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Português
Acredite se quiser...
O mundo moderno nos surpreende diante do avanço das tecnologias. Dentre elas, creio que a que
mais está presente em nosso cotidiano diz respeito aos meios de comunicação e mídia. Com isso
temos acesso a todos os tipos de informação. O lado positivo é que traz conhecimento e
informações. O lado negativo se verifica nos conteúdos inapropriados e/ou duvidosos que entram
em nossas casas. E o que também preocupa, é que este benefício proporcionado pelo avanço
tecnológico também trouxe muitos problemas para a área espiritual. Pois, diante de tantos
ensinamentos diferentes, as pessoas acabam ficando confusas.
O apóstolo Paulo também viveu numa época de “muito progresso”. Seu tempo caracterizava-se
pelas diferentes filosofias ensinadas por “mestres” que propagavam seus ensinos no meio da
sociedade. Diante disso o cristianismo era apenas mais um ensinamento dentre tantos outros.
O que fazer? Ficar calado? Não! Diante dos diversos ensinamentos, Paulo começou a divulgar a sua
fé para pessoas fiéis como Timóteo. Através dos líderes e de toda a cristandade, a verdade
permaneceu intacta. Paulo escreveu: “Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus
veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior”. (1Tm 1.15)
O verdadeiro ensinamento! É disso que precisamos. Crer que precisamos de um Salvador porque
somos pecadores. Crer de fato e de verdade que Jesus é o único Salvador. Confiar e ensinar a
verdade que está na Escritura Sagrada.
O ensino verdadeiro precisa ser divulgado, pois neste assunto não pode haver confusão. Jesus é o
Filho de Deus e sua ressurreição provou o seu poder sobre a morte. Hoje a salvação é oferecida pela
graça.
Não podemos enfraquecer nossa fé pensando que “o importante é ter um Deus”, ou “cada um pode
acreditar no que quiser”, ou ainda a frase “acredite se quiser...”. Enquanto as pessoas se perdem no
meio de tantas filosofias, Jesus continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. Nele nós
podemos confiar. Acredite!!!
Pastor Libório
De olho na igreja
O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação. Salmos 118.14
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 Oscar Leiria. O texto para a pregação será Atos 2:37-47. O
pr. Oscar foi convidado como candidato à vaga de pastor de jovens em nossa igreja. Agradecemos
ao pastor pela pregação e desejamos bênçãos sobre seu trabalho e família.
O culto vespertino na igreja NOVA HOLANDA será às 19:30. É mais uma oportunidade para nos
encontrarmos com aqueles irmãos e celebrarmos com eles, o aniversário da igreja - 41 anos. O
pregador será o pr. Libório. O Texto da pregação será Jo 14.1-6, sob o tema: “Corretor de Imóveis”
Em nossas orações tanto na igreja como em casa incluiremos o presbítero João Dykstra (Chanco),
recuperando-de uma cirurgia na coluna vertebral.
Indicação de novos oficiais
Neste domingo, dia 26, 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.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 31/08, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em setembro. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Libório ou Raul, ou aos oficiais Reinder
Jacobi, Cornelis Kuipers ou Mauro Kuipers.
Comissão de Chamado.
Neste domingo a Comissão de chamado apresenta para a igreja o pastor Oscar Leiria, esposa
Simone e filhos Davi (17), Rebeca (11) e Samuel (8). Atualmente o pr. Oscar trabalha como pastor
auxiliar na 1ª IPB em Ponta Grossa, nas áreas específicas de atuação no ministério de Jovens casais
e visitação.
Ele foi convidado 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.
Convite – Encontro de homens
Tema: Empreendedorismo Social
Data: 30 de agosto
Horário: Recepção 19h; Abertura 19h30
Loca: Moinho Castrolanda
Preletor: Fábio Silva – ONG Novo Jeito – Recife
Entrada gratuita
Mude sua agenda para mudar o mundo!
Convite
No dia 29 de agosto, às 19h, o Koffiehuis Confeitaria e Restaurante Parque Histórico de Carambeí
receberá a antropóloga holandesa Renata Stapelbroek, que desde o ano de 2016 tem pesquisado
sobre a imigração holandesa no Brasil.
Na oportunidade, o Parque Histórico receberá pessoas interessadas em conhecer os estudos da
antropóloga que relatará sobre a pesquisa que embasará sua tese de doutorado, e que tem como foco
os estudos sobre as colônias holandesas no Brasil. A entrada é gratuita.
Aniversariantes em setembro
04-09-1952 Netty van Westering
08-09-1953 Joanita Aardoom
12-09-1947 Tereza de Carvalho (SM)
15-09-1932 Tony Sijpkes
15-09-1939 Ivan Cristóforo (PG)
15-09-1942 Neuza Ramos
17-09-1940 Elizabeth Boot
19-09-1937 Emmy Jacobi
20-09-1952 Cornelio Dykstra
20-09-1952 João Dykstra
25-09-1934 Foppe Dijkstra
26-09-1925 Willem de Geus
30-09-1945 Rosa de Rooy
Parabéns e felicidades!
Leituras bíblicas

26/08 M Joemar Schelesky
26/08 N Bauke Dijkstra
02/09 M Anderson Nahorne
02/09 N Roselin de Best
09/09 M Maike Dijkstra
09/09 N Ellen Dijkinga
16/09 M Minnie Boer
16/09 N Tobias Katsman
23/09 M Murilo Stanke
23/09 N Elizabeth Ramos
30/09 M Henrique Harms
30/09 N Marianne Dijkstra
Crechinha
26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy
02/09 Renata B., Sara, Janine, Julia
09/09 Rogéria, Sheila, Heloísa, Tafny
16/09 Rosângela, Stefanie, Fabiane, Mariana
23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole
30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja
Flores na igreja
26/08 Trijntje van der Vinne
02/09 Ineke Buist
09/09 Margaretha Borger
16/09 Corrie de Geus
23/09 Klasina Slob
30/09 Helena Kuipers
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Paulo Los
2º (estudo bíblico) – Reinder Jacobi
3º (San Martin) – Maurício Greidanus
4º (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus
5º (Recepção) – João Dykstra
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
Terça-feira
13h30
19h30
19h30

26/08
Culto em Port. – Pr. Oscar Leiria
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin – Pr. William
Culto em Port. em conjunto com a IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
28/08
Catecismo
Reunião de Senhoras Clara Luz – “A beleza de ser mulher” – pela Prª Bianca da
Igreja Luterana
Reunião de Senhoras Ora et Labora

Quarta-feira
20h
Quinta-feira
15h
19h
19h30
Sexta-feira
08h
Sábado
19h
20h
Domingo
10h
19h30
19h30

29/08
Coral Excelsior
30/08
Jong van Hart
Encontro de oração
Encontro de homens - Castrolanda
31/08
Agenda Conselho
01/09
Catecismos 15+ e 17+
Catecismo Profissão de Fé
02/09
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Francisco Higino
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

