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O Coronavírus, sinal de Deus?
Este vírus surgiu recentemente, e foi declarado na quinta-feira passada, dia 30 de janeiro uma
‘emergência de saúde internacional’, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus é: "Doença Respiratória de 2019-nCoV".
Até então (dia 30 de janeiro), são 7.818 casos confirmados pelo mundo, sendo 7.736 na China. São
170 mortes devido à infecção.
Sempre quando surge uma doença contagiosa, uma epidemia que passa pelo mundo, também surge
a pergunta qual o papel de Deus numa tal epidemia. O acontecimento de uma epidemia não é
novidade alguma. Pelos séculos aconteceram. Lembremo-nos apenas da peste, na Idade Média. A
Peste Negra no décimo quarto século foi terrível, e, conforme Google, matou um terço da população
mundial. Então, não vamos falar logo que as epidemias significam o fim do mundo.
Mesmo assim vivemos nos últimos tempos. Breve Jesus voltará e as pragas que passam pelo mundo
com certeza significam que temos que estar preparados para encontrar Jesus. Mais uma epidemia,
pequena ainda, mas preocupante, nos faz lembrar que somos fracos, vulneráveis. Conseguimos
muita coisa na área da tecnologia e da medicina. Mas uma coisa pequena, um vírus de muito menos
de um milímetro ainda pode destruir vidas.
O que é que Deus quer dizer com isso?
Ele quer incentivar a humanidade mais uma vez, a reconhecer a nossa dependência de Deus! Não é
o líder de China que vai libertar o país do Coronavírus. Não é a ciência da Medicina que vai libertar
o mundo do vírus. É Deus que, através de Jesus Cristo, salva as nossas vidas da destruição e da
morte; das doenças e do inferno.
Será que o mundo entende isso? Que Deus quer esse reconhecimento?
Que nos humilhemos perante Deus, o Todo-poderoso, o grande Médico que cura todas as nossas
enfermidades. Assim confessamos e cantamos com o ‘Salmo da Santa Ceia 103: “Bendiga ao
Senhor a minha alma! Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos! É Ele que perdoa todos os seus
pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e
compaixão’ Salmo 103:2-4. Um bom domingo de Santa Ceia, a todos!
Pr. Raul
De olho na Igreja
Sejam todos bem-vindos na igreja e nos cultos com a celebração da Santa Ceia. Damos as boas
vindas especiais aos visitantes em nosso meio. Que se sintam em casa. É um privilégio tê-los no
nosso meio! Estamos felizes também com vocês, que assistem o culto através da Internet. Que Deus
abençoe a todos nós. Pedimos a Deus que Ele proteja todos que estão viajando, pelo trabalho, ou
talvez voltando das suas férias.
Os estudantes e alunos no nosso meio já estão se preparando para iniciar os trabalhos deste ano.
Deus abençoe a todos que estão estudando como aqueles que estão trabalhando. Pedimos a Deus
que Ele abençoe aqueles que estão procurando um emprego.
Hoje de manhã o pr. Francisco dirigirá o culto com Santa Ceia. À noite haverá mais uma vez a
celebração da Ceia. O culto vespertino vai ser dirigido por pr. Raul
Orações - “Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da
cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora.” Fp 1.4,5. Em nossas
orações, incluiremos...
- as nossas irmãs Hinke Elgersma van der Vinne e Lucimara Machado Harms. Ambas passaram por
cirurgia e estão se recuperando em casa;

- o nosso irmão Jacob Voorsluys, que passou por cirurgia para colocar uma prótese no quadril. Está
em casa e recupera-se;
- a nossa irmã Jenny Veth, agradecendo a Deus pois continua o seu tratamento em casa;
- as irmãs Fenny Meijer Fokkens e Johanna Kluin Dijkinga;
- Thiago de Geus, que ficou internado pela segunda vez, estes dias;
- a irmã Emília Harms Jacobi, que está doente, e precisa de um tratamento; e todas as pessoas que
estão em tratamento de saúde.
- pelo reinício das aulas e agradecer pelo descanso nas férias.
- por todas as famílias que sofrem por causa de enchentes e epidemias.
Batismo
No culto do dia 16 de fevereiro acontecerão os batismos de:
- SELENA VAN DER GOOT LOS, filha de Rubens Los Junior e Nathaly van der Goot Los.
- LEONARDO TAVARES DIJKSTRA, filho de José Carlos e Mariana Tavares Dijkstra.
Desjamos bênçãos às famílias.
Casamento
O Conselho informa que Rafael Artur Cerpa e Annemieck Los (filha dos irmãos Kees e Gislaine
Los), pediram a confirmação do seu casamento pela Igreja. Se não forem apresentadas objeções
fundamentadas, esta confirmação acontecerá em um culto dia 14 de fevereiro, sexta feira, às 10h, no
Clube Social. Desejamos bênçãos ao casal.
Aulas de catecismo
Informamos que as aulas de catecismo iniciarão dia 04 de fevereiro, às 13h30m. Este horário é para
os alunos do 7º, 8º e 9º anos.
Para os alunos do ensino médio e universitários, os encontros serão aos sábados, iniciando dia
08/02, às 19h. Todos bem-vindos!!!
Profissão de fé
Lembramos aos irmãos que no dia 29 de fevereiro, sábado, às 19h iniciaremos mais um grupo de
profissão de fé. Conversem em casa sobre o assunto. Aguardamos inscrições.
Grupo de Visitadores
Na reunião do Conselho foi aprovada a ideia de formar um grupo informal de visitadores, para fazer
visitas a doentes, viúvas, idosos, etc. Pessoas que gostariam de participar, dedicando parte do seu
tempo para isso devem entrar em contato com o Pr. Raul, para mostrar esse interesse.
Atenção Jovens!!!
Vem aí!!! Retiro de jovens 2020. Idade de 15 – 18+ dias 22 – 24 de fevereiro. Local: Tibagi.
Reserve essas datas na sua agenda! Em breve mais informações!
Aniversariantes em fevereiro
01-02-1932 Walter Degger
01-02-1951 Daria Fokkens
02-02-1949 Hinke van der Vinne
04-02-1937 Janny Harms
05-02-1944 Margaretha Borger
05-02-1949 Marijke Los
07-02-1943 João Voorluijs
09-02-1947
Isolde Voorsluys
10-02-1929 Wennie Elgersma
16-02-1942 Ormindo de Carvalho (SM)
18-02-1952 Jacob Voorsluys

23-02-1952 Adelaide Voorsluys
24-02-1955 Paulina Aardoom
26-02-1955 Leonardo Dijkstra
Parabéns e felicidades!
Leituras Bíblicas
02/02 M Maaike Dijkstra
02/02 N Nelly Jacobi
09/02 M Anderson Nahorne
09/02 N Elizabeth Ramos
16/02 M Roselin de Best
16/02 N Antje Jacobi
23/02 M Minnie Boer
23/02 N Ellen Dijkinga
Crechinha
02/02 Stefanie, Elizabeth D., Fabiane, Amanda
09/02 Sara, Renata B., Janine, Karine
16/02 Scheila, Taniele, Miriam, Tafny
23/02 Rosemary, Rogéria, Jessica S. Sabrina S.
Flores na igreja
02/02 Denise Los
09/02 Willemke de Geus
16/02 Audrey Gomes
23/02 Bárbara van Santen
Plantões dos presbíteros
1º (igreja) – Lucimara Harms
2º (Lar Aurora) – Ary Harms
3º (San Martin) – Maurício Greidanus
4º (Vila Vilela) – Willemiena de Geus
5º (Recepção) – João Dykstra
Secretaria da igreja
Nesta semana a secretaria estará aberta para atendimento ao público de segunda a quarta-feira das
13h30 às 16h30. Quinta e sexta-feira serão feitos serviços internos e a secretaria estará fechada.
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
19h30
19h30

02/02
Culto com Santa Ceia – Pr. Francisco
Est. Bíblico San Martin – Pr. William
Culto Vila Vilela – Pr. Aldovando Ferreira
Culto com Santa Ceia – Pr. Raul Sietsma
Culto San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta Santa Ceia: Esco-lar
Coleta: Igreja
Segunda-feira 03/02
19h30
Reunião Conselho
Quinta-feira 06/02
19h
Reunião de oração
20h
Estudo bíblico holandês
Domingo
09/02

10h
10h
19h30

Culto – Pr. Raul Sietsma
Culto em Port. com Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Libório Kissmann
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Igreja

Pr. Libório Kissmann - - 99136.7119
Pr. Raul Sietsma - - 99112.5931
Pr. Francisco Higino - - 98416.4368
Igreja -  - 3231.1256 - - 99803.3389
Zelador - - 98871.6941
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