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Orar por mais chuva, ou por mais sol?
Salmo 104:13-14: “Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra farta-se do fruto das suas
obras. Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da
terra o pão ....”
Parece tão normal e comum, quando chove ou brilha o sol. O tempo varia, chuva e sol trocam de
lugar na sua sequência, e nem pensamos muito sobre isso. Só quando falta chuva, numa época de
seca, sentimos a falta dela. E o contrário também. Quando fica chovendo por muito tempo, a
situação se torna preocupante, e oramos a Deus, que possa parar de chover.
Mas, de fato, o normal é um milagre, muito especial. O fato de que Deus cuida, que o tempo varia, e
muda cada vez. Assim nem sempre é como nós desejamos, mas o necessário acontece: sempre vem
chuva, depois um período de seca; e depois de muita chuva, volta a brilhar o sol. A ciência sabe
explicar como acontece isso: há um ciclo de água. Ela cai do céu na terra, e aí cumpre as suas
funções. Depois disso, ela flui para o mar e evapora, e se transforma em nuvens, para, depois, cair
novamente do céu, na terra. Aprendemos desse ciclo na escola.
O Salmo 104 descreve (já há 3000 anos), uma parte desse ciclo, e nos faz recordar, que também
pode acontecer bem diferente. Se Deus governa o tempo de um outro modo, tudo aqui na terra
inunda e fica embaixo da água. Isso já aconteceu. Faz tempo que a água chegou acima dos montes
(vers. 6). Mas Deus estabeleceu um limite (vers. 9). Um dilúvio de verdade não haverá mais.
Deus mantém a sua palavra (Gênesis 9:11 – ‘Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas
águas de um dilúvio’). Mas, isso não significa, que nunca passamos por temor por causa das
dificuldades do tempo, seja uma seca, durante muito tempo, ou, seja tempestades e chuva: muita
água!
E, se queremos orar, um agradece pela chuva, e ora talvez por mais chuva ainda, mas um outro
prefere e pede de Deus o sol e calor.
Além disso, existe a questão da mudança do clima. Imagine, se a seca ou as muitas águas fossem
sinais de que o clima está mudando mesmo? E, de que coisas grandes haverão de acontecer, com
relação à terra e ao mundo?
Mas, tudo isso não foi predito?
Oremos: ‘Venha o teu Reino’!
pr. Raul Sietsma
De olho na igreja
Sejam todos bem-vindos nos cultos, este domingo. Hoje de manhã o tema é: É tempo para renovar a
minha Aliança? O texto bíblico é Colossenses 2:11-13ª; o pregador é pr. Raul. Damos as boas
vindas neste culto, ao grupo Resgate. O culto da noite vai ser dirigido por pr. Libório, o texto para a
pregação é Marcos 10:17-22 e o tema “a teoria da perfeição”.
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 começou um tratamento com quimioterapia na semana
passada.
- Enfermos na nossa comunidade e na nossa vizinhança
- As eleições em nossa igreja, no domingo que vem.
- O chamado de mais um pastor para trabalhar na Escola Evangélica e em nossa igreja, com os
jovens.

- As nossas igrejas, nas atividades conjuntas, em especial o sínodo, no dia 27 de outubro, a ser
realizado na Nova Holanda.
- O segundo turno das eleições em nosso país.
Que Deus nos conceda a sua bênção.
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.
Visita pr. Raul e Madeline
Por causa do nonagésimo (90º) aniversário de Jantje Sietsma Bosscher (mãe), a visitaremos no dia 3
de novembro. Também esperamos ver o nosso neto mais novo Sef, e visitar os nossos filhos e
parentes. Por isso estamos viajando a partir de 31 de outubro, até 22 de novembro, gratos que
podemos fazer isso.
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. Favor pagar
com dinheiro e não com cartão de crédito. Este valor é só para o programa, sem o custo da viagem.
O ônibus para Arapoti partirá às 07h30 do Elim e o custo da viagem é de R$ 40,00 por pessoa.
Aos alunos da Escola Dominical
Queremos convidá-los para dois momentos especiais!
Dia 20/10 (sábado)
Tarde criativa – 14h30 às 17h na Escola Evangélica.
Louvor, Mensagem, Brincadeiras, Delicioso lanche
Obs. Para que nós possamos nos organizar, pedimos que confirmem a presença no whats da turma,
ou para uma das coordenadoras (Bárbara, Milena N. e Caroline V.)
Dia 21/10
As crianças participarão do culto matutino.
Bolsas de estudo no Colégio Instituto Cristão
Se houverem alunos interessados numa bolsa de estudos para cursar o ensino médio e o técnico
agrícola no Colégio Instituto Cristão, pedimos que passem seus nomes para a Roselin de Best até o
final deste mês de Outubro. Alunos que já estão cursando o ensino médio e quiserem fazer o 2° ou
3° ano lá, também podem se inscrever. Será feito um teste seletivo para avaliar os candidatos.
Agradecimento à IER - Carambeí Colônia e a todos os irmãos das IER’s no Brasil!
Marcos Roberto de Geus e Michael Alberto de Geus vem por meio desta agradecer de coração à
IER – Carambeí Colônia e demais IER’s pelas orações em favor da nossa saúde e da perseverança
na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor! Obrigado a todos pelas palavras de apoio e encorajamento,
pelas orações e pelas visitas que muito nos animam e confortam!
Que Deus abençoe toda a Igreja!

Leituras bíblicas
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
14/10 Ana, Diona, Nadinny, Renata S.
21/10 Carina, Laura, Marianne, Miriam
28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine
Flores na igreja
14/10 Jeanice van Santen
21/10 Nel Los
28/10 Silvia Goolkate
Plantões do Conselho
1º (igreja) – João Dykstra
2º (estudo bíblico) – Edimeia Buist
3º (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4º (Ponta Grossa) – Leo Aardoom
5º (Recepção) – Pleun Voorsluys
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta segunda, terça e quinta-feira das 13h30 às 16h30. Quarta e sexta-feira fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

14/10
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Ponta Grossa
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 15/10
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 16/10
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 17/10
07h30
Saída para o Dia da Mulher Cristã
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 18/10
19h
Encontro de Oração
Sábado
20/10
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
21/10
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann

19h30
10h30

Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Diaconia

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

