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Pentecostes: festa da Colheita de Deus
Hoje é dia de Pentecostes. Um nome bem especial: Pentecostes. O que significa?
A resposta não parece muito interessante: quinquagésimo. Sim, a palavra grega por quinquagésimo
é: Pentecostes, e quinquagésimo quer dizer: o quinquagésimo dia depois da Páscoa.
Pentecostes é de origem, no antigo Israel, uma festa de colheita. A primeira colheita já começou
com Páscoa, e a partir daquele dia tinham que contar sete semanas, sendo o tempo da colheita. Era a
festa das semanas (Lev. 23.15). Eram 49 dias. O quinquagésimo dia caía então no primeiro dia da
nova semana: Domingo de Pentecostes! Cristo escolheu aquele dia, para derramar o seu Espírito
sobre os seus alunos em Jerusalém. O significado de Pentecostes ganha um conteúdo lindo, mais
bonito ainda, do que já tinha. Se torna da celebração da abundância de alimento, numa celebração
da abundância do Espírito e de pessoas salvas por Deus. No primeiro dia o milagre é sem
precedentes: três mil convertidos naquele mesmo dia! Homens que entregam e dedicam as suas
vidas a Cristo, e são batizados (Atos 2.38,41). Sinal da Aliança do amor de Deus com todos os seus.
Que lindo, que nós, hoje, podemos testemunhar o batismo de dois filhos da Aliança: Rebeca e
Heitor.
O apóstolo Pedro diz naquele primeiro dia de Pentecostes: ‘a promessa é para vocês, para os seus
filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar’.
Nós vivemos numa região agrícola. A colheita dos produtos é importantíssima. Oramos por chuva e
ficamos aliviados e gratos, quando é hora da colheita mesmo. Muito mais cantam e louvam os
nossos corações, quando Deus acrescenta homens à multidão que é salva. Essa alegria há no céu,
por causa de toda vida humana, que se converte a Ele, Jesus fala em Lucas 15,7.
A nossa petição é que Deus abençoe a igreja dele, e continuamente acrescente pessoas, que
entregam as suas vidas a Jesus Cristo.
Que tenham um Pentecostes abençoado!
Pr. Raul
De olho na Igreja
Desejamos a todos o amor de Deus, nosso Pai; a graça de Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do
Espírito. Comemoramos hoje especialmente, que Ele, o Espírito, foi dado à igreja, seu povo em
todo lugar, para nos guiar para sempre.
Hoje, de manhã, o culto será dirigido pelo pr. Libório, com participação do pr. Raul, por ocasião
dos dois batismos, do Heitor e da Rebeca.
À noite haverá culto em holandês, dirigido pelo pr. Raul.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos especialmente:
- Nícia de Geus Los, que caiu, e infelizmente quebrou duas costelas. Isso dói bastante. Para
recuperar, ela fica por enquanto na casa da filha e do genro: Helena e Reinder Kuipers. Que Deus
conforte ela e a dor possa passar;
- todos que estão em tratamento; e os que estão recuperando após cirurgia ou doença ou tratamento.
Que Deus dê novas forças e melhoras, e a todos nós o que precisamos, conforme a sabedoria dele.
Encontro da Mulher Cristã (Português)
Este será realizado no próximo sábado, 26/05, a partir das 08h30 em Arapoti. O tema é “O
Privilégio de Amadurecer”. Maiores informações com Jane Aardoom, 99973.0361.
Agradecimento

O Departamento de Missão do Sínodo (DM) agradece a todos os irmãos e irmãs que tão
generosamente ofertaram para o trabalho missionário das nossas igrejas. Muito obrigado!
Dia das Igrejas
Neste ano o Dia das Igrejas será realizado no sábado, 9 de junho, na IER Nova Holanda. O tema é
“Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR”.
Mais informações no folheto incluso neste boletim.
Atenção grupo que vai viajar para Carlópolis. O ônibus partirá às 7h da terça-feira, 22 de maio,
do Elim.
Leituras bíblicas
20/05 M Elizabeth Ramos
20/05 N Tineke Voorsluys
27/05 M Murilo Stanke
Crechinha
20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole
27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne
Flores na igreja
20/05 Margriet Dykstra
27/05 Arina Aardoom
Plantões do conselho
1º (igreja) – Willemiena de Geus
2º (estudo bíblico) – João Dykstra
3º (San Martin) – Edimeia Buist
4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Leo Aardoom
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
19h30

20/05
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Diaconia
Segunda-feira 21/05
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 22/05
13h30
Catecismos 7°, 8° e 9° anos
Quarta-feira 23/05
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 24/05
19h
Encontro de oração
Sábado
26/05

19h
20h
Domingo
10h
19h30

Catecismos 15+ e 17+
Catecismo Profissão de Fé
27/05
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
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

