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Agentes do correio
Comprar sem sair de casa!
Essa é uma realidade que vivemos hoje, diante da pandemia. Compramos
roupas, eletroeletrônicos e até comida. Tudo é entregue em nosso
endereço. Algumas coisas se perdem, é verdade. Outras podem demorar.
No entanto, na medida do possível, a grande maioria das coisas chega ao
seu destino.
Esse tema nos faz pensar em nosso relacionamento com Deus e com a
família. Em Deuteronômio, 6.4-9, Moisés enfatiza que o relacionamento
com Deus precisa ser ensinado, e sua Palavra guardada no coração. Lá está
escrito: “Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu
coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas
quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar.” Dt 6. 6,7
Deus orientou seu povo a ensinar as crianças a respeito das coisas,
materiais, sociais e espirituais. A família era unida e havia o momento de
ensinar as Escrituras aos filhos. Nas festas, as crianças participavam com
suas perguntas a respeito do ritual, por exemplo. E seus pais ou avós lhes
contavam as histórias.
Deus mostrou a necessidade do ensino na família, feito pelos pais. Observe
a sentença: “Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando
estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar”. Isto
nos dá um quadro de uma formação moral e espiritual no dia-a-dia da
família.
Os pais eram como “agentes do correio”, que entregavam a mensagem de
Deus aos seus filhos. Hoje, quando muitas famílias se acostumam a
ensinar e ajudar os filhos nas tarefas escolares, podem reviver em parte, o
que o povo de Deus experimentou. Aquilo foi e continua sendo um belo
exemplo para ser seguido. E que Deus continue abençoando a cada um em
sua tarefa diária. E que a grande mensagem de Deus continue sendo
entregue, faça chuva, ou faça sol. E que sejam momentos agradáveis...
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. Raul Sietsma. Os moradores dos
bairros 5 e 6 auxiliarão na liturgia e músicas.
O pregador no culto vespertino será o pastor Gilmar Paz Costa. O pr
Gilmar trabalha na IER de São Paulo. Por sugestão do nosso Conselho, ele
foi convidado para pregar e algumas famílias da IER de São Paulo
auxiliarão nas leituras e orações. As músicas ficarão sob a
responsabilidade da nossa igreja.
Em nossas orações, incluiremos:
- A família Nasar da Cruz, pelo falecimento da nossa irmã Anésia. (mãe do
pr. William, da IER San Martin.
- Dra. Rivane Lima, que está fazendo tratamento de saúde e o olho direito
continua paralisado.
- Frederico Bösmüller, em seu tratamento.
- Hennie Dijkstra, pela cirurgia dela, planejada para dia 22 de agosto, em
Curitiba.
- O nosso País, suas autoridades e o povo. Pelas vítimas de catástrofes, e
pela situação política no mundo.
- Agradeçamos pela chuva.
Dia 23 não haverá cultos presenciais.
O Conselho informa que neste domingo (23/08). Não haverá cultos
presenciais em nossa igreja. Isso porque não teremos internet na igreja,
para realizar a transmissão. Os cultos, (matutino e vespertino) serão
gravados, editados e estrão no ar na página (You Tube) da igreja, às 10h e
19h 30m.
Gratos pela sua compreensão.
Conselho da IER Colônia.
Eleição de Oficiais.

O Conselho convida a igreja para preparar-se para a eleição de novos
oficiais.
Inicialmente deveremos pensar em nomes para os cargos de presbíteros e
diáconos.
Posteriormente será divulgada a maneira que será usada para coletar os
nomes e em sequência, como será feita a eleição.
Nascimento
No dia 19 de agosto nasceram Miguel, Rafael e Gabriel, filhos de Álvaro
Bosch e Camila Cabral. Netos de Nicolaas e Annie Bosch. Bebês e a
Camila passam bem.
Rafael 2,260kg 45cm
Miguel 2,500kg 47cm
Gabriel 2,310kg 44.5cm
Que Deus abençoe os meninos e os pais
Batismo
No culto matutino do dia 30 de agosto acontecerão os batismos de:
- BERNARDO VRIESMAN, filho de Eder Vriesman e Elaine Dijkinga
Vriesman.
- ANA GABRIELA AARDOOM KLIMIONTE, filha de Leandro e
Andressa Aardoom Klimionte.
Desejamos bênçãos às famílias.
Evento bairro 4 e 6
Como vocês devem estar lembrados, havia sido marcado um bazar para o
dia 4 de abril deste ano. Mas, infelizmente, devido à pandemia este evento
foi adiado e agora cancelado.
O Conselho definiu que os objetos, que foram destinados pelos bairros 4 e
6 para o bazar, serão vendidos online pela IER Solidária.
O valor arrecadado será destinado para as melhorias do Elim (pintura,
cortinas novas etc).
O Conselho recomenda a participação de todos e as vendas acontecerão da
seguinte forma:
Os produtos fotografados estarão com seu preço e estarão no grupo de
Whatsapp da IER Solidária. Quem quiser comprar deve se comunicar in
box com Gerdiena Dykstra – 99132 4321 ou Willemien de Geus – 99911
9767 para que sejam reservados. Nas sextas-feiras estes produtos podem
ser retirados no Elim e devem ser pagos com depósito ou transferência
bancária nas contas da Igreja.

A cada semana serão postados novos produtos.
Solicitamos às pessoas para se conectarem ao grupo IER Solidária,
pedindo isto à Roselin - 99803 3389.
Desde já agradecemos a sua cooperação.
Agradecimento 1
"Somos gratos ao Deus de toda consolação por Seu amparo, quando
aprouve a Ele tomar para si nossa querida mãe. Também agradecemos
imensamente a empatia e compaixão demonstradas pelos irmãos desta
amada igreja. No amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor William e
família."
Agradecimento 2
Os cinco meses de tratamento intensivo resultaram numa ótima
recuperação. A mieloma está sob controle. Agradeço em primeiro lugar a
Deus e agradeço aos irmãos pelo seu conviver e pelas suas orações.
Um abraço, Emmy Jacobi
Flores na igreja
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!
Plantões do Conselho
23/08 Ary Harms
23/08 Mauro Kuipers
30/08 Janus Katsman
30/08 Karin Los

Agenda
Domingo
10h
19h30

Domingo
10h
19h30

23/08
Culto – Pr. Raul Sietsma – bairros 5 e 6
Culto – Pr. Libório Kissmann com participação da IER
São Paulo
Coleta: Igreja
30/08
Culto – Pr. Libório Kissmann – bairros 7 e 8
Culto – Pr. Raul Sietsma
Coleta: Igreja

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

