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A IRET
Quando Jesus nasceu, a Palavra de Deus com as Boas Novas se encarnou.
Isso quer dizer: se tornou uma vida pessoal, e assim se apresentou ao mundo.
Quando Jesus cresceu, Ele mandou os seus discípulos passar o mesmo
conteúdo da Palavra com as Boas Novas para todos os cantos. A começar
no país de Israel, e mais tarde: no exterior.
Quando Jesus subiu ao céu, Ele reforçou ou até ampliou esta ordem: Vá até
aos confins da terra para pregar, batizar e ensinar.
O próprio apóstolo Paulo, como os outros discípulos, elaborou e explicou
como fazer isso a Timóteo e outros obreiros da época. Desde então, a ordem
ficou em vigor até hoje: devemos passar as boas novas, pregar o Evangelho;
ensinar e instruir. Paulo diz: “a tempo e fora de tempo; oportuno ou não;
insista”! [2Tm4:2]
Agora temos a IRET – Instituto Reformado de Educação Teológica – das
IERB, para nos ajudar e apoiar na execução da nossa vocação e missão. Não
é uma vocação de alguns, mas da igreja de Cristo, e cada um participa e
contribui nela da sua própria maneira. Pais passam estas boas novas aos seus
filhos, professoras e professores aos seus alunos, pastores aos membros da
igreja e missionários àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Tem outros
ainda que dão contribuições materiais e financeiras. Assim, praticamente
todos, estamos envolvidos. O IRET ajuda na capacitação de todos nós, para
que cada um faça a parte dele ou dela, nesta grande obra – de fato: mundial
– de espalhar as Boas Novas.
Na semana passada, dia 30 de julho do ano 2020, aconteceu a conclusão do
primeiro curso da IRET. Foi um acontecimento histórico, como comentou
um dos docentes. O primeiro curso do instituto. Também foi um sucesso:
Mais de sessenta certificados foram entregues, mostrando que estudamos
bastante e, também, que o curso está suprindo uma necessidade que existe
no nosso meio. Parabéns, Dra. Marilda com esta data. Parabéns igrejas das
IERB com o instituto que nos ajuda a fazer o que Paulo disse: “... as coisas
que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens
fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.” [2Tm2.2]
pr. Raul

De olho na Igreja
Saudamos a todos vocês, que recebem este boletim semanal. Que a graça e
a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos.
Hoje de manhã o pastor Raul dirige o culto com a participação dos membros
do bairro 7. O texto bíblico é a história da unção de Jesus na casa de Simão,
Lucas 7:47. O tema é: o poder curativo do perdão. À noite o pastor Libório
vai dirigir o culto, contando com a colaboração do bairro 8. Os textos para
o culto são: Sl 28 e Fp 4.6-8, sob o tema: “A contaminação e o contágio”. O
amor ao próximo e a Covid.
Que Deus abençoe os cultos e o dia do Senhor.
Oremos por:
- Agradecendo pelo nascimento de Frederico Dijkstra, filho de Franke e
Tatiana de Jager Dijkstra;
- Os enlutados pelo falecimento da mãe da Nelly Zijderveld Jacobi, que
faleceu na Holanda no dia 26 de julho, na idade de 91 anos;
- Os enfermos do nosso meio:
- Agradecendo pelo resultado bom que Foppe Cariel Dijkstra recebeu;
- orando por nossa irmã Hennie Loman Dijkstra, que deve ficar de repouso;
e Emmie Harms, que está com erisipela
- os idosos, os demais enfermos e enfraquecidos, e os moradores do Lar; que
Deus proteja todos e os guarde no seu amor.
Nascimento:
No dia 29 de julho nasceu Frederico de Jager Dijkstra, filho de Franke
Leonardo Dijkstra e Tatiana de Jager Dijkstra, neto de Richard e Diona
Dijkstra e bisneto de Franke e Margaretha, e da Jannie Noordegraaf Borg.
Mãe e filho estão bem. Parabenizamos vocês com este milagre, e pedimos a
Deus que abençoe este filho e a família!
Agradecimento
A família Nelly e Reinder Jacobi querem agradecer a todos que, mediante
suas orações e palavras, conviveram conosco nestes dias em que faleceu a
mãe da Nelly, lá na Holanda. Muito obrigado e um grande abraço.
Flores na igreja
02/08 Henriette Osternack
09/08 Solange Harms
16/08 Danuzia de Rooy
23/08 Dorothea Borsato

30/08 Jaqueline Rabbers
Agenda
Segunda-feira 03/08
19h30
Reunião Conselho
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

