Conviver
Boletim Nº 1618
27 / 05 / 2018
Português
A paz de Cristo
“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou; não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu
coração, nem tenham medo”. (João 14:27)
O cenário mundial, nacional e local despertam incertezas quanto à segurança que podemos ter.
Segurança não apenas para nós, mas para as pessoas que amamos. Segurança nos relacionamentos,
nos contratos firmados. Segurança para o corpo, segurança para a alma.
Bem, essa questão de falta de segurança não vem de hoje; pode ser maior ou menor, a depender do
local e da época. Mas não há segurança em todo o tempo e em todo lugar. Na virada do século XIX
para o século XX, a Europa esperava tempos de paz e prosperidade, advindos do progresso
tecnológico e cultural de suas sociedades. O que se viu, porém, foi a barbárie indescritível manifesta
em dois dos maiores conflitos bélicos da história da humanidade. Mas não só lá e então; aqui e
agora mesmo, o ambiente bucólico de bonitas árvores e dos jardins bem cuidados presencia
acidentes, incêndios no meio da rua e tiros de fuzil, em plena luz do dia, enquanto as nossas
crianças vão para a escola.
Como cristãos somos ensinados que a paz do mundo é instável e incerta, porque depende da
ausência de conflitos ou, na melhor das hipóteses, na existência controlada de conflitos. Será que
podemos gozar um mínimo de segurança em nossos dias? Quem tem filhos pequenos se pergunta
em que espécie de mundo estes queridos vão se desenvolver! Não há respostas fáceis!
Num contexto assim, duas coisas, pelo menos, podemos fazer em relação à paz, como pessoas
responsáveis e tementes a Deus.
A primeira atitude é aceitarmos a verdadeira paz, dada pelo Senhor Jesus. Paz que não é refém das
circunstâncias; se contrárias, condenados à contrariedade, tristeza e angústia. A paz de Cristo,
porém, desenvolve-se além das circunstâncias, para não permanecer presa ao contexto em que
vivemos. Isto é possível? Podemos, afinal, ter paz de espírito, serenidade, mesmo quando os
acontecimentos são difíceis? Sim, podemos, quando a aceitamos, e a usufruímos junto a Ele,
seguindo a orientação do salmista: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” (Salmo 46:10ª). É a
entrega própria da alma que reconhece que não pode acrescentar um minuto ao curso de sua vida,
mas que tem de Deus a vida eterna. É a rendição que faz aquele que sabe que não pode confiar o
sentido de sua vida a nada nem a ninguém, tão somente Àquele que tendo-nos amado, amou-nos até
o fim (João 13:1b).
A segunda atitude que devemos ter, sem anular ou substituir a primeira atitude, é promovermos a
paz neste mundo, o quanto possível. Conselho dado aos exilados na Babilônia: “Procurai a paz da
cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz”. (Jr
29:7). No trânsito, na sala de aula, na vizinhança, dentro da igreja, nas assembleias, nas reuniões de
família, etc. Recordando ainda a atualidade destas palavras: “Façam todo o possível para viver em
paz com todos” (Romanos 12:18). Palavras amargas, olhares faiscantes, velocidades assassinas não
promovem a paz, mas medo, revolta e dor.
Então, a paz de Cristo em nós traz-nos a segurança que não podemos obter de outra forma, e nos
prepara para sermos instrumentos de paz na sociedade em que vivemos. Aí sim, poderemos cantar
com muito prazer: “Que segurança tenho em Jesus! Pois Nele gozo paz, vida e luz...”
Pastor William
De olho na igreja

Saudamos a todos os participantes dos cultos deste domingo. Esperamos que estes momentos de
comunhão sirvam para aprimorar o nosso convívio com o próximo, e juntos, louvemos a Deus com
gratidão e em alegria. Os visitantes serão muito bem vindos!
O pregador no culto matutino é o pr. Raul Sietsma. O texto da pregação é Atos 8.4, sob o tema:
Deus dirige, Ele usa homens. O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr.
Libório Kissmann. O texto para a pregação é o Sl 103.1-4 e 8-12, sob o tema: “O cuida-dor e o
carrega-dor.”
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos as seguintes pessoas:
- A irmã Nícia Los, recuperando-se de uma queda onde fraturou duas costelas.
- Os idosos, os enfermos e em tratamento.
- A crise econômica e política em nosso país.
Nascimento
No dia 21 de maio nasceu Felipe van der Vinne, filho de Ana e Robert van der Vinne. Ele nasceu
com 3.525g e 51cm. Nossos parabéns e as bênçãos de Deus aos pais e irmãos.
Aulas de catecismo
Visto que, alguns alunos do 7º, 8º e 9º anos estão estudando à tarde, e ficam impossibilitados de
participar dos ensinos de catecismo na igreja, o Conselho disponibilizará o ensino pela manhã. Em
princípio, nos encontraremos nas quartas feiras, às 9h. Pedimos ajuda para divulgar e informar a
oportunidade junto às famílias.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 01/06, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em junho. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Libório ou Raul ou aos oficiais Reinder
Jacobi, Leo Aardoom ou Wilant van den Boogaard.
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”.
Esco-lar
A Esco-lar tem “bitterballen” para vender, são 30 unidades por R$ 60,00. Também tem tortas
holandesas a R$ 80,00 cada.
Pedidos:
- A Esco-lar pede a doação de roupas usadas e cacarecos para serem vendidas no seu bazar
semanal.
- Omas em Ação é um grupo de senhoras que fazem roupas e mantas de tricô e crochê para
instituições beneficentes. Elas pedem a quem tiver sobras de lã para doar, que as deixem na
Harmssports.
Aniversariantes em junho, Feliz Aniversário!
04-06-1939 Anneke de Geus
06-06-1932 Alida Los
06-06-1936 Henny Dijkstra
13-06-1953 Henrique Jonker
15-06-1930 Henk Sijpkes
17-06-1943 Jessie de Boer
18-06-1927 Fennie Fokkens
18-06-1943 Pieter Biersteker
23-06-1940 Geraldo Stanke
23-06-1951 Antje Jacobi

Leituras bíblicas
27/05 M Murilo Stanke
03/06 M Ellen Dijkinga
03/06 N Tobias Katsman
10/06 M Roselin de Best
10/06 N Paula Zijlstra
17/06 M Marianne Dijkstra
17/06 N Netty van Westering
24/06 M Joemar Schelesky
Crechinha
27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne
03/06 Carina, Elizabeth, Noeli, Renata S.
10/06 Beatriz, Franscielly, Miriam, Tafny
17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy
24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja
Flores na igreja
27/05 Arina Aardoom
03/06 Douwtje Machado
10/06 Waynanda Los
17/06 Hinke van der Vinne
24/06 Carla Sleutjes
Plantões do conselho
1º (igreja) – Maurício Greidanus
2º (estudo bíblico) – Willemiena de Geus
3º (San Martin) – João Dykstra
4º (Ponta Grossa) – Edimeia Buist
5º (Recepção) – Wilant van den Boogaard
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

27/05
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 29/05
13h30
Catecismos 7º, 8º e 9º anos
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 30/05
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 31/05
15h
Jong van Hart
19h
Encontro de oração
Sexta-feira
01/06

08h
Sábado
19h
20h
Domingo
10h
10h
19h30
19h30

Agenda Conselho
02/06
Catecismos 15+ e 17+
Catecismo Profissão de Fé
03/06
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta Santa Ceia: Esco-lar
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

