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Português
“Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com
amor”.
Ef 4.2
Um dos objetivos da Escritura Sagrada é nos mostrar como devemos viver a nossa fé. Mas antes de
nos dizer como devemos viver, ela nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único
Filho à morte por causa de nossos pecados, para que nós, crendo nEle, tenhamos a vida eterna. Jo
3.16. E então ela nos diz como Deus espera que nós vivamos.
O texto bíblico acima é um destes textos que falam da vida prática. Ele é muito claro: “Sejam
humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.” Mas o que mais se vê
no mundo? É orgulho em vez de humildade; em vez de docilidade é rudeza; no lugar de paciência
reina a impaciência; em vez de se suportar com amor a tendência é deixar o ódio reinar. Paulo
escreve estas coisas em primeiro lugar a cristãos e não a incrédulos. Leva em conta que os cristãos
também sofrem estas tentações. Portanto, o texto é um convite a refletirmos sobre como nos
tratamos mutuamente como irmãos e irmãs na fé. E então, como você se relaciona? Que o Espírito
Santo faça com que vivamos em genuíno amor.
De olho na igreja.
Prostrai-vos todos e cantai / em vera adoração;
o Rei eterno celebrai, / o Autor da salvação!
Esta é a 3ª estrofe do hino 54 (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!
O pregador no culto matutino em português, será o pr Raul Sietsma. O Texto para pregação será
Lucas 9.1-17, sob o tema: “A missão dos doze”.
O pregador no culto vespertino em holandês será o pr Raul. O texto para a pregação será Lucas
9.18-27, sob o tema: “A vinda do Reino de Cristo”.
Simultaneamente haverá Estudo Bíblico em português, e o dirigente será o pr. Francisco Higino. O
texto a ser estudado será Apocalipse 3.14-22, sob o tema: “Ricos demais para precisarem de Deus!”
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 se recupera em casa.
- O nosso irmão Nelson Los, filho de Karel e Mina. Ele partiu para Portugal, onde permanecerá um
ano e meio para fins de estudos. Deus o abençoe.
Instalação do pastor Aldovando.
Neste domingo, o pastor Aldovando Simão Ferreira será instalado como pastor na IER Vila Vilela,
Ponta Grossa. Saudamos ao pastor Aldovando e sua esposa Celma. Desejamos bênçãos sobre o seu
trabalho.
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.
Catecismos
As aulas de catecismo para os alunos do 7º, 8º e 9º ano acontecem nas terças, das 13h 30m até às
14h 30m.
As aulas de catecismo para os alunos do ensino médio e universitários iniciaram no sábado, dia 16,
a 19h.
Os encontros de catecismo para Profissão de fé, iniciarão dia 02 de março, às 20h.
Grupo Girassol
Recomeçamos nesta terça-feira, 19/02, às 15h no Elim.
Retiro de jovens do Sínodo
Para quem? Jovens de 15+
Onde? Clube Castrolanda
Quando? 02 e 03 de março
Quanto? R$ 75,00 incluindo transporte
Inscreva-se com a Lucimara Harms – 99966.6426 até 25/02.
Saída – às 11h de 02/03 do Elim.
Participe!!!
Pedido San Martin
O Projeto IER San Martin tem o propósito de equipar uma SALA DE INFORMÁTICA, a fim de
oferecer aos alunos do bairro recursos para a edição e impressão de trabalhos escolares. Não apenas
essas facilidades, mas também treinamento nos aplicativos do MS-Office, tais como o Word, Excel
e PowerPoint. Para tanto, estamos abertos a DOAÇÕES DE NOTEBOOKS/DESKTOPS usados,
com a seguinte configuração mínima: 100 Gb de memória fixa, 2 Gb de memória RAM.
Desde já, agradecemos por sua disposição em cooperar com o desenvolvimento do Reino de Deus.
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 - AASEC

Pelo presente convocamos os membros das Igrejas Evangélicas Reformadas em Carambeí para
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19/02/2019 às 19:00h no salão Elim.
Leituras bíblicas
17/02 M Marianne Dijkstra
17/02 N Antje Jacobi
24/02 M Anderson Nahorne
24/02 N Maike Dijkstra
Crechinha
17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny
24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine
Flores na igreja
17/02 Karin de Lucca
24/02 Laura Degger
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Bauke Dijkstra
2º (estudo bíblico) – Wilant van den Boogaard
3º (San Martin) – Roberto Verschoor
4º (Ponta Grossa) – Paulo Los
5º (Recepção) – Reinder Jacobi
Secretaria da igreja
Aberta terça, quinta e sexta-feira das 13h30 às 16h30. Segunda, 18/02 e quarta, 20/02, fechada
devido a reuniões.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

17/02
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíbl. em Port. – Pr. Francisco Higino
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 18/02
19h30
AGO Igreja
Terça-feira 19/02
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
19h
AGO AASEC
Quinta-feira 21/02
19h
Reunião de Oração
Sábado
23/02
19h
Catecismo
Domingo
24/02
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
10h
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul
19h30
Culto 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

