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Português
Valorize a família
“Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos”.
(Provérbios 17:6)
É bem provável que você já tenha lido, ouvido ou, mesmo, dito a expressão: “A família é um
projeto de Deus”. E é verdade, quando por “projeto” se quer dizer, “propósito”; a saber, a família
como o melhor modo para o desenvolvimento de cada pessoa, para o cumprimento do propósito de
Deus para a vida humana.
O texto em destaque, Pv 17:6, dignifica a família ao considerar os efeitos duradouros e benéficos
das relações geradas em seu seio. Não é um mero ajuntamento circunstancial e conveniente, útil
enquanto somos dependentes, e descartável quando atingimos a pretensa “autossuficiência”.
Segundo essa expressão bíblica, os netinhos, os filhos, os pais, os avós, todos são preciosos, a
despeito do tempo que passa. Como estrutura básica, a família provê aos seus integrantes o
fundamento emocional e físico para o seu bom desenvolvimento. Recebem a coroa de novas
gerações aqueles que honram as gerações que os antecederam.
Assim, quando constituímos uma nova família, iniciamos o cumprimento do propósito de Deus para
a nossa convivência comunitária; mas não basta começarmos uma nova família. Há que desenvolvêla como um ambiente saudável, lugar de compromisso irrestrito e indispensável com o respeito ao
próximo, a generosidade, o companheirismo.
Palavras sujas ou ofensivas vão para lata de lixo; a arrogância e a depreciação do outro,
desestimuladas tanto pelo ensino verbal quanto pelos exemplos de respeito e consideração a todas
as pessoas. Não edificamos uma boa família enquanto destruímos a família dos outros com nossas
palavras ou atos. É na família que a igreja floresce, e também a comunidade.
Não é descabido afirmar que as famílias desta igreja são a coroa das nossas famílias de origem;
assim como nossos progenitores são nosso orgulho. Afinal, neste lugar desenvolveu-se uma
experiência muito bem sucedida, a partir de famílias bem estruturadas, firmadas no compromisso
com Deus (igreja), com seus próprios membros (educação) e com as demais famílias (cooperação).
Por que valorizar a família, a minha e a do próximo? Ora, porque ninguém cresce sozinho, nem
solitário pode permanecer em pé. Pastor William
De olho na Igreja
"Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos
meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos
de meu Pai e em seu amor permaneço.” Jo 15.9,10
A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O pregador no culto matutino é o pr. Libório Kissmann. O texto da pregação é Jo 15.9-17.
Simultaneamente, haverá culto em holandês no Lar Aurora, e o pregador será o pr. Raul Sietsma.
O culto vespertino na igreja será em holandês e o pregador será o pr. Raul Sietsma. No mesmo
horário, o pr. Libório conduzirá o Estudo Bíblico em português, no Elim e o tema será: o Pastor, a
porta e as ovelhas. Jo 10.1-10.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos os seguintes assuntos e pessoas:
- Klaas Prins, com pancreatite,
- Os idosos, os enfermos e em tratamento.
- 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.

Quase 18, e mais...
Data: dia 13 de Maio.
Horário 18:00hs
Local: Lagoa do Geraldo, na Fazenda Aurora. O convite é dirigido também aos jovens que
completarão 18 anos em 2018.
Palestrante pastor Aldrin Jensen
Universitários e jovens que moram fora e que vieram especialmente para o dia das mães, aproveite
esta oportunidade para um momento de confraternização e louvor antes do seu regresso aos estudos,
Culto de oração e gratidão
No dia 1º de maio nos reunimos para orar e agradecer pelas bênçãos de Deus.
Quem ainda quiser dar sua contribuição deste dia, pode colocá-la num envelope junto com a coleta
ou depositar numa das seguintes contas:
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.
Desde já agradecemos!
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.
Leituras bíblicas
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
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
06/05 Willemien Dijkinga
13/05 Zaclis Dijkstra
20/05 Margriet Dykstra
27/05 Arina Aardoom
Plantões do conselho
1º (igreja) – Edimeia Buist

2º (estudo bíblico) – Wilant van den Boogaard
3º (San Martin) – Leo Aardoom
4º (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys
5º (Recepção) – Roberto Verschoor
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

06/05
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 07/05
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 08/05
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
19h30
Reunião de senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 09/05
15h
Reunião de senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico 28+
Quinta-feira 10/05
19h
Reunião de oração
19h30
Culto em Port. Ascensão – Pr. Raul Sietsma
Sexta-feira
11/05
18h30
Sínodo em Arapoti
Sábado
12/05
08h
Sínodo em Arapoti
Domingo
13/05
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
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

