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O Atleta
O calendário sinaliza o dia 10 de fevereiro como “dia do atleta profissional”. Para quem não é
atleta profissional, a data não diz muita coisa, mas pode no mínimo, nos fazer pensar sobre a
importância de fazer alguma caminhada, exercícios, ou frequentar uma academia.
A revista (“VOCÊ S/A” – 04/19) declarou o seguinte: Os números mais recentes da Organização
Mundial da Saúde sobre sedentarismo no Brasil são alarmantes: 47% da população não pratica o
mínimo de atividade física recomendado pela instituição para manter-se saudável. (O número é
diferente em outras fontes).
O Apóstolo Paulo não era atleta profissional, mas reparou que a sociedade da sua época conhecia
bem uma determinada atividade olímpica e usa aquele evento para chamar a atenção sobre uma
necessidade espiritual.
Aos Filipenses, ele escreveu: “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma
coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão
adiante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.” Fp
3. 13,14.
Prosseguir para o alvo? O que significa isso? Prosseguir é perseverar!!!
O Dia do Atleta é só uma data, mas nos fará lembrar dos desafios na caminhada, do alvo que está
proposto e da coroa incorruptível, conquistada por Jesus. Não seja um cristão acomodado
(sedentário). Exercite sua fé com a leitura da palavra, o culto e a oração. Pr. Libório
De olho na Igreja
“Sê exaltado, Senhor, na tua força! Cantaremos e louvaremos o teu poder.” Sl 21.13.
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”. Esperamos que estes
sejam momentos de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Aos visitantes, reafirmamos que
sempre são bem-vindos!
O pregador no culto matutino na igreja será o pr. Raul Sietsma. No Lar Aurora haverá culto em
português com celebração da Santa Ceia. O pregador será o pr. Libório Kissmann. O pregador no
culto vespertino será o pr. William Nasar da Cruz, da IER San Martin. O pr. Libório celebrará o
culto no San Martin.
Orações
“Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o
espírito, mas também cantarei com o entendimento.” 1Cor. Em nossas orações, incluiremos...
- os nossos irmãos Foppe Carriel Dijkstra, Hinke van der Vinne, Jacob Voorsluys e Lucimara
Harms, que passaram por cirurgia e estão se recuperando em casa.
- Thiago de Geus, que está internado aguardando transplante de fígado.
- a irmã Emília Jacobi, que aguarda por um tratamento.
- 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.
Desejamos 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.
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 17 de
fevereiro de 2020, com início às 19h30 no ELIM, a fim de deliberarem sobre a matéria da seguinte
pauta:
1) Abertura
2) Ata da AGO de 18 de fevereiro de 2019
3) Relatório do Conselho referente ao ano de 2019
4) Relatórios financeiros referentes ao ano de 2019
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 2020
8) Intervalo
9) Relatório do Projeto San Martin
10) Relatório do Projeto Ponta Grossa.
11) Assuntos gerais de interesse da Igreja
12) Palavra Livre
13) Encerramento.
Richard Franke Dijkstra - presidente
Profissão de fé
Lembramos aos irmãos que no dia 29 de fevereiro, sábado, às 20h iniciaremos mais um grupo de
profissão de fé. Conversem em casa sobre o assunto. Aguardamos inscrições.
Atenção bairros 4 e 6
Queremos organizar um dia especial para arrecadar fundos para a manutenção da igreja (telhado do
Elim). Bairros 4 e 6, por favor se comprometam para um encontro após o culto matutino do dia 16,
para trocarmos ideias... precisamos nos agilizar. O evento será no dia 4 de abril.
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 48horas!!! Retiro de jovens 2020. Idade de 15 – 18+.
Dias: 22 – 24 de fevereiro.
Local: Pousada Fazenda Guartelá – Tibagi – Paraná; Rod. Castro – Tibagi, PR 340 Km 273.
Lema: Salmos 19.1.
Palestrantes: Pr. Paulo Verdin (IER Itararé), Ev. Ezequiel (IER Castrolanda) e Pr. Flávio Américo
(IER Castrolanda)
Valor: R$ 200,00 por pessoa pelas 48 horas
Reserve essas datas na sua agenda! Inscrições abertas.

Escola Dominical
A partir de março daremos início às aulas na Escola Dominical para os jovens do 8º e 9º ano, essas
aulas acontecerão sempre de 15 em 15 dias no 2º e 4º domingo do mês. Os professores serão os
pastores que se revezarão entre si.
Brasil Sem Frestas
Relembrando aos nossos jovens que esse projeto está em pleno funcionamento e convidamos a
todos os jovens da igreja para somar conosco. Venha fazer o bem a famílias carentes de nosso
Município! Maiores informações pelo WhatsApp: Gerdiena Dijkstra – 42 99132-4321, Susane
Biersteker – 42 99916-7724 e pr. Francisco Higino – 42 98416-4368.
Leituras Bíblicas
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
09/02 Sara, Renata B., Janine, Karine
16/02 Scheila, Taniele, Miriam, Tafny
23/02 Rosemary, Rogéria, Jessica S. Sabrina S.
Flores na igreja
09/02 Willemke de Geus
16/02 Audrey Gomes
23/02 Bárbara van Santen
Plantões dos presbíteros
1º (igreja) – Janus Katsman
2º (Lar Aurora) – Lucimara Harms
3º (San Martin) – Ary Harms
4º (Vila Vilela) – Maurício Greidanus
5º (Recepção) – Willemiena de Geus
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
10h
19h30
19h30

09/02
Culto – Pr. Raul Sietsma
Culto em Port. com Santa Ceia no Lar Aurora – Pr. Libório Kissmann
Est. Bíblico em San Martin – Pr. William
Culto em Vila Vilela – Pr. Aldovando
Culto em Port. – Pr. William da Cruz
Culto em San Martin – Pr. Libório
Coleta: Igreja
Terça-feira 11/02
13h30
Catecismos
Quinta-feira 13/02
19h
Encontro de Oração

Sábado
19h
Domingo
10h
19h30

15/02
Catecismo
16/02
Culto – Pr. Libório Kissmann
Culto – Pr. Libório Kissmann
Coleta: Diaconia

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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