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Português
A Ceia do passado, de hoje e daquele dia!
Na celebração da Ceia do Senhor, encontram-se o passado, o presente e o futuro.
Passado. “Tot Zijne gedachtenis” - Talhada na madeira da mesa em frente ao púlpito, a frase em
holandês às vezes despercebida e, mesmo, desconhecida de alguns. Afinal o que ela significa? “Em
sua memória”. Em memória Dele, Jesus Cristo, que diz: “Fazei isto em memória de mim”.
Certamente, participar da Ceia é um exercício de reconhecimento e de consequente gratidão pelo
sacrifício de Cristo!
Futuro. A participação na Ceia do Senhor envolve também a maravilhosa perspectiva de cativante
cena futura. Aos discípulos, diz Jesus: “Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste
fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no Reino de meu Pai"
(Mateus 26:29).
“Até aquele dia ... com vocês”! Que notícia maravilhosa! Quem a dá? Jesus! Para quem? Para
aqueles que O confessam diante de Deus e dos homens! Onde será? No reino do Pai celeste!
Quando será? “Naquele dia”! Tão certo como houve o dia do Seu sacrifício, também haverá aquele
glorioso dia do encontro da família de Deus, na casa do Pai celestial!
Presente. Na Ceia do Senhor também celebramos o consolo do tempo presente, da nossa
peregrinação, quando usufruímos a doce presença espiritual de Cristo Jesus: “E eu estarei sempre
com vocês, até o fim dos tempos” (Mateus 28:20). Cristo, nosso maná de cada dia, e também a
purificação de nossas vidas!
Assim, na Ceia do Senhor, testificamos a veracidade da Palavra de Deus em nossas vidas: O
sacrifício no Calvário nos abençoa hoje e para toda a eternidade! Glória, pois, Àquele que era, que é
e que há de vir! Pastor William
De olho na igreja
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo
nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ef 5:1,2.
Com estas palavras saudamos aos leitores deste boletim, aos participantes dos cultos deste domingo
e aqueles que nos acompanharão via “culto ao vivo”. Esperamos que estes sejam momentos de
comunhão e que 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. Libório Kissmann. O texto para a pregação é Rm 13.1-7, sob o
tema “Dois Reinos”. O pregador no culto vespertino, em português, será o pr. Raul Sietsma.
Em nossas orações, 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.
- A família de Minie Greidanus, enlutada devido ao seu falecimento.
- Franke Dijkstra, recuperando-se de uma angioplastia.
- As eleições em nosso país.
- As eleições em nossa igreja.
- 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.

Eleição de Oficiais
No dia 21 de outubro p.v. logo após o culto matutino, haverá uma assembleia na igreja para
elegermos os novos oficiais, a saber, três presbíteros de bairro, uma presbítera de jovens e 1 diácono
(Tesoureiro). Na mesma oportunidade será eleito um pastor para o trabalho entre os jovens em
nossa igreja e na Escola Evangélica. Candidatos são:
- Para Presbíteros de Bairro: 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.
- Para diácono: Sandro van Santen e William Nolte
- Para pastor de jovens aqui e na Escola Evangélica: pr. Francisco Higino e pr. Oscar Leiria.
Se não houverem objeções fundamentadas, os nomes informados serão apresentados na eleição na
data acima proposta. Que Deus dirija e abençoe a eleição, para o bem da igreja e para a honra do
seu nome.
Prezados irmãos
Nós, da Comissão de Chamado, apresentamos ao Conselho dois candidatos a pastor de Jovens na
igreja e Escola. Informamos que cada candidato celebrou um culto, dirigiu um Estudo Bíblico, um
encontro para o grupo 15 mais, e duas oportunidades na Escola Evangélica. Os pastores foram
entrevistados pelo Conselho e agora, apresentados oficialmente como candidatos. Toda a igreja foi
convidada a participar dos diversos momentos em que os pastores candidatos pregaram. Assim
pudemos conhecê-los. Recomendamos que cada família converse com os adolescentes e jovens
(pois eles não poderão votar), e seja o seu “porta voz” na hora da eleição na igreja.
Deus abençoe o processo eleitoral no país e na igreja.
Refugiados Venezuelanos
Continua a campanha para ajudar os refugiados Venezuelanos, acolhidos em Roraima. O projeto
chama-se: RecriArte. Doações são bem-vindas: alimento não perecível, roupas, artigos de uso
pessoal ou dinheiro.
Noite das Sopas no Projeto San Martin, sábado, 06/10/2018, a partir das 19h em prol da
ampliação do pavilhão. Ingressos a R$ 10. Favor confirmar presença até 03/10/2018, pelos telefones
99997-0457 e 99998-9857.
Dia da Mulher Cristã – em holandês
O Dia da Mulher Cristã será realizado no dia 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.
A Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí e a Associação Comercial e
Empresarial de Carambeí lançaram a Campanha de arrecadação de brinquedos e roupas para a
semana da Criança e do Adolescente.
As doações poderão ser feitas até dia 06 de outubro nos seguintes pontos de coleta: Esco-Lar,
Farmácia Scheffer (anexo ao SM Rickli Eldorado) e Frederika's.
As doações serão destinadas às entidades inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de Carambeí.
Aniversariantes em Outubro
01-10-1944 Trijntje van der Vinne
01-10-1948 Gerrit Slob

02-10-1924 Frida Los
03-10-1937 Lucy Dijkinga
17-10-1951 Charlotte Katsman
19-10-1932 Wilma de Geus
19-10-1948 Reinder Jacobi
20-10-1947
Cornelly Veth
24-10-1946 Ankie van der Meer
25-10-1953 Albert Fokkens
27-10-1952 Eloisa Macedo Ferreira (SM)
Parabéns e felicidades!
Leituras bíblicas
30/09 M Henrique Harms
30/09 N Marianne Dijkstra
07/10 M Joemar Schelesky
07/10 N Nelly Jacobi
14/10 M Bauke Dijkstra
14/10 N Maike Dijkstra
21/10 M Anderson Nahorne
21/10 N Roselin de Best
28/10 M Ellen Dijkinga
28/10 N Elizabeth Ramos
Crechinha
30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja
07/10 Elizabeth, Beatriz, Caroline K., Karine
14/10 Ana, Diona, Nadinny, Renata S.
21/10 Carina, Laura, Marianne, Miriam
28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine
Flores na igreja
30/09 Helena Kuipers
07/10 Jannie Borg
14/10 Jeanice van Santen
21/10 Nel Los
28/10 Silvia Goolkate
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Wilant van den Boogaard
2º (estudo bíblico) – Leo Aardoom
3º (San Martin) – Pleun Voorsluys
4º (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5º (Recepção) – Geraldo Slob
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

30/09
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico San Martin - Pr. William

Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 01/10
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 02/10
13h30
Catecismos
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 03/10
15h
Reunião de senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico jovens
Quinta-feira 04/10
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíblico Hol. – Elim
Sábado
06/10
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
07/10
10h
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
10h
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
19h30
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório
Coleta Santa Ceia: Esco-lar
Coleta: Igreja
19h30
19h30

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

