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“...a fé vem por ouvir a mensagem,
e a mensagem vem por meio da pregação
a respeito de Cristo.”
Romanos 10.17
Cinco maneiras para aprender mais de uma pregação
A arte de ouvir é, sem dúvida alguma, a atividade mais importante a ser
desenvolvida pelo cristão, isso porque o cristianismo gira em torno da Palavra
de Deus. Deus mesmo é, desde o começo, a Palavra (João 1.1) e a Palavra se
tornou ser humano (João 1.14). Se Deus é a Palavra, então podemos dizer com
segurança que é extremamente importante observar como a estamos ouvindo.
Além disso, a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus (Romanos 10.14) e por meio
do entendimento da Palavra crescemos em maturidade espiritual (Mateus
13.23). No Antigo Testamento também encontramos menções sobre a Palavra.
“O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e
falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de
Israel.” (1Samuel 3.21) Você percebe a ligação que é feita nessa passagem?
Podemos ver por meio do ouvir. Você é capaz de ver a Deus por meio do ouvir.
Se você não se entregou ao senhorio de Jesus, ou se você já tenha se
entregado, mais ainda esteja frustrado e confuso, porque não vê crescimento
espiritual, então, é quase certo que seu problema seja o fato de você não ouvir
como deveria.
Abaixo seguem algumas dicas para ouvir melhor um pregador ou a Palavra de
Deus de modo geral.
1. Mantenha-se na área
Zaqueu conseguiu ter contato com Jesus porque ele subiu numa árvore.
Quando a terra boa ficar afastada do semeador, a semente não poderá ser
lançada nela. Para compreender isso você não precisa ser um gênio. Procure
ler regularmente a Palavra de Deus. Procure fazer a sua devoção todos os dias,
meditando e memorizando a Palavra e buscando a presença de Deus em
oração. Procure, obviamente participar ativamente dos cultos no domingo.
Mantenha-se alcançável pela Palavra de Deus.

2. Mantenha-se motivado a receber
A boa nova é que a Palavra de Deus é algo sobrenatural. Ela é viva, poderosa,
nos toca lá no fundo e é boa para nós (Hebreus 4.12). Ela sempre atingirá o seu
alvo (Isaías 55.11). Ouça cheio de expectativa. Talvez o assunto não te anime
tanto assim nem o pregador que está explanando, mas procure ficar atento e
entusiasmado para poder receber. Pois o que é mais importante: a pizza, o
entregador ou a caixa na qual a pizza é entregue?
3. Procure entender
A parábola do semeador (Mateus 13.23) deixa claro que não basta apenas
ouvir a Palavra de Deus, precisamos entendê-La. Faça anotações, ouça a
pregação novamente, converse sobre a mensagem em pequenos grupos ou
leia novamente a passagem bíblica. O que quer que você faça, não pare de
pesquisar até compreender.
4. Ouça e creia
O texto de Hebreus 4.1-3 fala a respeito de dois tipos de pessoas que ouvem a
mesma mensagem. Um grupo obteve um bem imenso. O outro pensou que a
mensagem era sem valor. Qual era a diferença? Somente um grupo ouviu e
creu. Ao ouvir uma pregação ou outra mensagem devemos ter em mente que
Deus está se dirigindo ao nosso coração. Procure receber a Palavra de Deus e
a coloque em pratica com alegria e convicção. Não porque é exigido, mas
porque é um privilégio. Deus não está à espera de uma obediência cega ou
repleta de aversão. Ele espera ver em você a fé!
5. Ponha em prática
A diferença entre o homem sábio e o homem sem juízo em Mateus 7 é que o
sábio colocou em prática a Palavra e o insensato não. Se você ouve a Palavra,
mas não a obedece, então você está construindo a sua vida sobre a areia e
você passa a duvidar continuamente se a fé cristã faz sentido.
Logo, se você ouve uma mensagem sobre perdão, mas não perdoa, então a tua
casa pode vir a cair. Tiago compara tais pessoas a um homem que olha a sua
face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua
aparência (Tiago 1.23). São pessoas que se sentem inseguras em relação a si
mesmas e a Deus. Portanto, seja um ouvinte obediente da Palavra para poder
crescer na fé.
Adaptado por Pr. Roberto Verburg
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CULTOS
Cultos
18/08

9h30
19h30

25/08
9h30
19h30

Dirigentes

Ofertas

Irmão Jacques de Best
e Missionaria Ankie van der Meer
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Nicolaas Nienhuys
Cultos com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Isabella Gomes Treur
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Katia Loman

P

Evangelização

H

P

AASC
S.C.: Diaconia

P

01/09

9h30
19h30

Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Willem Bouwman

P
P

Evangelização

08/09

9h30
19h30

P
P

Diaconia

15/09

9h30
19h30

Pr. João Los
Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. William Lane
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Rein Barkema

P
H

AASC

04/09

20h Preparo para estudo bíblico com Pr. Roberto Verburg, no Shalom.

DO CONSELHO
O mês de julho foi um período de descanso para muitos membros da Igreja. Várias
famílias puderam viajar e passar momentos em outros lugares. Outros
permaneceram aqui e também mudaram um pouco as suas atividades
corriqueiras. Isto é muito bom e graças a Deus temos momentos de trabalho
intenso, mas também outros de lazer e descanso. Também pastor Roberto e sua
família puderam viajar e descansar das atividades que desenvolvem na
comunidade.
Pr. Ricardo Gouvêa e sua esposa
Recebemos a triste notícia que o casal Ricardo e Lilia Gouvêa não poderão mais
vir para servir a Deus na nossa Igreja. Sentimos muito. Especialmente porque o
motivo é o estado de saúde da Lilia, que precisa fazer um tratamento contra um
câncer. Compreendemos que para eles e melhor permanecerem no Canadá, onde
a Lília também tem apoio familiar. Oremos para que Deus esteja sustentando a
Lilia e também Pr. Ricardo no tratamento de saúde.
Cultos
Mesmo em férias foram realizados, dominicalmente, dois cultos. Agradecemos
muito a Deus pela oportunidade de podermos livremente cultuar a Deus. É um
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privilégio podermos prestar este serviço a Deus e sermos alimentados e
encorajados pelas orações, cânticos e meditação na Palavra de Deus em
comunidade. Os cultos na sua maioria foram dirigidos pelo Pr. Roberto Verburg e
o Ev. Ezequiel de Carvalho. Contudo tivemos também a participação de pastores
de outras igrejas. No domingo 23 de junho, Dr. Catito Grzybowski, encerrou, no
culto matutino, a série de palestras sobre a família cristã, realizadas por ele e sua
esposa Dagmar, no final de semana. Naquele domingo também tivemos a
visitação eclesiástica pelo Pr. Elton Luithardt que pregou no culto vespertino.
Na noite do domingo 30 de junho tivemos um culto especial com a participação de
um grupo de mulheres que participaram dos encontros sobre a oração. Foram
momentos abençoados onde várias irmãs compartilharam sobre seu aprendizado.
Obrigado por esta participação tão importante de mulheres da comunidade, num
culto dominical.
No domingo 21 de julho Pr. Johnston d’Araujo, que está terminando seus estudos
na Universidade Teológica de Kampen, dirigiu o culto matutino e Pr. Raul Sietma
da IER Carambeí Colônia, esteve pregando no culto vespertino em holandês.
Rol de Membros
Foi solicitada transferência eclesiástica por Cristiane Elizabeth Groenwold Uliano
para a IPB de Caieiras e Tatiana de Jager Dijkstra para a IER Carambeí Colônia.
Três famílias foram alegradas com a vinda de um pequeno neném: na família de
Rivan e Gabriela Salomons nasceu em 27 de junho o pequeno Gael Padilha
Salomons; na família de Guy e Fernanda Canto nasceu em 05 de julho Enrico
Barkema Canto; na família de Timotheo e Camilla Silveira nasceu em 10 de julho
Davi Loman Silveira. Toda a comunidade se alegra juntamente com estas famílias.
No início deste mês, no dia 3 de julho a comunidade recebeu a triste notícia do
falecimento da nossa irmã Harmina Kruizenga Noordegraaf. Deus a chamou para
o seu descanso. Ela deixa muitas saudades, pois morou durante muito tempo no
nosso meio. Seu sepultamento aconteceu no IER Arapoti no dia 04 de julho, onde
o culto foi realizado pelo Pr. Roberto Verburg.
Atividades
Durante o mês julho muitas atividades do DEC tiveram também o seu recesso.
Porém as crianças da comunidade tiveram seu momento de contação de histórias
bíblicas. Agradecemos os voluntários que, com o seu dom, puderam contar para
nossas crianças, de forma diferente, histórias tão bonitas da Bíblia.
Nos dias 15, 16 e 17 de julho o Departamento de Evangelização organizou a EBF.
Em outro lugar do boletim poderá ler mais detalhes.
Tivemos dois momentos de oração neste mês. Um encontro onde orações foram
dirigidas principalmente em favor da Igreja e outra em favor de missões e a Igreja
perseguida. São momentos muito abençoados onde podemos interceder em
pequenos grupos pelo trabalho de Deus, tanto aqui na comunidade como em
outras partes do mundo. No momento ainda poucos irmãos participam destes
momentos de buscar a Deus junto com outros irmãos da igreja. Queremos
convidar a todos para participar num próximo encontro. Estes momentos são
divulgados nos avisos que são projetados antes dos cultos na Igreja.
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Mesmo em mês de férias o momento de Theecatechese aconteceu no Lar Eben
Haëzer no dia 25 de julho. É uma oportunidade onde membros da língua
holandesa podem compartilhar momentos de ensino da Palavra de Deus.
Também neste mês de julho Pr. Roberto Verburg, juntamente com 2 presbíteros,
participaram da Conferência de Treinamento em Aconselhamento Bíblico em
Águas de Lindóia. Que bom estes irmãos dedicarem o seu tempo para aprender
a servir melhor a Igreja.
Orações
Precisamos em todos os momentos dos cuidados de Deus na nossa vida. Pois em
tudo dependemos inteiramente dEle. Coloquemos por isto sempre a nossa vida e
a vida dos nossos irmãos diante de Deus que tudo pode. Há irmãos na nossa
comunidade que necessitam de um cuidado especial de Deus, quer seja por
motivo de saúde, de preocupação, de solidão, de relacionamento, ou ainda por
outro motivo. Estejamos intercedendo.

COMUNIDADE

Nossas orações alcançaram a Coreia do Norte

Não temos como dimensionar o impacto das nossas orações. Se a oração
de um justo é poderosa e eficaz, como diz Tiago 5.16, imagine mais de 1
milhão de pessoas orando por uma única causa! Foi isso que aconteceu no
Domingo da Igreja Perseguida (DIP), no dia 16 de junho, em que mais de
10.700 igrejas em todo o Brasil se mobilizaram para orar e agir em prol
dos cristãos perseguidos no país mais fechado ao cristianismo do mundo,
a Coreia do Norte. O DIP 2019 bateu o recorde em participação. Por meio
de parceiros como você, o fardo da perseguição pode se tornar mais leve.
* Oferta IER Castrolanda para Missão Portas Abertas = R$ 4.244,00

“Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.” Ap 2.10
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Encontrão dos Club’s
No dia 22 de junho, 22 jovens de nossa Igreja, entre 11 a 14 anos,
participaram do Encontrão, em Arapoti.
Pela manhã, participação e testemunho do youtuber Leozão com o tema
QUANDO AS COISAS NÃO SAEM DO NOSSO JEITO. Podemos contar com
Deus em todas as nossas preocupações.
Foi servido almoço aos participantes e para a tarde estava programada uma
recreação muito divertida.
Participaram no total 105 jovens das IER’s de Carambeí, Tibagi, Itararé,
Castrolanda e Arapoti. Dia abençoado em comunhão com amigos!!! Valeu a
participação de todos!!!
Agradecemos aos líderes que organizaram e dedicaram seu tempo para este
encontro.
Para o ano que vem já fomos convidados por Tibagi.
“Entregue as preocupações ao Senhor.” Sl 55:22a
✔Relatório feito por Yasmin Endo

EBF
Durante as tardes dos dias 15, 16 e 17 de julho, na Escola Evangélica,
aconteceu a Escola Bíblica de Férias (EBF) edição 2019.
Ao todo, 208 crianças de 3 a 14 anos, puderam ouvir a palavra de Deus através
das lindas histórias contadas pela Professora Zuleide e louvar ao Senhor com
a ajuda do Professor Jeferson.
Foram servidos bolos de chocolate, doados pela comunidade, salgadinhos e
achocolatados doados pela Cooperativa Castrolanda e no último dia as crianças
puderam se deliciar com pipoca e algodão doce.
As três tardes foram repletas de muita alegria e diversão, contando também
com atividades em sala para realização de trabalhinhos relacionados às
histórias bíblicas contadas.
Este ano, tivemos a participação de várias crianças da Escola Evangélica e da
Comunidade, sendo estas 34%, outras 26% foram das regiões do Capão Alto e
Tabor, 22 % da região da Ilha e 17% do Cruzo.
Gostaríamos de dizer nosso muito obrigado a todos os voluntários que nos
ajudaram nos preparativos, durante a EBF, e a todas as pessoas que deram seu
apoio através de orações e bolos. Que possamos juntos continuar, com amor,
fazendo a obra do Senhor.
“Eduque a criança no caminho em que deve andar,
e até o fim da vida não se desviará dele.” Provérbios 22.6
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Venham participar,
precisamos de participantes de todas as idades!
Os ensaios começam na segunda-feira, dia 19/08 às 20h.

Bem-vindos!

FLORES NA IGREJA
Agosto

18/08
25/08
Setembro 01/09
08/09
15/09
22/09
29/09

Fam. Jan Ate de Jager
Fam. Jacob de Jager
Fam. Frederika de Jager
Fam. Frans de Jager
Johanna de Jager
Fam. Wybe de Jager
Fam. Catharina de Jager

CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER

(09h30 - 10h30)

Agosto 20/08

Terça-feira Jan e Netta Deen
22/08
Quinta-feira Geesje Loman e Antje Rabbers
27/08
Terça-feira Gea Groenwold e Christina Rabbers
29/08
Quinta-feira Gezina Rabbers e Claudia v/d Riet
Setembro 03/09
Terça-feira Jan e Rietje Bouwman
05/09
Quinta-feira Lucas e Hilly Salomons
10/09
Terça-feira Rein e Janny Barkema
12/09
Quinta-feira Ubel e Menna Borg
17/09
Terça-feira Geertje Salomons e Janneke v/d Riet
19/09
Quinta-feira Tina Wolters e Henrieta Rabbers
24/09
Terça-feira Klaasje Bouwman e Henny Kiers
26/09
Quinta-feira Roelf e Jantje Kassies

Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer: sexta-feira 13/09/19 às 15h.

SECRETARIA

Atendimento: Nas quartas-feiras das 8h30 às 11h30.
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/09/19.
Site: castrolanda.ierb.org.br
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18/ago Valéria Camargo, Mariana Strijker
Thiago van der Vinne

25/ago Maria Luiza Barkema, Johanna Farias
Murilo Groenwold e Jacob K. Los

01/set Alice Strijker, Mariana Baldissera
Douglas de Farias

08/set

Catharina de Jager, Karine Rabbers
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne

15/set

Willemien Strijker, Mariana Strijker

22/set

Valéria Camargo, Johanna Farias

29/set

Maria Luiza Barkema, Alice Strijker

Stella Bosmuller
Bruna Groenwold e Rebeca van der Vinne
André Bouwman e Daniel Loman

FELIZ ANIVERSÁRIO!
26/08
03/09
09/09
09/09
12/09
13/09
25/08
28/08
03/09
14/09

Cecília Johanna Strijker
Thomas Swart Bösmüller
Eloysa Jeane Rabbers
Bianca Carvalho Petter
Albert Reinder Barkema Neto
Clara Emilia Strijker
Sra. Fokje Fokkema de Jager
Sr. Reinder M. Barkema
Sra. Trijntje Kiers Salomons
Sr. Teunis J. Groenwold

4
9
10
6
2
2
83
80
80
71

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

Pr. Roberto Verburg:
Ev. Ezequiel de Carvalho:
Secr. Catharina:
Zelador Luiz:

3234-1141 / 99123-4513 / rcverburg@gmail.com
3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
99968-7727

DIAS DE DESCANSO

Segundas-feiras: Ev. Ezequiel
Quartas-feiras: Pr. Roberto
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