Jul / Ago 2017

“Corram de tal modo que alcancem o prêmio.” 1 Coríntios 9.24b
O Zeskamp está chegando! Alguns esperam ansiosamente por esses dias, outros
esperam que eles terminem logo. Em todo o caso, esse evento nos mantêm
ocupados. Organizar, preparar, mas também treinar e nos preparar para os jogos.
Sim, porque ganhar também é importante.
Na bíblia também lemos sobre os esportes. Eles são usados como metáfora. Uma
imagem que simboliza a vida (do cristão). Paulo é o que mais usa essa imagem. Isso é
extraordinário, pois Paulo era um Judeu. E os judeus desprezavam os esportes praticados
naquela época. Em contrapartida, os Gregos e os Romanos os adoravam. Os Judeus
consideravam essa adoração ao corpo humano como algo exagerado e até como uma
forma de idolatria. Sabemos que os jogos daquela época também tinham um cunho
religioso, pois tanto a abertura, com o encerramento tinham rituais religiosos.
Mas isso não impede Paulo de usar livremente essa metáfora dos esportes. E não é por
nada que eu uso a expressão “livremente”, porque se há algo que caracteriza a fé de Paulo,
então isso seria, sem sombra de dúvida, a palavra liberdade. No versículo 19, que antecede
o nosso texto bíblico em destaque, ele afirma: ‘Sou um homem livre.’ Livre para servir a
Cristo e as pessoas e para comunicar o Evangelho. Logo, ele se tornou um judeu para os
judeus e um grego para os gregos. Ele fala a língua deles. Ele usa a cultura com o objetivo
de pregar o Evangelho. Como no caso aqui dos gregos, a paixão pelos esportes.
Especialmente em Corinto essa paixão era muito escancarada. A cidade tinha os seus
próprios jogos, os chamados jogos Ístmicos. Estes eram realizados a cada dois anos e
faziam com que a cidade virasse de cabeça para baixo. Entre os esportes populares
estavam: as corridas e as lutas. Paulo usa justamente estas modalidades não para alertar
contra a excessiva paixão pelos esportes ou a idolatria, mas, de forma positiva, para fazer
uma comparação entre o esporte (profissional) e a fé.
Aqui não se trata de pessoas que simplesmente participam dos jogos pela diversão. Os
jogos são levados muito sério. O objetivo é vencer. Para isso treinam arduamente. Sabemos
que nos jogos Ístmicos era obrigatório treinar 10 meses. Caso alguém não cumprisse essa
meta, então essa pessoa não poderia participar. Paulo vê nisso um paralelo com a fé, para
a sua vida como cristão e como servo de Cristo. O versículo 27 diz: ‘Eu trato o meu corpo
duramente e o obrigo a ser completamente controlado’. Em outras palavras, a fé não é algo
automático. Vejam, não se trata de uma fé acomodada e também não se trata de uma fé
que busca apenas o sentimento vazio: o que importa é que eu me sinta bem! Paulo afirma:
‘Eu trato o meu corpo duramente’. Isso nem sempre é legal. Isso significa um treino rígido.

Sem treino não se ganha o jogo! O treino é indispensável para o atleta para ter um bom
condicionamento físico, desenvolver a musculatura e aperfeiçoar suas técnicas. Da mesma
forma, o cristão não pode ficar sem treinar. A fé não é algo automático. Mas é ‘continuar
correndo, sem desanimar, a corrida marcada para nós.’ (Hebreus 12.1). Essa corrida da fé,
muitas vezes, é mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros
rasos. Isso, então, requer treino e prática. Onde você tem treinado? E como você tem
treinado?
Na igreja e no culto?! Antigamente, se usava a expressão ‘serviço’ para o culto. Mas
essa expressão quase não é usada mais. Hoje usamos a palavra ‘celebração’. Isso é bonito,
mas corremos o risco de pensar que o culto é algo que consumimos e onde temos que nos
sentir bem. Agora a fé precisa ser treinada, exercitada e praticada. Na igreja estamos
treinando a nossa fé. Aprendemos o que é realmente importante. Ouvimos as promessas
de Deus e também aquilo que Ele pede de nós. Recordamos tudo aquilo que Jesus fez por
nós, quem Ele é para nós, e também que o seguir a Cristo, significa: carregar a sua cruz,
considerar os outros superiores a si mesmo e ajudar o próximo. Tudo isso nós aprendemos
no domingo, para que durante a semana possamos colocar em prática, para que possamos
continuar a nossa corrida, para que possamos fazer as escolhas certas, e enfim para que
possamos realizar tudo o que ouvimos, cantamos e confessamos no culto. Então, primeiro
você precisa ouvir, cantar, recordar e se dedicar: em suma, treinar! Sem esse treino e esse
exercício a fé se torna algo extremamente complicado.
Pr. Roberto C. Verburg

CULTOS
Cultos

Dirigentes

Ofertas
P

19h30

Ev. Ezequiel de Carvalho
Leitura: Geraldo Morsink
Pr. Roberto Verburg

23/07

9h30
19h30

Pr. Roberto Verburg
Pr. Roberto Verburg

P
H

AASC: CACJ,
CDC e PROSAR

30/07

9h30

Pr. Alexander Busch/Pr. Roberto Verburg P
Culto de Instalação Pr. Roberto Verburg
Participação Coral Hosanna
Pr. Alexander Busch
P
Leitura: Hendrikus Salomons

Diaconia

16/07

9h30

19h30
06/08

9h30
19h30

Pr. Alexander Busch
Leitura: Henriette Morsink
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Mini Kiers

Evangelização

P

P

Evangelização

H
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13/08

9h30

19h30
20/08
9h30
9h30
19h30
27/08

9h30
19h30

Pr. Roberto Verburg
Culto com Batismo
Leitura: Timotheo Silveira
Pr. Alexander Busch
Leitura: Isabella Noordegraaf
Cultos com Santa Ceia
Pr. Alexander Busch
Leitura: Jonathan Groenwold
Culto no Lar Eben Haëzer
Pr. Roberto Verburg
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Nicolaas Nienhuys
Pr. Alexander Busch
Leitura: Julian v/d Riet
Ev. Ezequiel de Carvalho
Leitura: Katia Morsink

P

AASC: CACJ,
CDC e PROSAR

P

P

Evangelização
S.C.: Diaconia

H
H
P

AASC: CACJ,
CDC e PROSAR

P

DO CONSELHO
Filipenses 4.13:
“Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação.”
Bem-Vindos
Pr. Roberto Verburg, sua esposa Aricha e seus filhos Rafner (7) e Rivka (4),
estão se mudando para Castrolanda, irão residir na casa pastoral próximo
à igreja e pertinho da escola. Pr. Roberto já está trabalhando na igreja,
participando das reuniões, preparando cultos e visitando as pessoas na
comunidade. Esperamos que através de seu trabalho aqui em Castrolanda,
possa estar contribuindo para o crescimento do Reino de Deus. Sejam
bem-vindos em nossa comunidade!
Acontecimentos
Neste mês de julho estaremos bastante ocupados com nossas famílias, as
férias escolares, os passeios, a semana do ‘zeskamp’ e tantas outras
coisas. Não podemos nos esquecer de participar das atividades na igreja,
e também incentivar nossos filhos a fazer parte dessas atividades.
EBF-Escolinha Bíblica de Férias: o Departamento de Evangelização
organiza este evento nos dias 27 a 29 de julho, e as crianças da Escola
Dominical estão convidadas.
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Durante as férias da Escola Dominical, haverá a contação de histórias
bíblicas do Grande Livro de Narrações Bíblicas, feita por voluntários,
portanto, traga seus filhos aos cultos de domingo.
O Culto de Instalação de Pr. Roberto Verburg, será realizado D.V. no
domingo 30 de julho, com participação especial do Coral Hosanna.
Pastoral
Batismo: no domingo, 11 de junho, foi realizado o batismo de duas
crianças: Maria Fernanda Groenwold, filha de Suelen e Eduardo
Groenwold, e também Lucas Emanuel Rabbers, filho de Rose e Renée
Rabbers, que Deus possa abençoar estas famílias e também que a Sua
palavra sirva de apoio a estes casais na tarefa de educar seus filhos no
caminho do Senhor.
Distribuição de Bairros da Igreja
Pastor Alexander Busch:

•
•
•
•

DE – Departamento de Evangelização
Castro 1 - Pb. Hans Groenwold e Diác. Albert J. Strijker
Castro 2 - Pb. Tietsia Loman e Diác. Pablo Borg
Zwartemeer/Av.Brasil - Pb. Bernard v/d Riet e Diác. Pablo Borg

Pastor Roberto Verburg:

•
•
•
•
•
•

DEC – Departamento de Educação Cristã
Centro 1 - Pb. Roberto Borg e Diác. Luciano Endo
Centro 2 - Pb. Rolinda Salomons e Diác. Luciano Endo
Centro 3 - Pb. Ricardo Leffers e Diác. Marco v/d Vinne
Capão Alto - Pb. Christa Bouwman e Diác. Albert J. Strijker
Ilha/Maracanã - Pb. Doroti Petter e Diác. Marco v/d Vinne

Comunicações
Visita a Projetos Missionários por sugestão do DM-Departamento de
Missão do Sínodo, algumas famílias de Castrolanda farão uma visita à IERItararé no mês de agosto. Você gostaria de participar desta visita? Entre
em contato com a presbítera da comissão de evangelização, Rolinda
Salomons.
Curso Aliança para Casais no segundo semestre pretendemos dar
continuidade a esse curso com pastor Francisco Higino, você gostaria de
participar? Entre em contato com o presbítero de jovens e educação cristã,
Rudolfo Bosmuller.
-4-

Catecismo de Profissão de Fé as aulas de catecismo de profissão de fé
iniciarão no mês de agosto, àqueles que já se inscreveram e aos que
gostariam de se inscrever, confirmem sua participação com pastor Roberto
Verburg.
Orações
Ao orar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, lembremos também
das pessoas ao nosso redor, que passam por dificuldades, estão com
problemas de saúde, ou enfrentam problemas de relacionamento. Oremos
para que Deus possa confortá-los e trazer a paz no coração de cada um.
Que em nossas orações possamos também lembrar das pessoas que
trabalham duro nas comissões de evangelização, educação cristã e
também oremos pelo conselho da igreja. Que Deus dê discernimento e
sabedoria, e que tudo possa ser feito em amor, conforme a Sua vontade.
Amém!
Secretário – Geraldo H. Morsink

COMUNIDADE
Vamos Ler? - Biblioteca da IER Castrolanda.
Com o intuito de reacender o apreço pela leitura de livros cristãos, os departamentos
da Escolinha Dominical e de Evangelização apresentaram a pequena biblioteca aos
membros da Igreja, no último dia 02 de julho. Localizada no Shemá, o acervo conta
inicialmente com 61 livros, dos quais 50 infantis e 11
juvenis. A biblioteca estará aberta quando houver
alguma atividade no Shemá e funcionará no sistema
de auto atendimento: o interessado escolhe um
livro, registra o seu nome, preenche o código do
livro, a data de saída e posteriormente, a data de
devolução. Doações de livros em bom estado de
conservação serão aceitos. No local encontra-se
uma caixa onde poderão ser depositados. Em breve
estaremos oferecendo mais literatura juvenil e para
adultos também. Boa leitura!
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Edifique sua casa sobre o alicerce firme da
verdadeira aliança: O CASAMENTO.

CURSO DE CASAIS ALIANÇA
Início em Agosto.
Informações e inscrições com
Rudolfo Bosmuller ou Francisco Higino

FLORES NA IGREJA
Julho

16/07
23/07
30/07

Fam. Lucas Salomons
Mônica Salomons
Fam. Alexander Busch

Agosto

06/08
13/08
20/08
27/08

Fam. Robert Salomons
Rolinda Salomons
Roelfina Salomons
Fam. Ubel Salomons

OPPAS
16/07

Ana C. Boer, Mariana Strijker, Veronika Petter
Rayssa Petter

23/07

Patricia Salomons, Mariana Baldissera
Karina Bouwman, Allany Furtuoso e Rayane Petter

30/07

Thainá Petter, Vivian Rabbers
Douglas de Farias
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SPELLETJES MIDDAG
in Eben Haëzer
14 juli / 11 augustus 2017 om 15 uur.

THEECATECHESE

→ WOENSDAG, 26 juli, om 15 uur
in Lar Eben Haëzer

* Studie van het bijbelboek: KOLOSSENZEN
door br. Jacques de Best

CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Julho

(09h30 - 10h30)

13/07
18/07
20/07
25/07
27/07

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

Olga van Nouhuys e Tea Pandorf
Teun e Alie Groenwold
Ben e Hilda van Arragon
Tineke de Jager e Wimmy Greidanus
Bonny e Jan Treur

Agosto 01/08
03/08
08/08
10/08
15/08
17/08
22/08
24/08
29/08
31/08

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

Frans e Janny de Jager
Aafke Rabbers e Antje Rabbers
Gerrit e Gerda van Arragon
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
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
13/07
21/07
23/07

Rafael Jager de Liz
Petra Emilia Mikulis
Yasmin Rabbers Fanha

8
1
10

05/08
07/08
07/08
09/08
15/08

Luiza Cantele Borg
Daniel Jan Loman
Allycia Machado Groenwold
Luana Beatriz Rabbers Marcondes
Mariane Moretti Kassies

4
10
8
5
8

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

Sr. Jan Petter
Sra. Janny Salomons Rabbers
Sr. Hans J. Groenwold
Sr. Lucas Salomons
Sr. Harm A. Barkema
Sr. Jan J. de Boer
Sr. Ubel Borg

67
76
66
81
80
70
71

06/08

Sra. Gezina v/d Scheer Rabbers

80

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

Secretaria
Guia da Comunidade 2017: Busque seu exemplar na secretaria (R$ 15,00).
Atendimento: Aberto nas quartas pela manhã. Fechado na quarta 19/07/17.
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/08/17.
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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