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A esteira
Esta frase faz parte de uma série de conselhos da primeira carta do apóstolo Paulo aos
Tessalonicenses, cristãos da cidade grega de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 21. Foi o próprio
Paulo que começou o trabalho naquela cidade e tinha um grande carinho com aquele grupo. A vida
deles não era fácil, pois a resistência à fé cristã era muito forte. Paulo escreve esta primeira carta
para fortalecer sua fé diante de pressões e tentações. E ao final dá conselhos práticos de como viver
como cristãos em uma sociedade não-cristã, tais como: estar sempre alegres, não atrapalhar a ação
de Deus, ser agradecido nas orações e examinar tudo e ficar com o que é bom.
Esse último conselho, tema da nossa reflexão, é parecido com aquela esteira onde rolam frutas
como maçãs e laranjas para serem selecionadas. Algumas estão muito boas, outras infelizmente
necessitam ser retiradas porque estão com tamanho inferior, apresentam algum defeito e inclusive
podem comprometer as que estão boas. Olhando para a esteira fica um funcionário que conhece
muito bem os critérios de seleção das frutas.
Assim é a vida cristã. Não precisamos nem podemos viver isolados ou afastados de tudo.
Deus nos estimula a viver a fé no Salvador Jesus onde estivermos: na família, no trabalho, na
relação com os vizinhos, no trânsito agitado, na política, na praça ou no estádio. Em cada situação e
lugar receberemos muitas coisas: ideias diferentes, sentimentos desencontrados, tentações e
aflições. Assim como na esteira de frutas, vamos receber coisas de todos os tipos.
Jesus quer nos acompanhar na difícil tarefa de tomar decisões. Ele nos oferece o seu Conselho
e a Palavra. Na esteira da vida, você está atento para retirar aquilo que não é “saudável”? “ponham à
prova todas as coisas e fiquem com o que é bom”. 1 Ts 5.21
pastor Libório
De olho na igreja
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas.” Mt 6.33
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 com Santa Ceia é o pastor Raul Sietsma. O Culto em holandês com
Santa Ceia no Lar Aurora acontecerá dia 12/08.
O culto vespertino na igreja será em holandês e o pregador será o pr. Raul. No mesmo horário
haverá Estudo Bíblico em Português com o pr. Libório Kissmann.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos aqueles que continuam em tratamento
e o Igor de Almeida, recuperando-se de um acidente.
A SANTA CEIA
Catecismo de Heidelberg - Domingo 28
P. 75. Como a Santa Ceia afirma e assegura-lhe que você participa do sacrifício único de Cristo,
consumado na cruz, e dos seus benefícios?
R. Da seguinte forma: Cristo ordenou a mim e a todos os que crêem comer deste pão partido e beber
deste cálice, em memória dele. Acrescentou a isto a seguinte promessa: em primeiro lugar, que seu
corpo foi sacrificado e quebrantado por mim na cruz e seu sangue foi derramado por mim tão certo
como vejo com meus próprios olhos que o pão do Senhor é partido para mim e é dado o cálice a
mim; e em segundo lugar, que Ele próprio, com seu corpo crucificado e seu sangue derramado,

alimenta e refrigera a minha alma para a vida eterna, tão certo como recebo o pão e o cálice do
Senhor das mãos do ministro e os provo com a minha boca, como sinais fiéis do corpo e sangue de
Cristo.
Chamado para mais um pastor.
Conforme decisão da AGO/2017, em que a mesma aprovou a contratação de mais um pastor para
trabalhar com nossos jovens em parceria com a Escola Evangélica, o Conselho formou uma
comissão de chamado: Antje Jacobi, Audrey Fokkens Gomes, Caio Verschoor, Geraldo Slob e
Mauro Kuipers. Se alguém tiver alguma sugestão de nomes de algum pastor para preencher a vaga,
entre em contato com um dos integrantes acima. Que Deus ilumine e abençoe o trabalho da
Comissão, escola e igreja.
Yard Sale 2018
Já reservou o dia 11 de agosto para fazer uma boa ação? Que tal comprar algo interessante e
barato? Hum! Ou tomar aquele café gostoso? Você também pode se exercitar participando de uma
corrida ou caminhada solidária. Então, contamos com sua presença no 11º Yard Sale, no Pavilhão
Frisia – anexo ao Parque Histórico de Carambeí.
Segue abaixo programação – Edição 2018
08:30 – 10:00 – Corrida Solidária
09:30 – 15:00 – Yard Sale (vendas)
11:15 – 13:30 – Programação Cultural (inúmeras atrações inéditas)
14:30 - 17:30 – Museu Interativo
16:00 – 17:30 – Caminhada Solidária
17:30 – 20:00 – Happy Hour na Casa da Memória
Todo o valor arrecadado nas inscrições da Corrida e Caminhada Solidária será doado a Casa Padre
Theodorus e AASEC. Portanto DOE SUA ENERGIA PARA UMA BOA CAUSA!
Leituras bíblicas
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
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
05/08 Hielkje Jacobi
12/08 Diona Dijkstra
19/08 Regina de Jong
26/08 Trijntje van der Vinne
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Willemiena de Geus
2º (estudo bíblico) – João Dykstra
3º (San Martin) – Edimeia Buist

4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Leo Aardoom
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
19h30
19h30
19h30

05/08
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta Santa Ceia: Creche Betel
Coleta: Igreja
Segunda-feira 06/08
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 07/08
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 08/08
09h
Catecismo
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
20h30
Est. Bíblico 28+
Quinta-feira 09/08
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíblico Holandês - Elim
Sábado
11/08
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
12/08
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
10h
Culto em Hol. No Lar Aurora com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
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

