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Aula da dra. Marilda de Oliveira
Na semana passada, a dra. Marilda estava no nosso meio. Durante três noites, ela nos serviu de uma
forma edificante, com palestras sobre a nossa vida espiritual e liderança eclesiástica. Em primeiro
lugar: vida espiritual. Todos nós temos isso. Por isso, estas noites estavam abertas para todos, e foi
muito especial. Não somente pastores, ou oficiais, e líderes, mas todos fomos edificados pela
Palavra de Deus e a reflexão sobre ela.
A primeira noite tratava da vocação ou do: chamado. Chamados variam, e a diferença pode ser do
chamado na família ou na sociedade, como o chamado para ser um bom pai e um colega cristão no
serviço; até chamados especiais, como um oficial no Conselho, um pastor, ou um líder de jovens.
A segunda noite tratava da vida espiritual. No centro estava a importância da oração. Ouvimos
isso em tantos lugares da Bíblia, onde somos incentivados para orar. Também os exemplos. Pessoas
conhecidas na Bíblia, como Abraão, Moisés, os profetas; Jesus Cristo mesmo, e os apóstolos
oravam. Isso é: comunicar-se com o nosso Pai celestial. É da maior importância. Também a História
da Igreja mostra como a base do trabalho de evangelistas e missionários conhecidos, era a oração
deles. Nas suas vidas pessoais, muitas vezes quando outros dormiam, eles se dedicavam à oração.
A terceira noite, afinal, tratava do sacerdócio universal de todos os crentes. Vimos uma linha
impressionante, através da história antiga, a partir dos pais patrísticos (primeiros succesores dos
apóstolos) e da Idade Média, até hoje. Na verdadeira vida espiritual enfatiza-se, que não apenas
alguns, mas todos os crentes são portadores dum ofício: sacerdotes. Juntos, eles formam o povo de
Deus.
Lendo este relato, você percebe, que alguém não precisa ser um teólogo, para aprender muito deste
curso. Ele é bem acessível para todos, e assim, alcança o seu fim. Essa finalidade somos todos nós.
Dra. Marilda vai vir mais uma vez, por uma semana, para dar este curso. Será na semana de 18 a 22
deste mês de Março. Já pode marcar na sua agenda. Ninguém precisa perder estas noites!
Pr. Raul
De olho na igreja
Sejam todos benvindos na igreja, hoje. Especialmente a Dra. Marilda de Oliveira, vinda de
Potchefstroom, África do Sul, que vai dirigir o culto matutino. Hoje à noite ela também vai estar.
Ela vai dirigir o Estudo Bíblico em português, no Elim.
Esperamos recebê-la mais uma vez durante uma semana, de 18 a 24 de Março.
O culto hoje à noite será em Holandês, dirigido por pr. Raul. O texto da pregação será 1ª Pedro 4,
12-13. Esperamos que todos vocês, sejam visitantes ou membros, se sintam em casa no culto.
Em nossas orações, incluiremos e oramos por:
- Os enfermos, e aqueles que estão em tratamento: Marcos de Geus, que durante a semana passada
esteve internado, por alguns dias. Ele continua seriamente enfermo. Pensamos em nossas orações
também em Michael de Geus, Ângela Betenheuser e Augusto Dechandt. Thiago de Geus ficou
pouco tempo internado, na semana passada, e está de volta em casa.
- Maike de Geus Janssen e Geertje van Westering estão se recuperando de um AVC. Felizmente já
estão melhorando.
- Paulo Kurt de Geus, marido da Trudy Dykstra de Geus (Av. d. Pion. 4810) fez uma cirurgia no
canal da uretra.
Oramos que a recuperação de todos seja abençoada por Deus.

- Débora de Mattos Harms, esposa do Ary Harms, teve que despedir-se, inesperadamente, do seu
irmão. Sexta-feira passada foi o enterro em Ponta Grossa. Que o Senhor conforte a família, é a
nossa oração.
As finanças e orçamento da Igreja
Como toda família, a Igreja também tem as suas entradas e despesas. Do relatório anual,
comunicado à igreja, e discutido na Assembléia Geral (AGO), fica claro que estamos enfrentando
um déficit grande, este ano, de um pouco mais de R$ 200.000,00.
Na Assembléia isto foi discutido e decidido que se pede o aumento necessário das contribuições.
Para resolver o déficit, um aumento é necessário de 27,5% das contribuições fixas. Quem está
acostumado a contribuir através das coletas, pode usar a mesma indicação para o seu aumento.
Esperamos também que talvez alguns que não contribuem ainda, possam contribuir com algo.
Cuidemos juntos de deixar as nossas finanças, como família Igreja, saudáveis. Que Deus nos ajude
e abençoe.
O Conselho
Coral Excelsior
Nesta quarta-feira, 06/03, reiniciam os ensaios do coral. Se você gosta de cantar, venha participar
conosco!
Bazar na Esco-lar
Será no dia 09/03 das 9 às 16h. Estamos aceitando doações de roupas/eletros/ enfeites que poderão
ser entregues até o dia 07/03. Prestigiem!
Noite de Massas no San Martin
Dia 09 de março os irmãos da igreja San Martin estão organizando uma “NOITE DE MASSAS”. O
valor do ingresso é de 20,00 por pessoa e estão à venda na LER.
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.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/000147, convoca os senhores, Associados cujo número nesta data é de 172, para a Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada em 11 de março de 2019 às 20:00 horas na sede da Associação, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.Abertura
2.Ata da AGO de 2018
3.Relatório do Presidente
4.Relatório financeiro exercício 2018
5.Parecer do Conselho Fiscal
6.Orçamento para 2019
7.Eleição do Conselho Fiscal
8.Autorização construção apartamentos no terreno matrícula 18731
9.Palavra livre
10.Encerramento.
Hilly Rosa de Geus Greidanus - PRESIDENTE
Leituras bíblicas
03/03 M Henrique Harms
03/03 N Tineke Voorsluys

10/03 M Ellen Dijkinga
10/03 N Elizabeth Ramos
17/03 M Bauke Dijkstra
17/03 N Tobias Katsman
24/03 M Minnie Boer
24/03 N Roselin de Best
31/03 M Murilo Stanke
31/03 N Joemar Schelesky
Crechinha
03/03 Caroline Kugler, Elizabeth G., Nadinny, Heloisa
10/03 Franscielly, Diona, Luiza, Nicole
17/03 Scheila, Noeli, Nadja, Vitoria
24/03 Jessica, Rogeria, Lorena, Brenda
31/03 Camila, Rosângela, Marianne, Alessandra
Flores na igreja
03/03 Elizabeth Ramos
10/03 Camila Nolte
17/03 Teresa Los
24/03 Monik Dijkinga
31/03 Iolande Aardoom
Plantões dos presbíteros
1º (igreja) – João Dykstra
2º (estudo bíblico) – Richard Dijkstra
3º (San Martin) – Bauke Dijkstra
4º (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5º (Recepção) – Roberto Verschoor
Secretaria da igreja
Aberta segunda e quarta-feira das 13h30 às 16h30.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30
19h30

03/03
Culto em Port. – Dra. Marilda de Oliveira
Escola Dominical
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Ponta Grossa – Pr. Aldovando
Culto em Hol. – Pr. Raul Sietsma
Est. Bíblico em Port. – Dra. Marilda
Culto em San Martin – Pr. William
Coleta: Igreja
Segunda-feira 04/03
19h30
Reunião Conselho
Terça-feira 05/03
15h
Grupo Girassol
Quarta-feira 06/03
20h
Coral Excelsior
20h
Est. Bíbl. Grupo de Jovens
Quinta-feira 07/03
19h
Reunião de oração
20h
Est. Bíbl. Holandês - Elim

Sábado
19h
20h
Domingo
10h
10h
19h30

09/03
Catecismos
Cat. Prof. de Fé
10/03
Culto em Port. – Pr. Francisco Higino
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul
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

