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“O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a
sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo.”
Provérbios 12:10-11
Tua convicção de fé se torna visível no viver do dia a dia, isto não pode ser diferente. Mas muitas vezes
achamos difícil explicar o que isto significa concretamente. Por isso pode acontecer facilmente que na prática
fazemos de conta que Deus não tem nada a dizer sobre nosso relacionamento com a criação, sobre nosso
trabalho, nosso dinheiro e bens e por aí vai.
Justamente neste ponto o livro bíblico de Provérbios oferece ajuda. Nele é indicado precisamente como, em
diversas áreas, um profundo respeito por Deus como princípio de vida, te leva a escolhas diferentes – melhores!
No que isto resulta? Bem, por exemplo, em respeito por pessoas e animais. Nós nunca podemos ver as outras
criaturas somente como meios para alcançar nossos próprios objetivos. Dessa maneira a crueldade é cortada
pela raiz. E da mesma maneira se torna visível em fidelidade sóbria à ordem de Deus de trabalhar neste mundo.
Sobre isso repousa a bênção de Deus. Você pode sonhar com castelos no ar, mas não tem muito sentido: não se
pode comer disso...
Por isso fique com os dois pés firmes no chão. Só não se esqueça de ter um olhar aberto para Deus!
De olho na igreja
"O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento. Pois por meu
intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício
será seu; se for zombador, sofrerá as consequências". Provérbios 9:10-12.
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. Elton Luithardt da IER de Arapoti. No mesmo horário haverá culto em
holandês no Lar Aurora. O pregador será o irmão Jacques de Best. O Pastor Libório será o pregador na IER Vila
Vilela, Ponta Grossa. Naquela igreja haverá a Pública Profissão de Fé dos irmãos Keila Schiavo Pereira e
Alessandro Silveira Pereira e eleição para mais um oficial na igreja.
O pregador no culto vespertino em holandês será o Bacharel em Teologia Robin Flipse. Ele é estudante da
Universidade Teológica de Kampen. Está visitando as Igrejas Reformadas no Brasil para conhecer os reformados
fora da Holanda. Permanecerá no Brasil, inicialmente, até o dia 10 de janeiro. Se conseguir renovar o visto,
ficará mais 3 meses. Quando retornar para a Holanda, iniciará o seu mestrado.
Simultaneamente haverá Estudo Bíblico em Português, dirigido pelo Ev. Ezequiel de Carvalho.
Desde já, agradecemos ao pr. Elton, ao irmão Jacques, ao Teólogo Robin e ao ev. Ezequiel pelos cultos e estudo.
Desejamos bênçãos sobre o seus trabalhos e famílias, respectivamente.
Em nossas orações, incluiremos:
- Os irmãos Marcos e Michael de Geus e Ângela Betenheuser, que estão em tratamento.
- O presbítero Paulo Los e a irmã Wainanda Los, recuperando-se de cirurgia.
- Os jovens que farão vestibular.
Profissão de fé e Batismo.
No dia 25 de novembro, pela manhã, haverá culto de profissão de Fé. Se não forem apresentadas objeções
fundamentadas contra algum destes irmãos e irmãs, eles farão sua Pública Profissão de Fé. Seus nomes são:
Amanda Voorsluys, Ariadne Vriesman, Jessica Cristina Sleutjes, João Pedro de Geus, Lukas Enrico Dijkinga,
Melissa Vink, Nadinny Mariana Harms, Patricia Teschi e Rafael Buist. A nossa irmã Patrícia, após a Profissão de
Fé, receberá também o Batismo. Que Deus abençoe o preparo desses jovens.
Culto de oração e gratidão
Na última quinta-feira, 15 de novembro, nos reunimos especialmente para orar e agradecer pelas bênçãos de
Deus sobre nosso trabalho, nossa vida, a criação e o Reino de Deus.
Quem ainda quiser dar sua contribuição para a coleta de ação de graças pode colocá-la (num envelope) junto
com a coleta ou depositar em uma das seguintes contas:
Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X
Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4
Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2
Frísia – c/c 25025.

Bíblias – Projeto Valores
A Comissão de Evangelização está oferecendo envelopes com o nome de uma criança e um cartão, para ser
entregue com uma Bíblia para as crianças do 5º ano de todas as escolas municipais. Pedimos a colaboração para
adquirir o envelope e pedimos com carinho para escrever uma mensagem no cartão. O custo de cada Bíblia
(envelope) é de R$ 36,00. O envelope com o cartão escrito e o valor da Bíblia pode se devolvido à pessoa com
quem o pegou ou na LER. Agradecemos desde já sua colaboração.
Passaporte holandês
As pessoas do Consulado da Holanda estarão no dia 30 de novembro a partir das 8h na Frísia. Os custos do
passaporte são R$ 542,00 para maiores de 18 anos, válido por 10 anos. E R$ 487,00 pera menores de 18 anos e
válido por 5 anos. O pagamento deve ser em dinheiro.
Leituras bíblicas
18/11 M Marianne Dijkstra
18/11 N Tineke Voorsluys
25/11 M Bauke Dijkstra
25/11 N Maike Dijkstra
Crechinha
18/11 Valdirene, Paula, Vitoria, Nadja
25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane
Flores na igreja
18/11 Corrie Kuipers
25/11 Corrie van Santen
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Roberto Verschoor
2º (estudo bíblico) – Paulo Los
3º (San Martin) – Reinder Jacobi
4º (Ponta Grossa) – Lucimara Harms
5º (Recepção) – Ary Harms
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
18/11
10h
Culto em Port. – Pr. Elton Luithardt
10h
Culto em Hol. no Lar Aurora – Jacques de Best
10h
Escola Dominical
10h
Culto em Ponta Grossa – Pr. Libório Kissmann
10h
Estudo Bíblico San Martin – Pr. William
19h30
Culto em Hol. – Robin Flipse
19h30
Est. Bíbl. Port. – Ev. Ezequiel de Carvalho
19h30
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 19/11
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira
20/11
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
Quarta-feira 21/11
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíblico Res. Los
Quinta-feira 22/11
19h
Encontro de oração
20h
Est. Bíbl. Port. - Elim
Sábado
24/11
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
25/11
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

