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Comunicação direta
Em nosso tempo comunicação é extremamente importante. Quanto mais os desenvolvimentos
técnicos modernos progridem, tanto mais importante é se comunicar corretamente. As muitas e
grandes possibilidades do celular, internet, Whatsapp, Facebook e muito mais, oferecem tantas
possibilidades, que precisamos lidar com elas com cuidado. Posso escrever tudo no Whatsapp?
Preciso escrever minha vida particular toda no Facebook?
O outro lado desta história é a importância de comunicação direta. Jesus diz: Se um irmão tem um
problema, vá falar a sós com ele. Isto significa para nós, hoje: vá falar com aquela pessoa a sós,
antes de falar com outros sobre aquela pessoa. Essa regra geral é de fato uma regra de ouro: melhor
falar com alguém, do que sobre alguém. Falar sobre alguém leva facilmente a mal-entendidos, e
pode até levar a fofoca.
Este assunto tem mais um lado: quando você está com um problema, procure tranquilamente o seu
pastor, ou o seu presbítero/presbítera, ou diácono/diaconisa, dependendo do tipo de problema, o que
precisa ser conversado. Não pense: as pessoas já sabem, pois elas falam e conversam, então, o
pastor ou presbítero vão vir conversar. Às vezes o pastor nem sabe. Comunicação direta significa:
você pode falar e dizer que quer conversar! Desabafar! Pedir um conselho, uma ajuda! Marque um
momento. Particular. Respeitando a privacidade. Nem todos precisam saber. As coisas começam a
sós (entre duas pessoas), Jesus explica. Aí pode haver uma conversa segura.
Isso também tem a dizer algo sobre o meu trabalho pastoral (pessoalmente, pr. Raul). Se você quer
conversar sobre um assunto, ou sobre você mesmo; o comunique tranquilamente a mim. Não espere
até que outros falem algo. Isso pode demorar demais. Isto também faz parte da comunicação direta.
Para os dois lados: oficiais da igreja procuram os membros; e o contrário: quem tem algo, procura o
seu pastor ou o presbítero do bairro. Seguro e eficiente. Deus abençoe os nossos contatos!
Pr. Raul
De olho na igreja
Sejam todos benvindos na igreja, hoje. Membros da igreja, visitantes, ouvintes, se sintam em casa.
O período das férias está quase chegando ao fim. Estamos felizes e gratos a Deus, que o pr. Libório
está de volta no nosso meio, com a família dele, depois das férias, e lhes desejamos de novo um
tempo abençoado no nosso meio.
Hoje podemos celebrar a Santa Ceia. No culto matutino, pr. Libório vai ser o dririgente. O texto da
pregação é Salmo 71,1-6. O culto vespertino será em holandês, dirigido por pr. Raul, e o texto será
João 12,24: o grão de trigo precisa morrer, para poder produzir fruto. Hoje à noite haverá Estudo
bíblico em português, dirigido por pr. Francisco.
Domingo que vem, dia 10 de fevereiro, o pr. Francisco Higino será instalado como pastor da IER –
Colônia, e deão da Escola Evangélica. Será um domingo festivo.
Em nossas orações, incluiremos e oramos por:
- Os enfermos, e aqueles que estão em tratamento: Michael de Geus, que voltou para casa, depois de
um período no hospital, que foi necessário para ganhar novas forças. Marcos de Geus; Ângela
Betenheuser; Thiago de Geus e Augusto Dechandt. Carlos Rebonato está indo, devagar, um
pouquinho melhor, o que nos faz gratos.
Nascimento
No dia 29 de Janeiro nasceu ALBERT JAN VOGELAAR SCHUARTS, filho de André Harms

Schuarts e Renata Vogelaar Schuarts com 3.780g e 54cm. Mãe e filho passam bem. Nossos
parabéns e votos de bênçãos de Deus à família.
Casamento
O Conselho comunica que CARLOS ROBERTO APLEWICZ e ROSEMARY DE BEST pediram a
confirmação de seu casamento pela Igreja. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta
confirmação acontecerá no dia 16 de fevereiro, às 16h30m na chácara “De Peel” em Catanduvas de
Fora. Desejamos ao casal as bênçãos de Deus.
Convite 1
Em 10 de fevereiro nossa irmã Wennie Elgersma espera completar 90 anos. Você é cordialmente
convidado a festejar isto com ela no domingo 10/02 a partir das 15h no Elim!
Convite 2
As senhoras da Reunião de Senhoras Weest Getrouw de Castrolanda convidam as senhoras de
Carambeí que falam holandês para a abertura de reuniões do ano que será no dia 20 de fevereiro de
2019 às 15h. O tema é “Corrie ten Boom: oração, confiança e perdão” organizado pelas próprias
senhoras de Castrolanda.
Quem quiser ir, favor se inscrever até 12 de fevereiro com a Roselin (3231.4392, 3231.1256 ou
99803.3389).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembleia Geral Ordinária da Associação de Assistência
Social Evangélica de Carambeí
Pelo presente convocamos os membros das Igrejas Evangélicas Reformadas em Carambeí para
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19/02/2019 às 18:30 horas em primeira convocação
com no mínimo 1/5 dos associados ou às 19:00h em segunda convocação com qualquer número de
associados, no salão Elim, localizado na Avenida dos Pioneiros, 1684, anexo à IER - Colônia para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Abertura;
2- Leitura da Ata de 2018;
3- Relatório da Diretoria;
4- Movimento Financeiro;
5- Parecer do Conselho Fiscal;
6- Relatório de Atividades 2018 e Orçamento 2019;
7- Eleição de membros para a Diretoria e Conselho Fiscal;
8- Eleição de membros para as Comissões Creche Betel e Esco-Lar;
9- Palavra Livre;
10- Leitura e aprovação da Ata;
11- Encerramento
Carambeí, 17 de janeiro de 2019.
Cornelis Willem Kuipers - Presidente da AASEC
Leituras bíblicas
03/02 M Minnie Boer
03/02 N Roselin de Best
10/02 M Murilo Stanke
10/02 N Joemar Schelesky
17/02 M Marianne Dijkstra
17/02 N Antje Jacobi
24/02 M Anderson Nahorne
24/02 N Maike Dijkstra
Crechinha

03/02 Carina, Sara, Mariana, Miriam
10/02 Elizabeth, Silvana, Rafaela, Renata S.
17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny
24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine
Flores na igreja
03/02 Annemaria Rebonato
10/02 Caroline Vriesman
17/02 Karin de Lucca
24/02 Laura Degger
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. Na semana de 11 a 16 de
fevereiro a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

03/02
Culto em Port. com Santa Ceia – Pr. Libório Kissmann
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Hol. com Santa Ceia – Pr. Raul
Est. Bíblico em Port. – Pr. Francisco
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta Santa Ceia: Esco-lar
Coleta: Igreja
Segunda-feira 04/02
19h30
Reunião Conselho
Quarta-feira 06/02
20h
Est. Bíbl. Grupo Jovens
20h
Est. Bíbl. Res. Los
Quinta-feira 07/02
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíbl. Holandês - Elim
Domingo
10/02
10h
Culto em Port. – Pr. Francisco Higino
10h
Culto em hol. com Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Pr. Libório Kissmann -  - 3231.1302 e 99136.7119
Pr. Raul Sietsma - - 3231.4302 e 99112.5931
Pr. Francisco Higino -  - 98416.4368
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

