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Inadimplência.
”Rude cruz se erigiu, / dela o dia fugiu, / Como emblema de vergonha e dor; / Mas contemplo esta
cruz. / Porque nela Jesus / Deu a vida por mim, pecador.”
Essa é a primeira estrofe de um hino que emociona e eleva os corações dos crentes a Deus com
extrema gratidão pelo que Jesus fez. Escrevo sobre esse assunto porque o calendário de datas
comemorativas sinaliza o dia 14 de setembro como o “Dia da cruz”! A data está no calendário não
para que a cruz seja adorada, mas para nos lembrar de Cristo, aquele que pagou a dívida do pecador,
que estava inadimplente diante de Deus.
Paulo aborda esse tema na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14 (NVI): “Quando
vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente
com Cristo.” Aqui somos informados pela Lei de Deus que temos uma grande dívida em aberto
com o Senhor. E o termo usado na Palavra de Deus, como sinônimo de dívida, é pecado. A
constatação dessa dívida deve realmente tirar o nosso sono, por uma razão muito simples: não
temos como saldá-la; e o castigo pelo não pagamento é a eterna separação de Deus (inferno).
Mas o texto que fala da dívida também fala de como se livrar dela. É uma informação muito
preciosa. E esta é a solução providenciada pelo Senhor, conforme está escrito: “Ele nos perdoou
todas as transgressões, (mediante o nosso arrependimento) e cancelou a escrita de dívida, que
consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz.”
Com alegria e gratidão ao nosso Deus, continuemos cantando o refrão, com o poeta sacro: “Sim, eu
amo a mensagem da cruz / Té morrer eu a vou proclamar; / Levarei eu também minha cruz / Té por
uma coroa trocar”. Amém.
Pastor Libório
De olho na igreja
Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: "Não tenha medo, continue falando e não fique calado,
pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta
cidade". Atos 18.9,10
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 pr. Ilmo Riewe, de Arapoti. Ele está cumprindo um programa
chamado “troca de púlpito”, estabelecido pelo Sínodo. O texto para a pregação é At 18.1-18.
Agradecemos ao pr. Ilmo pela pregação e desejamos bênçãos sobre seu trabalho na igreja e família.
Agradecemos ao Mannenkoor pela sua participação no louvor. Deus continue abençoando seu
valioso trabalho.
O pregador no culto vespertino em holandês será o pr. Raul Sietsma. O tema para este culto será:
“A aliança entre Deus e nós”. No mesmo horário haverá Estudo Bíblico em português, dirigido por
pastor Oscar Leiria, que é candidato para ser pastor de jovens. Aproveitemos para conhecê-lo.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos:
- Aqueles que estão envolvidos com tratamento de saúde: Marcos de Geus, Michael de Geus,
Ângela Betenheuser, Augusto Dechandt e Thiago de Geus.
As pessoas em recuperação de saúde: Ormindo de Carvalho, Reinder Kuipers e Netty van
Westering.
- Beatriz Borg Broch (8 anos), filha dos nossos irmãos Simone e Fabio, e neta da Jannie 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.
Batismo
No dia 23 de setembro, no culto matutino, acontecerá o batismo de FELIPE VAN DER VINNE,
filho de Ana Cristina e Robert van de Vinne.
Que o Bondoso Deus continue abençoando a família.
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!
Falta de Energia Elétrica.
Informamos que a Copel está fazendo manutenção da rede elétrica na Avenida dos Pioneiros (rua da
igreja). Isso normalmente ocorre aos domingos. Esse trabalho tem sido o motivo pelo qual, em
alguns domingos, o culto matutino não foi transmitido.
Convite
Convidamos os membros da IER para a palestra com o Dr. Alexandre Acunã, endocrinologista e
metabologista. Abordará sobre o tema Emagrecimento e Qualidade de Vida. Haverá um momento
para perguntas e um café saudável para todos os participantes.
Valor da inscrição: R$ 79,90.
Data: 21/09/18.
Horário: 18 às 20h.
Local: Elim (anexo à IER Carambeí Colônia)
Mais informações 42 98816 8991 . Todos são muito bem vindos!
Leituras bíblicas
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
16/09 Rosângela, Stefanie, Fabiane, Mariana
23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole
30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja
Flores na igreja
16/09 Corrie de Geus
23/09 Klasina Slob
30/09 Helena Kuipers
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Pleun Voorsluys
2º (estudo bíblico) – Roberto Verschoor
3º (San Martin) – Geraldo Slob
4º (Ponta Grossa) – Paulo Los
5º (Recepção) – Reinder Jacobi

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

16/09
Culto em Port. – Pr. Ilmo Riewe
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. – Pr. Oscar Leiria
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Segunda-feira 17/09
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 18/09
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 19/09
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico Res. Los
Quinta-feira 20/09
19h
Encontro de oração
Domingo
23/09
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Missão
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

