Conviver
Boletim Nº 1630
08 / 07 / 2018
Português
Boas férias!
“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu”. Ec 3:1
O primeiro semestre chegou ao final, tão rápido! O segundo semestre passa, por conta do calendário
repleto de feriados, ainda mais depressa. Campanha eleitoral, as próprias eleições, e todo o estresse
que acompanha esses eventos; para muitos, ainda, ocorrerá a conclusão de um período letivo, de um
curso, de um projeto.
Mas julho não apenas marca o início do último semestre, ainda restam as férias de julho!
E aí, então, surgem algumas possíveis respostas para o título da reflexão de hoje: “Ah! Muito
obrigado!” ou “Boas férias, pra quem?” Duas respostas válidas, por certo. Nem todos têm férias em
julho, mesmo no contexto familiar. As férias dos filhos podem representar mais trabalho para os
pais em casa.
De qualquer forma, é sábio reconhecermos as bênçãos deste mês, seja para os estudantes, assim
como para seus queridos.
Aos estudantes, é legal aproveitarem bem esse tempo pra relaxar a cuca, dedicando-se a atividades
saudáveis. O quanto possível, deem preferência aos contatos pessoais, em vez dos contatos virtuais.
Não fiquem quadrados, dentro do quarto, vidrados numa telinha. Há vida além dos retângulos!
Façam bem a vocês e aos que não estão em férias ou, então, àqueles que estão em férias
permanentes. Visitem uma pessoa querida, dediquem tempo junto aos mais velhos.
Vai pra Miami, Patagônia, Camboriú? Não? Quem sabe pra Curitiba, São Paulo? Não ainda? Talvez
para o Alagado, ou mais para o interior? Em casa mesmo? O destino não é mais importante do que
aquilo que você leva consigo: A gratidão a Deus pela dádiva do descanso, o espírito de amizade e
companheirismo para com as pessoas de seu convívio.
Àqueles que não estão em férias, sim, nós podemos recordar de algumas férias de julho, em que
fomos hospedados pelos avós, ou tios, nos encontros animados com os primos e amigos, num
piquenique, numa viagem mais longa. Muitas das boas experiências de férias no passado
aconteceram porque nossos queridos se dedicaram a nos proporcionar relacionamentos de
qualidade, com atenção e afeto. Graças a Deus pelas boas lembranças que guardamos. Hoje
podemos repartir um pouco do bem que recebemos, dedicando paciência e afeto aos nossos filhos,
netos, sobrinhos, etc. Família não é apenas um ente provedor de recursos materiais, mas o ninho de
experiências formadoras do caráter: responsabilidade pessoal, cumprimento do dever; usufruto dos
benefícios advindos do esforço próprio, acolhimento mútuo, valorização de cada pessoa.
Sábio é fazer uso dos meios que Deus concede para o descanso do corpo, renovação da alma e
revitalização dos laços familiares!
Boas férias a todos nós, para os que as gozam e para os que as proporcionam a outros! Pastor
William
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 são muito bem vindos!
O pregador no culto matutino é o pastor Libório Kissmann. O texto para reflexão é Mc 6.1-13, sob
o tema: “Prata da casa”. O pastor Raul é o pregador na IER Ponta Grossa.

O culto vespertino na igreja será em português e o pregador o pr. William da Cruz. O pastor Raul
Sietsma estará no San Martin.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos:
- Guilhermina Elizabeth Los (Betsie) e Tarciele de Geus Oliveira, que recuperam-se de uma
cirurgia.
- Aqueles que já foram mencionados aqui, mas continuam em tratamento: Bart Jansen, aguardando
transplante de rim; Marcos de Geus, em tratamento.
Que Deus abençoe a cada família com sua misericórdia.
Leituras bíblicas
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
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
08/07 Frederica Dykstra
15/07 Rogéria Dykstra
22/07 Tatiana Verschoor
29/07 Willemien Los
Plantões do conselho
1º (igreja) – Leo Aardoom
2º (estudo bíblico) – Pleun Voorsluys
3º (San Martin) – Roberto Verschoor
4º (Ponta Grossa) – Geraldo Slob
5º (Recepção) – Paulo Los
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

08/07
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Ponta Grossa – Pr. Raul Sietsma
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Raul Sietsma
Coleta: Igreja
Terça-feira 10/07
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 11/07

15h
Quinta-feira
19h
Domingo
10h
19h30
10h30

Reunião de senhoras Dorcas
12/07
Encontro de Oração
15/07
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. –
Coleta: Diaconia

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

