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Saudades de Deus
Como eu amo o teu Templo, ó Senhor Todo-Poderoso!
Como eu gostaria de estar ali!
Tenho saudade dos pátios do Templo de Deus, o Senhor.
Salmo 84.1-2ª
Saudade é um sentimento profundo e cheio de emoções. É um sentimento
ligado à nossa memória. Quando sentimos saudade recordamos os momentos
bons e as lembranças marcantes e gostosas do que aconteceu. O que chama a
atenção é que o Salmista ao sentir saudades não se deixa colocar para baixo.
Mesmo sentindo a dor da saudade ele clama com todo o seu ser ao Deus vivo e
expressa a sua gratidão por ter estado na casa do Senhor.
Longe da casa do Senhor, o Salmista teve tempo para refletir sobre tudo o
que ele experimentou quando estava na presença de Deus. Ele se lembra até
mesmo dos pequenos detalhes: os pássaros, os pardais e as andorinhas, que
fizeram ninhos nos arredores da casa do Senhor e perto dos seus altares.
Sabemos que naquela época o pardal era um pássaro sem valor (nos dias de
Jesus, dois pardais valiam uma moedinha de cobre, 1/16 de 1 denário — Mt
10.29); a andorinha era uma ave vagante, migratória (Jr 8.7). Para o Salmista
fica claro que tanto o pobre escanteado, quanto o peregrino errante sempre
encontram o que precisam na comunhão da casa do Senhor. Existe um lugar
para todos na casa (na presença) do Senhor, que como pássaros querem se
abrigar nEle.
Longe da casa do Senhor, o Salmista toca num ponto delicado a saudade de
Deus e a vontade de estar na presença de Deus. Lá, junto com os seus irmãos e
irmãs na fé, ele pode sentir como é bom se abrigar em Deus, como é bom louvar
ao Senhor e como é bom confiar em Deus. De um lado, isto evoca um
sentimento de reconhecimento, como gostaríamos de sentir esse desejo de estar
em comunhão com Deus. Isto sim, é uma vida de fé! Mas do outro lado,
reconhecemos que este desejo nem sempre está presente na nossa vida. Falta em
nós, muitas vezes, a vontade de estar na casa do Senhor e também de estar na
presença do Senhor. Muitos invertem as palavras do versículo 10 – melhor são
mil dias em qualquer outro lugar, do que passar um dia (ou 1h) na casa do
Senhor.

Mesmo estando longe de casa e longe de Deus, somos convidados a nos
colocarmos a caminho para encontrar Deus em e por meio de Jesus Cristo. Hoje
você e eu somos chamados a parar e pensar. Como o filho pródigo que longe de
casa, se lembrou de como os trabalhadores do seu pai comiam com fartura (Lc
15.17). Assim nós também podemos recordar os diversos momentos em que
Deus nos abençoou e restaurou as nossas forças. Relembrar a alegria de poder
desfrutar da comunhão regular com outros irmãos na fé. E buscar novamente
por meio da leitura da palavra, a oração, o louvor e os cultos dominicais a
comunhão com o Nosso Pai Celestial.
Mesmo nos sentindo longe de casa, longe daquela comunhão plena e
profunda com o Senhor, podemos como o Salmista clamar com todo o nosso ser
ao DEUS VIVO e dizer: “como são felizes aqueles que confiam em ti!”
Pr. Roberto Verburg
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Ofertas

Cultos com Santa Ceia
9h30

24/02

Dirigentes
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Pr. Roberto Verburg
Leitura: Katia Loman
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Gezina Rabbers
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AASC: CACJ,
CDC e PROSAR
S.C.: Diaconia

Dra. Marilda de Oliveira
Leitura: Willem Strijker
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Willem Bouwman
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Evangelização

Culto Dia Mundial de Oração
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Ev. Ezequiel de Carvalho
Participação bairro Capão Alto
WGD dienst in Lar Eben Haëzer
Pr. Roberto Verburg
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Albert J. Strijker
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Timotheo Silveira
Ev. Ezequiel de Carvalho
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Domingo da Missão
9h30
19h30

Pr. Aldovando Simão Ferreira (IER P. Grossa)
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Ina Nienhuys
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Projetos de
Missão do Sínodo
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24/03

9h30
19h30

Pr. Roberto Verburg
Leitura: Celina Loman
Dra. Marilda de Oliveira
Leitura: Arletta Salomons

P

Diaconia

P

DO CONSELHO
Agradecemos a Deus pelos cultos realizados, em especial o culto de Natal com
participação do coral Hosanna e o Natal da Escola Dominical no domingo 16 de
dezembro, com a participação das crianças e jovens. Agradecemos as famílias que
organizaram o lindo arranjo de Advento tanto na Igreja como no Lar. Encerramos
2018 com culto em agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas e iniciamos
2019 pedindo Sua benção no novo ano. Pudemos ouvir nos cultos pessoas
convidadas como: Pr. Ilmo Riewe no domingo 16 de dezembro, irmão Jacques de
Best no culto em holandês em 30 de dezembro, o Pr. Rorgers Henry Pianaro da
IPB, diretor e professor da FATESUL no domingo 20 de janeiro, o evangelista
William Bieniek no culto vespertino do dia 27 de janeiro e Pr. Raul Sietsma no
domingo 03 de fevereiro.
No dia 22 de dezembro o Lar Eben Haëzer fez 35 anos, e para comemorar essa
data todos puderam tomar um café com bolo e petiscos na quinta-feira dia 20 de
dezembro nas dependências do Lar. No dia 28 de dezembro recebemos a cartaresposta do pastor Ricardo Q. Gouvea comunicando que aceita com alegria o
nosso chamado para ser Ministro da Palavra da nossa igreja. Nas férias as crianças
e jovens tiveram a Contação de Histórias no Shemá durante o culto matutino.
Jovens e adultos tiveram a oportunidade de participar do intensivo Profissão de Fé
durante o mês de janeiro.
Nasceu no dia 27 de janeiro, Helena Petter Damasceno, filha de Ana Priscila e
Leonardo, no dia 07 de fevereiro nasceu Gabriel van den Broek, filho de Emmelyn
e Igor, e irmãozinho de Heitor e Breno, que Deus abençoe a Helena e o Gabriel e
seus pais na sua educação.
No domingo 03 de fevereiro faleceu nosso irmão Harry Barkema, aos 81 anos. O
culto de despedida foi realizado no dia 04 de fevereiro às 15h30 pelo Pr. Raul
Sietsma. Oremos por consolo para Truus e demais familiares. Lembramos em
nossas orações das pessoas que estão em tratamento ou estão se recuperando
de uma doença ou cirurgia. Oremos por toda a nossa comunidade.
Chamado Dra. Marilda de Oliveira
A Dra. Marilda de Oliveira é missionária e ligada à Igreja Reformada de África do
Sul e a North West University. Em fevereiro e março ela estará dando continuidade
aos trabalhos do Núcleo de Formação Teológica, orientando e instruindo alunos da
FATESUL e alunos de mestrado. Ela também irá visitar as IERs de Arapoti e
Carambeí-Colônia para dar curso de capacitação para liderança. O Conselho da
IER Castrolanda julgou ser edificante chamar Dra. Marilda para trabalhar no nosso
meio de março a final de maio, auxiliando nas atividades pastorais e dirigindo
cultos. Esperamos que a comunidade possa acolher a missionária com amor e
carinho.
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COMUNIDADE

Relatório da campanha “De Família para Família” - 2018
As crianças da Escola Dominical foram envolvidas na montagem de cestas para dar
às crianças da Escola do Tanque Grande, no interior. Neste local o departamento
de evangelização esteve algumas vezes para levar o Evangelho.
As 54 cestas de Natal foram preenchidas com alimentos básicos, devocionário,
copo e também gostosuras, doações das crianças e da comunidade. Professores e
funcionários da escola também receberam sua cesta organizada pela Evangelização.
No início da campanha, as crianças da região do Tanque Grande escreveram cartas
e fizeram desenhos caprichosos contando sobre sua família. As crianças da
comunidade responderam, em forma de cartão de Natal, que acompanhou a cesta
entregue no dia 13/12.
Nesta tarde alegre na escola, teve mensagem do evangelista Ezequiel e história do
nascimento de Jesus, contada e encenada pelos membros da evangelização e
pessoas da comunidade. Não podiam faltar a hora do lanche e as brincadeiras. As
crianças demonstraram estar muito contentes e agradecidas com este presente para
sua família. A conclusão do projeto foi compartilhada no dia 23/12, no
encerramento da Escola Dominical.
Ficamos felizes que Deus nos deu esta oportunidade de trabalharmos juntos nesta
campanha para levar um sorriso, carinho e a mensagem de Jesus para as crianças
do Tanque Grande.
Escola Dominical e Dep. de Evangelização.

Comunicamos nosso novo endereço a partir de 22 de janeiro de 2019:
Paróquia Ev. de Confissão Luterana em Maripá
Rua Duque de Caxias, 709
Maripá - PR 85.955-000
Pr. Alexander Busch (44) 99991-8727, Pra. Adriana Kuhn Busch (44) 99944-1769 e
Lucas Gustavo Busch
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Projeto “GANZEN” (gansos)
Quando olhamos para cima podemos ver que os gansos voam na típica formação
em “V”. Sabe por quê? Quando um ganso bate as asas cria um vácuo para o
pássaro seguinte. Voando na formação em “V”, o bando inteiro tem o seu
desempenho 71% melhor do que se cada um voasse sozinho. Quando o ganso líder
se cansa, muda para trás na formação e, imediatamente, um outro ganso assume
o lugar, voando para a posição da ponta. Quando um ganso adoece ou está ferido,
e cai, dois gansos saem da formação e o seguem, para ajudá-lo e protegê-lo. Eles
ficam com ele até que seja capaz de voar novamente, e depois começam uma nova
formação ou partem em busca de seu grupo. Assim nós como cristãos podemos
viver em comunhão e apoiar-se mutuamente.
Agradecemos todos pelo apoio recebido e desejamos a todos um abençoado 2019.
Johan e Linda Schep.

CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Fevereiro

Março

14/02
19/02
21/02
26/02
28/02
07/03
12/03
14/03
19/03
21/03
26/03
28/03

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

(09h30 - 10h30)

Wimmy Greidanus e Antje Rabbers
Ben e Hilda van Arragon
Aafke Rabbers e Janny Rabbers
Frans e Janny de Jager
Gerrit e Gerda van Arragon
Jan e Bonny Treur
Alida Borg e Jenneken Greidanus
Henry e Arletta Salomons
Henk e Riek Kassies
Inge e Willy Boer
Jan e Catrien Noordegraaf
Jan e Geesje Rabbers

Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer: sexta 08/03/19 às 15h.

FLORES NA IGREJA
Fevereiro
Março

17/02
24/02
03/03
10/03
17/03
24/03

Fam. Lolke Dijkstra
Fam. Albert Dijkstra
Bairro Capão Alto
Fam. Luciano Endo
Fam. Rogério Fanha
Fam. Alessandro de Farias
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17/fev

Mariana Baldissera, Mariana Strijker
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne

24/fev

Karine Rabbers, Camilla Silveira
Stella Bosmuller
03/mar

Alice Strijker, Thainá Petter,
Douglas de Farias

10/mar
17/mar
24/mar
31/mar

Valéria Camargo, Maria Luiza Barkema
Willemien Strijker, Johanna Farias
Catharina de Jager, Mariana Baldissera
Mariana Strijker, Karine Rabbers

SECRETARIA
Atendimento: Nas quartas-feiras das 8h30 às 11h30.
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05 março 2019.
Site: castrolanda.ierb.org.br
CONTATOS:
Pr. Roberto Verburg:
Ev. Ezequiel de Carvalho:
Secr. Catharina:
Zelador Luiz:
DIAS DE DESCANSO
Segundas-feiras:
Quartas-feiras:

3234-1141 / 99123-4513 / rcverburg@gmail.com
3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
98859-4471 / 99968-7727

Ev. Ezequiel
Pr. Roberto
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
15/02
17/02
18/02
18/02
25/02

Caroline Galetto Petter
Breno van den Broek
Henrique Hoogerheide Salomons
Matheus Johannes Moretti Kassies
Manoela Possatto Canha

6
2
10

02/03
03/03
03/03

Victor André Petter
Sofia Elizabeth Janzen
Johan van Arragon Neto

9

15/02
16/02
16/02
17/02
23/02
27/02

Sr. Roelof Rabbers
Sr. Gerrit van de Beld
Sra. Janete F. v/d Boogaard v/d Vinne
Pr. Roberto C. Verburg
Sra. Lientje J. A. Morsink Groenwold
Sr. Nicolaas Nienhuys

89
79
65
37
70
67

08/03
08/03
11/03
14/03
14/03
14/03

Sr. Henk B. Kassies
Sra. G. Gerda Boessenkool van Arragon
Sra. Rietje Loman Bouwman
Sr. Taeke Greidanus
Sr. Gerrit J. van Arragon
Sra. Riek Versteeg Kassies

71
69
78
83
80
74

6
10

8
5

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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