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ES-PE-RAN-ÇA!
"Por isso há esperança para o seu futuro", declara o Senhor. "Seus filhos
voltarão para a sua pátria.” Jr 31:17
Não sei qual o motivo de sua espera, mas acredito que ela faz parte da sua e
da minha vida. Esperamos pelo final do mês ou pela final da colheita.
Esperamos o momento em que completaremos 18 anos, depois pela
formatura, pelo fim da pandemia e assim vai...
Abraão esperou por 25 anos a chegada do seu filho Isaque. Noé, esperou
que a chuva parasse, e Jeremias, que o povo voltasse para sua pátria. (Jr
31.17).
“Esperança” é uma palavra animadora, quando esperamos algo relacionado
a Deus. Nas cartas paulinas para as igrejas, essa palavra é citada juntamente
com a fé e o amor: 1Co 13.13 "Assim, permanecem agora estes três: a fé, a
esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” Não pretendo, com
essa reflexão, criar uma fórmula para esperança, ou dizer quando e como
mantê-la. Quero trazer este conceito para uma reflexão porque vivemos
tempos “diferentes”.
Na história de Noé, aprendemos que as muitas águas do dilúvio afundaram
um mundo sem esperança, mas por causa de um que manteve viva essa
esperança em Deus, foi concedida a prolongação da vida. Não houve nada
nesse mundo que fizesse Noé desviar os olhos da promessa de Deus!
E que essa reflexão seja uma boa lembrança para todos nós praticarmos,
trazendo à memória aquilo que mantêm viva nossa alegria pelo reencontro
com Jesus e promessas de mundo vindouro. Vivamos alegremente, com
confiança de que Deus tem tudo em suas mãos.
Pr. Libório
De olho na Igreja
“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todopoderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o
meu Deus, em quem confio.” Sl 91.1,2.

Com as palavras acima, os saudamos fraternalmente com a paz de Jesus, o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus continue nos
abençoando com seu Espírito, e que nEle tenhamos comunhão.
O pregador no culto matutino será o pr. Libório Kissmann. Os moradores
do bairro 06 auxiliarão na liturgia e músicas. O texto para pregação será 1Pe
4.7-11, sob o tema: “Entre o medo e a coragem”.
O pregador no culto vespertino será o pastor Raul Sietsma. Os moradores
do bairro 05 auxiliarão na liturgia e músicas. O texto para a pregação será
2Ts 2, sob o tema: “O grande Intervalo”
Orações
Em nossas orações, incluiremos...
- As pessoas infectadas pelo Covid-19 e seus familiares.
- A irmã Ivanir Signiorini, que teve uma queda na escada e fraturou o braço.
Passou por uma cirurgia delicada e recupera-se em casa.
- Nossos irmãos Frederico Bösmuller, Hennie Dijkstra e outros que estão
em tratamento/enfermos.
- As pessoas e instituições que pesquisam e trabalham para trazer saúde e
bem estar para a população.
- Nossas autoridades.
- Os profissionais de saúde.
Agradecimento 1
"Aquele que supre semente ao que semeia e pão ao que come, também lhes
suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça." (2
Co 9:10) Nossa gratidão a Deus porque, em tempos de grandes desafios, o
amor de vocês não se isolou, nem mesmo entrou em recessão, mas se
manifesta ricamente. Muito obrigado pelas vinte e uma cestas básicas que a
comunidade de San Martin recebeu, fruto de compromisso e fé!
Agradecimento 2
Com sincera gratidão a nosso Senhor e nossa congregação. Fortalecida pelas
orações, amor, cartões, flores e mensagens. Estou quase restabelecida.
Com carinho, Janny Borg.
Agradecimento 3
Prezado Irmãos em Cristo,
Gostaria de aproveitar a oportunidade para externar nossos sinceros
agradecimentos pela sua participação na campanha solidária IER Carambeí
Colônia. Como você sabe, iniciamos essa campanha para ajudar um pouco

aqueles que por causa da Covid-19 tiveram suas necessidades mais básicas
potencializadas e, a sua contribuição de alimento, material de limpeza e
higiene ajudou e vai ajudar famílias a ter o que comer, a se cuidar em meio
a pandemia, também somos imensamente gratos pelas dezenas de cobertores
doados para aquecer as noites frias de tantas pessoas. Você nos ajudou a
ajudar aqueles que Jesus disse que sempre teríamos conosco. Queremos
agradecer de coração a todos os jovens que se dispuseram a doar um pouco
do seu tempo para recolher nos bairros as doações, somos gratos a todos que
direta ou indiretamente ajudaram, inclusive em oração que é fundamental.
Mais uma vez, obrigado pela generosidade e pelo apoio. A Deus toda glória!
Aniversariantes em Agosto
03-08-1941
Ivone Dijkstra
05-08-1930
Johanna Dijkinga
08-08-1938
Adrianus Boer
09-08-1930
Hiltje de Geus
09-08-1951
Maike Janssen
15-08-1941
Franke Dijkstra
Parabéns e Felicidades!
Flores na igreja
26/07 Noeli Aardoom
02/08 Henriette Osternack
09/08 Solange Harms
16/08 Danuzia de Rooy
23/08 Dorothea Borsato
30/08 Jaqueline Rabbers
Contas da igreja
Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X
Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4
Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2
Frísia – c/c 25025.
CNPJ – 75.637.678/0001-89
Secretaria da igreja
Seguindo determinação, a secretária está trabalhando em casa. Contato pelo
telefone 3231.4392 ou whatsapp 42.99803.3389. Se você quiser pagar sua
contribuição para a igreja ou o cemitério (R$ 110,00 por ano), favor fazer
depósito ou transferência em uma das contas acima. Muito obrigada!

Pr. Libório Kissmann - - 99136.7119
Pr. Raul Sietsma - - 99112.5931
Pr. Francisco Higino - - 98416.4368
Igreja - - 99803.3389
Zelador - - 98871.6941
Site - www.ierb.org.br/carambei
E-mail - iercolonia@gmail.com

