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Ser mais feliz!
Ser mais feliz! Quem não quer? Esta é uma busca que faz parte da necessidade de realização
de cada pessoa. Este tema aparece em diversas músicas, livros, propostas religiosas, entre outras
formas de expressão. Não é somente a pessoa como indivíduo que almeja ser mais feliz. O “ser
mais feliz” também se evidencia no aspecto social, como família e nação. “Queremos ser mais
felizes”!
Mas a questão é: “Como ser mais feliz”? Respostas e receitas prontas não faltam!
Oportunistas também não! “Compre isso”; “Faça aquilo”; “Aja assim” Daí a necessidade de termos
um espírito crítico para não cairmos num “ser mais feliz” ilusório. A felicidade baseada no “ter as
coisas” é frustrante e insaciável. As grandes decepções podem gerar um vazio e uma tristeza ainda
maiores. Ao mesmo tempo, a felicidade não é algo distante e reservado para um futuro hipotético.
“Quando acontecer isso ou aquilo”, ou ainda, “quando eu tiver isto ou aquilo”, então serei realmente
feliz.
Certa vez uma mulher, ao observar o poder de Jesus para expulsar demônios, entusiasmada,
gritou para ele: “Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou”. Mas Jesus respondeu: “Antes,
felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem”. Estas palavras estão registradas
no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Jesus mostrou-lhe que ela poderia ser mais
feliz ouvindo e seguindo a mensagem de Deus.
Como ser mais feliz? Jesus nos diz: “felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe
obedecem”. Esta proposta é para todos os que querem ser mais felizes. Esta mensagem traz consigo
a paz, o amor e o respeito por si mesmo, por Deus e pelo semelhante; a felicidade compartilhada.
No entanto, não basta somente ouvi-la!!! É necessário colocá-la em prática!!! Viva a boa notícia de
que Deus ama, perdoa e salva você através da fé em Jesus. Não viva triste. Continue “sendo e
vivendo” feliz com Cristo! Pense nisso...
Pr. Libório
De olho na Igreja
“Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome; divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem
para Ele e louvem-no; relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome; alegre-se o
coração dos que buscam o Senhor. Sl 105.1-3.
Com as palavras acima saudamos fraternalmente os leitores deste boletim, os participantes dos
cultos neste domingo e as pessoas que nos acompanharão pelo “culto ao vivo”. Aos visitantes
estendemos nosso abraço fraterno de boas-vindas!
Esperamos que estes sejam momentos de comunhão com Deus e com o próximo.
O pregador no culto matutino será o pr. Libório Kissmann. O Texto para pregação será Lc 13.22-30,
sob o tema: “Modernidade Líquida”. O Coral de Homens Mannenkoor participará cantando
louvores a Deus. Desde já agradecemos ao grupo desejando bênção e agradecendo por sua valiosa
participação. Muito Obrigado!
Culto em conjunto na IER Nova Holanda
Neste domingo no culto vespertino, queremos nos reunir com os irmãos da IER Nova Holanda, e
celebrar o seu 42º aniversário (19h30m). O pregador será o Pr. Libório Kissmann, e o Coral
Excelsior participará do louvor. Todos estão convidados!!!

Orações
“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.” Rm 12.12.
Em nossas orações, incluiremos...
- Nossos irmãos Artur Los, Ronaldo Bosmüller, Leonardo Ademar Los (Filho da Nícia Los) e Ivone
Teixeira Carriel, (mãe da Zaclis Dijkstra), em tratamento e/ou convalescendo de cirurgia.
- As férias do pr. Raul e esposa.
Agradecimento
Nomes, endereços, telefones, listas de bairros. Saber quem e quantos somos, onde e com quem
moramos. Nascimentos, batismos, profissões de fé, casamentos e sepultamentos. Tudo isso é muito
importante no trabalho que a igreja realiza. Com o registro e atualização desses dados poderemos
contar um pouco da nossa história para as futuras gerações!!
A nossa irmã Jessie de Boer trabalhou durante muitos anos registrando todos estes acontecimentos.
Como Conselho e igreja, queremos agradece-la pela dedicação ao longo desses anos. Seu trabalho
foi muito importante. Muito Obrigado!!
Agradecemos também, às irmãs Roselin de Best e Netty van Westering, que, doravante, realizarão
esse trabalho. Muito Obrigado!!
Bolsas de Estudo para o Instituto Cristão
A Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão (AERIC) estabeleceu um acordo com o
Instituto Cristão, onde as IERB poderão indicar bolsistas. As bolsas são para membros das IERB, e
os alunos devem cursar o ensino médio e o ténico. A quantidade de bolsas é limitada e será avaliada
a real necessidade de uma bolsa, mesmo assim queremos como Conselho encorajar as pessoas
interessadas para que entrem em contato com a Roselin de Best até 15 de setembro.
Agenda Conselho
Na sexta-feira, 30/08, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em setembro. Se você tiver
algum assunto a ser discutido, passe-o para os pastores Francisco ou Libório, ou aos oficiais
Reinder Jacobi, João Dykstra ou Willemina de Geus.
CONVITE DECS
O Departamento de Educação Cristã do Sínodo convida você para uma palesta sobre Entendendo
as versões bíblicas NVI, NAA, NTLH e NVT, por Sociedade Bíblica do Brasil e Rev. William
Lane.
Será na IER Castrolanda no dia 14 de setembro de 2019, das 14 as 18h. Todos bem vindos!
Aniversariantes em Setembro
04-09-1952 Netty van Westering
08-09-1953 Joanita Aardoom
12-09-1947 Tereza de Carvalho (SM)
15-09-1932 Tony Sijpkes
15-09-1939 Ivan Cristóforo (PG)
15-09-1942 Neuza Ramos
17-09-1940 Elizabeth Boot
19-09-1937 Emmy Jacobi
20-09-1952 Cornelio Dykstra
20-09-1952 João Dykstra
25-09-1934 Foppe Dijkstra
30-09-1945 Rosa de Rooy
Parabéns e felicidades!
Leituras bíblicas
25/08 M Nelly Jacobi

01/09 M Roselin de Best
01/09 N Maaike Dijkstra
08/09 M Anderson Nahorne
08/09 N Elizabeth Ramos
15/09 M Minnie Boer
15/09 N Antje Jacobi
22/09 M Ellen Dijkinga
29/09 M Murilo Stanke
29/09 N Bauke Dijkstra
Crechinha
25/08 Ana, Rogeria, Jessica, Sabrina S.
01/09 Caroline K., Rogeria, Nadinny, Heloisa
08/09 Franscielly, Paula, Henrique, Murilo
15/09 Noeli, Laura, Nadja, Karine
22/09 Rosangela, Elizabeth G., Lorena, Amanda
29/09 Taniele, Carina, Luiza, Alessandra
Flores na igreja
25/08 Marijke Kastelijn
01/09 Minnie Boer
08/09 Débora Harms
15/09 Patrícia Teschi André
22/09 Ediméia Buist
29/09 Maria Vink
Plantões dos presbíteros
1º (igreja) – Ary Harms
2º (estudo bíblico) – Maurício Greidanus
3º (San Martin) – Willemina de Geus
4º (Ponta Grossa) – João Dykstra
5º (Recepção) - Richard Dijkstra
Secretaria da igreja
A secretaria está aberta de segunda a quarta-feira das 13h30 as 16h30 para atendimento. Quinta e
sexta-feira são feitos serviços internos e a secretaria está fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
19h30

25/08
Culto em Português–Pr. Libório Kissmann
Estudo Bíblico em San Martin-Pr. William
Culto em Ponta Grossa – Pr. Aldovando
Culto em conjunto IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja
Terça-feira 27/08
13h30
Catecismos
19h30
Reunião de Senhoras Clara Luz
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 28/08
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
19h30
Est. Bíblico – Residencial Los
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 29/08

15h
19h
20h
Sábado
19h
Domingo
10h
19h30

Jong van Hart
Reunião de Oração
Catecismo Profissão de Fé
31/08
Catecismo
01/09
Culto em Português – Pr. Libório
Culto em Português – Pr. Francisco
Coleta: Igreja

Pr. Libório Kissmann - - 99136.7119
Pr. Raul Sietsma - - 99112.5931
Pr. Francisco Higino - - 98416.4368
Igreja -  - 3231.1256 - - 98871.6301
Zelador - - 98871.6941
Site - www.ierb.org.br/carambei Email - iercolonia@gmail.com

