Conviver
Boletim Nº 1707
08 / 03 / 2020
Festa do Pijama
É comum em nosso meio, ouvir sobre uma tal de “festa do “pijama. Ocasionalmente, algumas
famílias reúnem os/as amigos/as de seus filhos/as e organizam tal encontro. Normalmente por conta
de um aniversário. Tem um filme, pipoca e brincadeiras. (depois, os pais esperam que as crianças
durmam!!) Elas adoram, e aguardam com ansiedade: quando será a próxima???
Neemias, filho de Hacalias, não conhecia a prática da festa do pijama, mas sabia que não era usual
dormir vestido com as roupas do trabalho. Em um momento de crise que o povo de Deus estava
vivendo, propõe algo diferente. Disse ele: “O nosso Deus lutará por nós.” (Ne 4.20). Falou isso
diante do povo com medo dos inimigos. Neemias e os seus companheiros viviam dias de tensão.
Em alerta de guerra, não tiravam as roupas nem para dormir. “Eu, os meus irmãos, os meus homens
de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de
arma na mão.” (Ne 4.23). Ele queria que todos ficassem em alerta! Assim os inimigos não os
surpreenderiam...
Nós também, as vezes perdemos o sono por várias razões, trabalho, enfermidades, dificuldades,
etc... Há situações que podem nos fazer querer desistir de tudo... Quem sabe, nessas horas, ao invés
de ficarmos vestidos, “rolando no sofá” da sala, possamos experimentar a delicadeza e aconchego
do “pijama” que é a mão graciosa de Deus! Ela nos segurará e poderemos dizer assim como o
salmista: “Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode
dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Sl 91.1,2.
Que ele continue abençoando seu trabalho e seu descanso.
Pr. Libório
De olho na Igreja
“Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais.” Sl 71.14.
Com as palavras acima saudamos fraternalmente os leitores deste boletim, participantes dos cultos e
aqueles que nos acompanharão pelo “culto ao vivo”. Que tenhamos 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. Libório Kissmann. No Lar Aurora haverá culto
matutino em holandês. O pregador será o pr. Raul Sietsma. A pregação no Lar será sobre Absalão e
Davi (2Sm18:33). O pregador no culto vespertino na igreja será o pr. Raul.
A pregação nesse culto será uma continuação da semana passada ‘Aos pés do Senhor Jesus’, agora
sobre Marcos 14:32-42. O tema é: Perto da Palavra da Vida..... dormindo.
Orações
“não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações”. Ef 1.16.
Em nossas orações, incluiremos...
- os nossos irmãos em tratamento.
- as famílias que sofrem por causa da epidemia causada pelo coronavírus.
Casamento civil e bênção
O Conselho informa que Flávia Alves Raffo e Matheus Tomaz Pereira compareceram na data de
ontem, (07/03/20), diante das autoridades civis para realização do seu casamento. Após esse
momento foi feito uma devocional e bênção pela igreja. Que Deus acompanhe o casal. (Flávia é
filha dos irmãos Lia e Jan Snoeijer)
Reunião conjunta de início dos grupos de senhoras Dorcas, Clara Luz e Ora et Labora
Será nesta terça-feira, 10 de março, às 19h30 no Elim. Todas cordialmente convidadas.

A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/000147, convoca os senhores Associados cujo número nesta data é de 173, para a Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada em 9 de março de 2020 às 20:00 horas na sede da Associação, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.Abertura
2.Ata da AGO de 2019
3.Relatório do Presidente
4.Relatório financeiro exercício 2019
5.Parecer do Conselho Fiscal
6.Orçamento para 2020
7.Eleição do Conselho Fiscal
8.Palavra livre
9.Encerramento.
Hilly Rosa de Geus Greidanus - PRESIDENTE
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, no uso
de suas atribuições, convoca para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de março de
2020 (sexta-feira), em primeira convocação às 18h45min com a presença da maioria absoluta
(50%+1) dos associados, em 2ª convocação às 19h15min com a presença de um terço dos
associados, ou em 3ª convocação às 19h30min com qualquer número de associados nas
dependências da Escola. A seguinte agenda será deliberada:
1. Abertura
2. Leitura do Edital de Convocação
3. Leitura do Relatório da Diretoria
4. Prestação de Contas sobre o exercício de 2019 (Relatório Financeiro)
5. Parecer do Conselho Fiscal
6. Apresentação Orçamento 2020
7. Eleição de membros para o Conselho de Administração
8. Eleição do Conselho Fiscal
9. Palavra Livre
10. Leitura da Ata
11. Encerramento
Carambeí, 05 de março de 2020
Associação Escola Evangélica de Carambeí
Bazar San Martin
No dia 14 de março será realizado um bazar na Congregação de San Martin. Pedimos a quem tiver
usados em bom estado para doar que os deixem no Elim.
Jovens 15+
Convidamos todos os jovens de 15 ou mais anos para a abertura das nossas atividades 2020,
próxima quinta-feira (12) as 19:30 no Elim. Queremos ter um momento devocional, depois teremos
um lanche com tapioca recheada a gosto, também será um momento de conversa e jogos. Jovem sua
presença é muito importante! #vem pro15+.
Escola Dominical
Neste domingo com muita disposição teremos nossa primeira aula na ED para os jovens do 8º e 9º
ano. São todos muito bem-vindos!
Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária solicita que os moradores de Carambeí se
empenhem na verificação de recipientes com água parada, pois ali poderá estar um foco de criação
de mosquitos.
E quem ainda não recebeu a vacina da Febre Amarela, que procure a sala de vacinas no Centro
Municipal de Saúde em horário comercial.
Leituras Bíblicas
08/03 M Netty van Westering
08/03 N Joemar Schelesky
15/03 M Henrique Harms
15/03 N Marianne Dijkstra
22/03 M Maaike Dijkstra
29/03 M Nelly Jacobi
29/03 N Elizabeth Ramos
Crechinha
08/03 Ana, Camila, Henrique, Murilo
15/03 Carina, Caroline B., Janine, Karine
22/03 Daniele, Diona, Claudia, Luiza
29/03 Elizabeth D., Elizabeth G., Lorena, Mariane
Flores na igreja
08/03 Lidiane Meytre
15/03 Sara Angulski
22/03 Maria Dijkinga
29/03 Helena Nolte
Plantões dos presbíteros
1º (igreja) – Bauke Dijkstra
2º (Lar Aurora) – Willem Boer
3º (San Martin) – Cornelio de Rooy
4º (Vila Vilela) – Antonia van der Meer
5º (Recepção) – Janus Katsman
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
10h
19h30
19h30

08/03
Culto – Pr. Libório Kissmann
Culto em Hol. no Lar Aurora – Pr. Raul
Escola Dominical
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
Segunda-feira 09/03
20h
AGO Lar Aurora
Terça-feira 10/03
13h30
Catecismos
19h30
Reunião em conjuntos das senhoras Dorcas, Clara Luz e Ora et Labora

Quarta-feira
20h
20h
Quinta-feira
19h
Sábado
19h
Domingo
10h
19h30

11/03
Coral Excelsior
Est. Bíblico 30 +/12/03
Encontro de Oração
14/03
Catecismo
15/03
Culto – Pr. Edrei Daniel Vieira
Culto – Pr. Raul Sietsma
Coleta: Missão

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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