Jul. – Ago. / 2018

Um ombro amigo
“Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo,
pois muitas vezes ele me animou
e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia!”
2 Timóteo 1.16
Existem muitos motivos na nossa vida que causam desanimo. Até mesmo os
cristãos sofrem com esse sentimento de tempos em tempos.
Um exemplo bíblico encontramos na pessoa de Paulo. Ele era um apóstolo,
homem temente a Deus, ousado e corajoso, entre outras qualidades. Um
homem cheio do Espirito Santo. E mesmo sendo quem ele era, ele também
passou por momentos de desânimo.
A bíblia afirma que por diversas vezes, Paulo esteve desanimado, seja por
cansaço físico, decepções, tristezas ou solidão. Todavia, em quaisquer dessas
situações ele não foi abandonado. Um amigo, chamado Onesíforo, o
procurava para animá-lo, encorajá-lo e servi-lo no que fosse necessário.
Em um mundo tão egoísta e mesquinho, onde cada dia mais as relações são
virtuais e não reais, baseadas na reciprocidade e não na abnegação, Deus
quer levantar “Onesíforos”. Homens e mulheres que se dispõem a servir,
amar e cuidar de pessoas. Pessoas que estão do seu lado, que lhe oferecem
um ombro amigo e lhe animam: “Não desista do seu marido (esposa), dos
seus filhos, do seu ‘amigo complicado’, de um parente querido!” “Não
desista de amar e perdoar o seu próximo, mesmo quando isso parece ser
praticamente impossível.”
Deus quer sempre impulsionar a nós para sair da nossa zona de conforto e,
cheios de compaixão, fazer a diferença na vida das pessoas que estão a nossa
volta, consolando, animando, encorajando e levando para perto do Senhor.
Pr. Roberto C. Verburg

CULTOS
Cultos

Dirigentes

Ofertas

15/07

9h30
19h30

Pr. William N. da Cruz (Proj. San Martin)
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Nicolaas Nienhuys

P
H

Evangelização

22/07

9h30

Pr. Roberto Verburg
Leitura: Arletta Salomons
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Celina Loman

P

Diaconia

19h30

P

29/07

9h30
19h30

Pr. Luciano A. Betim (IPB Central Curitiba)
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Rein Barkema

P
H

Evangelização

05/08

9h30

Pr. Josemar A. Bonho (IER Itararé)
Visita Eclesiástica
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Christa Bouwman

P

Diaconia

Pr. Roberto Verburg
Culto com Batismo
Leitura: Debora Noordegraaf
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

19h30
12/08

9h30

19h30
19/08
9h30
19h30
26/08

9h30
19h30

01/08

20h

Cultos com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Denielly de Boer
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Taeke Greidanus
Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Doroti Petter

P
AASC: CACJ,
CDC e PROSAR

P
P

Evangelização
S.C.: Diaconia

H
P
P

Diaconia

Preparação de estudo bíblico com Pr. Roberto, às 20h
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DO CONSELHO

Disse Jesus: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim
como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros”. João 13: 34,35
Relações partidas e conflitos pessoais se apresentam como um dos grandes
desafios humanos. Saber como agir e reagir em tais cenários requer graça, perdão,
humildade e força. E tudo vem do Senhor.
Diversas reações se desenham em meio aos conflitos pessoais, sobretudo quando
desembocam em críticas e promovem decepção. Alguns, quando ofendidos,
retribuem na mesma ou em maior proporção, pagando o mal com o mal. Às vezes,
o fazem de forma beligerante e explícita, outras vezes encoberta ou até mesmo
torneada por palavras espirituais. No fundo do coração o intento é que o outro, o
ofensor, em alguma medida, sofra. Há também aqueles que se afastam o máximo
possível do ofensor e, mesmo quando obrigados à indesejada convivência,
mantém um claro distanciamento afetivo. Esses não traduzem a mágoa em ódio,
mas em indiferença, matando o outro no coração. Em casos assim, a mente
humana repassa periodicamente os erros do ofensor, construindo uma amargura
embutida que promulga a convivência sem perdão. Outros, ainda, partem para o
confronto aberto, seja direta ou indiretamente, expondo o coração e expressando
toda a tristeza e decepção que sentem. Buscam o alívio por meio de um implacável
desabafo que visa a tornar o próprio coração mais leve, o que, para a decepção
geral, frequentemente não acontece.
Na última reunião do Conselho analisamos o texto: O modelo de Jesus para
solucionar conflitos pessoais. Refletimos no modelo de Jesus após ser traído pelo
amigo-discípulo Pedro, em um intrigante encontro nas areias de uma praia. Jesus
toma a iniciativa buscando quem o ofendeu, cria um ambiente acolhedor para se
encontrarem, tem um alvo de edificação que vai além do perdão e encoraja o
ofensor à fé e à missão.
Que esse modelo de Cristo se reflita em nossas vidas, relacionamentos e busca por
solução de conflitos.
*Para ler o texto na íntegra, acesse:
http://ronaldo.lidorio.com.br/wp/solucionando-conflitos-pessoais-o-modelo-de-jesus/
# Aconteceu na IER Castrolanda
* O casal Paulo e Denise Leal conversaram em algumas oportunidades em nosso
meio sobre “O Decreto do Rei – a odisseia de Abigail” abordando as drogas:
experiência e transformação, fundamentado em fatos reais acontecidos na vida de
uma menina que nasceu no seio de uma família de classe média alta que se
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envolve com drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, e sua superação na
transformação de sua vida através da fé.
* Os Club’s das IERs se reuniram em um DAY CAMP no sábado 23 de junho aqui
em Castrolanda. O missionário Hudson Zanoni convidado para este evento,
também fez a meditação no culto matutino do dia 24 e participou com os jovens de
um encontro descontraído no Clube Castrolanda após o culto.
* Semanalmente vários membros, amantes da música, se reúnem para ensaiar.
Que bênção poderem compartilhar com a comunidade os seus dons – o Grupo de
Louvor participou no culto do dia 17/06, o Grupo Kyrios liderou o louvor no Day
Camp dos Clubs, o Grupo Musical Infantil abrilhantou o culto no domingo 24/06 e
o Coral Hosanna contribuiu no culto do dia 08/07.
* Mesmo na ausência do Pr. Roberto, pudemos realizar o culto mensal vespertino
na língua holandesa. O Pr. João Los da IER Tibagi aceitou nosso convite e pregou
no dia 17/06.
Falecimentos
Deus tem para todos nós um plano, Ele tem para todos nós uma missão. O grande
segredo da vida é não sabermos qual é o nosso tempo na terra. Mas Deus sabe
de tudo. Deus sabe o que quer de nós.
Em uma semana sepultamos dois membros de nossa Igreja.
Nossa irmã Ida Willemina Moorlag faleceu no dia 25 de junho aos 89 anos no Lar
Eben Haëzer. O culto de sepultamento foi realizado no mesmo dia. Que o versículo
assinalado em sua Bíblia possa servir de consolo para todos que conviviam com
ela: “Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força,
ele é tudo o que sempre preciso”. Sl 73.26
O irmão Hendrik de Boer faleceu no dia 27/06 aos 82 anos. O culto fúnebre foi
realizado no dia seguinte. Pedimos que o Senhor conforte os seus familiares, que
traga paz, serenidade e compreensão. Que o Senhor receba o nosso irmão em seu
reino e lhe dê paz e o merecido descanso. Pois, “tudo neste mundo tem o seu
tempo; cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer ...”
Ec 3:1,2a
Despedida Pr. Alexander Busch
A hora da despedida é sempre um momento triste. Ninguém gosta de dizer adeus.
Porém, é na despedida que temos a última chance para dar uma palavra de
encorajamento antes de partir.
Com a certeza de que Deus não desampara aquele que o busca de coração,
confiamos que irá com o pastor Alex e sua família, que não os abandonará em sua
viagem da vida. Oramos para que nosso Senhor Deus os faça repousar em pastos
verdejantes e os leve junto das águas de descanso. Que o Senhor os proteja de
todo mal, proteja as suas vidas. Que o Senhor proteja a sua saída e a sua chegada,
desde agora e para sempre.
A família do pastor Alex permanece morando em nossa comunidade até que
encontre um novo campo de trabalho. Lucas continua estudando no Instituto
Cristão e Adriana continua trabalhando como professora na Escola Evangélica e
como coordenadora no CACJ em Castro.
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PROFISSÃO DE FÉ
Jovens e adultos que querem se preparar para fazer Profissão de Fé, favor entrar
em contato com o(a) Presbítero(a) de seu bairro ou com Pastor Roberto.
Início na sexta-feira, dia 03 de agosto, às 19h30 no Shalom.

COMUNIDADE

No dia 23 de junho tivemos o "encontrão" dos Club's. Começou às 9h30 da
manhã no Antenne com lanche e bolo e a palavra do Evangelista Ezequiel.
Depois disso o missionário Hudson falou sobre ser uma mula (ser estéril com
a palavra de Deus). Almoçamos no clube e fizemos uma gincana. No fim da
tarde Hudson deu novamente uma palavra, fizemos mais um lanche e nos
despedimos dos jovens das outras igrejas. Foi muito bom o encontro, pois
revemos os amigos e aprendemos mais da palavra de Deus.
Stella Bösmüller

Agradecimento
Em nome da família agradecemos a todos que cuidaram, visitaram e
conviveram com a nossa tia Ida Willemina Moorlag, principalmente durante
os anos que ela morou no Lar Eben Haëzer.
Familiares de Ida W. Moorlag

“Deus não prometeu dias sem dor, risos sem sofrimento nem sol sem chuva.
Mas Ele nos prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para
o caminho.”
Queremos aqui agradecer a todas as pessoas que de alguma forma
manifestaram seu apoio neste momento difícil de perda; nenhuma palavra e
gesto de carinho serão esquecidos. Nós queremos expressar nestas sinceras
palavras, que foi muito reconfortante sentir que vocês estiveram conosco.
Família de Hendrik de Boer
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Crianças e jovens,
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS BÍBLICAS
no recesso da escola dominical!
Nos domingos 15 e 22 de julho próximo. Participem!

CORAL HOSANNA
Não haverá ensaio no dia 16 de julho.
A partir de 23 de julho vamos ensaiar para o Festival de Corais da
IERB, que este ano será realizado no dia 01/09/18 em Arapoti.
Novos (e antigos) integrantes são bem-vindos!
Horário dos ensaios: 20h10 até 21h40.

+

no Lar Eben Haëzer

→ 26/07 às 15h = CHÁ+CATECISMO

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

FLORES NA IGREJA
Julho

15/07
22/07
29/07

Fam. Fernando de Boer
Fam. Inge Boer
Fam. Alberto Boot

Agosto

05/08
12/08
19/08
26/08

Fam. Ubel Borg
Fam. Rogério Borg
Fam. Frans Borg
Fam. Pablo Borg
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CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Julho

(09h30 - 10h30)

17/07
19/07
24/07
26/07
31/07

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

Roelf e Jantje Kassies
Jan e Rietje Bouwman
Lucas e Hilly Salomons
Rein e Janny Barkema
Jan e Geesje Rabbers

Agosto 02/08
07/08
09/08
14/08
16/08
21/08
23/08
28/08
30/08

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

Roelof e Mini Kiers
Ubel e Menna Borg
Ubel e Trijntje Salomons
Wybe e Manny de Jager
Lambert e Verônica Petter
Antje Rabbers e Tina Wolters
Teun e Alie Groenwold
Geke Kassies e Henrietta Rabbers
Geertje Salomons e Henny Kiers

OPPAS
JULHO
15/jul
Alice Strijker, Karine Rabbers
Thiago van der Vinne
22/jul
Catharina de Jager, Valéria Camargo
Milena Bösmüller e Rafaela Bösmüller
29/jul
Johanna Farias, Mariana Strijker
Maysa Rabbers e Audrey v/der Vinne
AGOSTO
05/ago Thainá Petter, Emmelyn v/den Broek
Camila Bösmüller
12/ago Vivian Rabbers, Camilla Silveira
Rayane Petter e Thays Furtuoso
19/ago Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Douglas de Farias
26/ago Alice Strijker, Valéria Camargo
Ana Carolina Noordegraaf e Mirella Soschinske

SECRETARIA
Boletim:
Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/08/18.
Atendimento: Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
Site: castrolanda.ierb.org.br
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
21/07

Petra Emilia Mikulis

2

05/08
07/08
09/08
10/08
13/08
15/08

Luiza Cantele Borg
Allycia Machado Groenwold
Luana Beatriz Rabbers Marcondes
Manuela Moreira Machado
Marianne Moreira de Boer
Mariane Moretti Kassies

5
9
6

11/07
14/07
16/07
16/07
24/07
24/07
26/07
26/07
27/07

Sr. Douwe J. Groenwold
Sr. Jan Petter
Sra. Janny Salomons Rabbers
Sr. Hans J. Groenwold
Sr. Lucas Salomons
Sr. Harm Barkema
Sr. Jan J. de Boer
Ev. Ezequiel de Carvalho
Sr. Ubel Borg

65
68
77
67
82
81
71
52

06/08

Sra. Gezina v/der Scheer Rabbers

82

1
1
9

72

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