Mai. – Jun. /2018

LITURGIA
“Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia Divina, peço que
vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço
e agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.”
Romanos 12.1

Culto é liturgia
Etimologicamente, liturgia significa “serviço do povo”. Entre os cristãos primitivos
à semelhança dos Judeus, a palavra liturgia foi usada como significado de “serviço
religioso oferecido a Deus”. A liturgia é a manifestação pública responsiva do povo
de Deus, pelo reencontro do terrenal com o divino, do contingente com o absoluto,
do temporal com o eterno, do homem pecador com o Deus Santo e Glorioso.
A liturgia está dividida em:
Adoração
“Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em
verdade.” João 4.24

Esta parte do culto é composta de orações, expressões de glorificação e
exaltação do nome de Deus por meio da leitura da bíblia, salmos, além de cânticos
e hinos. Calvino nos ensina que o cântico é um ornamento para dar mais graça,
beleza e dignidade aos louvores a Deus, é um meio de incitar os corações e os
inflamar com mais ardor à súplica! Um escritor disse que o culto é um estado de
alma que somente o canto pode expressar. Já no início, o homem se coloca na
posição de adorador a um Deus que é soberano, santo e justo.
Contrição e Confissão
“Então, disse eu: - Ai de mim! Estou perdido! Pois os meus lábios são impuros,
e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus
próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso!” Isaías 6.5

Nesse momento, o homem cai em si e vê o seu estado de miséria e nulidade na
presença do Deus santo e santificador. Essa consciência nos leva a confissão de
nossos pecados diante dEle e revela que necessitamos do perdão divino.
Gratidão
Nesse momento, expressamos nossos sentimentos de gratidão a Deus por tudo
o que Ele tem nos proporcionado através de suas mãos e o seu perdão.

Edificação
“- Samuel, Samuel! Ele respondeu: - Fala, pois o teu servo está escutando!”
1 Samuel 3.10b

Este é o momento especial do culto que Deus fala à sua Igreja por meio de sua
palavra, e a igreja expressa a sua adoração com orações ofertas e hinos, momento
de dedicação em que o homem responde ao chamado de Deus para servi-lo com
integridade de coração. O ministro da palavra é sem dúvida muito importante, pois
ele tem a responsabilidade de trazer o recado de Deus a seu povo. Nós devemos
sempre nos lembrar as palavras ditas por um pregador: “O culto que agrada a Deus
é bíblico e Cristocêntrico”. A mensagem central é anunciada, o plano de Deus em
relação ao homem para salvá-lo integralmente através da obra perfeita e redentora
de Cristo, que ofereceu a si mesmo para nos resgatar e, assim, ele reconciliou o
homem com Deus por meio de sua obra sacrificial. “É Deus vindo ao encontro do
homem. Deus fala, o homem adora; Deus se mostra, o homem contempla; Deus
abençoa, o homem louva...”
“De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei,
por isso, com benignidade te atraí.” Jeremias 31.3 ARA
“Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e
continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno.” Jeremias 31.3 NTLH

Dedicação
Oração geral: neste momento nós nos dedicamos a Deus e intercedemos pela
igreja.
Ofertas: na coleta entregamos uma oferta em dinheiro como resposta de gratidão
a Deus. Vamos à Igreja para ofertar a nossa própria vida como sacrifício vivo
agradável a Deus, não apenas para receber as bênçãos, mas para abençoar por
gratidão também.
Conclusão do culto
É a parte em que se faz a oração final, bênção e o amém. Despedindo a Igreja e
conscientizando-a de sua missão que é proclamar a obra redentora do nosso Senhor
Jesus Cristo, não só com palavras, mas acima de tudo com testemunho de vida.
Onde recebemos a bênção de Deus no final do culto.
Que nossos cultos possam ter este caráter, onde nós adoramos, confessamos,
somos gratos e edificados para a honra e a glória do nosso Deus, que assim seja o
nosso dia a dia na presença dEle, com um culto racional, mas agradável e perfeito
na presença de Deus. E assim possamos dar testemunho do amor deste DEUS por
cada um de nós, amém!
Ev. Ezequiel de Carvalho
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CULTOS

Cultos
20/05
9h30

19h30

27/05

9h30
9h30

19h30

Dirigentes

Ofertas

Pentecostes
Culto com Profissão de Fé
Pr. Roberto Verburg
Participação Grupo de Louvor
Pr. Roberto Verburg
Participação Coral Hosanna
Leitura: Mini Kiers

P/h

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

H/p

Pr. Alexander Busch
Leitura: Lientje Groenwold
Culto no Lar Eben Haëzer
Culto com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

Diaconia

H

P

03/06

9h30
19h30

Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Alexander Busch
Leitura: Katia Loman

P
P

AASC: CACJ
CDC e PROSAR

10/06

9h30
19h30

Rev. Geraldo Silveira (IPB BH)
Ev. Ezequiel de Carvalho

P
P

Evangelização

17/06

9h30

Pr. Alexander Busch
Leitura: Timotheo Silveira
Pr. João Los (IER Tibagi)

P

Diaconia

19h30
06/06

20h

H

Preparação para Estudo Bíblico com Pr. Alexander, no Shalom.

DO CONSELHO

“Cantem hinos a Deus, o SENHOR, todos os moradores da terra!
Adorem o SENHOR com alegria e venham cantando até a sua presença.
Lembrem que o SENHOR é Deus. Ele nos fez, e nós somos dele; somos o seu
povo, o seu rebanho.
Entrem pelos portões do Templo com ações de graças, entrem nos seus
pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a ele.
Pois o SENHOR é bom; o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade
não tem fim.”
Salmo 100
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Cultos especiais
O culto matutino de 08 de abril foi dirigido pelo Pr. Kleber Machado. De férias
no Brasil, muitos tiveram a oportunidade de conversar e confraternizar com a
família nos quatro dias em que estiveram em Castrolanda.
As crianças do CACJ participaram de forma especial no culto do dia 22 de abril
com uma linda apresentação. Pedimos a Deus a sua benção sobre os trabalhos
nesta instituição.
Iniciamos o mês de maio louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos
recebidas num culto festivo de Ação de Graças. Pudemos confraternizar como
comunidade um dia especial preparado de forma brilhante pelo bairro
Ilha/Maracanã, cujo empenho pela organização agradecemos.
Na quinta-feira 10 de maio comemoramos a Ascensão do Senhor com um culto
às 19h30, tivemos a participação do Coral Hosanna. Celebramos a Santa Ceia
no domingo, 13 de maio em ambos os cultos.
Nos dias 11 e 12 de maio foi realizada a Reunião do Sínodo na IER Arapoti.
Domingo, 27 de maio, celebraremos a Santa Ceia no Lar Eben Haëzer, em
holandês.
Pública Profissão de Fé
Alegres apresentamos os 15 jovens que pretendem fazer a sua Pública
Profissão de Fé: Christine Bouwman, Fabiana Andressa Bouwman, Kelly
Fittkau Bouwman, Rafael Hendrik Bouwman, Vinicius Andre Bouwman,
Gustavo Schislowiscz da Costa Goltz, Alexandre Milek de Jager, Edward Robin
Leffers, Suzana Leffers, Monica Noordegraaf, Camille Dias Petter, Gabrielle
Janet van de Riet, Willianne Helena van de Riet, Melanie van der Vinne e
Stephany Wilpert. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas, esta
confirmação vai acontecer no culto de Pentecostes que será realizado, se o
Senhor quiser, no dia 20 de maio.
Rol de Membros
* Transferências: Juliana Taís Rabbers pediu sua transferência para a Igreja
Missionária Cristã. Desejamos-lhe as bênçãos de Deus e que a luz de Cristo
possa iluminar sua caminhada. Recebemos transferência da Paróquia
Sant’Ana de Castro: de Camille Dias Petter e de Kelly Fittkau Bouwman, ambas
com certidão de Batismo e de Crisma; da Paróquia Nossa Senhora do Rosário
de Castro, declaração de Batismo e de Crisma de Stephany Wilpert; e da Igreja
do Evangelho Quadrangular com certidão de Batismo de Vivian Machado Borg.
Sejam bem-vindas à nossa Igreja. Que como comunidade possamos acolhêlas em nosso meio.
* Nascimentos: no dia 09 de abril nasceu Lucas Albert Wolters, filho de Ruben
e Joseli de Oliveira Wolters e no dia 26 de abril Angelo Sawatzky Petter, filho
de Rudolf e Rafaela Sawatzky Petter. Como Igreja, nos alegramos junto aos
pais e agradecemos a Deus pelo dom da vida.
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Save the date / Reservem a data!

➔

Sábado, 09 de junho – Dia das Igrejas
Local: IER Nova Holanda.
Tema: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24.15
A programação inicia às 8h e termina com almoço às 12h
Mais informações serão enviadas posteriormente.
Inscrições até 04 de junho, com Catharina Loman: WhatsApp 99127-2016

Comunicações
- Pr. Roberto Verburg estará de férias de 28 de maio a 22 de junho; junto com
sua família eles pretendem passar férias na Holanda. Que possa ser um
período agradável de reencontro com familiares e de descanso. Que Deus
abençoe a viagem deles.
- Como divulgado na igreja, o Conselho, após diversas reuniões, chegou ao
consenso de desvincular o Pr. Alexander Busch neste ano. Questões de cunho
teológico e prático nos levaram a tomar tal decisão. Entendemos que esta
notícia tenha sido recebida com dificuldade por muitas pessoas. Somos gratos
por todo trabalho do Pastor Alex em nosso meio. Vamos todos lembrar da
família Busch em nossas orações, para que Deus os ampare e que em breve
encontrem um novo campo de trabalho. Pr. Alexander continuará com suas
atividades até 08 de julho, quando será realizado o Culto de Despedida.
- Apresentamos os membros que aceitaram o convite do Conselho para formar
a Comissão de Chamado para um novo pastor: Douwe Groenwold e Marco van
der Vinne (pelo Conselho) e Gerda van Arragon, Tietsia Loman e Willem van
de Riet. Que como comunidade estejamos dispostos a apoiar esta comissão
por meio de nossas orações - para que Deus os capacite e dê sabedoria nesta
tarefa; através de sugestões – de nomes de pastores e na participação de
eventos quando da apresentação de candidatos.
Orações
Muitas pessoas têm dificuldades para orar. Inclusive cristãos. A oração é algo
que deve ser aprendido e exercitado. A oração deve brotar da confiança.
Oremos confiantes pelos cultos e atividades que são realizadas em nossa
Igreja; pelas crianças que nos são confiadas a educarmos no temor do Senhor;
pelos jovens que farão sua Pública Profissão de Fé, e que nós como
comunidade cristã saibamos acolhê-los; pelos pastores e evangelista, assisteos com teu Santo Espírito; pelo Conselho, neste período de decisões difíceis e
importantes; por toda a comunidade, para que possa respeitar as resoluções
tomadas pelo Conselho; a todos que enfrentam períodos difíceis em suas
vidas, que possam sentir-se acolhidos, confortados e reanimados pela grande
dádiva do amor de Jesus Cristo, e que nós possamos ser instrumentos deste
mesmo amor.
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COMUNIDADE

CONVITE
21º ENCONTRO DA MULHER CRISTÃ - IER
Dia:
26/05/2018 – 08:30h às 16:30h
Tema:
“O Privilégio de Amadurecer”
Palestrante:
Pr. Elton Luithardt
Local:
Igreja Evangélica Reformada de Arapoti
Inscrição:
R$ 60,00
Favor confirmar presença até o dia 18/05
com Margareta Groenwold 99973-1351
* Haverá exposição e venda de artesanato – “Projeto Raio de Luz”

CORAL HOSANNA
Alteração do horário de ensaio:
Atualmente iniciamos os nossos ensaios,
todas as segundas-feiras,
às 20h10 e terminamos às 21h40.
Depois de Pentecostes vamos ensaiar para o Festival de Corais do IERB, que
este ano será realizado no dia 01/09/18 em Arapoti.
Novos (e antigos) integrantes são bem-vindos!

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer:
8 de junho às 15h.
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CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER

(09h30 - 10h30)

Maio

17/05
22/05
24/05
29/05

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

Antje Rabbers e Fokje de Jager
Ben e Hilda van Arragon
Teun e Alie Groenwold
Frans e Janny de Jager

Junho

05/06
07/06
12/06
14/06
19/06
21/06
26/06
28/06

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

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

FLORES NA IGREJA
Maio

20/05
27/05

Fam. Alexandre Boer
Fam. Adriano Boer

Junho

03/06
10/06
17/06
24/06

Fam. Geert de Boer
Fam. Sirlei de Boer
Fam. Reinaldo de Boer
Sr. Jan de Boer

OPPAS
MAIO

20/mai
27/mai

Camilla Silveira, Vivian Rabbers
Thays Furtuoso e Camila Bösmüller
Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Milena Bösmüller e Rafaela Bösmüller

JUNHO

03/jun
10/jun
17/jun
24/jun

Alice Strijker, Catharina de Jager
Douglas de Farias
Karine Rabbers, Valéria Camargo
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
Johanna Farias, Thainá Petter
Christiane Dijkstra
Mariana Strijker, Emmelyn van den Broek
Rayane Petter e Thays Furtuoso
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
15/05
16/05
25/05
31/05

Francisco Ribeiro Borg
Priscila Lais Groenwold
Marcos Miguel Petter
Juliê Silva Yamamura

1
6
2
7

06/06
06/06
07/06

Igor Christiaan van Arragon
Samuel Loman Silveira
Renan Leandro Leffers

1
1
8

17/05
23/05
30/05
31/05

Sra. Mini A. J. Groenwold Kiers
Sr. Jan A. Rabbers
Sr. Roelf A. J. Kassies
Sr. Johannes W. Strijker

71
87
74
69

07/06
07/06
08/06
12/06
14/06

Sra. Olga de Bie van Nouhuys
Sra. Hilda Boessenkool van Arragon
Sra. Titia van der Vinne-Hoekstra
Sra. Jantje F. de Jager Kassies
Sra. Menna W. Salomons van de Beld

81
75
95
72
74

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

SECRETARIA
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/06/18.
Atendimento: Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
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
DIA DE DESCANSO
Segundas-feiras:
Pr. Alexander e Ev. Ezequiel
Quartas-feiras:
Pr. Roberto
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