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Paz, perdão e vida.
“Tem compaixão de mim, Senhor, / eu clamo pelo Teu favor. / Contrito está meu coração, /
Concede alívio, paz, perdão.”
As palavras acima fazem parte do hino 293 e expressam algo que o ser humano procura em sua
caminhada.
O rei Davi nem sempre possuía esta paz. Houve épocas em que ele estava cansado de tanto chorar e
esgotado de corpo e alma. A causa disso ele mesmo sabia e confessou assim: “Então reconheci
diante de Ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas
transgressões ao Senhor, e Tu perdoaste a culpa do meu pecado.” Sl 32.5. A paz, com bem-estar e
alegria, só veio depois da conversa com Deus, em sincero arrependimento. E ao sentir a paz de
Deus, ele testemunhou dizendo: “Tu és o meu abrigo; Tu me preservarás das angústias e me
cercarás de canções de livramento.” Sl 32.7
Com o perdão, inicia-se uma nova vida. O rei Davi entendeu o que Deus lhe disse: “Eu o instruirei e
o ensinarei no caminho que você deve seguir; Eu o aconselharei e cuidarei de você.” Sl 32.8.
A paz que Davi necessitava e encontrou, é a mesma que Jesus oferece a cada um de nós. Prepare
seu coração e venha celebrar a Santa Ceia neste domingo. Fique em paz!
Pastor Libório
De olho na igreja
Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu Santo Lugar? Aquele que tem
as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Sl 24:3,4
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 pregador no culto vespertino, em
holandês, será o pr. Raul Sietsma. O tema vai ser: responsabilidade pessoal, conforme Ezequiel 18.
Simultaneamente haverá estudo Bíblico em português, no Elim. O pr. Libório será o dirigente.
Em nossas orações, incluiremos:
- Aqueles que estão envolvidos com tratamento de saúde: Marcos de Geus, Michael de Geus,
Augusto Dechandt e Thiago de Geus.
- A nossa irmã Ângela Betenheuser, que iniciará tratamento com quimioterapia.
- Os enlutados e feridos na Indonésia.
- 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.
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.
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.
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$ 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.
Ajuda aos refugiados Venezuelanos
A campanha para ajudar os refugiados Venezuelanos anda bem. Muito obrigado pelo apoio forte e
as muitas doações! Elas podem ser entregues no Elim até amanhã, dia 8 de Outubro. Depois dessa
data, elas serão transportadas para Roraima, ao projeto RecriArt.
Agradecimento
Em nome de toda a família Greidanus, gostaríamos de agradecer a todos que foram ao velório e
culto fúnebre de nossa mãe e avó Willemina de Geus Greidanus. Ouvimos muitas histórias,
ganhamos muitos abraços e consolo. Pudemos sentir que muitas pessoas compartilhavam do nosso
sentimento, de que a Oma Minie era uma pessoa muito especial e uma bênção em muitas vidas.
Obrigado!
Família Greidanus
Leituras bíblicas
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
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
07/10 Jannie Borg
14/10 Jeanice van Santen
21/10 Nel Los
28/10 Silvia Goolkate
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Edimeia Buist
2º (estudo bíblico) – Wilant van den Boogaard
3º (San Martin) – Leo Aardoom
4º (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys
5º (Recepção) – Roberto Verschoor
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
10h
19h30
19h30
19h30

07/10
Culto em Port. com celebração Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William
Culto em Ponta Grossa
Culto em Hol. com celebração Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório
Culto em San Martin com celebração Santa Ceia – Pr. William da Cruz
Coleta Santa Ceia: Esco-lar
Coleta: Igreja
Segunda-feira 08/10
15h
Grupo Girassol – ensaio Aroma
Terça-feira 09/10
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz – Gincana Bíblica
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 10/10
19h30
Est. Bíblico 28+
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 11/10
19h
Reunião de oração
19h30
15+ Elim
Sábado
13/10
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
14/10
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
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

