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Deus pode usar você também!
“Portanto, usemos os nossos diferentes dons
de acordo com a graça que Deus nos deu.”
Romanos 12.6a
Aconteceu num dia de verão. O carpinteiro, havia saído da oficina para comprar
algumas tábuas que necessitava. Na oficina reinava silêncio. Nisto as ferramentas
começaram a discutir. Resolveram realizar uma reunião. O irmão Martelo ia ser
eleito para a Presidência, quando alguém contrariado, começou a reclamar. - "Eu
me oponho. O Sr. Martelo é muito barulhento. Perturba todas as reuniões. Ao
invés de ser Presidente, o que devia fazer, era retirar-se pois, ele não sabe agir
sem bater em alguém". - "Se eu tiver que sair da oficina por esta razão", respondeu
o irmão Martelo, "o irmão Serrote deverá sair também, pois, é muito áspero e
agudo, e mal ele recebe qualquer pancada, sai-se logo com aquele barulho
irritante". "Pois bem, se é assim" - falou o irmão Serrote, "o que se dirá do irmão
Arco de Pua? Ele é tão inútil que quando acaba de trabalhar, a única coisa que se
vê é um simples buraco e um montinho de pó". O irmão Arco de Pua levantou e
disse: - "Se é da vontade de todos que eu me retire, está bem! Eu o farei". Nisto o
irmã Chave de Fenda tomou a palavra: - "Se o irmão Arco de Pua precisa sair" - ela
declarou - "acho melhor eu ir também. Contudo, se eu for, deverá acompanharme a irmã Régua. Ela é importuna e exigente, quer sempre que todos sejam
perfeitos. Sempre anda reclamando que ora somos curtos, ora compridos, ora isto,
ora aquilo". A irmã Régua aprumou-se e falou: - "Está bem, sairei. Mas deverá sair
comigo a irmã Plaina. Ela coitada, dá a impressão que faz muita coisa, mas
realmente não faz nada. Seu trabalho é muito superficial, quando poderia ser
pouco mais profundo". "Está bem" - retrucou a irmã Plaina. "Seja como os
senhores desejam. Irei, mas a irmã Lima deverá sair também, visto que todas as
vezes que está em atividade, deixa todo mundo arrepiado". Em meio a tal
balbuciar, abriu-se a porta e entrou o carpinteiro. Veio para trabalhar; vestiu o
avental e aproximou-se da banca. Tinha perante si a planta de um Púlpito, o qual
deveria ser usado mais tarde para a pregação da PALAVRA DE DEUS. O carpinteiro,
pegou a Régua e depois, o Serrote e serviu-se deles. Usou o Martelo, o Arco de
Pua, e a Chave de Fenda. Trabalhou muito tempo com a Plaina em sua mão. Por
fim, apanhando a Lima, alisou as partes ásperas, arredondando tudo. O sol se pôs
e o dia findou-se; o púlpito estava perfeito. Sorriu e retirou-se. Depois que ele saiu

as ferramentas guardaram silêncio. Haviam compreendido que o carpinteiro tinha
para cada uma delas um trabalho, que nenhuma poderia fazer direito o trabalho
da outra. Cada um, em si poderia parecer inútil, mas nas mãos do carpinteiro, eram
cooperadoras na obra que ele quis fazer.
Assim nós podemos, seja onde estivermos e quem formos, ser uma ferramenta
útil nas mãos do nosso Pai Celeste. Estamos ativos quando estimulamos e
edificamos uns aos outros e nos relacionamos positivamente, porque precisamos
uns dos outros.
Fonte: Internet
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Cultos com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Denielly de Boer
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Taeke Greidanus
Ev. Ezequiel de Carvalho e
Pr. Lucio Manoel da IRB de Maceió
Participação Grupo Sonata Carambeí
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Doroti Petter
Mês da Missão
Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Geraldo Morsink
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Visita IER Itararé
Leitura: Hendrikus Salomons
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Troca de púlpito com IER Tibagi
Culto no Lar Eben Haëzer
Pr. Roberto Verburg
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Preparação de estudo bíblico com Pr. Roberto, no Shalom
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DO CONSELHO

As imagens do resgate dos adolescentes e seu treinador na Tailândia ocuparam
as manchetes e todos ficaram muito felizes com o bem-sucedido resgate. Os
vídeos divulgados pela Internet levam a uma interessante reflexão e até
mesmo a uma alegoria com o maior dos resgates já feito, quando Jesus Cristo
derramou seu sangue pelos pecadores na cruz, oferecendo aos que creem
nEle, o perdão e o livre acesso a Deus, o Pai.
Foi bem difícil o resgate, muitas pessoas envolvidas, um mergulhador morreu,
as famílias dos adolescentes vigiavam e tantos outros se postaram à entrada
da caverna. O nosso resgate espiritual também foi difícil e foi pago um alto
preço por ele. Nosso resgate custou a vida de Jesus Cristo.
Você, anseia encontrar-se com Cristo, seu resgatador, ou prefere viver
adaptado a uma caverna espiritual, envolvido por trevas e perigos para sua
alma?
Entre muitas rochas falsas que existem, Jesus Cristo é a nossa rocha verdadeira.
#Aconteceu
Julho - período de férias escolares – época para viajar com a família,
competir no Zeskamp em Não-Me-Toque, participar da EBF nos dias 16 e
17 ou descansar para repor as energias.
No dia 16/07/18 nasceu Marcelli Silva Denck, filha de Juliana Rodrigues e
Marcelo Denck, irmãzinha da Juliê. Agradecemos a Deus por esta nova
vida.
Na Igreja tivemos a oportunidade de ouvir o pastor William da Cruz do
Projeto San Martin de Ponta Grossa no domingo dia 15. No dia 29
recebemos o pastor Luciano Betim da IPB de Campo Largo e no domingo,
03 de Agosto o pastor Josemar Bonho da IER Itararé dirigiu o culto matutino
e juntamente com a presbítera Veronika Elgersma da IER Tibagi
participaram com o Conselho da Visitação Eclesiástica que se realizou após
o culto. As crianças da Escola Dominical tiveram a oportunidade de ouvir a
história de Davi narrada por voluntários nos 3 domingos de suas férias.
E assim a vida vai voltando ao normal, bem como as atividades na Igreja.
Os grupos de Estudo Bíblico voltaram a se reunir, os ensaios do Coral
Hosanna estão a todo vapor para a apresentação no Festival de Corais, as
atividades de Catecismo, Club’s e Jovens do JUC já reiniciaram, o
Catecismo de Profissão de Fé já teve dois encontros e várias comissões e
departamentos já se reuniram novamente para continuarem seus trabalhos
neste 2º semestre. Oremos para que todas essas atividades estejam sob
as bênçãos de Deus.
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No Dia dos Pais dois meninos receberam o sacramento do batismo; Lucas
Albert Wolters filho de Ruben e Joseli Wolters e Angelo Sawatsky Petter
filho de Rudolf e Rafaela Petter. Nos alegramos com a decisão dos pais de
trazerem seus filhos para o Santo Batismo e por assumir a responsabilidade
de ensinar e mandar ensinar os seus filhos, recebendo para isto o apoio do
Conselho e da igreja.
#Vai acontecer
• O Departamento de Evangelização organiza um café da manhã com
palavra e louvor durante o Agroleite no sábado 18 de agosto a partir das
8h. O sr. Walter dos Santos Jorge é o preletor convidado. O grupo musical
Kyrios participará do evento e a entidade a ser beneficiada com as doações
em dinheiro será a Associação Projeto Vida da Igreja Presbiteriana de
Jaguariaíva. Participe, compre seu ingresso e venha tomar um café e louvar
a Deus com cânticos, oração e estudo da palavra.
• Pretendemos realizar os cultos com Santa Ceia no domingo 19 de agosto.
Nas páginas 770 a 772 do nosso hinário podemos ler sobre a renovação
que necessitamos para as nossas vidas.
#Orações
Que na correria do dia a dia reservemos um tempo para buscarmos a Deus,
agradecendo as bênçãos recebidas, pedindo Sua orientação para nossas
vidas, lembrando dos que estão doentes ou realizando tratamentos, como
também com os que se sentem solitários ou tem dificuldades de
relacionamento.
Que nossas orações possam ser de incentivo à Comissão de Chamado,
que busca por um novo Pastor em nossa Igreja. Oremos pelos irmãos e
irmãs do Conselho, que Deus conceda sabedoria e discernimento nas
decisões que ali são tomadas e que o amor prevaleça sempre.
A Diaconia está organizando
CAMPANHA DO QUILO para o CACJ Jardim Colonial.
Contamos suas doações nos cultos do domingo 26/08.
As crianças do CACJ agradecem!
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COMUNIDADE
A Escola Bíblica de Férias (EBF)
aconteceu na Escola Evangélica nas
tardes de 16 e 17 de julho, com
participação de mais de 120
crianças em cada dia, em sua
maioria das redondezas da colônia.
Sentimos muita alegria em
providenciar lanches, mensagens,
atividades e brincadeiras para as
crianças de 5 a 12 anos.
Na igreja todos louvamos a Deus, oramos e ouvimos boas histórias.
Contamos com a ajuda do grupo Biblesong para liderar o louvor e de muitos
membros e jovens da igreja na preparação e nas atividades em sala de aula, foi
ótimo!
Também agradecemos a todas as pessoas e empresas que deram seu apoio
através de orações, bolos, alimentos e doações em dinheiro.
Que a obra de Deus continue sendo feita com amor! Muito obrigado,
Departamento de Evangelização.
Impressões de uma criança que sabia contar detalhadamente as histórias da D.
Zuleide para a mãe:
“Eu gostei muito da EBF, por causa dos brinquedos, das brincadeiras e das tarefas
e de cantar também. Achei umas amigas novas, e elas moram lá longe então eu
não vou mais poder ver elas e daí na outra EBF ela também vai vir. Achei bem
legal e divertido!“

Lavínia Rabbers Fanha

Para ver fotos da EBF, acesse: http://castrolanda.ierb.org.br/albuns/

THEECATECHESE

→ DONDERDAG, om 15 uur in Lar Eben Haëzer
30/08

27/09

25/10

29/11
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Doação de Livros
O Departamento de Evangelização solicita doação de livros, devocionais ou outros
materiais, novos ou usados, que contenham mensagens cristãs, para colocarmos no
posto de saúde Jeová Ribeiro, afim de que mais pessoas possam ter acesso à
mensagem de Deus!
Será recolhido na entrada da igreja, até o domingo 09/09, em uma caixa com a
identificação “PROJETO LEITURA ENRIQUECE”.
Agradecemos a colaboração!

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer:
14 de setembro às 15h.

FLORES NA IGREJA
Agosto
Setembro

19/08
26/08
02/09
09/09
16/09
23/09
30/09

Fam. Frans Borg
Fam. Pablo Borg
Fam. Roberto Borg
Fam. Richard Borg
Fam. Cornelio Borg
Sra. Aly Bösmüller
Fam. Rudolfo Bösmüller

CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Agosto

Setembro

21/08
23/08
28/08
30/08
04/09
06/09
11/09
13/09
18/09
20/09
25/09
27/09

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

(09h30 - 10h30)

Antje Rabbers e Tina Wolters
Teun e Alie Groenwold
Geke Kassies e Henrietta Rabbers
Geertje Salomons e Henny Kiers
Henriette Morsink e Ina Nienhuys
Janneke v/d Riet e Janny van Arragon
Antje Rabbers e Tina Wolters
Jantje Morsink e Lientje Groenwold
Klaasje Bouwman e Olga van Nouhuys
Jan e Bonny Treur
Tea Pandorf e Tineke de Jager
Wieneke Salomons e Wimmy Greidanus
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OPPAS
AGOSTO

19/ago
26/ago

Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Douglas de Farias
Alice Strijker, Valéria Camargo
Ana Carolina Noordegraaf e Mirella Soschinske

SETEMBRO

02/set
09/set
16/set
23/set
30/set

Karine Rabbers, Catharina de Jager
Christiane Dijkstra
Mariana Strijker, Thainá Petter
Milena Bosmuller e Rafaela Bosmuller
Emmelyn van den Broek, Johanna Farias
Michel Bosmuller
Camilla Silveira, Mariana Baldissera
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Rayane Petter e Thays Furtuoso

FELIZ ANIVERSÁRIO!
26/08

Cecília Johanna Strijker

3

03/09
09/09
09/09
12/09
13/09

Thomas Swart Bösmüller
Eloysa Jeane Rabbers
Bianca Carvalho Petter
Albert Reinder Barkema Neto
Clara Emilia Strijker

8
9
5

17/08
25/08
28/08

Sra. Mieke Noordegraaf Kruizenga
Sra. Fokje Fokkema de Jager
Sr. Reinder M. Barkema

95

03/09
14/09

Sra. Trijntje Kiers Salomons
Sr. Teunis J. Groenwold

79
70

1
1

82
79

QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE,
TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA
E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA!
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CONTATOS:
Pr. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-4513 / 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: Ev. Ezequiel
Quartas-feiras:
Pr. Roberto
SECRETARIA
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/09/18.
Atendimento: Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
Site: castrolanda.ierb.org.br
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