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Palavras com lastro
Em pleno período de campanha eleitoral, ouvem-se as intenções dos candidatos aos cargos
públicos. Quanto há de compromisso com a palavra proferida?
Logo chega ao fim o período escolar de 2018, novas turmas concluem cursos superiores em
cerimônias tocantes, discursos emocionados, com os juramentos dos formandos. Quanto há de
compromisso com a palavra dada sob juramento?
Cerimônias de casamento bem elaboradas, tudo lindo, tudo amores. Votos em prosa e verso. Quanto
existe de verdade nessa canção de amor?
Nada contra promessas, juramentos, votos. Apenas um chamado à reflexão sobre o quanto de lastro
há em nossas palavras. Se ouvir bem é um exercício pra toda a vida, o falar com responsabilidade
também o é.
Uma breve pesquisa na internet, e teremos vários ditados e provérbios sobre o uso da palavra. Por
que será? Quantos problemas no trabalho, na família e da igreja decorrem de palavras descuidadas?
Folheando as Escrituras: profetas, reis, apóstolos, o próprio Senhor Jesus, todos chamam nossa
atenção para as palavras que proferimos. Por quê? Primeiro, porque o cuidado com as palavras evita
muitos males. Segundo, porque sempre podemos melhorar, quando há boa vontade.
Cuidado com o modo COMO falamos. Às vezes, palavras certas, mas ditas de modo errado,
apimentadas com ironia ou raiva!
Mas também cuidado com O QUE falamos. Não só o que é evidentemente mau, como calúnias,
ofensas, maledicências. Mas também com as palavras pretensamente boas, amorosas,
comprometidas; mas que, ao final, se mostram ocas, vazias, totalmente sem lastro no banco da
verdade, enganosas como um cheque sem fundos.
“Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus.
Deus está nos céus, e você está na terra, por isso, fale pouco...do muito falar nasce a prosa vã do
tolo”. (Ec 5:2-3)
Como pastor, todos concordamos, que tenho o dever de cuidar com as palavras que profiro, em sua
forma e conteúdo. Mas não só como pastor! E como pai? Como filho? Como marido? E como
cidadão?
Ao final, com esperança e compromisso, uma oração ao Deus da minha vida: “Que as palavras da
minha boca e a meditação do meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu
Resgatador!” (Salmo 19:14).
Pastor William
De olho na igreja
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". Atos 1:8
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 Evangelista William Bieniek, que atualmente trabalha em Campo
Magro, PR. O texto para a pregação será 2 Samuel 9. O Evangelista William está acompanhado dos
membros da igreja e convidados, que habitualmente participam das atividades daquela igreja. Eles
estão entre nós para cumprir o calendário definido pelo Departamento de Missão Sinodal.
Agradecemos ao Ev. William pela pregação e desejamos bênçãos sobre seu trabalho na igreja e
família.

O pregador no culto vespertino será o pr. Libório. O Texto da pregação será Is 35.4-7ª.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos:
- Netty van Westering, recuperando-se de fraturas em duas vértebras.
- Augusto Dechandt, que está iniciando um novo tratamento.
- Ormindo de Carvalho (pai do Evangelista Ezequiel). Recupera-se de uma queda, quando fraturou
duas costelas.
- Marcos e Michael de Geus, em tratamento para combater o câncer.
- Beatriz Borg Broch (8 anos), filha dos nossos irmãos Simone e Fabio, e neta da Jannnie Borg. Ela
está internada para tratamento contra meningite.
- O chamado de mais um pastor para trabalhar na Escola Evangélica e em nossa igreja, com os
jovens.
Que o nosso bom Deus nos abençoe.
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.
Coral de homens
O Coral de homens Mannenkoor estará conosco no culto matutino dia 16 de Setembro. Desde já
agradecemos ao grupo e desejamos bênçãos em sua missão.
Ofertas para a missão
Neste Mês da Missão queremos dar nossas ofertas para este trabalho. No dia 23/09 haverá uma
coleta especial para a Missão Sinodal e também há envelopes na mesa de entrada da igreja para
quem quiser colocar ali a sua doação. Recomendamos com apreço!
Leituras bíblicas
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
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
09/09 Margaretha Borger
16/09 Corrie de Geus
23/09 Klasina Slob
30/09 Helena Kuipers
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 feira aberta das 8 às 11h.
Quinta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

09/09
Culto em Port. – Ev. William Bieniek
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Ponta Grossa – Pr. Libório
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 11/09
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz – Estudo Fp.4:4 Alegria em Jesus Cristo – Ingrid
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 12/09
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíbl. 28+
Quinta-feira 13/09
19h
Encontro de Oração
Sábado
15/09
16h
Culto de casamento
19h
Catecismos 15+ e 17+
Domingo
16/09
10h
Culto em Port. – Pr. Ilmo Riewe
19h30
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
10h30
Est. Bíbl. Port. – Pr. Oscar Leiria
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

