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Logo será Natal
Mas até lá precisamos trabalhar, e muito, para alcançarmos os objetivos propostos no início do ano.
Com o final das férias de julho, a agitação aumenta nas ruas das cidades, estudantes a caminho ou
de volta das escolas. A segunda metade do ano está recomeçando; a nível nacional são crescentes as
expectativas em torno das eleições. Mas cada um de nós tem desafios, grandes ou pequenos,
escolares ou não, uma boa parte deles devem ser concluídos até o final do ano. Um projeto no
trabalho, uma colheita no campo, um ano letivo bem sucedido.
É assustador o número de projetos iniciados e não concluídos por falta de perseverança. Todos
querem vencer, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Bastam alguns contratempos e
desiste-se de um curso, de uma carreira, de um tratamento, de um casamento!
Na vida da igreja também temos desafios a serem cumpridos, não necessariamente mensuráveis em
quantidade de dinheiro ou de novas pessoas; muitas vezes, no contexto da igreja, a manutenção da
saúde espiritual, a melhoria na qualidade do ensino, do serviço, da comunhão! Perseverança e fé
andam juntas!
A todos nós, portanto, faz bem recordar o imperativo de sermos perseverantes naqueles propósitos
que foram definidos à luz de estudos e conselhos, e sob a orientação de Deus. Se um bom começo é
animador, o término bem sucedido só pode ser alcançado com perseverança, essa qualidade tão
necessária à própria existência.
Você já deve ter admirado o esforço que uma formiga faz para levar o mantimento de um lugar para
outro. Não sem percalços, ela vai adiante. Às vezes, quase chegando ao topo de uma “montanha”,
sua preciosa carga escapa de suas garras e cai lá embaixo. O pequenino inseto volta ao início, e faz
tudo de novo, até superar o obstáculo. Ela é um bom modelo de operária aplicada, mas também de
indivíduo perseverante. Seu exemplo cabe bem a nós, que temos à frente os desafios de concluir
tarefas importantes.
Às vezes, na caminhada, precisamos avaliar as estratégias adotadas para alcançar um objetivo. Isto
é perseverar com inteligência. Os projetos definidos no início podiam estar certos, mas os meios
adotados no começo podem não mais valer no estágio atual.
Um exemplo pessoal. Num acampamento de verão, eu tentava nadar até uma ilha no meio do rio.
Eu perseverei em fazê-lo, até que eu não sentia mais meus braços e pernas. Então ouvi um conselho
salvador: “Deixe de nadar contra a correnteza!”. Cansado e envergonhado, deixei-me levar pelas
águas até a margem do rio. Descansei. Subi a pé pela margem, até alguns metros acima da ilha, e
então, em vez de lutar contra a correnteza, eu me aliei a ela, simplesmente navegando até a ilha da
vitória. Aplausos? Medalhas? Nada! Nem precisava! Eu tinha sido aprovado numa importante
lição: perseverar com inteligência.
Paulo recorda aos efésios verdades que valem para nós hoje: “Portanto, vede prudentemente como
andais, não como ignorantes, mas como sábios...” (Ef 5:15, 16).
Professores, alunos, pastores, presbíteros, diáconos, agricultores, pais, cônjuges, patrões,
empregados, crentes em Jesus Cristo, cidadãos. Temos desafios importantes que, se vencidos, trarão
benefícios. Portanto, a cada um de nós, o que importa é perseverar para o bem. Porque logo será o
Natal, e poderemos celebrar o fruto da perseverança junto aos nossos familiares e irmãos da igreja!
Mas, acima de tudo, poderemos celebrar o amor perseverante que tanto ao mundo amou que deu o
Seu Filho unigênito!
pastor William
De olho na igreja

“Dêem ao Senhor, ó famílias das nações, dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória
devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas.” Salmos 96:7,8
Com estas palavras saudamos os 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 Libório Kissmann. O texto para sua mensagem é Pv 4:2027. O culto vespertino na igreja será em português e o pregador será o pr. William Nasar da Cruz,
que atualmente trabalha no Projeto San Martin. Desde já, agradecemos ao pr. William e desejamos
bênçãos sobre o seu trabalho e família. O pr. Libório estará no San Martim
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos aqueles que continuam em tratamento.
Transferências
Carlos Rogério Vriesman, Rosângela Aparecida Santos Vriesman e sua filha Isabela se transferiram
da nossa Igreja para a IER de Tibagi.
Kamila Karoline Oliveira de Souza transferiu-se da IPB de Balsas - MA, para a nossa Igreja.
Desejamos a eles as bênçãos de Deus nas suas vidas e nas comunidades onde congregam.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 03/08, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em agosto. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para o pastor Libório ou aos oficiais Reinder Jacobi,
Willemiena de Geus ou Maurício Greidanus.
Lista de dons
A Comissão de Evangelização está disponibilizando uma lista de dons para todos preencherem o
que mais tem aptidão ou queira aprender/praticar mais na igreja. Pedimos que todos peguem e
preencherem com carinho, seja membro professo ou não, assim como crianças, adolescentes e
jovens também. A lista pode ser colocada até dia 05 de agosto, numa urna que está disponível no
fundo da igreja.
Yard Sale 2018
Você já preparou e inscreveu sua “loja” ou tem algo para doar? Ainda dá tempo e a sua motivação
e participação são muito importantes para o sucesso do evento. Afinal, vocês fazem a feira
acontecer. Porque, quer vendendo ou comprando, você estará ajudando. Além dos stands de venda
haverá inúmeras atrações e novidades para esta edição. A programação completa seguirá em breve.
Aguardamos todos lá.
Informações e inscrições: (42) 3231-1635 Idiom House (Carambeí)
VI Café colonial IER San Martin
Venha participar conosco de uma tarde alegre e cheia de doces sabores.
Data: 04 de agosto de 2018
Horário: 15h Preço: R$ 30,00
Local: Rua Clycema Kossatz de Carvalho, 314
San Martin – Ponta Grossa
Entradas a venda na Livraria LER.
Aniversariantes em agosto
03-08-1941 Ivone Dijkstra
05-08-1930 Johanna Dijkinga
08-08-1938 Adrianus Boer
09-08-1930 Hiltje de Geus
09-08-1951 Maike Janssen
15-08-1941 Franke Dijkstra

Cordiais parabéns!
Leituras bíblicas
29/07 M Murilo Stanke
29/07 N Roselin de Best
05/08 M Elizabeth Ramos
05/08 N Henrique Harms
12/08 M Marianne Dijkstra
12/08 N Paula Zijlstra
19/08 M Netty van Westering
19/08 N Tineke Voorsluys
26/08 M Joemar Schelesky
26/08 N Bauke Dijkstra
Crechinha
29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny
05/08 Caroline V., Suzanne, Miriam, Sabrine
12/08 Elizabeth, Nathalia, Minnie, Karine, Nadja
19/08 Franscielly, Carina, Nadinny, Noeli
26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy
Flores na igreja
29/07 Willemien Los
05/08 Hielkje Jacobi
12/08 Diona Dijkstra
19/08 Regina de Jong
26/08 Trijntje van der Vinne
Plantões do Conselho
1º (igreja) – João Dykstra
2º (estudo bíblico) – Edimeia Buist
3º (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4º (Ponta Grossa) – Leo Aardoom
5º (Recepção) – Pleun Voorsluys
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta segunda e quarta-feira das 13h30 às 16h30. Terça, quinta e sexta-feira fechada.
Férias dos pastores:
Pastor Raul: dia 20 de julho até dia 2 de agosto.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
Terça-feira
13h30
15h

29/07
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Libório
Coleta: Igreja
31/07
Catecismos
Grupo Girassol

Quarta-feira
20h
20h
Quinta-feira
19h
20h
Sexta-feira
08h
Sábado
19h
20h
Domingo
10h
10h
19h30
19h30

01/08
Coral Excelsior
Est. Bíblico jovens – David e Camila
02/08
Encontro de oração
Est. Bíblico Hol. – Elim
03/08
Agenda Conselho
04/08
Catecismos 15+ e 17+
Catecismo Profissão de Fé
05/08
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Culto em Hol. no Lar Aurora com celebração Santa Ceia –
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta Santa Ceia: Creche Betel
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

