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O QUE É SER MAIS QUE VENCEDOR?
Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos
8.37
Queridos irmãos em Cristo. O que é realmente ser mais que vencedor? Eu imagino que para muitas
pessoas sinônimo de vitória seja a realização de seus sonhos e desejos como por exemplo: ser
vitorioso nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, financeiramente e etc... tudo isso é muito
bom, mas a que preço podemos considerar que fomos ou somos vitorioso por conseguir tudo isso?
O texto sagrado também nos diz: “Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder
a sua alma? Quando Paulo escreve o versículo acima quer nos conduzir a pensar na real razão para
sermos vencedores. Mas não só vencedores, mas “mais que vencedores!” Podemos compreender
melhor essa expressão observando as seguintes considerações: 1. Quando olhamos para nosso
presente, porque podemos desfrutar da vitória quando parece que fomos derrotados por uma
enfermidade, pela perda de um ente querido, problemas financeiros, conflitos nos relacionamentos
ou até mesmo decepcionados com o próprio religião. Isso porque consideramos que a nossa vitória
está em todas estas coisas.
Entretanto Paulo nos diz que o segredo da nossa vitória se encontra no amor. É nesse amor que
podemos ser triunfantes mesmo quando tudo parece dar errado, ainda que, como o próprio apostolo
Paulo fala em romanos 8.35 que a tribulação, a angustia, a perseguição, a fome, a nudez e os
perigos venham sobre nós, nada disso é suficiente para nos derrotar e nos separar do amor de Deus.
O que Paulo está dizendo não é algo baseado em alto-ajuda, mas muito pelo contrário Paulo fala
fundamentado nas promessas do Pai eterno que se cumpre no seu filho amado. (Romanos 8.32).
2. É somente mediante o amor de Cristo Jesus que podemos ser vitoriosos e nele descansar. Embora
as circunstancias adversas possam servir de incentivo para o cristão buscar no amor de Cristo a
poderosa força que nos torna mais que vencedores! Irmãos o que ganhamos aqui nesse mundo não
tem comparação com a gloria do porvir, da mesma forma o que perdemos aqui é por demais pequeno
diante do que obtemos a saber a gloria da vida eterna por meio de Cristo o grande amor de Deus.
Mesmo que tenhamos conquistas nesta vida terrena ainda assim não temos nada que possa nos fazer
“mais que vencedores, neste mundo e no porvir a não ser a confiança e vivencia no amor de Jesus
Cristo. Deus nos abençoe! Pr. Francisco
De olho na Igreja
“O teu amor é melhor que a vida! Por isso os meus lábios te exaltarão”. Salmos 63 : 3
Com as palavras deste Salmos queremos saudar aos irmãos leitores dessa edição do boletim, neste
domingo queremos externar nossa saudação a todos os amados participantes dos cultos de louvor e
adoração ao nosso Deus e saudamos Também aqueles que nos acompanham pelo “culto ao vivo”.
Aos que visitantes nosso muito bem-vindos a sua presença muito nos alegra! Deus em Cristo nos
abençoe nesse tempo de comunhão com os irmãos e com Deus. Que seja um tempo de edificação e
consolo para a Igreja do Senhor. O pregador do culto matutino será o Pr. Libório Kissmann, e
também neste culto serão batizados: MATHEUS GREIDANUS NOLTE e CAETANO DE GEUS
ÁVILA. No mesmo horário, o pr. Raul Sietsma celebrará o culto em Holandês no Lar Aurora.
O pregador do culto vespertino será o Pr. Francisco Higino, o texto da mensagem será Lucas 10, 3842.
Em nossas orações, incluiremos:

Os enlutados das familias Rebonato e Dijkinga com o falecimento de Heron Carlos. Rogamos o
conforto e o consolo do Espirito Santo sobre os amados! Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a
vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra,viverá; João 11.25.
- Os irmãos Marcos e Michael de Geus, Ângela Betenheuser, José Augusto Dechandt e Tiago de
Geus, que estão em tratamento. Pedimos que Deus ouça nosso clamor e abençoe a todos. Bons
cultos!
Nascimento
No dia 21 de fevereiro nasceu BART JOSÉ DYKSTRA DE CAMARGO, filho de Elizabeth e
Alisson. Nasceu com 3060g e 49cm. Nossos parabéns aos pais. Que Deus os abençoe!
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 01/03, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em março. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Raul, Francisco ou Libório ou aos oficiais
Reinder Jacobi, Maurício Greidanus ou Ary Harms.
Palestras com a Dra. Marilda Oliveira.
O Departamento de Educação Cristã do Sínodo (DECS) está promovendo encontros para
crescimento espiritual. A palestrante será a Dra. Marilda Oliveira. Ela estará entre nós dos dias
25/02 até 03/03 e de 18/03 até 24/03.
O Conselho deseja aproveitar esse tempo oferecendo oportunidades para a Dra. Marilda ensinar e
pregar em nossa igreja. Queremos, como igreja, participar dos encontros para nosso crescimento
pessoal e como instituição. Os temas e as datas das palestras são:
1. Dia 26/02, terça, às 19h 30m. - Vocação/chamado ao ministério (de liderança Eclesiástica).
2. Dia 27/02, quarta, às 19h 30m. - Vida Espiritual dos Líderes.
3. Dia 28/02, quinta, às 19h 30m. - Sacerdócio Universal dos Crentes.
Não haverá custo para os participantes.
A Dra. Marilda será a pregadora no culto matutino dia 03 de março, e a preletora no Estudo Bíblico
vespertino, na mesma data. Recomendamos que você participe dos encontros, que certamente trarão
muitas bênçãos para você, sua família e a igreja.
In memoriam: Heron Carlos Rebonato
Depois de um tempo de doença séria, no dia 16 de fevereiro, foi chamado para ir para o seu lar
eterno, na idade de 49 anos: Heron Carlos Rebonato, marido de Annemaria Dijkinga Rebonato, e
pai de Francisco Guilherme e Carlos Sebastian. Nos últimos meses e mais nas últimas semanas
ficou claro, quão séria foi a doença. Uma úlcera, perto do estômago foi a causa, mas houve mais.
Uma cirurgia foi necessária. Indo para o hospital, ele caiu, e feriu a coluna. Por isso precisou
primeiro de uma outra cirurgia, nas costas. Depois da segunda cirurgia, ele chegou em casa,
enfraquecido, no fim da segunda semana de fevereiro. Com sonda, para renovar e aumentar forças.
Uma semana ele podia ficar em casa, perto da esposa e dos filhos e parentes. Depois, o corpo estava
enfraquecido demais para continuar. Uma transfusão de sangue não foi mais possível, e reanimar
não deu resultado. Foi a hora dele. Deus o chamou para casa.
Carlos se regozijava no que Deus o dava perto da casa dele: esposa e filhos; os animais e a criação
de Deus. Salmo 23 foi o cântico preferido dele: o meu Pastor é o Senhor, nas variações diversas que
existem. Oramos por Annemaria, Francisco e Carlos, e as mães e demais parentes da Annemaria e
do Carlos. Que recebam a consolação deste Bom Pastor. Sempre.
Pr. Raul
Reunião de Senhoras Clara Luz
Iniciamos nesta terça-feira, 26/02, às 19h30 no Elim. Bem vindas!
Programas para jovens
Clubs – adolescentes do 6º ao 9º ano. Quinzenalmente no Elim nas sexta-feiras às 19h30.

15+ - jovens que completam 15 anos neste ano até os de 17anos. Quinzenalmente no Elim nas
quintas-feiras das 19h30 às 21h. Próximo encontro dia 28/02.
18+ - jovens que completam 18 anos neste ano em diante. Quinzenalmente no Elim nas terças-feiras
das 19h30 às 21h. Próximo encontro dia 12/03.
Retiro de jovens do Sínodo - Participe!!!
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.
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.
Save the date
Jong van Hart convida todos os 50+ para irem para Campina Grande do Sul PR, no Hotel Plaza
Capivari. Saída na terça-feira 2 de abril e volta em 5 de april. Inscrição e pagamento na Novos
Ventos até 10 de março. Seguem mais informações quando a data de saída se aproximar.
Aniversariantes em Março – Parabéns e Felicidades!
03-03-1944 Marion van Santen
08-03-1947
Klaas Buist
08-03-1949 Gerrie Slob
12-03-1950 Marjon Voorsluys
13-03-1926 Jaap Vriesman
13-03-1938 Joost Boot
20-03-1949 Arina de Geus
30-03-1931 Hilly Straatsma
Leituras bíblicas
24/02 M Anderson Nahorne
24/02 N Maike Dijkstra
03/03 M Henrique Harms
03/03 N Tineke Voorsluys
10/03 M Ellen Dijkinga
10/03 N Elizabeth Ramos
Crechinha
24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine
03/03 Caroline Kugler, Elizabeth G., Nadinny, Heloisa
10/03 Franscielly, Diona, Luiza, Nicole
Flores na igreja
24/02 Laura Degger
03/03 Elizabeth Ramos

10/03 Camila Nolte
17/03 Teresa Los
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Richard Dijkstra
2º (estudo bíblico) – Bauke Dijkstra
3º (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4º (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5º (Recepção) – Paulo Los
Secretaria da igreja
Aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

24/02
Culto em Port. – Pr. Libório
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Ponta Grossa – Pr. Aldovando
Culto em Port. – Pr. Francisco
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Terça-feira 26/02
13h30
Catecismo
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
Quinta-feira 28/02
15h
Jong van Hart
19h
Reunião de Oração
Sexta-feira
01/03
08h
Agenda Conselho
Sábado
02/03
19h
Catecismo
20h
Cat. Profissão de Fé
Domingo
03/03
10h
Culto em Port. – Dra. Marilda de Oliveira
19h30
Culto em Hol. – Pr. Raul
19h30
Est. Bíbl. em Port. – Dra. Marilda
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

