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Deus é Dono do pomar, Criador, e muito mais ...
O ensino de Jesus, Ele dava muitas vezes através de parábolas, que explicam exatamente o que Ele
quer dizer. Assim Ele compara Deus com o dono de um pomar ou de uma vinha, que espera frutos,
de vários tipos. Uma vez são figos [como em Lucas 13:6], outra vez uvas [João 15:1], e outra vez
ainda, através do apóstolo Paulo, olivas [Rom.11:17].
Não é apenas no Novo Testamento, que Deus faz esta comparação. O profeta Isaías passa no
capítulo 5 o cântico da vinha, uma parábola; e o profeta Jeremias nos conta no capítulo 24, sobre os
dois cestos de figos.
Duas coisas deste ensino bíblico quero destacar nesta meditação curta: no primiero lugar é
importantíssimo receber água e alimento. Sem estes dois, a planta morre, e não vai produzir frutos.
Assim é também conosco: Precisamos nos alimentar com a Palavra e os dons de Deus, diariamente.
E devemos beber da água viva, que só Jesus nos dá.
No segundo lugar é coisa belíssima, em seguida, produzir frutos para a honra e a glória de Deus.
Esta alegria ‘só conhece aquele, que conhece Jesus’, assim cantamos, e assim é.
De repente temos, neste período de férias, um tempinho para ver e admirar a natureza. Criada por
Deus. Atravéz dela, Deus nos dá muitas lições. Sobre raízes e ramos, sobre estrume e a hora certa
para cortar; sobre a necessidade de podar, e muito mais. Mas sempre com esta mensagem: Eu, o
Criador e o Dono do pomar, que se chama ‘Terra’, sou Aquele que dá, e mantem a vida nela. Então,
que admiremos a natureza, e aprendamos muitas lições, e comamos e bebamos tudo o que Ele dá,
para nós, mesmos, também produzir frutos à sua honra e glória.
pr. Raul Sietsma
De olho na igreja
Desejamos a todos o amor e a misericórdia de Deus; a graça de Cristo Jesus, e a comunhão do
Espírito de Deus em nossas vidas. Sejam todos benvindos.
As boas vindas especialmente ao pastor Arjan e a família Witzier, bem conhecidos aqui no nosso
meio. Eles esperam passar suas férias aqui, e pastor Arjan dirigirá o culto matutino na semana que
vem (dia 22). Que tenham um ótimo tempo em nosso meio!
Hoje o pregador nos dois cultos vai ser o pr. Raul. No culto matutino a leitura da Bíblia vai ser 1
Coríntios 12:12-26. O tema é: Família bem ajustada.
À noite a leitura é do Antigo Testamento: Êxodo 1, com o tema: Tenhamos coragem!
Que Deus nos dê um bom dia de descanso, e uma ótima semana.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos especialmente:
- Os enlutados por causa do falecimento da Betsie Los, no dia 8 de julho; irmã da Rute Los Kiewiet,
filha da Albertina (Rua Tibagi);
- A mãe da Ana da Silva Zijlstra, Evanilde Domingues da Silva, sogra da Rosária, que está no UTI;
- Tarciele de Geus Oliveira, que está se recuperando após a cirurgia;
- aqueles em tratamento, que foram mencionados no último Conviver;
- Kamila e Lucas, que se unirão em casamento no dia 28 de julho;
- aqueles que estão viajando neste mês; são os pastores Libório, Arjan e Raul e as suas famílias,
além de muitos membros, entre os quais Ankie v.d. Meer, que visitará o antigo campo missionário
dela, na Angola, junto com Teresa. A viagem do pr. Raul e Madeline vai ser à mãe da Madeline, na
ilha Curaçao (Ant. Hol.), que também vai ser uma visita de condolência, por causa do falecimento
do irmão da Madeline, Shuerwin (65 anos) no dia 9 de junho.

Que o nosso bom Deus proteja a todos nós, neste período, e dê novas forças e recuperação aos
enfermos; e que Ele nos abençoe, e dê, a todos nós, o que precisamos para viver em comunhão com
Ele.
Casamento
O Conselho comunica que LUCAS GUILHERME LOS e KAMILA KAROLINE OLIVEIRA DE
SOUZA pediram a confirmação de seu casamento na igreja. Se não forem apresentadas objeções
fundamentadas, esta confirmação acontecerá no dia 28 de julho de 2018, às 10h na IER Colônia.
Desejamos ao jovem casal as bênçãos de Deus e felicidades na sua vida a dois.
Contribuição para o cemitério
Comunicamos que neste ano a contribuição para o cemitério é de R$ 100,00. Pedimos a quem ainda
não pagou, que o faça com a Roselin na secretaria da igreja.
"A Escola Dominical comunica que, devido às férias escolares, não haverá aula dia 22 de
julho para as turmas do infantil 5 até 7º ano.
A turma do infantil 3 e 4 terá aula normalmente".
Feira de móveis e utensílios - Yard Sale 2018
Você tem móveis, utensílios ou objetos que gostaria de doar para o Yard Sale? Sua doação é muito
bem-vinda e sempre uma oportunidade de compra muito aguardada neste dia.
A cada ano vendemos praticamente todos estes itens e 100% da renda vai para as entidades
beneficiadas.
Se necessário, podemos buscar seus itens de doação em sua casa.
Aguardamos seu contato (3231–1635 com Silmara - Idiom House).
Leituras bíblicas
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
15/07 Renata B., Rosemary, Mariana, Marianne
22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela
29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny
Flores na igreja
15/07 Rogéria Dykstra
22/07 Tatiana Verschoor
29/07 Willemien Los
Plantões do conselho
1º (igreja) – Wilant van den Boogaard
2º (estudo bíblico) – Leo Aardoom
3º (San Martin) – Pleun Voorsluys
4º (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5º (Recepção) – Geraldo Slob
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.

Férias dos pastores:
Pastor Libório: dia 10 até 19 de julho;
Pastor Raul: dia 20 de julho até dia 2 de agosto.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

15/07
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin – Jacques de Best
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Diaconia
Segunda-feira 16/07
19h30
Reunião Conselho
Quinta-feira 19/07
19h
Encontro de oração
Domingo
22/07
10h
Culto em Port. – Pr. Arjan Witzier
19h30
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

