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Além do horizonte...
Um missionário deixou amigos e familiares em sua terra natal e partiu com a esposa para uma terra
distante. Em sua tarefa de traduzir a mensagem da fé para a língua daquele povo, jamais encontrou
uma palavra para traduzir “esperança”.
Depois de algum tempo, nasceu-lhes um filho naquela terra distante. E este passou a ser motivo de
muita atenção e alegria para os seus pais. No entanto, o garoto adoeceu e veio a falecer com pouco
mais de um ano de vida. Quando o pai estava ali confeccionando um pequeno esquife para o próprio
filho, um dos nativos observou suas lágrimas molhando as tábuas. Comovido, arriscou: “Agora
vocês vão embora?”. “Não, nós não vamos embora”, respondeu o missionário. “Mas se vocês
também morrerem aqui, como que vai ser?”. “Então estaremos de novo todos juntos, nas mãos de
Deus”. “Vocês, cristãos, têm um coração diferente do que nós”, concluiu aquele homem, “vocês
enxergam além do horizonte, não é mesmo?”.
O missionário, sem falar nada, abraçou aquele companheiro. Depois, ao prosseguir o seu triste e
necessário trabalho, pensou: “Está claro. É isso! Esperança é enxergar além do horizonte!”.
“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem
o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. Rm 8.38,39
(Adaptado)
De olho na Igreja
"Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno. Eles não são do mundo, como
Eu também não sou”. Jo 17.15-16.
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 17.11b - 19, sob
o tema: “Alegria é mais do que um sorriso fácil!”
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Raul Sietsma. O texto para a
pregação é Apocalipse 13.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos as seguintes pessoas:
- A família enlutada devido ao falecimento do irmão Klaas Prins,
- Os idosos, os enfermos e em tratamento.
Batismos
No dia 20 de maio, no culto matutino, acontecerá o batismo das seguintes crianças:
- HEITOR DE GEUS, filho de Renato e Laryssa de Geus.
- REBECA KASTELIJN, filha de Willem e Laura Kastelijn.
Que o Bondoso Deus continue abençoando as famílias.
IN MEMORIAM
No dia 08 de maio, à noite, fomos surpreendidos pelo o falecimento do irmão Klaas Prins. Ele
estava hospitalizado e passava bem depois cirurgia para desobstrução do intestino e retirada da
vesícula. No entanto, não resistiu após uma parada cardíaca.
O texto usado para consolo no culto fúnebre (dia 09/05) foi o Sl 28.6-9, destacando o verso 9:
“Salva o teu povo e abençoa a tua herança! Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para
sempre.” O Cântico “Heer, ik kom tot U” (Senhor eu venho a Ti), do “Cancioneiro do Lar Aurora”,
foi incluído na pregação. Pois, nos momentos de louvor dos moradores do Lar, o Klaas estava

presente, e sempre o escolhia. As 4 estrofes do hino apresentaram sua relação de confiança e
esperança em Deus.
Que Deus abençoe e anime aos enlutados.
Oferta de 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!
Passaporte holandês
Foi enviado um comunicado da Associação Cultural Brasil-Holanda sobre se inscrever para fazer
um passaporte holandês. Mais informações numa folha que está na mesa de entrada da igreja.
Leituras bíblicas
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
13/05 Sara, Stefanie, Diona, Caroline K., Rafaela
20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole
27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne
Flores na igreja
13/05 Zaclis Dijkstra
20/05 Margriet Dykstra
27/05 Arina Aardoom
Plantões do conselho
1º (igreja) – João Dykstra
2º (estudo bíblico) – Edimeia Buist
3º (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4º (Ponta Grossa) – Leo Aardoom
5º (Recepção) – Pleun Voorsluys
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
19h30
19h30

13/05
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa –
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz

Coleta: Igreja
Terça-feira 15/05
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
19h
Reunião DEC local
Quarta-feira 16/05
15h
Reunião de senhoras Dorcas
20h
Est. Bíblico Res. Los
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 17/05
19h
Encontro de Oração
Sábado
19/05
19h
Catecismo
20h
Cat. Prof. de Fé
Domingo
20/05
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
10h30
Est. Bíbl. Port. –
Coleta: Diaconia
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

