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As FAKE NEWS que matam!
A frase acima foi tema de capa da revista VEJA (11/07). A disseminação desse conteúdo na
internet vem se expandindo nos últimos anos, mas ganhou maior força com a grande
popularização das redes sociais. No Brasil, um dos países com mais usuários no Facebook e no
WhatsApp, não é diferente. Todos os dias surge um novo boato, geralmente ancorado em um
assunto que esteja em discussão ou um acontecimento de impacto. Afinal, quanto mais quente o
assunto, mais rápido queremos acessar a publicação e ser o primeiro a compartilhar com os
amigos, certo? É exatamente assim que caímos nessas pegadinhas virtuais.
Infelizmente, o nosso mundo está cheio de novas e velhas mentiras. E as notícias que chegam a
nós, na sua maioria são tristes e desmotivadoras. Não quero, com isso, desmotiva-los a ler e
assistir os noticiários. Quero, sim, chamar a sua atenção, para observarmos as BOAS NOVAS que a
Escritura nos apresenta. “Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais
tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as
sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e
para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para
toda boa obra.” 2 Timóteo 3:14-17
As Fake News e más notícias podem até tentar tirar nossa esperança. Continuemos buscando as
BOAS NOVAS. Elas nos conduzem à Cristo, que é vida!
Pastor Líbório
De olho na igreja
Disse Deus a Moisés: "Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me enviou a
vocês". Êxodo 3:14
Com estas palavras saudamos aos participantes dos cultos deste domingo e os que nos
acompanharão via “culto ao vivo”. Esperamos que sejam momentos de comunhão e sirvam para
aprimorar o nosso convívio com o próximo, e juntos, louvemos a Deus com gratidão e com alegria.
Os visitantes são muito bem vindos!
O pregador no culto matutino é o pastor Arjan Witzier. O pr Arjan já foi pastor em nossa igreja e,
juntamente com a família, está passando férias aqui no Brasil. Nos alegramos com sua visita e
oportunidade de ouvi-lo, e desejamos bênçãos em seu período de férias. O texto para sua
mensagem é Êxodo 3.14, sob o tema: “Deus é como Ele se chama”.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. Libório Kissmann.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos:
- Aqueles que já foram mencionados aqui, mas continuam em tratamento: Bart Jansen,
aguardando transplante de rim; Marcos de Geus, em tratamento.
- O pastor Raul e esposa Madeline, que estão em viagem de férias até o dia 02/08.
- As famílias Nascimento, de Rooy, da Silva e Zijlstra, de luto por causa do falecimento de Luciano
Nascimento e Evanildes da Silva.
Que Deus abençoe a cada família com sua misericórdia.
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
22/07 M Minnie Boer
22/07 N Ellen Dijkinga
29/07 M Murilo Stanke
29/07 N Roselin de Best
Crechinha
22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela
29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny
Flores na igreja
22/07 Tatiana Verschoor
29/07 Willemien Los
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Edimeia Buist
2º (estudo bíblico) – Wilant van den Boogaard
3º (San Martin) – Leo Aardoom
4º (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys
5º (Recepção) – Roberto Verschoor
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Férias dos pastores:
Pastor Raul: dia 20 de julho até dia 2 de agosto.
Agenda
Domingo
10h

22/07
Culto em Port. – Pr. Arjan Witzier

10h
10h
10h
19h30
19h30

Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. William da Cruz
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Terça-feira 24/07
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 25/07
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 26/07
15h
Jong van Hart
19h
Encontro de oração
Sábado
28/07
10h
Culto de casamento
Domingo
29/07
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

