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Português
“Com certeza!”
“Com certeza!” Esta é uma expressão muito comum e frequentemente repetida em nosso cotidiano.
Sempre é dita com uma entonação de ênfase, por vezes, exagerada. Entretanto, falar de certezas em
nosso tempo, onde a própria verdade é relativa, é complicado. Lembramos o que o filósofo grego
Sócrates já dizia: “Só sei que nada sei”! Será que a “certeza”, perdeu a sua força para a “incerteza”?
No mundo das individualidades, da relatividade, da diversidade, da pluralidade, das incertezas,
como poderemos apontar o que é certo? Os cristãos têm uma certeza. O livro de Tiago nos faz
refletir, quando diz: Ouçam agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela
cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que
lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco
de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser”, viveremos e
faremos isto ou aquilo. Tiago nos ensina que a nossa vida está nas mãos de Deus.
Na oração do Pai Nosso, quando dizemos: ”seja feita a tua vontade assim na terra como no céu”,
também estamos diante de uma certeza. A certeza de que ELE está conosco sempre e há de nos
guiar em nossa vida conforme a sua santa e boa vontade. E isso não é conformismo! É vivermos
sob o cuidado divino e podemos contar com a presença, ação e benção de Jesus Cristo em nossa
vida.
No Evangelho de Mateus (24.43,44), o próprio Jesus fala sobre a sua segunda vinda. ELE diz: “Mas
entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e
não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados,
porque o Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam.” ELE VOLTARÁ! Esta é
mais uma certeza que podemos ter!
Pr. Libório
De olho na igreja.
Mãos ao trabalho, todos! / Breve nos chega o fim.
Enquanto não ressoa / da morte o clarim,
vamos, irmãos, à obra, / por Cristo trabalhar!
Eia! Que, em vindo a noite, / vamos descansar.
Esta é a 3ª estrofe do hino 264 (Hinário das IERB)
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!
Os pregadores no culto matutino serão os pastores Libório Kissmann e Francisco Higino,
sucessivamente. Haverá a instalação do pr. Francisco.
No mesmo horário, o pr. Raul Sietsma celebrará o culto com Santa Ceia no Lar Aurora.
O pregador no culto vespertino será o pr. Libório Kissmann.
Em nossas orações, incluiremos:
- Os irmãos Marcos e Michael de Geus, Ângela Betenheuser, José Augusto Dechandt e Tiago de
Geus, que estão em tratamento.
- Nosso irmão Carlos Rebonato, que passou por cirurgia e recupera-se em casa.
- Os enlutados pelo falecimento (03/02) do nosso irmão HARM ALBERT BARKEMA. Que Deus
console aos familiares na certeza da ressurreição e da vida eterna.

Instalação do pastor para os Jovens
Neste domingo, o pastor Francisco das Chagas Higino será instalado como pastor em nossa igreja.
Saudamos ao pastor Francisco, sua esposa Silmara e filhos Natã (10 anos) e Rebeca (07 anos) e
desejamos as bênçãos em seu trabalho. Após o culto, haverá café com bolo no Elim e poderemos
conversar com a família.
Batismos
No dia 24 de fevereiro, no culto matutino, acontecerá o batismo das seguintes crianças:
- MATHEUS GREIDANUS NOLTE, filho de David e Camila Greidanus Nolte.
- CAETANO DE GEUS ÁVILA, filho de Tiago e Jéssica de Geus Ávila.
Que o Bondoso Deus continue abençoando as famílias.
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.
Catecismos
As aulas de catecismo para os alunos do 7º, 8º e 9º ano iniciarão terça feira, dia 12, às 13h 30m.
As aulas de catecismo para os alunos do ensino médio e universitários iniciarão no sábado, dia 16, a
19h.
Os encontros de catecismo para Profissão de fé, iniciarão dia 02 de março, às 20h.
Convite 1
Hoje, 10/02, nossa irmã Wennie Elgersma completa 90 anos. Você é cordialmente convidado a
festejar isto com ela 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).
Convocação
O Conselho da Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia convoca todos os membros
batizados e professos para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na segunda-feira, dia 18
de fevereiro de 2019, com início às 19h30 no ELIM, a fim de deliberarem sobre a matéria da
seguinte pauta:
1) Abertura
2) Ata da AGO de 19 de fevereiro de 2018
3) Relatório do Conselho referente ao ano de 2018
4) Relatórios financeiros referentes ao ano de 2018
a. Igreja
b. Diaconia
5) Parecer do Conselho Fiscal e aprovação dos relatórios financeiros
6) Eleição de um membro para o conselho fiscal
7) Orçamento 2019
8) Intervalo
9) Relatório do Projeto San Martin (Com. SM)

10) Relatório do Projeto Ponta Grossa.
11) Assuntos gerais de interesse da Igreja
12) Palavra Livre
13) Encerramento
Carambeí, 05/02/19. Reinder Jacobi - presidente
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
Livros e material didático em holandês
Se você ainda tem interesse em esinar ou aprender holandês, passe na Idiom House esta semana.
Temos um acervo muito grande de materiais para doação para quem realmente quer utilizá-los para
seus filhos e/ou netos. A partir de 18/02 doaremos a maioria do que sobrou para as escolas onde
ainda se leciona língua holandesa.
Leituras bíblicas
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
10/02 Elizabeth, Silvana, Rafaela, Renata S.
17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny
24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine
Flores na igreja
10/02 Caroline Vriesman
17/02 Karin de Lucca
24/02 Laura Degger
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Wilant van den Boogaard

2º (estudo bíblico) – Roberto Verschoor
3º (San Martin) – Paulo Los
4º (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi
5º (Recepção) – Lucimara Harms
Secretaria da igreja
Nesta semana, de 11 a 16 de fevereiro, a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

10/02
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann e Pr. Francisco Higino
Culto em Hol. com Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 12/02
13h30
Catecismos 7º, 8º e 9º ano
Quinta-feira 14/02
19h
Encontro de Oração
Sábado
16/02
16h30
Culto de casamento
19h
Catecismos
Domingo
17/02
10h
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
19h30
Est. Bíbl. em Port. – Pr. Francisco Higino
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

