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Somente pela graça
Um assunto bastante discutido diz respeito à salvação ou se há vida após a morte. Alguns
acham que precisam fazer alguma coisa para acumular “pontos no céu”; outros afirmam que
ninguém se perderá porque Deus é amor. Outros, ainda, creem que há só um caminho para a
salvação, ou seja, a fé em Cristo Jesus, o que os torna capazes de compreender que é pela graça
imerecida que habitarão com Deus.
A Escritura registra algo sobre isso no texto de Efésios 2. 8 e 9: Pois vocês são salvos pela
graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se
glorie”. Por isso, se você confia em Jesus de todo o seu coração, não tenha dúvidas de que Deus tem
um lugar preparado para você quando você partir deste mundo.
Mas isso não vem de forma aleatória como o vento, que sopra onde quer. Deus, na sua
imensa misericórdia, vem ao nosso encontro, apresenta a sua Palavra, e mediante o nosso
arrependimento perdoa os nossos pecados através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, e nos
dá a grande oportunidade de vivermos uma nova vida com Ele já neste mundo, e com a expectativa
da eternidade.
O interessante é que não somos nós que conquistamos isso. Por conta própria não temos
como chegar a Deus. Não depende de nossa capacidade intelectual ou do que fazemos, mas
unicamente de Deus que nos dá a salvação gratuitamente. A Sua Palavra e o Seu Espírito são os
agentes transformadores. A única coisa que podemos fazer é confiar nas suas promessas.
Você já sente esta presença de Deus na sua vida? O que lhe falta? Deus quer e está falando
ao seu coração. Reflita um pouco sobre o grande amor de Deus por você. Não deixe que nada tire o
seu sossego, a sua paz. Que o Deus da graça esteja com você em todo o seu caminhar, até o fim.
Pr. Libório
De olho na igreja
“Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é
paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao
arrependimento”. 2Pe 3.8,9.
Com estas palavras saudamos os leitores deste boletim, os 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. Hans Tegelaar, da IER de Arapoti. Desde
já, agradecemos ao pastor Hans pelo culto. Desejamos ao casal (pr. Hans e esposa Geppy) bênçãos
sobre o trabalho e família.
Simultaneamente haverá estudo Bíblico em português, no Elim. O pr. Libório será o dirigente.
Em nossas orações, incluiremos:
- As pessoas que estão em tratamento de saúde.
- As família enlutadas que ainda sofrem com saudade e lembranças. Que Deus os abençoe e anime
com a esperança da ressurreição. Lembremos a promessa de Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá” João 11.25.

Instalação de oficiais
Na assembleia da igreja realizada em 21 de outubro foram eleitos e nomeados como presbíteros:
Ary Harms, Bauke Dijkstra, e Richard Dijkstra; como presbítera de jovens: Lucimara Harms; e
como diácono: Sandro van Santen. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas contra um
destes irmãos e irmã, eles serão instalados D.V. no culto da manhã de 11 de novembro.
Agradecimento
O Conselho agradece aos membros da comissão de chamado pelo desafiante trabalho de encontrar
mais um pastor para a igreja. Muito obrigado!
Cartões de Natal e Casamento
Compre seus cartões de Natal e casamentos! Estão na mesa na sala da torre da igreja, custam R$
7,00 a unidade e pedimos que coloquem o dinheiro na caixinha correspondente. O valor arrecadado
é para a festinha de Natal das crianças no Projeto San Martin.
Leituras bíblicas
04/11 M Minnie Boer
04/11 N Antje Jacobi
11/11 M Murilo Stanke
11/11 N Joemar Schelesky
18/11 M Marianne Dijkstra
18/11 N Tineke Voorsluys
25/11 M Bauke Dijkstra
25/11 N Maike Dijkstra
Crechinha
04/11 Nathalia, Noeli, Heloísa, Mariana
11/11 Renata B., Minie, Janine, Tafny
15/11 Camila, Silvana, Julia, Nicole
18/11 Valdirene, Paula, Vitoria, Nadja
25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane
Flores na igreja
04/11 Paula Aardoom
11/11 Gilsiene Vink
15/11 Anneke de Geus
18/11 Corrie Kuipers
25/11 Corrie van Santen
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Reinder Jacobi
2º (estudo bíblico) – Maurício Greidanus
3º (San Martin) – Willemiena de Geus
4º (Ponta Grossa) – João Dykstra
5º (Recepção) – Edimeia Buist
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira fechada.
Férias pr. Raul
Por ocasião das suas férias, o pr. Raul e Madeline estarão viajando de 31/10 até 22/11
Agenda

Domingo
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

04/11
Culto em Port. - Pr. Libório Kissmann
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Culto em Hol. – Pr. Hans Tegelaar
Est. Bíblico em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Igreja
Segunda-feira 05/11
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 06/11
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
Quarta-feira 07/11
20h
Est. Bíblico Grupo de jovens
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 08/11
19h
Reunião de oração
Sábado
10/11
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
11/11
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
19h30
Culto em Port. – Ev. Ezequiel de Carvalho
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

