Conviver
Boletim Nº 1620
10 / 06 / 2018
Português
Querido jovem, está sabendo disto? – Gênesis 46:30
A gente sabe que há grande diferença entre as pessoas, por causa de idade. Uma criança da idade do
ensino básico pensa e age muito diferente, do que alguém que está fazendo faculdade. E, alguém
que exerce a sua função como funcionário experiente, vive num mundo diferente do que as crianças
na escola. Depois de aposentar-se, a vida muda de novo. A vida então é diferente do que de alguém
que tem a vida inteira ainda na sua frente, e se esforça para alcançar o nível mais alto.
Enquanto todos nós somos homens, e, nesse sentido: iguais, o nosso sentimento da vida muda ao
correr dos anos. Coisas pelas quais não nos preocupamos, sendo jovens, se tornam preocupações,
quando estamos mais velhos. Às vezes isso nos surpreende a nós mesmos. Daí você ouve alguém
dizer: ‘Antes, se meus pais falavam isso ou aquilo, sorri, ou até fiquei brabo. Achei errado e
exagerado, que se preocuparam por causa disso. Mas, agora, faço a mesma coisa. Estou preocupado
com meus filhos; se estão bem; se vão alcançar seu destino, e chegar bem lá.
Isso não é simplesmente uma preocupação comum, se eles acharão um bom emprego, ou
encontrarão um bom marido, ou uma boa esposa. Não, atrás dessa preocupação se encontra
principalmente o desejo e a preocupação da geração mais velha, para rever os jovens na vida com
Deus. Daí olhamos sobre o horizonte desta vida aqui. Será que nos reveremos no Reino de Deus?
Pois esta vida é curta. A melhor parte e mais bonita receberemos ali. E só precismaos fé para
recebê-la. O desejo mais profundo dos mais velhos é que os jovens compartilhem nessa glória. Pois
amam os jovens. Eles não querem, de maneira alguma, que percam essa glória.
Quando nós, na igreja, falamos sobre a importância e o valor dos jovens, isso é baseado neste amor.
Existe o ditado: a juventude tem o futuro. Mas, devemos entender esta frase assim: a juventude tem
o verdadeiro futuro com Cristo Jesus, pela fé. É isso que desejamos para os nossos jovens, pois os
amamos!
Quem expressou algo deste desejo, foi Jacó, o patriarca preocupado. José fez tanta falta na vida
dele, durante muitos anos. Quando ele ouve, que José ainda vive, e o encontra no Egito, ele diz:
“Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo”.
Jacó quis o bem para o filho dele. Nós queremos o melhor para os nossos jovens!
Sabia disso?
Pr. Raul
De olho na Igreja
Desejamos a todos o amor de Deus, o nosso Pai; a graça de Cristo, nosso Salvador, e a comunhão
do Espírito Santo.
Hoje é o dia da visitação para nossa igreja. Isto significa, que dois oficiais – um pastor de Arapoti, e
um presbítero de Curitiba – vêm nos visitar e falar com o conselho, para ouvir como nós estamos
indo, e se tudo vai bem. O pastor – pr. Ilmo Riewe - também dirigirá o culto matutino. Sejam ambos
bem vindos em nosso meio hoje!
À noite haverá o culto em português, dirigido por pr. Raul. A leitura vai ser: Atos 12. Cristo
continua a cuidar da sua igreja, após Pentecostes, sendo Ele todopoderoso. Em nossas orações na
igreja e em casa, incluiremos especialmente:

- Jacques de Best, que vai passar por uma cirurgia de próstata, na terça-feira, 12 de junho. Pouco
tempo atrás foi detectado o tumor, e a esperança é que uma cirurgia é a maneira melhor para
removê-lo com bom efeito. Pedimos a Deus que Ele abençoe a cirurgia, e dê a Jacques uma boa
recuperação. Deus seja igualmente com a Roselin, e toda a família deles.
- Lembremos daqueles que já foram mencionados aqui, mas continuam em tratamento ou se
recuperando: Bart Jansen, aguardando transplante de rim; Marcos de Geus, que continua em
tratamento pesado, e a sua família, e Ângela Betenheuser; e todos que estão em tratamento;
- Nícia de Geus Los, Neuza Ramos, e Hillie Straatsma; e também Paulo Los, que vai precisar um
pouco mais tempo de recuperação, porque machucou o braço após a cirurgia. Que possa sarar, é a
nossa oração. Que Deus dê novas forças e melhora aos enfermos entre nós; e que Ele dê a todos nós
o que precisamos.
Leituras bíblicas
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
10/06 Beatriz, Franscielly, Miriam, Tafny
17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy
24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja
Flores na igreja
10/06 Waynanda Los
17/06 Hinke van der Vinne
24/06 Carla Sleutjes
Plantões do conselho
1º (igreja) – Paulo Los
2º (estudo bíblico) – Reinder Jacobi
3º (San Martin) – Maurício Greidanus
4º (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus
5º (Recepção) – João Dykstra
Secretaria da igreja
Esta semana, de 11 a 15 de junho, a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

10/06
Culto em Port. – Pr. Ilmo Riewe
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. Ilmo Riewe
Coleta: Igreja
Terça-feira 12/06
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
19h30
Reunião Comissão de Evangelização
Quarta-feira 13/06

15h
20h
20h
Quinta-feira
19h
Sábado
19h
20h
Domingo
10h
19h30
10h30

Reunião de senhoras Dorcas
Est. Bíblico 28+
Coral Excelsior
14/06
Encontro de Oração
16/06
Catecismo
Cat. Prof. de Fé
17/06
Culto em Port. – Prª Marilda de Oliveira
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Seminário Concórdia

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

