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Tempo de eleições
Atos 1:23-26 “E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado
com os onze apóstolos".
É tempo de eleições. Precisamos de um presidente novo. Também de outros representantes do povo
nos órgãos respeitáveis. Também na igreja haverá eleições: de presbíteros, e um presbítero de
jovens; um diácono, e um pastor de jovens. Realmente é tempo de eleições.
Quando, no antigo Israel, uma função deveria ser cumprida, normalmente não se fazia pelo caminho
democrático. Homens se tornavam sacerdotes através da sua descendência: os descendentes de
Arão. Também alguém se tornava rei, normalmente, através da sua descendência: um descendente
de Davi. Alguém também podia ser chamado a um ofício, como os profetas. Chamados por Deus
mesmo. Pense em Samuel, e outros.
Mas, eleições, votar, isso não acontecia muito.
Um costume bem antigo para cumprir uma função, era ‘tirar sortes’. Isso se fazia com pedrinhas,
que funcionavam como dados, enquanto foi combinado, de antemão, qual seria o significado do
resultado. Dessa forma, as pedrinhas apontaram os votados.
Nós usamos uma maneira, que combina bem com o tempo em que vivemos: todos os membros
professos são convidados a votar, e depois, o conselho nomeia os eleitos. Essa maneira combina
bem com o tempo e a cultura em que vivemos. Ela também é agradável a Deus. Pois, Ele mesmo
usa maneiras e meios, que combinam bem com o tempo, em que vivem os seus filhos. Para o bemestar do seu povo. Como é bom, poder viver assim juntos na igreja, plenamente confiando em Deus,
que Ele dirige as eleições, igual àquele tempo em que Ele dirigiu a eleição do Matias. Enquanto Ele
usou o meio de lançar sortes, a eleição de Matias foi dirigido por Deus.
pr. Raul Sietsma
Batismo
Hoje, 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.
Do conselho
Por causa do fim do período no ofício dos irmãos e da irmã Leendert Aardoom, Ediméia Buist,
Geraldo Slob, Pleun Voorsluys como presbítera, -os, e do irmão Kees Kuipers como diácono, o
conselho propõe os seguintes candidatos para cinco deles serem eleitos: para presbítera e
presbíteros: Ary Harms, Bauke Dijkstra, Egbert van Westering, Jacob Voorsluys, Margriet
Dykstra e Richard Dijkstra; para presbítera dos jovens: Jaqueline de Geus Rabbers e Lucimara
Harms; e para diácono: Sandro van Santen e William Nolte
Se não houver objeções legais, a eleição acontecerá no dia 14 de Outubro.
Para preencher a vaga de pastor de jovens, dois candidatos são apresentados: o pr. Francisco
Higino e o pr. Oscar Leiria. A eleição também acontecerá no dia 14 de Outubro. É a nossa oração
que Deus dirija e abençoe a eleição, para o bem da igreja e para a honra do seu nome.
Continua ainda a campanha para ajudar os refugiados Venezuelanos, que estão sendo acolhidos em
Roraima, e recebem ajuda da Igreja Metodista de Boa Vista, dirigida pelo pr. Augusto. Nós
apoiamos este projeto, chamado: RecriArte. Doações de praticamente tudo são benvindas: alimento
(não perecível), roupas, artigos de uso ou dinheiro.
Ainda temos suficientes exemplares do grande livro de Narrações Bíblicas de Anne de Vries, em
português. Eles podem ser adquiridos para próprio uso, ou para dar de presente a alguém.

De olho na igreja
Hoje é um dia especial: Batismo. Nos alegramos com Robert e Ana van der Vinne, junto com os
seus filhos Lucas e Matheus, pelo nascimento e o batismo do seu terceiro filho: Felipe. O batismo é
sinal da aliança de Deus com os homens dele. Um sínal lindo. Parabéns, paise e irmãos, com o amor
de Deus, do qual todos nós podemos receber mais uma vez a prova! O tema do culto é: ”Precioso à
minha vista”, Isaías 43:4ª.
O culto matutino vai ser dirigido por pr. Raul, e o culto vespertino por pr. Libório.
Em nossas orações na igreja e em casa, incluiremos:
- Fritz Nolte, que passou por cirurgia, e está se recuperando em casa;
- Netty van Westering, que está recuperando em casa, depois de ter quebrado 2 vértebras, há quase
um mês. Ela vai ter que fazer repouso por mais dois mêses.
- Minie Greidanus, a mãe do Maurício, que foi internada por causa de problemas nos pulmões.
Esperamos que ela possa recuperar em casa;
- Augusto Dechandt, que fez início de um novo tratamento;
- Ormindo de Carvalho (pai do Evangelista Ezequiel), que está recuperando de uma queda e
fraturou costelas.
- Marcos e Michael de Geus, em tratamento para combater o câncer.
Que Deus dê cura, conforme o conselho dele, e força para continuar, e que Ele abençoe os
tratamentos. Pedimos a Deus, que Ele esteja com todos os enfermos em nosso meio.
- a eleição de presbíteros e diáconos, e um pastor de jovens para a igreja e a escola, e o chamado de
um pastor para Castrolanda.
Ofertas para a missão
Neste Mês da Missão queremos dar nossas ofertas para este trabalho. Hoje, 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!
Dia da Mulher Cristã – em holandês
O Dia da Mulher Cristã será realizado em 17 de outubro em Arapoti. O tema é “Uma corda
sensível" O poder da música. Os programas estão à venda na Livraria LER a R$ 50,00 até 5 de
outubro, depois custarão R$ 60,00. Favor pagar com dinheiro e não com cartão de crédito. Este
valor é só para o programa, sem o custo da viagem.
Queremos organizar um ônibus, por isso pedimos que a senhora, na hora de comprar seu programa,
fale se quer ir de ônibus. Ainda avisaremos o custo do mesmo.
Leituras bíblicas
23/09 M Murilo Stanke
23/09 N Elizabeth Ramos
30/09 M Henrique Harms
30/09 N Marianne Dijkstra
Crechinha
23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole
30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja
Flores na igreja
23/09 Klasina Slob
30/09 Helena Kuipers
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Leo Aardoom
2º (estudo bíblico) – Pleun Voorsluys
3º (San Martin) – Roberto Verschoor

4º (Ponta Grossa) – Geraldo Slob
5º (Recepção) – Paulo Los
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

23/09
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Missão
Terça-feira 25/09
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz – Estudo Pr. Raul
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 26/09
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíbl. Res. Los
Quinta-feira 27/09
15h
Jong van Hart
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíblico Port. - Elim
Sábado
29/09
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
30/09
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
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

