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Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!
Com frequência ouvimos sobre uma criancinha: “Ela está aprendendo a falar!” Já é o bom começo
de uma caminhada que talvez leve a vida toda.
Agora, já pensou nessa expressão: “Eu estou aprendendo a ouvir”?
Com certeza, bem mais rara que a primeira, mas tão importante quanto aprender a falar, é aprender
a ouvir. Ouvir bem não é apenas um ato de educação, ouvindo em silêncio; é, mais, um ato de
humildade, quando nos dispomos a considerar e a refletir sobre o que estamos ouvindo.
A tecnologia provê a nós uma imensa quantidade de informações, que não conseguimos classificar,
selecionar e, muito menos, analisar com cuidado. Como resultado, lemos e ouvimos muita coisa e,
até mesmo, repassamos essas informações adiante, sem ter crescido com seu conteúdo.
Porém, quanto do que recebemos, realmente ouvimos com atenção e aprendemos alguma coisa?
Algum problema com a tecnologia? Não, necessariamente; mas nosso comportamento frente às
informações pode ser melhorado.
Ao preparar Timóteo para o ministério, o apóstolo Paulo o instrui a respeito de pessoas que se
contentavam em receber muitas palavras, sem se disporem a crescer: “...estão sempre aprendendo,
mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade”. (2 Tm 3:7).
Muito antes que houvesse internet, já se percebia que a ignorância não acontecia pela falta de
informação, apenas. No século XI, um sábio judeu espanhol, chamado Solomon ibn Gabirol,
proclamava: “Para adquirir a sabedoria, primeiro, SILENCIAR; segundo, OUVIR; terceiro,
REFLETIR sobre o que ouviu; quarto, PRATICAR a reflexão; quinto, ENSINAR aos outros”.
Para falar melhor, existem cursos de dicção e oratória; para ouvir melhor, também é preciso decisão
e comprometimento.
“Coragem”, dizia Winston Churcill, “é o que nos põe em pé para falar; coragem é, também, o que
nos faz sentar para ouvir”. Ouvir bem, às vezes, é mais desafiador do que falar bem.
Coragem e humildade para ouvir com atenção, certamente um exercício necessário e proveitoso a
todos nós, pais, filhos, professores, alunos, pastores e ovelhas.
É assim que proclama o sábio: “Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso; quem confia
no Senhor será feliz”. (Pv 16:20 - NTLH).
Pastor William
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 é o pastor Francisco Higino. O texto para a pregação será: Lucas
9.51-62. O pr. Francisco foi convidado como candidato à vaga de pastor de jovens em nossa igreja.
Agradecemos ao pastor Francisco pela pregação e desejamos bênçãos sobre seu trabalho e família.
No mesmo horário, o pastor Raul celebrará o culto na IER Vila Vilela, Ponta Grossa.
O culto vespertino na igreja será em holandês e o pregador será o pr. Raul Sietsma.
Simultaneamente haverá Estudo Bíblico em Português com o pr. William Nasar da Cruz, do Projeto
San Martin. O Estudo será no Elim. O pastor Libório será o pregador em San Martin.
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos:
- Reinder Kuipers, recuperando-se de uma cirurgia para implantação de prótese no quadril.

- Reny Jacobi, recuperando-se de uma angioplastia.
- Michael e Marcos de Geus, em tratamento.
Comissão de Chamado
O pastor Francisco Higino atualmente trabalha
como pastor de jovens no Instituto Cristão, Castro.
Ele foi convidado pela comissão de chamado para ministrar o culto com a finalidade de ser
conhecido pela igreja para um possível chamado. A nossa comissão procura um pastor para atuar na
Escola Evangélica e na igreja, especialmente em meio aos adolescentes e jovens. Incentivamos às
famílias para que participem dos Cultos e Estudos para mútuo conhecimento.
Reunião de oração
Nesta quinta, 23/08, às 19h, no Elim, haverá a reunião de oração especial por missões, voltada para
a viagem a Angola feita pela Tonica e a Tereza Borg. Todos bem vindos!
Indicação de novos oficiais
No próximo domingo, dia 28, Iniciaremos o processo para indicação de nomes de pessoas
consideradas aptas aos cargos de presbíteros e diáconos para substituir os irmãos e irmã: Leendert
Aardoom, Ediméia Buist, Geraldo Slob, Pleun Voorsluys e Kees Kuipers.
Atenção: Não podem entrar irmãos, pais/filhos, cônjuges dos que já fazem parte do conselho.
Também não poderão ser indicados aqueles que deixaram seus cargos no ano passado. Seus nomes
são: Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana Harms e Janus Katsman.
Bolsas da AERIC para o Instituto Cristão
A Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão (AERIC) estabeleceu um acordo com o
Instituto Cristão, onde as IERB poderão indicar bolsistas. A quantidade de bolsas é limitada e será
avaliada a real necessidade de uma bolsa, mesmo assim queremos como Conselho encorajar as
pessoas interessadas para que entrem em contato com Pleun Voorsluys ou Roselin de Best.
Leituras bíblicas
19/08 M Netty van Westering
19/08 N Tineke Voorsluys
26/08 M Joemar Schelesky
26/08 N Bauke Dijkstra
Crechinha
19/08 Franscielly, Carina, Nadinny, Noeli
26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy
Flores na igreja
19/08 Regina de Jong
26/08 Trijntje van der Vinne
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Reinder Jacobi
2º (estudo bíblico) – Maurício Greidanus
3º (San Martin) – Willemiena de Geus
4º (Ponta Grossa) – João Dykstra
5º (Recepção) – Edimeia Buist
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

19/08
Culto em Port. – Pr. Francisco Higino
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa – pr. Raul Sietsma
Estudo Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Lar Aurora
Segunda-feira 20/08
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 21/08
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 22/08
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 23/08
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíblico Port. - Elim
Sábado
25/08
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
26/08
10h
Culto em Port. – Pr. Oscar Leiria
19h30
Culto em Port. em conjunto com a IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann
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

