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Mês das Missões Setembro
Atos 28:30 “Por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia a
todos os que iam vê-lo. 31 Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo,
abertamente e sem impedimento algum.
Este mês de Setembro é o Mês das Missões. Missão é indissoluvelmente ligado à igreja de Cristo
Jesus aqui, na terra. Esta ordem, para fazer missão, Jesus Cristo deu, quando Ele partiu para ir ao
Pai. É conhecido como A Grande Comissão. Como conhecemos também O Grande Mandamento:
Amem! (a Deus e aos seus próximos). Este é o primeiro mandamento. Assim temos A Grande
Comissão. A tarefa mais importante: Vão e contem o Evangelho!
Na Bíblia é principalmente o livro de Atos, que nos conta sobre como foi posta em prática esta
Comissão. Os apóstolos, que ficaram juntos em Jerusalém, até Pentecostes, depois daqueles dias se
espalharam pelo mundo, conforme as indicações do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, cap. 2:7-9
ouvimos algo sobre aquele processo. O apóstolo Paulo escreve:
7 ... eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos nãojudeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus.
[8.]9. Por isso Tiago, Pedro e João, ... deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós
combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles, entre os judeus.”
Mais tarde, nos relatórios do missionário Paulo, ouvimos como o Espírito Santo lhe mostra o
caminho. Leia só Atos 16:6-10. Daí você se realiza, que é Deus quem define o caminho do
Evangelho pelo mundo! Até nós, aqui, no mundo ocidental, devemos a nossa fé a esta liderança de
Deus!
Isso continua durante a vida inteiro do apóstolo Paulo. Deus define o caminho dele. Pense somente
no fim da sua vida como missionário. Paulo não pode se aposentar. Deus permite que ele fique
preso, e lá, na grande metrópole de Roma, Deus o usa para ensinar e contar até o dia da sua morte,
as Boas Novas!
pr. Raul Sietsma
De olho na igreja
Desejamos a todos um bom domingo e um ótimo Mês de Missões. Hoje recebemos com alegria o
pastor William da Cruz com a esposa dele, irmã Frederica, e também a igreja de San Martin, para
todos juntos cultuarmos ao nosso único Deus e Salvador. Sejam todos bemvindos, igreja de San
Martin! Que juntos possamos nos alegrar nas bênçãos que Deus nos dá, dia após dia.
No próximo domingo podemos receber outra vez um representante dum projeto missionário no
nosso meio, pastor William Bieniek de Campo Magro (Curitiba).
Queremos enfatizar, que hoje à noite haverá Estudo Bíblico em português, dirigido por pastor
Francisco Higino, que é candidato no nosso meio (para ser pastor de jovens). Aproveitem todos
para ouvir mais uma vez a mensagem! O culto aqui, à noite, vai ser em holandês.
Esta semana conta com muitas atividades, conforme anunciado na agenda neste Conviver. Deus
abençoe a igreja, e a todos.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos:
- Netty van Westering, que teve um acidente de carro, e quebrou 2 vértebras. Durante três meses ela
vai ter que usar um colete e fazer repouso. Que Deus cure a nossa irmã, e a conforte e ajude em
tudo, como também ao Egbert;
- Augusto Dechandt, que está iniciando um novo tratamento;

- Ormindo de Carvalho (pai do Evangelista Ezequiel). Ele teve uma queda e fraturou costelas.
Agradecemos a Deus, que está se recuperando.
- Marcos e Michael de Geus, em tratamento para combater o câncer. Deus dê força para continuar, e
abençoe os tratamentos. Pedimos a Deus, que Ele seja com todos os enfermos em nosso meio.
- o chamado de pastores para: Castrolanda, Ponta Grossa e um pastor de jovens para Carambeí.
Que o nosso bom Deus proteja a todos nós, nesta nova semana, na primavera!
Casamento
O Conselho comunica que ANDERSON MAYER NAHORNE e SILVIA RIBEIRO pediram a
confirmação do seu casamento pela igreja. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta
confirmação acontecerá no dia 15 de setembro, às 16h, na Chácara Ágape.
Desejamos ao jovem casal as bênçãos de Deus e felicidades na sua vida juntos.
Indicação de novos oficiais
Neste domingo, dia 02/09, será a última oportunidade para a indicação de nomes de pessoas
consideradas aptas aos cargos de presbíteros e diácono 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.
Comissão de Chamado.
A Comissão informa que neste domingo o pastor
Francisco Higino dirigirá o Estudo Bíblico às 19:30. Desde já, agradecemos ao pastor, sua esposa
Silmara e filhos Natã (10 anos) e Rebeca (07 anos) pela oportunidade de reencontra-los. O pastor
Francisco trabalha atualmente como pastor de jovens no Instituto Cristão, Castro, e é um candidato
à vaga de pastor de jovens na igreja e Escola Evangélica.
É muito importante que as famílias, especialmente os jovens, participem do estudo e expressem sua
opinião aos pais e lideranças da igreja.
Muito obrigado a todos
Um dia bonito de sol, muitas atividades, muitas compras e vendas, atrações e lanches gostosos.
Somos, primeiramente gratos a Deus por estas bênçãos. Queremos ainda creditar o sucesso a cada
um que nos apoiou, contribuiu, participou, apresentou-se, trabalhou, enfim... juntos, todos vocês
fizeram o evento acontecer.
Em nome de toda comissão nosso muito obrigado.
e... Acumulem muito ânimo para a próxima edição.
Comissão Yard Sale
Leituras bíblicas
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
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
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) – Geraldo Slob
2º (estudo bíblico) – Paulo Los
3º (San Martin) – Reinder Jacobi
4º (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus
5º (Recepção) – Willemiena de Geus
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
19h30
19h30
19h30

02/09
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Francisco Higino
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 03/09
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 04/09
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 05/09
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico Jovens – Sheila Bosch
Quinta-feira 06/09
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíblico Holandês - Elim
Sábado
08/09
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
09/09
10h
Culto em Port. – William Bieniek
10h
Culto em Hol. No Lar Aurora – Pr. Raul
19h30
Culto em Port. – 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

