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Um feliz novo dia!
Nem coloquei os pés no chão, a opção de abrir a janela do meu celular, ver e ouvir as notícias do
dia. Faço diferente, abro a janela do meu quarto: Que lindo dia! O céu azul, de onde vem a luz do
sol, a banhar os verdes campos, as copas das árvores. As aves apreciam tudo isso, cantam e voam
alegres. Posso então recordar que “as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã”. E, assim,
começo este novo dia como aquela criança que abre um presente especial, com brilho nos olhos, e
se alegra com ele. Pueril, simplório demais? E então recordo as palavras Daquele que sabe o que é
sofrer: “Olhai as aves do céu”.
Temos diante de nós, não apenas “mais um dia”, mas um “novo dia”, tal como o Criador planejou,
ao dispensar graciosamente as Suas misericórdias”. É grande a tentação de nos deixarmos dominar
pelo acúmulo dos velhos dias, quando as experiências difíceis do passado parecem não mais deixar
lugar para a possibilidade de um novo dia. Como dizia um poeta curitibano: “Haja hoje pra tanto
ontem!” Foram tantas as emoções: Uma enfermidade atroz, a perda de um ente querido ou, então, as
terríveis frustrações nos relacionamentos conjugais e familiares; decepcionados com os outros ou,
tão doloroso, a decepção consigo mesmo.
Mas ainda há esperança! Onde? O autor das Lamentações, injustamente chamado de “o profeta
chorão”, Jeremias, foi ele mesmo quem afirmou:
“Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança: Graças ao grande amor do Senhor é
que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã;
grande é a tua fidelidade! Digo a mim mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei a
minha esperança.” (Lm 3:21-24).
Não haverá ano novo feito de velhos dias; portanto, vivamos um dia de cada vez, como sendo o que
é: um NOVO dia! Na força que Deus supre!
Pr. William
De olho na Igreja
Saudamos fraternalmente os leitores deste boletim, 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 bemvindos!
O pregador no culto matutino na igreja será o pr. Libório Kissmann. O Texto da pregação será Mt
13,44-50 e o tema da será: “Trocar 6 por meia dúzia”. Nesse culto haverá o batismo de
LEONARDO TAVARES DIJKSTRA e SELENA VAN DER GOOT LOS.
O pregador no culto vespertino será o pr. Libório. O texto da pregação será Mt 8.23-27, com o
tema: “O preço da fama”.
Orações
Em nossas orações, incluiremos...
- a família do irmão Thiago de Geus, devido ao seu falecimento, que Deus os console e conforte!
- os nossos irmãos enfermos e em tratamento.
- As Assembleias da Igreja, Lar, AASEC e Frísia.
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)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Abertura
Ata da AGO de 18 de fevereiro de 2019
Relatório do Conselho referente ao ano de 2019
Relatórios financeiros referentes ao ano de 2019
a. Igreja
b. Diaconia
Parecer do Conselho Fiscal e aprovação dos relatórios financeiros
Eleição de um membro para o conselho fiscal
Orçamento 2020
Intervalo
Relatório do Projeto San Martin
Relatório do Projeto Ponta Grossa.
Assuntos gerais de interesse da Igreja
Palavra Livre
Encerramento.
Richard Franke Dijkstra – presidente

Assembléia Geral Ordinária da Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí
Pelo presente convocamos os membros das Igrejas Evangélicas Reformadas em Carambeí para
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 18/02/2020 às 18:30 horas em primeira convocação
com no mínimo 1/5 dos associados ou às 19:00h em segunda convocação com qualquer número de
associados, no salão Elim, localizado na Avenida dos Pioneiros, 1684, anexo à IER - Colônia para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Abertura;
2- Leitura da Ata de 2019;
3- Relatório da Diretoria;
4- Movimento Financeiro;
5- Parecer do Conselho Fiscal;
6- Relatório de Atividades 2019 e Orçamento 2020;
7- Eleição de membros para a Diretoria e Conselho Fiscal;
8- Eleição de membros para as Comissões Creche Betel e Esco-Lar;
9- Palavra Livre;
10- Leitura e aprovação da Ata;
11- Encerramento
Cornelis Willem Kuipers - Presidente da AASEC
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
16/02 M Roselin de Best
16/02 N Antje Jacobi
23/02 M Minnie Boer
23/02 N Ellen Dijkinga
Crechinha
16/02 Scheila, Taniele, Miriam, Tafny
23/02 Rosemary, Rogéria, Jessica S. Sabrina S.
Flores na igreja
16/02 Audrey Gomes
23/02 Bárbara van Santen
Plantões dos presbíteros
1º (igreja) – Antonia van der Meer
2º (Lar Aurora) – Janus Katsman
3º (San Martin) – Lucimara Harms
4º (Vila Vilela) – Ary Harms
5º (Recepção) – Maurício Greidanus
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

16/02
Culto – Pr. Libório Kissmann
Culto em Ponta Grossa – Pr. Aldovando Ferreira
Est. Bíbl. em San Martin – Pr. William da Cruz
Culto – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. William da Cruz
Coleta: Diaconia
Segunda-feira 17/02
19h30
AGO Igreja
Terça-feira 18/02
13h30
Catecismo
19h
AGO AASEC
Quinta-feira 20/02
19h
Reunião de Oração
Domingo
23/02
10h
Culto – Pr. Libório Kissmann
10h
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma
19h30
Culto – Pr. Raul Sietsma
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
Site - www.ierb.org.br/carambei Email - iercolonia@gmail.com

