejam colegas de trabalho, seja quem for, eles precisam também de você!
A Palavra nos incentiva para conviver com os nossos irmãos e os nossos próximos. Para isso serve
também este informativo da Igreja: Conviver. Para saber como os outros estão indo. Para saber se
há doentes, enfermos, pessoas em aflição. Para que a gente possa fazer algo: dar uma palavra de
encorajamento; orar por aquela pessoa, na igreja ou em casa, levar uma coisinha a alguém, ou só
visitar alguém e assim conviver um pouquinho.
Que Deus abençoe o nosso conviver, e que este Conviver ajude para esse fim. Pr. Raul Sietsma
De olho na Igreja
Desejamos a todos a graça, e o amor de Cristo, nosso Salvador.
Domingo de manhã o culto será dirigido por Ankie van der Meer en Jacques de Best, com o tema:
A Igreja perseguida.
À noite teremos o nosso culto dirigido por pastor Aldrin, um culto junto com IER Nova Holanda.
Também teremos o nosso culto de Ação de Graças na terça-feira, 1º de Maio, às 10.00 horas,
dirigido por pastor Libório.
Em nossas orações na igreja e em casa incluiremos as seguintes pessoas:
- Paulo Los, que passou por uma cirurgia do braço no dia 26/04, e espera estar de volta em casa
neste momento;
- Hillie Straatsma (Av. Dos Pioneiros 7326), que está se recuperando em casa de uma cirurgia na
perna, que tinha quebrado na semana passada;
- Cornélio Los, que foi operado e está se recuperando em casa;
- todos que estão em tratamento;
- os enlutados, após o falecimento da Lorena de Geus, neta de Willem e Hiltje de Geus, filha de
Bauke e Vera, na última quinta-feira.
Que Deus fortaleça aqueles que sofrem, e cure os enfermos. Que Ele nos dê o que precisamos, e
abençoe a todos nós!

Culto de oração e gratidão
Na próxima terça-feira, 1º de maio, queremos nos reunir especialmente para orar e agradecer pelas
bênçãos de Deus sobre nosso trabalho, nossa vida, a criação e o Reino de Deus.
Como de costume queremos ter neste culto uma coleta especial para a igreja que recomendamos a
vocês de todo coração. Pedimos que cada um contribua com sua parte na confiança de que Deus
ama a quem dá generosamente.
Há a possibilidade de depositar sua doação em uma das seguintes contas da igreja:
Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X
Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4
Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2
Frísia – c/c 25025.
Para o culto de Ação de Graças queremos pedir a doação de alimentos não perecíveis e de verduras
e frutas para ornamentar a igreja. Estes podem ser deixados na igreja até amanhã, 30/04.
Desde já agradecemos!
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 04/05, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em maio. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Libório ou Raul ou aos oficiais Reinder
Jacobi, Juan van der Vinne ou Pleun Voorsluys.
Convite de Castrolanda
Este ano Castrolanda quer organizar a viagem intercolonial. Convidamos todos os 50+ de Arapoti e
Carambeí!!
De 22 a 25 de maio faremos uma viagem ao norte do Paraná.
Na ida somos cordialmente benvindos em Carlópolis na KALDI CAFÉ FAZENDA.
Depois continuamos viajando junto ao lago na direção de Ribeirão Claro para o Hotel TAYAYA
RESORT (www.tayaya.com.br). Inscrições: até 10 de maio, quando terá que ser paga a primeira
metade dos custos, mais um cheque para o saldo.
Ficou interessado(a)? Há mais informações com a Roselin na secretaria da igreja.
Aniversários em Maio
05-05-1946 Paulo Los
05-05-1948 Bernardo van Santen
09-05-1936 Henk Barkema
17-05-1946 Reinder Kuipers
17-05-1947 Johannes Boessenkool (PG)
20-05-1943 Geralda Dijkstra
20-05-1949 Jettie Vink
21-05-1949 Richard Biersteker
24-05-1943 Tiny Slob
26-05-1932 Adrijan Los
26-05-1947 Jan Slob
27-05-1953 Leonardo Voorsluys
Parabéns e felicidades!
Leituras bíblicas
29/04 M Elizabeth Ramos
29/04 N Ellen Dijkinga
01/05 M Roselin de Best
06/05 M Joemar Schelesky
06/05 N Henrique Harms
10/05 N Netty van Westering
13/05 M Bauke Dijkstra

13/05 N Maike Dijkstra
20/05 M Minnie Boer
20/05 N Tineke Voorsluys
27/05 M Murilo Stanke
Crechinha
29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy
01/05 Ana, Lorayne, Janine, Julia
06/05 Renata B., Minnie, Alessandra, Mariana
13/05 Sara, Stefanie, Diona, Caroline K., Rafaela
20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole
27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne
Flores na igreja
29/04 Maike Dijkstra
01/05 Bairro 1
06/05 Willemien Dijkinga
10/05 Hielkje Jacobi
13/05 Zaclis Dijkstra
20/05 Margriet Dykstra
27/05 Arina Aardoom
Plantões do conselho
1º (igreja) – Wilant van den Boogaard
2º (estudo bíblico) – Leo Aardoom
3º (San Martin) – Pleun Voorsluys
4º (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5º (Recepção) – Geraldo Slob
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
19h30
19h30

29/04
Culto em Port. – Tonica van der Meer e Jacques de Best
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William
Culto em Port. junto com IER Nova Holanda – Pr. Aldrin Jensen
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 01/05
10h
Culto de Ação de Graças – Pr. Libório
Coleta: Igreja
Quarta-feira 02/05
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 03/05
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíblico Hol. – Elim
Sexta-feira
04/05
08h
Agenda Conselho
Sábado
05/05
19h
Catecismos 15+ e 17+

20h
Domingo
10h
10h
19h30
19h30

Catecismo Profissão de Fé
06/05
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório
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

