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A vida é complicada!
Homens são seres inteligentes. Que diferença entre os animais e os homens, apesar da semelhança
entre os dois, que também existe. Mas sempre fica aquela diferença principal do funcionamento da
consciência e também da inteligência entre eles.
Os biólogos dizem que existe uma evolução das espécies na natureza, e até uma certa medida, eles
têm razão. Plantas, animais e homens podem se desenvolver com certeza, mas há uma diferença
grande entre espécies de plantas e animais, que se desenvolvem durante os séculos, e os homens,
que se desenvolvem no mesmo período.
Os primeiros se desenvolvem sim, mas os últimos se desenvolvem e fazem cultura, o que os
primeiros não fazem. A cultura que os homens fazem, tem vários aspectos. Pensemos primeiro nas
ciências, que alcançaram um nível muito alto. Relacionado com isso, é o desenvolvimento técnico,
que permeia a cultura humana. O nosso mundo não pode ser imaginado sem máquinas, sem meios
de transporte, sem aparelhos de comunicação. Poderíamos mencionar várias outras coisas, que
mostram que a diferença entre animais e homens é essencial, e não somente gradual. Animais não
fundam escolas e universidades, e também nunca vão fazer isso. Mas o homem se torna cada vez
mais esperto através da cultura que ele está desenvolvendo. Viaja até para a lua; voa pelos ares;
mergulha até as profundidades do mar; inventa aparelhos que ajudam na cura das doenças. É quase
inacreditável, que o homem consegue fazer tudo isso! Salmo 8 diz: ´por um pouco menor do que
Deus o fizeste´!
Tudo isso poderia ajudar muito para simplificar a vida, e faze-la mais fácil. Em vez de andar a pé,
durante um dia inteiro, posso chegar ao meu destino dentro de uma hora. Em vez de morrer de uma
doença, eles me dão um remédio, pois descobriram antibióticos. Em vez de esperar na fila para ser
atendido, posso resolver as coisas logo por internet. Que facilidade! Que bênção! Como poderia ser
simples, viver assim, usando tudo isso, com bem menos preocupação do que antes?
Mas, a realidade parece outra. Quanto mais recebemos, tanto mais queremos. E cada vez mais
rápido. Quanto mais descobrimos, tanto mais temos vontade de descobrir mais ainda. Quanto mais
resolvemos, tanto mais está faltando ainda. Quanto mais simples a vida deveria se tornar, tanto mais
complicada a vida parece...
Se não tivéssemos um rumo para nos guiar através das complexidades da vida moderna. Se não
tivéssemos Alguém, que nos mostra o caminho, cada dia de novo. Felizmente, O temos!
Quanto mais se desenvolve este mundo, tanto mais precisamos de Deus, do Espírito de Deus, de
Jesus. Pois, a vida é complicada!
Pr. Raul Sietsma
De olho na Igreja
Desejamos a todos o amor de Deus; a graça de Cristo, e a comunhão do Espírito Santo.
Hoje o pregador no culto matutino será o pr. Libório. A leitura de Bíblia vai ser das Lamentações de
Jeremias, cap. 3.22-33. No Lar Aurora haverá um culto matutino em holandês, sobre a vida do rei
Ezequias (2 Reis 20). O pregador no Lar é o pr. Raul.
À noite o culto na igreja vai ser em holendês com o pr. Raul, sobre os Recabitas, Jeremias 35.
Haverá no mesmo horário Estudo Bíblico no Elim com pr. Libório. Sejam todos bemvindos.
Que Deus nos dê um bom dia de descanso.
O mês de julho significa para muitas crianças e alguns outros: férias. Algumas atividades não vão
ter neste mês, e só voltarão em agosto. Que tenham um bom descanso.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos especialmente:

- Os enlutados por causa dos falecimentos de Ida Willemina Moorlag e Hendrik de Boer, ambos de
Castrolanda;
- Guilhermina Elizabeth Los (Betsie), foi operada na quinta feira. Está internada no hospital Santa
Casa e sua situação inspira cuidados;
- Aqueles que já foram mencionados aqui, mas continuam em tratamento: Bart Jansen, aguardando
transplante de rim; Marcos de Geus, que continua em tratamento pesado, e a sua família, e Ângela
Betenheuser; e aqueles que estão recuperando, e em tratamento: Paulo Los, Hillie Straatsma.
A Nícia de Geus Los, e a Neuza Ramos, voltaram para as suas casas, o que é um bom sinal.
Que Deus dê novas forças e melhora aos enfermos entre nós; e que Ele dê a todos nós o que
precisamos.
Estacionamento
O estacionamento na igreja, na casa do pastor Libório e no Banco do Brasil estão liberados para
serem usados durante os cultos dominicais ou outros eventos. Alegramo-nos imensamente quando
vemos o pátio cheio de carros e a igreja cheia de gente! No entanto, temos que lembrar aos irmãos
que estacionam seus veículos trancando a saída de outros que, logo após os cultos, verifiquem se
estão interrompendo a saída de alguém. Se sim, liberem e manobrem seus veículos, e após,
retornem para tomar café ou conversar. O que é muito bom para o convívio fraterno.
CONVITE
ATENÇÃO: Vamos nos programando...
A Creche Betel realizará dia 07 de julho a 3ª FEIJOATEX: Feijoada completa, como de costume
(feijoada, arroz, farofa, couve, vinagrete e laranja) para você levar para casa! OBS: Tudo
acondicionado em marmitas térmicas. (Não será servido almoço na Creche, somente para levar).
Será no dia 07 de Julho de 2018 a partir das 11h
Informações telefone 3231-5326 ou com membros da Comissão/Diretoria, entre outros Karin Los e
Mina Dijkinga. Preço: R$ 30,00.
Leituras bíblicas
01/07 M Henrique Harms
01/07 N Nelly Jacobi
08/07 M Anderson Nahorne
08/07 N Bauke Dijkstra
15/07 M Maike Dijkstra
15/07 N Antje Jacobi
22/07 M Minnie Boer
22/07 N Ellen Dijkinga
29/07 M Murilo Stanke
29/07 N Roselin de Best
Crechinha
01/07 Sara, Diona, Alessandra, Camila
08/07 Sheila, Valdirene, Janine, Heloisa
15/07 Renata B., Rosemary, Mariana, Marianne
22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela
29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny
Flores na igreja
01/07 Denise Dijkstra
08/07 Frederica Dykstra
15/07 Rogéria Dykstra
22/07 Tatiana Verschoor
29/07 Willemien Los

Plantões do conselho
1º (igreja) – Pleun Voorsluys
2º (estudo bíblico) – Roberto Verschoor
3º (San Martin) – Geraldo Slob
4º (Ponta Grossa) – Paulo Los
5º (Recepção) – Reinder Jacobi
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
10h
19h30
19h30
19h30

01/07
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Segunda-feira 02/07
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 03/07
13h30
Catecismo
Quarta-feira 04/07
09h
Catecismo
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 05/07
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíblico Holandês - Elim
Domingo
08/07
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
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

