Abr. – Mai. /2018

“Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa;
acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo”
(2 Coríntios 5.17)
Todas as pessoas têm algum tipo de documento de identidade como, por
exemplo, o RG, ou, no caso de crianças, uma certidão de nascimento. O
documento de identidade contém algumas informações que identificam a
pessoa, como, por exemplo, seu nome, o nome de seus pais, sua data e local
de nascimento. A igreja também tem uma carteira de identidade. O
“documento de identidade” da igreja é Jesus Cristo, quem morreu na cruz e foi
levantado dentre os mortos. Não que ele seja literalmente um documento,
mas Jesus certamente é a pessoa que confere sua identidade à igreja. Quem
confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, carrega consigo o nome de cristão,
faz parte da família cristã e sua história pessoal está entrelaçada com a história
da igreja. Nele somos uma nova pessoa. É certo que em cada culto, quando a
família cristã se reúne para ouvir as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus quer
anunciar à igreja que sua identidade está firmada em Jesus Cristo. Entre todos
os cultos do ano, a semana de Páscoa se destaca porque na Sexta-feira da
Paixão e no Domingo de Páscoa recordamos dois momentos extremamente
importantes na vida de Jesus, que sustentam a identidade da igreja.
Por um lado, sua morte na cruz. Pela cruz reconhecemos que o pecado – o
nosso pecado - nos afasta de Deus. E não há nada que possamos fazer, por
nossas próprias forças, para reconstruir a comunhão com Deus. O ser humano,
buscando sua salvação por forças próprias, é como uma pessoa querendo subir
uma escada rolante bem comprida que está descendo. Ele se esforça para
subir, mas, acabando-lhe as forças, a escada sempre leva a pessoa de volta para
baixo. A pessoa simplesmente não consegue subir. Por esta razão, Deus, em
seu infinito amor, desce até nós através de Jesus, enviando-o para morrer na
cruz. A cruz da sexta-feira da Paixão anuncia a nossa carência e as nossas
limitações. É somente através da morte de Jesus que nos é concedida a
reconciliação com Deus.

Por outro lado, a Ressurreição de Jesus proclama que nele existe a
possibilidade real de uma nova vida. Como nos escreve o apóstolo, “acabou-se
o que era velho, e já chegou o que é novo”. A nova vida em Cristo nos convida
a revermos as prioridades e o sentido da nossa vida. A nova vida em Cristo nos
motiva a não pensarmos somente em nossos próprios interesses, mas nos
anima a se preocupar com o bem do nosso próximo. Somos motivados a buscar
a reconciliação com o nosso próximo ao invés de carregarmos ódio, mágoa e
inveja em nosso coração. A nova vida em Cristo nos move a olharmos para o
sofrimento das pessoas ao nosso redor, e lhes estender um gesto de
solidariedade, como um abraço, uma oração, ou ouvidos abertos para acolher
um desabafo. A nova vida em Cristo nos chama para participarmos na missão
de Deus no mundo, compartilhando o pão com quem está faminto ou
anunciando sua Palavra.
As possibilidades de se viver a nova vida em Cristo são muitas. Importante
como igreja, como pessoa cristã, é relembrar todos os dias a nossa nova
identidade em Cristo, buscando orientação na sua Palavra para avaliar nossas
atitudes, sentimentos e pensamentos, se arrepender naquilo que clama por
transformação, e caminhar junto com a família cristã, seguindo Jesus Cristo.
Porque em Cristo tudo se fez novo. Que possamos crer e viver a partir deste
presente que ele nos dá.
Pr. Alexander Busch
CULTOS

Cultos
15/04

9h30
19h30

Dirigentes

Ofertas

Pr. Alexander Busch
Leitura: Debora Noordegraaf
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Jantje Morsink

P

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

H

22/04

9h30
19h30

Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Alexander Busch
Leitura: Denielly de Boer

P
P

Evangelização

29/04

9h30

Pr. Roberto Verburg
Leitura: Dora Petter
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Jenneken Greidanus

P

Diaconia

19h30

H
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01/05

9h30

Culto de Ação de Graças
Pr. Alexander Busch
Participação Bairro Ilha/Maracanã
Dia da Comunidade no moinho

P/h

CACJ
Jardim colonial

06/05

9h30

Pr. Roberto Verburg
Leitura: Geraldo Morsink
Pr. Alexander Busch
Leitura: Hendrikus Salomons

P

Evangelização

Culto de Ascensão
Pr. Alexander Busch
Leitura: Henriette Morsink

P

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

P

Evangelização
S.C.: Diaconia

19h30
10/05

19h30

13/05
9h30
19h30
20/05
9h30

19h30

02/05

20h

Cultos com Santa Ceia
Pr. Alexander Busch
Leitura: Isabella Gomes Treur
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Julian van de Riet
Pentecostes
Pr. Roberto Verburg
Participação Coral Hosanna
Leitura: Lientje Groenwold
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Mini Kiers

P

P

P/h

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

H

Preparação para Estudo Bíblico com Pr. Alexander Busch.

DO CONSELHO

“Por que vivemos pela fé e não pelo que vemos.” 2 Coríntios 5.7
Muitas vezes, gostaríamos de poder enxergar o que acontecerá na vida.
Assim, poderíamos nos preparar, controlar ou evitar o acontecimento. Uma
pessoa sábia falou: “Embora não possamos ver o que está para acontecer,
Deus pode!” O que pode ser melhor e mais tranquilizante do que isso?
Interferir no futuro, estragaria tanto o hoje quanto o amanhã. Porque Jesus
prometeu cuidar de nós todos os dias – e isso inclui o amanhã – podemos
viver por fé um dia de cada vez.
Gratos pelo grande amor que Deus tem por nós, pudemos celebrar cultos
especiais, começando com o culto do Dia Mundial de Oração, celebrada
também no Lar Eben Haëzer, aonde ouvimos um pouco da realidade em
Suriname, nesse mesmo domingo, à noite, pastor Ilmo Riewe apresentou
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no culto, pelo Departamento da Missão, os projetos da missão e tudo que
eles envolvem. No dia 18 de março, foi o Domingo da Missão, neste culto
tivemos a troca de púlpito, pastor Alexander esteve na IER Nova Holanda
e o pastor Aldrin Jensen dirigiu o culto aqui em nosso meio. Domingo de
Ramos, as crianças da Escola Dominical entraram na igreja com ramos,
enquanto o coral infanto-juvenil Mensageiro entoava um cântico com muita
alegria, esse coral faz parte da Congregação São José da IER Tibagi. Na
quinta-feira da Paixão celebramos a Santa Ceia, aonde pudemos recordar
que nosso Senhor Jesus ofereceu na cruz Seu corpo e sangue em nosso
favor. Na Sexta-feira Santa e Páscoa cultos celebrados com inserções em
holandês, no domingo foi acendido a nova vela (explicação do desenho no
site castrolanda.ierb.org.br) e tivemos a participação do Coral Hosanna.
Agradecemos a todos que de alguma forma colaboraram com esses cultos
especiais.
Tivemos outras atividades como a AGO no dia 8 de março. As crianças e
jovens da Escola Dominical puderam participar da Tarde da Alegria,
organizada pelo Departamento de Evangelização. As crianças da Escola
Municipal celebraram a Páscoa com um culto na qual todos participaram
de uma cantata; os alunos da Escola Evangélica também comemoraram a
Páscoa com culto na igreja.
Da nossa comunidade lembramos entristecidos o falecimento do irmão Sr.
Henk Rabbers, que após um longo período enfermo aos cuidados de sua
família, cercado por carinho e atenção, encontrou descanso e paz,
alcançando a idade de 81 anos.
Ainda abalados pela triste notícia da morte prematura da jovem irmã
Nathalia Deen, pedimos em oração pela Família Deen, em especial que
nosso grande e bondoso Deus conforte os corações de seus pais Albertus
e Suzana Deen e seus irmãos Carlos e Marcia, dando lhes força e coragem
para tentar superar este triste episódio. Lembramos ainda agradecidos, a
recuperação do jovem irmão Carlos Deen e que ele e sua irmã possam
encontrar alento e paz junto com seus pais.
Oremos por estas famílias!
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COMUNIDADE

Nota de agradecimento
Quero aqui agradecer a todos pelo apoio, e que manifestaram suas
condolências pela perca do meu marido Hendrik Rabbers.
Pelos gestos e palavras de conforto com à família.
Também em especial quero agradecer a minha nora Elisandra, por todo
carinho, amor e tempo dedicado aos cuidados dele. Acompanhou desde o
início da sua enfermidade a quase 3 anos atrás. Levando ao médico, fazer
exames e tudo aquilo que necessitava. Quis o destino que ele falece nas tuas
mãos, quando estava arrumando ele para levar novamente ao médico. Ele
sabia que você cuidava muito bem dele. Muito obrigado
Janny Salomons Rabbers

+

no Lar Eben Haëzer

 26/04, 28/06 e 26/07 às 15h = CHÁ+catecismo

Os bairros Ilha + Maracanã, convidam a todos para

Dia da Comunidade IER Castrolanda
Dia 1º de maio, terça-feira.
Iniciaremos com o Culto de Ação de Graças as 9:30 horas
e após o culto, a comunidade está convidada
para participar da confraternização. Participem!!!
* Mais detalhes serão enviados posteriormente

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer:
11 de maio às 15h.
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CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Abril

Maio

17/04
19/04
24/04
26/04
03/05
08/05
10/05
15/05
17/05
22/05
24/05
29/05

Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Terça-feira

(09h30 - 10h30)

Janny van Arragon e Ina Nienhuys
Jantje Morsink e Christina Rabbers
Klaasje Bouwman e Tina Wolters
Olga Nouhuys e Antje Rabbers
Tineke de Jager e Tea Pandorf
Wieneke Salomons e Wimmy Greidanus
Aafke Rabbers e Annamaria Noordegraaf
Tina Wolters e Carla Leffers
Antje Rabbers e Fokje de Jager
Ben e Hilda van Arragon
Teun e Alie Groenwold
Frans e Janny de Jager

FLORES NA IGREJA
Abril

Maio

15/04
22/04
29/04
01/05
06/05
10/05
13/05
20/05
27/05

Fam. Rein Barkema
Fam. Albert Barkema
Fam. Reinder Barkema Neto
Bairro Ilha / Maracanã
Fam. Mauricio Barkema
Fam. Gerrit van de Beld
Fam. Clarise van de Beld
Fam. Alexandre Boer
Fam. Adriano Boer

OPPAS
ABRIL

15/abr
22/abr
29/abr

Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Christiane Dijkstra
Alice Strijker, Karine Rabbers
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
Valéria Camargo, Catharina de Jager
Mariana Akimoto e Rayane Petter

MAIO

06/mai
13/mai
20/mai
27/mai

Mariana Strijker, Johanna Farias
Thiago van der Vinne
Emmelyn van den Broek, Thainá Petter
Ana Carolina Noordegraaf e Mirella Soschinske
Camilla Silveira, Vivian Rabbers
Thays Furtuoso e Camila Bosmuller
Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Milena Bosmuller e Rafaela Bosmuller
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
15/04
16/04
16/04
19/04
19/04
23/04

Laura Baldissera Bouwman
Carolina Galetto Husch
Daniel Mateus de Farias
Rebeca van der Vinne
Arthur Silva Janssen
Melissa Terezinha Petter

2
9
2
10
3
4

02/05
13/05
13/05

Lavínia Rabbers Fanha
Davi Moreira de Jager
Rafner Diederick Verburg

6
9
8

20/04
20/04
20/04
24/04

Sr. Ubel Salomons
Sra. Janny Strijker de Jager
Sra. Geke W. Kiers Kassies
Sr. Reinder J. Fokkema

80
78
76
73

01/05

Sra. Adriana Z. M. de Carvalho

52

QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE,
TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA
E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA!

SECRETARIA
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/05/18.
Atendimento: Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
Site: castrolanda.ierb.org.br
CONTATOS:
Pr. Alexander Busch: 3234-1125 / 99147-1968 / alexanderrobertobusch@gmail.com
Pr. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / rcverburg@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Zelador Luiz: 98859-4471 / 99926-2608
DIA DE DESCANSO
Segundas-feiras:
Pr. Alexander e Ev. Ezequiel
Quartas-feiras:
Pr. Roberto
-7-

