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LEI – TURA (A lei que resolve muitos problemas!)
Através de uma comparação significativa (e bem presente em nossas vidas) o apóstolo Pedro
ressalta a importância do contato permanente com a Palavra de Deus. Na sua primeira Carta ele
escreve: “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por
meio dele cresçam para a salvação.” (1 Pe 2.2)
É sabido que um bebê recebe no leite materno todos os nutrientes necessários para um crescimento
sadio. Nutricionistas atestam que ele é riquíssimo e fundamental.
Aproveitando esse exemplo da biologia humana, Pedro traça alguns parâmetros com a Palavra
Divina. Declara que dela obtemos o necessário para crescermos na fé e no conhecimento a respeito
da salvação em Cristo Jesus. Parece algo simples e óbvio. Só que o óbvio precisa ser repetido. O
fato é que muitas vezes nos julgamos maduros na fé, pensamos que já sabemos o suficiente acerca
de Jesus e seus ensinos e nos descuidamos com a meditação, oração, a leitura ou o ouvir da Palavra
de Deus.
É por isso que o autor do livro de Hebreus repreende seus leitores que estavam quase deixando de
lado as escrituras. “Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a
vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de
alimento sólido!” (Hb 5.12).
A leitura da Palavra, em particular ou em família, continua sendo o caminho que Deus usa para
ensinar, consolar, animar e corrigir o povo que Ele ama. Paulo escreveu: “Consequentemente, a fé
vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” Rm 10.17.
Por falar nisso, você está usando “O GRANDE LIVRO DAS NARRAÇÕES BÍBLICAS” (A.T. e
N.T.), com sua família? Lembre-se, a LEITURA da Bíblia não é uma “lei severa” ou “pesada”, mas
uma orientação amorosa do Pai!
Pastor Libório
De olho na igreja
Saudamos aos participantes dos cultos deste domingo. 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 serão muito bem vindos!
O pregador no culto matutino será o pastor Raul Sietsma.
O culto vespertino na igreja será em português e o pregador o pr. Libório Kissmann. O texto para a
pregação será Mc 4. 35-41, sob o tema: “Esperar o inesperado”.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos:
- A irmã Nícia Los, recuperando-se de uma queda, quando fraturou duas costelas.
- Jacques de Best, recuperando-se de cirurgia.
- Os idosos, os enfermos em tratamento.
- Os enlutados das famílias Los, Dijkstra e Loman, pelo falecimento do irmão Sinus Loman.
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.

Agenda Conselho
Na sexta-feira, 29/06, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em julho. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Libório ou Raul ou aos oficiais Reinder
Jacobi, Edimeia Buist ou João Dykstra.
Noite de Sopas no San Martin
Os irmãos do San Martin convidam para uma noite de sopas!!! O encontro acontecerá no dia 30/06,
a partir das 19h. Haverá 5 tipos de sopas que poderão ser degustadas pelo preço de R$ 7,50. A verba
arrecadada será usada para equipar a cozinha (xícaras, pratinhos, talheres) para o café colonial, que
será realizado dia 04 de agosto.
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. Preço: R$ 30,00.
RESERVE A DATA - YARD SALE - 11 DE AGOSTO
Os preparativos já começaram. A AASEC reverterá a renda desta campanha na adaptação de sua
estrutura a fim de possibilitar acessibilidade às crianças com algum tipo de deficiência e a Casa
Padre Theodorus na construção de uma quadra poliesportiva para seus alunos. Gostaríamos de
contar com a animação e colaboração de todos para esta edição, lembrando que, seja comprando ou
vendendo, você estará ajudando as nossas entidades locais. As inscrições para as lojas já estão
abertas. Em breve mais notícias e detalhes. Informações 3231 1635 (Idiom House).
Agradecimento
Agradecemos a Deus que guardou o Jacques durante a cirurgia e na sua recuperação e a todos vocês
que oraram por nós.
Muito Obrigado!
Jacques e Roselin
Aniversários em julho
01-07-1940 Cornelia Los
02-07-1942 Yolanda Degger
06-07-1952 Annie Bosch
07-07-1941 Dick de Geus
07-07-1949 Rivane Lima (PG)
08-07-1946 Lolke Ricardo Dijkstra
09-07-1943 Corrie Kuipers
16-07-1952 Nelly Dijkinga
18-07-1945 Joel Schelesky
18-07-1946 Leo van Santen
21-07-1930 Helena de Jong
21-07-1944 Albert Kuipers
22-07-1933 Annie Vriesman
25-07-1947 Teresa Los
30-07-1945 Ivone Cristóforo (PG)
30-07-1948 Jan van der Vinne
Parabéns e felicidades!
Leituras bíblicas
24/06 M Joemar Schelesky

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
24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja
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
24/06 Carla Sleutjes
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) – Roberto Verschoor
2º (estudo bíblico) – Geraldo Slob
3º (San Martin) – Paulo Los
4º (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi
5º (Recepção) – Maurício Greidanus
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta terça e quarta-feira das 13h30 às 16h30. Segunda, quinta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

24/06
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 26/06
13h30
Catecismos 7º, 8º e 9º anos
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 27/06
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 28/06
15h
Jong van Hart

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

Encontro de oração
Est. Bíbl. Port. - Elim
29/06
Agenda Conselho
30/06
Catecismos 15+ e 17+
Catecismo Profissão de Fé
01/07
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol.– Pr. Raul Sietsma
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Em Port. – Pr. Libório
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

