Ago / Set 2017

Arrependimento
“Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à
salvação; e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas
deste mundo produzem a morte”. 2 Coríntios 7.10 NTLH
A tristeza que pode produzir o arrependimento para a vida é um pesar pelo
pecado. O Espírito Santo e a Palavra de Deus trabalham no coração humano,
dando-nos consciência da gravidade do pecado e provocando uma reação de
rejeição a ele.
A mensagem de João Batista foi: “Arrependam-se, porque o Reino dos
céus está próximo” (Mt 3.2). O perdão de Deus estava disponível, mas os
homens deviam sentir rejeição ao seu pecado. Deviam sentir a necessidade
de perdão divino. O arrependimento nos impulsiona a buscar uma mudança.
Um giro de 180 graus em nossa vida. Não pode haver arrependimento
genuíno se não houver uma mudança de conduta.
Aqui eu gostaria de contar uma pequena história do campo missionário.
Em uma visita a uma família para um estudo bíblico no ano de 2000,
encontrei um casal muito triste. Fiquei um pouco desconfortável naquela
casa, até que ouvi uma pergunta daquela senhora: Você tem tempo? –Eu
respondi que sim e ela complementou: A madrugada vai ser longa. A
minha tristeza é muito grande, já não aguento mais este peso sobre mim.
O seu marido nem conseguia olhar para ela. Os dois estavam profundamente
tristes e depois de muito choro ela contou o que produzia essa tristeza. Havia
cometido um aborto e já não suportava mais conviver com este pecado; a sua
tristeza era muito grande. Naquela noite, com muitas lágrimas, confessaram
a Deus o seu pecado e, arrependidos se dobraram diante de Deus. A tristeza
deu lugar a um sorriso muito bonito; a alegria e a paz estavam estampadas
em seus rostos pois puderam sentir o perdão e a graça de Deus sobre a sua
vida.
O verdadeiro arrependimento não é um sentimento, é uma ação. É mudar
nossa maneira de pensar. Se pensarmos de acordo com a Palavra de Deus,
então nossos sentimentos e nossas opiniões se alinharão com a Palavra de

Deus e nos conduzirão na direção correta, e a obediência a Deus e a sua
Palavra nos dá vida.
Você experimentou o arrependimento verdadeiro em sua vida? Então
você é um filho de Deus! Sua tarefa é proclamar como o fez João Batista:
Arrependam-se, porque o Reino dos céus se aproxima!
E você pode sentir a mesma alegria que aquele casal sentiu. Não deixe a
tristeza tomar conta de você, deixa Cristo lavar você com o seu sangue e
terás alegria, paz e vida eterna com Deus.
Ev. Ezequiel de Carvalho
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Pr. Roberto Verburg
Culto com Batismo
Leitura: Timotheo Silveira
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Leitura: Jonathan Groenwold
Culto no Lar Eben Haëzer
Pr. Roberto Verburg
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Nicolaas Nienhuys

Ofertas
P

AASC: CACJ,
CDC e PROSAR

P

P

Evangelização
S.C.: Diaconia

H
H
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17/09
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Pr. Libório Kissman – IER Carambeí
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Willy Boer
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Evangelização
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Pr. Roberto Verburg
Leitura: Christa Bouwman
Pr. Alexander Busch
Leitura: Debora Noordegraaf

P

Projetos Missão
do Sínodo

19h30

P

DO CONSELHO
João 6.35: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome,
e quem crê em mim nunca mais terá sede.”
Após o período de férias escolares, a vida volta ao normal, assim como, as
atividades na Igreja. Os grupos de Estudo Bíblico voltam a se reunir, os
cursos: Aliança para Casais, Homem ao Máximo e Mulher Única estão
sendo preparados par em breve recomeçar. As atividades de Catecismo,
Club’s e jovens do JUC estão a pleno vapor, e o Catecismo de Profissão
de Fé teve já seu primeiro encontro. Que todas essas atividades possam
estar sob as bênçãos de Deus.
Fé e Café: O Departamento de Evangelização organiza um café da manhã
com palavra e louvor, durante o evento do Agroleite, no sábado 19 de
agosto, à partir das 8:00. O Sr. Jorge Nishimura, presidente do grupo Jacto,
e também fundador da UDF-Universidade da Família, compartilhará sua
história de vida conosco. O grupo musical Kyrios se apresentará cantando
louvores a Deus, e a arrecadação será destinada para APAE e Asilo São
Vicente de Paulo. Participe, compre seu ingresso e venha tomar um café e
louvar a Deus com cânticos, oração e estudo da palavra.
Setembro Mês da Missão: O Sínodo decidiu que o mês de setembro de
cada ano será o mês da missão. Vamos respirar este tema, meditar nele e
informar e ser informados de como a missão está acontecendo dentro de
nosso Sínodo, nos diferentes lugares, quais as pessoas envolvidas e o que
isto cobra de nós e o quanto isto custa. Para que isto se torne possível,
cada um dos quatro domingos de setembro terá um enfoque diferente,
visando oportunizar a toda a igreja um conhecimento do trabalho
missionário e culminará com a oferta para o Departamento de Missão do
Sínodo, no último domingo. O tema sugerido é: “Mãos ao trabalho todos” 1
Crônicas 28:20.
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Orações
Ao orarmos, voltemos nossos pensamentos às famílias enlutadas,
lembremos de nossos irmãos e irmãs que estão doentes, passando por
tratamentos difíceis, ou se recuperando de uma cirurgia, que Deus possa
estar consolando, confortando e abençoando a cada um. Amém!
Secretário – Geraldo H. Morsink

Lar dos Idosos Eben-Haëzer
Agradecemos a toda comunidade que de uma forma ou outra nos ajudou
na barraca do zeskamp, seja com doações de mantimentos, ajuda em
dinheiro e ainda com trabalho, foi um sucesso!
Queremos também agradecer a comunidade que vem nos apoiando com
doações mensais, doações de aniversários, as senhoras do Café Holandês,
também agradecemos aos que nos ajudam com seu tempo nos cafés de 3ª
e 5ª. Todas estas ações nos dão a convicção de que o Lar é muito
importante para a comunidade.
Precisamos de mais moradores para ser viável financeiramente e não
precisar de doações de nossos membros e das cooperativas estabelecidas
na Colônia. Desta forma em 2014 foi aprovada a mudança no estatuto,
permitindo a vinda de pessoas de fora de nossa comunidade, e a procura
destas pessoas por um lugar no Lar, está aumentando.
Gostaríamos muito em saber se existem membros de nossa comunidade
que gostariam de vir morar conosco, aproveitar das comodidades e
cuidados oferecidos pela equipe do Lar, pois ao ingressar na instituição, o
morador permanece enquanto assim o desejar; se permitirmos muitos de
fora poderá não haver espaço para pessoas da nossa comunidade. Nos
preocupamos além disto com a cultura diferente, pois gostaríamos muito
que o Lar fosse um local de integração e bem-estar.
Comissão do Lar Eben-Haëzer
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Prezados Membros da IER Castrolanda
Agradecidos a Deus chegamos ao meio deste ano de 2017, agradecendo
também aos membros que responderam ao chamado em contribuir
financeiramente para com as obras e trabalhos da IERC.
Assim sendo pedimos encarecidamente a todos, que verifiquem se suas
contribuições anuais de 2017 estão em dia, em especial aqueles que
parcelaram as mesmas.
Assim poderemos dar continuidade aos trabalhos da Igreja em prol da
comunidade durante o decorrer do ano com tranquilidade. Qualquer
dúvida entre em contato com a secretaria da IER Castrolanda.
Muito obrigado.
Dpto. Financeiro da IERC.
Dados bancários da IERC, para depósito de contribuições:
Sicredi Agência 0730 c/c 97026-3
Bco. Brasil Agência 0485-5 c/c 4644-2
Coop. Castrolanda Matrícula 120
Favor identificar o depósito!

COMUNIDADE

Data:
02/09/2017
Hora: das 9 às 17 horas
Local: Shalom
Custo: R$ 50,00
Informações e inscrições:
Annie (99900-2212) e
Rolinda (99911-4939)
“AMME Evangelizar” é a Agência Missionária de Mobilização
Evangelística, um ministério brasileiro, com o propósito de ajudar igrejas
evangélicas a cumprir a sua missão de evangelizar todo mundo. Mais
informações sobre AMME em www.ammeevangelizar.org
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FLORES NA IGREJA
Agosto

13/08
20/08
27/08

Setembro 03/09
10/09
17/09
24/09

Rolinda Salomons
Sra. Roelfina Salomons
Fam. Ubel Salomons
Fam. Wieneke Salomons
Fam. Willy Salomons
Fam. Janice S. Westphal
Sra. Corrie van Santen

OPPAS
13/08
20/08
27/08

03/09
10/09
17/09
24/09

Alice Strijker, Valéria Camargo
Douglas Harvey e Felipe de Jager
Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Douglas de Farias
Patricia Salomons, Vivian Rabbers
Ana Rafaela Loman e Yasmin Endo
Thainá Petter, Johanna Farias
Rayssa Petter
Valéria Camargo, Mariana Baldissera
Karina Bouwman, Allany Furtuoso e Rayane Petter
Vivian Rabbers, Alice Strijker
Laís Hey
Willemien Strijker, Patricia Salomons
Felipe de Jager e Bruno Petter
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CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Agosto

(09h30 - 10h30)

10/08
15/08
17/08
22/08
24/08
29/08
31/08

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

Henk e Janny Rabbers
Henk e Riek Kassies
Teun e Alie Groenwold
Henry e Arletta Salomons
Tina Wolters e Netta Deen
Inge e Willy Boer
Jan e Catrien Noordegraaf

Setembro 05/09
12/09
14/09
19/09
21/09
26/09
28/09

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

Jan e Geesje Rabbers
Lucas e Hilly Salomons
Rein e Janny Barkema
Tina Wolters e Antje Rabbers
Jan e Rietje Bouwman
Teun e Alie Groenwold
Roelf e Jantje Kassies

SPELLETJES MIDDAG
in Eben Haëzer
11 augustus / 08 september 2017 - 15 uur.

Secretaria
Guia da Comunidade 2017: Disponível na secretaria (R$ 15,00).
Atendimento: Aberto nas quartas-feiras pela manhã.
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/09/17.
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
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
15/08
26/08
29/08

Mariane Moretti Kassies
Cecília Johanna Strijker
Bruna Lorena Groenwold

8
2
10

03/09
09/09
09/09

Thomas Swart Bösmüller
Eloysa Jeane Rabbers
Bianca Carvalho Petter

7
8
4

17/08
25/08
28/08

Sra. Mieke Kruizenga Noordegraaf
Sra. Fokje Fokkema de Jager

94
81

Sr. Reinder M. Barkema
Sra. Trijntje Kiers Salomons
Sr. Teunis J. Groenwold

78
78
69

03/09
14/09

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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