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Paralisação!
Conta-se que no passado, um pastor da igreja fez um protesto durante um culto matutino
(Ele não pregou naquele culto!!!). Seu protesto foi legítimo, conforme as pessoas que nos relataram.
Segundo elas, algumas semanas antes do tradicional “DIA DAS IGREJAS” o pastor fez uma
enquete para ver quantos iriam para o evento. Poucas pessoas levantaram a mão... Diante disso, o
pastor pediu que cantassem um hino e encerrou o culto. Essa foi a sua forma de protestar!!
Estamos vivendo uma semana tumultuada. No entanto, não gostaria de escrever sobre “os
protestos”, mas sobre nossa vida na Igreja e nosso relacionamento com Deus.
O Apóstolo Paulo declarou: “Ele (Cristo) é a cabeça do corpo, que é a Igreja”. Cl 1.18. - Em
que você pensa quando ouve a palavra “IGREJA”? Você pensa nas construções com torres, vitrais,
sinos e relógio? Na verdade estas construções são os templos onde a Igreja, que são os filhos de
Deus, se reúne para prestar culto a Deus.
A Igreja é o conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. É isso o que
confessamos no Credo Apostólico, quando dizemos: “Creio... na santa Igreja de Cristo, a comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; e na vida eterna”. Santos, aqui, não
são pessoas sem pecado. Os santos são os cristãos, aqueles que reconhecem que em Jesus têm
perdão. Esta Igreja Cristã se apresenta no mundo através das diferentes denominações cristãs que
existem.
Ao instituir a Igreja, Deus tinha um grande projeto em vista: anunciar a salvação pela fé em
Jesus Cristo a todas as pessoas. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele morreu pelos
nossos pecados. Mas de que adiantaria isso se a notícia não chegasse a nós? Esta é a tarefa da Igreja
Cristã: avisar ao mundo que Deus providenciou um Salvador para nós, Jesus Cristo.
A propósito, no dia 09 de junho as famílias se encontrarão para celebrar mais um Dia das
igrejas. Você já se inscreveu? (Veja mais informações neste boletim).
Pr. Libório
De olho na igreja
Saudamos os participantes dos cultos deste domingo. Esperamos que sejam momentos de
comunhão e sirvam para aprimorar o nosso convívio com o próximo, e juntos, louvemos a Deus
com gratidão e em alegria. Os visitantes são muito bem vindos!
O pregador no culto matutino com Santa Ceia é o pr. Libório Kissmann. O texto da pregação é Jo
3.1-17, sob o tema: “A autoestima e a estima do alto!” No mesmo horário, o pr. Raul celebrará o
culto com Santa Ceia no Lar Aurora.
O culto vespertino na igreja, também com Santa Ceia, será em holandês e o pregador será o pr. Raul
Sietsma. Simultaneamente, haverá estudo Bíblico em português, no Elim, dirigido pelo pastor
Libório.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos:
- A irmã Nícia Los, recuperando-se de uma queda onde fraturou duas costelas.
- Os idosos, os enfermos em tratamento.
- A crise social, econômica e política em nosso país.
Agradecimento 1
Queremos agradecer a todos pelos parabéns que recebemos por nossos dois aniversários. Tanto no
domingo passado, após o culto, com o café; como também de outra forma, ou num outro momento.
Pr. Raul en Madeline Sietsma

Visitação Eclesiástica
Próximo domingo, 10 de junho, nossa igreja receberá visitação eclesiástica do Pr. Ilmo Riewe, da
IER de Arapoti e um presbítero da IER de Curitiba. Se alguém tiver algum assunto a tratar com os
visitadores, pedimos que entre em contato com seu presbítero do bairro.
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.
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”. Inscrições até 05/06 com a Roselin, 3231.1256.
Agradecimento 2
A Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí, através de sua Diretoria, comissões,
funcionários, crianças e adolescentes atendidos, agradece todas as colaborações recebidas de
diversas maneiras para os eventos Expo Frísia 2018 e Festa dos Imigrantes 2018.
Os resultados foram:
Expo-Frísia:
R$20.233,80
Festa dos Imigrantes: R$ 6.019,57.
Tradicional feira do novo e do usado
11 de agosto – yard sale 2018
Em breve mais informações.
Leituras bíblicas
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
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
03/06 Douwtje Machado
10/06 Waynanda Los
17/06 Hinke van der Vinne
24/06 Carla Sleutjes
Plantões do conselho
1º (igreja) – Reinder Jacobi
2º (estudo bíblico) – Maurício Greidanus
3º (San Martin) – Willemiena de Geus
4º (Ponta Grossa) – João Dykstra

5º (Recepção) – Edimeia Buist
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Semana que vem, de 11 a 15 de junho a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

03/06
Culto em Port. com Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. com Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. com Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta Santa Ceia: Esco-lar
Coleta: Igreja
Segunda-feira 04/06
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 05/06
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 06/06
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico Jovens – Luciano e Loraine
Quinta-feira 07/06
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíblico Holandês - Elim
Sábado
09/06
19h
Catecismo
20h
Cat. Prof. de Fé
Domingo
10/06
10h
Culto em Port. – Pr. Ilmo Riewe
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

