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COMUNHÃO
A igreja é o campo natural da comunhão. Comungamos ideias, expectativas e lutas. Usamos
o termo “comunhão” para designar a alegria das reuniões da igreja e a unidade na adoração, na
Santa Ceia, na oração, na confissão de fé e nas contribuições (At 2:42-47). Especialmente,
comungamos o nosso pertencimento à família de Deus. O apóstolo Paulo recomendou à igreja
dos Gálatas: “Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim cumpram a Lei de Cristo” (Gl
6:2). Essa imagem nos remete ao êxodo: durante a caminhada da vida cristã, alguém se mostra
cansado e abatido, e outro se abaixa para ajudá-lo com o fardo, para seguirem em frente, pois
a jornada é longa. Temos companhia e nossas vidas estão entrelaçadas.
Para haver comunhão é preciso, primeiramente, frequentar o lugar das reuniões da igreja,
pois lá está aquele que precisa de ajuda com o fardo. Não fomos chamados para ficar em casa
por causa de algum divertimento, ou por causa de algum rancor, ou mágoa. Nem vamos à igreja
por causa do peso de um dever. E, se estamos lá, nossa comunhão precisa ser mais do que
participar da Santa Ceia olhando para o irmão do lado.
Comunhão exige disposição para acolher. Mais do que dividir os recursos e o tempo, em
nosso mundo cada vez mais multiforme precisamos aprender a dividir oportunidades de auto
expressão e dar acolhida à variedade presente na comunidade. Feliz é a igreja que sabe acolher
pessoas diferentes e não se apresenta como um grupo uniformizado quanto a modos de vestir,
cultura musical, opiniões sociopolíticas, escolaridade etc. Uma igreja onde as pessoas são
cimentadas pela alegria do pertencimento mútuo. Admirável a paciência dos idosos durante uma
longa seção de cânticos no culto, já que da sua memória afetiva sobre igreja muito pouco
sobrevive na liturgia atual. Mas eles estão lá. E cedem o seu espaço, nem sempre
prazerosamente, para as novas gerações, “que precisam mais do que nós”, dizem. A sua
presença cumpre um papel importantíssimo na vida da comunidade: testemunhar a respeito da
perseverança na carreira cristã. A sua presença ensina: leio nos seus gestos a receita de que
uma parte do meu tempo semanal precisa ser gasto na comunidade dos irmãos e irmãs em
Cristo.
A comunhão me faz pensar na igreja como a extensão de minha casa. Lá não há cantinho
tão sagrado que não esteja também presente na minha casa. Frequento o espaço com a
naturalidade e com a alegria de quem transita no próprio lar. Posso andar vestido de um jeito
simples e não preciso sugerir uma “imagem melhorada” de quem sou. Meus filhos sentem-se
acolhidos e não vão para lá emburrados como quem recebe um castigo. Lá não há cartão ponto
e não sou julgado se eventualmente chego atrasado. Posso ser eu mesmo, sentir-me livre para
o abraço e para a conversa amiga na roda do cafezinho, para rir das opiniões políticas dos
amigos e deixar que riam das minhas. Sou livre para levantar a mão e balançar o corpo durante
o cântico, ainda que todos ao meu lado se pareçam como postes. Constato que a nossa
comunhão tudo cura, tudo suporta e, incrivelmente, resiste.
(Revista Ultimato- Délio Porto)

CULTOS

Cultos

Dirigentes

Ofertas

22/11

19h30

Culto de Ação de Graças
Pr. Roberto Verburg
Participação Grupos de Estudo Bíblico

P

Evangelização

25/11

9h30

Pr. Roberto Verburg
Encerramento Ano Eclesiástico
Leitura: Albert J. Strijker

P

Evangelização

Obs. Não haverá culto no Lar Eben Haëzer

19h30
02/12

P

1º Domingo de Advento
9h30

19h30
09/12

Pr. Roberto Verburg
Instalação dos novos conselheiros
Leitura: Arletta Salomons
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

AASC: CACJ

P

2º Domingo de Advento
9h30
19h30

16/12

Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Francisco Higino

P
P

Evangelização

P
P

AASC: CACJ

P
P

Evangelização

3º Domingo de Advento
9h30
19h30

23/12

29/11

Ev. Ezequiel de Carvalho
Formatura Biblesong

Pr. Ilmo Riewe
Culto de Natal com Escola Dominical
Pr. Roberto Verburg
4º Domingo de Advento

9h30
19h30

Ev. Ezequiel de Carvalho
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Celina Loman

20h

3º Encontro Estudo Davi

DO CONSELHO
O “futuro” quase nunca anda sozinho - está sempre acompanhado de incerteza e
ansiedade pelo que esperamos - e não vemos. Aliás, o ano novo parece apressado
em dar as caras. Enquanto imaginamos ou esperamos “alguém” ou “aquilo”, quem
sabe “quando” ou “se” acontecer, é bom lembrar que isso não é um assunto nosso.
O apóstolo Paulo brinca com as palavras e nos ensina o óbvio: Ora, esperança que
se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? (Rm 8.24).
Deus não demora, ao contrário do que podemos pensar. E também não aparece antes
da hora...
Enquanto esperamos, é bom saber para onde devemos olhar... (Sl 121).
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PASTORAL

- Batismo: No culto matutino de domingo 14 de outubro foi batizada Maria Luiza
Rabbers Smilewski, filha de Carol e Andrea Smillewski. Recomendamos que recebam
esta pequena irmã, e que possamos dar-lhe, no convívio fraternal, o exemplo do amor
de Cristo.
- Nascimento: no dia 23 de outubro, Lucas Gerrit van Arragon, filho de Geraldo e Ariana
van Arragon. Parabenizamos esta família e pedimos para que Deus os abençoe na
educação de seus filhos.
- Casamentos: no dia 20 de outubro, Leandro Jan de Jager e Stephany Wilpert; e no
dia 17 de novembro Albert Jan Geert Strijker e Saskia Sleutjes. Desejamos felicidades
a estes novos casais e que Deus os abençoe.
ACONTECEU na IERC

- 03/10 e 07/11 = preparo para os Estudos Bíblicos mensais com o Pr. Roberto sobre o
tema do ano: “Crescendo juntos na fé”.
- Encontros do JUC em 12/10 na casa do Presbítero Rudolfo com palestra do pastor
Ezequias da Igreja Metodista; em 26/10 com palestra de Vivian Borg “Os motores, os
problemas, Deus e eu” na Casa dos Jovens e em 02/11 com os jovens das outras IERs
no Rancho Sonho Meu em Tibagi com o Pr. João Los e o Ev. Ezequiel como preletores,
com o tema “Morte, só acontece com os outros!”
- Cultos aos domingos: a maioria foi celebrada pelo nosso Pr. Roberto e Ev. Ezequiel;
mas, pudemos receber em nosso meio o Pr. Raul Sietsma no culto vespertino do dia
14/10, o irmão Jacques de Best no culto matutino deste dia no Lar; o Pr. Laurens den
Butter (CGK) no culto vespertino em holandês do dia 28/10 e o pré-candidato a pastor
da IER Castrolanda, Pr. Ricardo Quadros Gouvêa, em ambos os cultos do dia 11/11.
No culto do dia 21/10 tivemos a participação especial do Coral Hosanna pelo fato de
estarem comemorando 65 anos de existência; o Conselho/diáconos preparou um café
(surpresa) na saída do culto a todos os membros presentes. O coral do CACJ Jardim
Colonial participou do culto matutino de 28/10. O Grupo Musical participou do culto
vespertino do dia 11/11 e o Grupo Kyrios e Grupo Musical Infantil se apresentaram
neste mesmo culto. Relembramos com gratidão como o nosso Senhor Jesus ofereceu
na cruz Seu corpo e sangue em nosso favor, celebrando a salvação como irmãos e
irmãs e fortalecendo nossa fé na Santa Ceia realizada no domingo 04/11 em ambos os
cultos.
- Rei Davi – um homem segundo o coração de Deus – serão 3 encontros para descobrir
o que é ser um homem segundo o coração de Deus, baseado na história de Davi; o
segundo encontro foi no dia 25/10.
- Em 26/10 tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor na Noite de Louvor Sing In
com o tema “Água da Vida” juntamente com o Grupo de Louvor com vários cânticos,
leituras bíblicas e pequenas mensagens. Uma bela iniciativa que com certeza vale a
pena ser repetida.
- Encontro de Oração e Agradecimento pelo futuro (e eleições) da IERC e do Brasil nas
quintas-feiras 18/10, 25/10 e 01/11 no Shalom.
- Visitas em nosso meio: o Pr. Laurens den Butter deputado da CGK (Christelijke
Gereformeerde Kerken) da Holanda esteve nos visitando de 23 a 31/10. Como
Conselho tivemos uma produtiva conversa sobre a relação das IERB com a CGK e no
dia 30/10 a comunidade também teve esta oportunidade na língua holandesa. Também
estiveram em nosso meio o Pr. Ricardo Quadros Gouvêa e sua esposa Lília de 06 a
-3-

14/11. Oportunidades não faltaram para conhecer e conversar com o pré-candidato a
pastor de nossa Igreja. Pr. Ricardo e sua esposa se reuniram com a Comissão de
Chamado, com o Conselho, com o DEC, o DE e a Mesa do Sínodo; participaram da
preparação do Estudo Bíblico e conheceram a EECC, o IC, o CACJ e o Lar Eben
Haëzer. Pr. Ricardo palestrou para a comunidade “A Fé, o Pecado e a Salvação em
Cristo no Pensamento de Kierkegaard” e para os jovens “Dignidade, Empatia e
Espiritualidade: Passos para a Maturidade Cristã” e dirigiu ambos os cultos do domingo
11/11. Que como Igreja estejamos dispostos a orar e depositar nas mãos do nosso
Deus todo este processo de chamado de um novo pastor e que estejamos atentos e
sensíveis à vontade Dele para nossa comunidade.
- Celebração pelo Dia da Reforma Protestante em 31/10 na Igreja Presbiteriana Vila
Rio Branco. Realizado em conjunto com a IECLB Castro, IPB Central Castro, IPB Vila
Rio Branco e IER Castrolanda, com a participação dos Corais das igrejas.
- Projeto IDE se reuniu no sábado 13/10 para evangelizar pessoas em Castro. O Pr.
Raul Sietsma acompanhou o grupo nesta ocasião.
SÍNODO
No dia 27 de outubro, reunião do Sínodo na IER Nova Holanda, onde ficou decidido
que Pr. Ilmo (Arapotí) será nosso pastor Conselheiro. Na reunião propostas foram
aprovadas entre elas: contribuição para o Sínodo de cada igreja será de 5% para as
igrejas com arrecadação até R$ 300.000,00 e 12,5% para igrejas com arrecadação
acima desse valor; a instituição do Núcleo de Formação Teológico das IERB foi
aprovado, mas a indicação da Dra. Marilda de Oliveira como coordenadora foi
recusada.
NOVOS MEMBROS NO CONSELHO

Após o culto matutino de 28/10 realizamos Assembleia Geral Ordinária, quando foram
eleitos os seguintes membros para integrarem o Conselho: como presbítera de Jovens:
Henriette Johanna Bouwman Morsink, como presbítera/o: Geesina Gerda Boessenkool
van Arragon e Willen Berend Bouwman e como diáconos: Richard Geraldo Bösmüller
e John Herman Groenwold. Somos gratos pela disposição destes novos oficiais para o
serviço na igreja, e se Deus quiser, o culto de instalação destes oficiais será realizado
no primeiro domingo de Advento em 02 de dezembro. Agradecemos a todos os
membros pela sua disposição em participar deste processo, que Deus continue
abençoando a cada um em sua caminhada.
ORAÇÕES

E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a
natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu
nome. João 14.13-14
Muitas vezes, pedimos coisas de que não precisamos a pessoas que não podem
suprir nossas necessidades. O convite generoso de Jesus – “tudo que pedirem” –
envolve recebermos os dons que Deus tem para nós, realizarmos os ministérios
para os quais ele nos chama e conhecermos a graça e misericórdia pelas quais
ele nos completa. O que você pedirá a Deus?
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Deus, em vez de pedir muitas coisas das quais nunca precisarei a comerciantes,
artistas e amigos, eu te pedirei poucas coisas das quais preciso eternamente: luz
para dar o próximo passo na fé, a graça para perseverar por mais um dia, o
perdão que transforma o pecado em salvação. Amém.
>> Retirado de Um Ano com Jesus (Eugene H. Peterson). Editora Ultimato.

COMUNIDADE

Queridos amigos em Castrolanda
Hoje (5 de novembro) recebi dos correios um envelope da Igreja de Castrolanda.
Nela continha listas com “Registro de condolências” pelo falecimento da Ella.
Fiquei muito feliz em ver todos aqueles nomes... Que bom que as pessoas em
Castrolanda lembraram e expressaram sua solidariedade. Agradeço todos por isso.
Me fez muito bem e certamente me ajudará a lidar melhor com a perda.
Com certeza sinto falta de Ella. Nós sempre estávamos juntos e foi muito bom. Agora
sinto um vazio e parece irreal. Também havia uma carta do pastor Roberto Verburg
com palavras bonitas para mim. Fui tocado por isso. Também meu muito obrigado.
Eu desejo a vocês pessoalmente e como comunidade tudo de bom e a bênção de Deus.
Espero revê-los logo ... até breve.
Atenciosamente, Bauke Jeninga

Coral Hosanna 65 anos
Lembramos no culto de 21 outubro que há 65 anos o coral começou a existir
oficialmente. Fato que comemoramos com gratidão, tanto como coral,
quanto como comunidade. Em especial queremos mencionar aqui que uma
pessoa, Gezina van der Scheer Rabbers, é integrante do coral desde o início!
A nossa dirigente Elenise Ramos e a irmã dela Eliane Ramos Kowalski, que nos
acompanha no piano, fizeram uma surpresa para nós. No ensaio, antes do culto,
recebemos delas um protetor do teclado para o piano. Está na forma de um teclado
mesmo, em crochê preto-branco. Após o culto tivemos mais uma surpresa, desta vez
por parte do Conselho. Os diáconos prepararam um café com bolo para uma
confraternização no pátio. O nosso muito obrigado!
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Escola Dominical e o Dep. de Evangelização lançam a campanha:

A proposta é montar cestas de Natal para as 54 famílias
das crianças que estudam na Escola do Tanque Grande.
Nos domingos as crianças da ED estarão trazendo
produtos para compor estas cestas. Como são muitas famílias,
contamos também com doações da comunidade
para concluir a campanha com êxito!
Os produtos específicos serão arrecadados nos domingos 18 e 25/11 e 02 e 09/12
na igreja e também poderão ser deixadas na floricultura durante a semana.

Para mais informações, veja o mural na porta da igreja
ou acesse: http://castrolanda.ierb.org.br/noticias/

THEECATECHESE

→ DONDERDAG 29/11/18,
om 15 uur in Lar Eben Haëzer

Campanha

N A T A L S E M F O M E CACJ

2018

Há 13 anos que o CACJ realiza esta campanha.
Selecionamos as 50 famílias mais carentes e numerosas
e é para estas famílias que gostaríamos de mandar uma
cesta com alimentos básicos, e também alguns alimentos
que associamos ao Natal, como:
panetones, chocolate, pipoca, biscoitos, geléia, etc.
As doações poderão ser entregues
no Auto Posto Castrolanda, com Angelique, bem como na Jager, com a Johanna.
A entrega das cestas está prevista, D.V., para terça-feira, 11 de dezembro.
Desde já, estendemos nossos agradecimentos
a todos aqueles que puderem colaborar com esta campanha!
Em nome da Comissão do CACJ Jardim Colonial, Ass. Social Selma.
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A comissão da Escola Dominical procura...
• 5 voluntários para o Projeto de Contação de Histórias Bíblicas
para crianças entre 4 e 12 anos, no período de férias, durante os
cultos matutinos dos dias 06, 13, 20, 27 de janeiro e 3 de
fevereiro de 2019;
• Professores para ministrarem aulas durante o ano de 2019.
Ficou interessado(a)? Dúvidas? Entre em contato com Patrícia Salomons,
Catherine Bouwman ou Hester Endo.

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

CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Novembro

Dezembro

OPPAS

22/11
27/11
29/11
04/12
06/12
11/12
13/12
18/12
20/12
27/12

(09h30 - 10h30)

Alie Bösmüller e Corrie van Santen
Gea Groenwold e Gezina Rabbers
Geesje Loman e Geke Kassies
Jan e Rietje Bouwman
Lucas e Hilly Salomons
Rein e Janny Barkema
Roelf e Jantje Kassies
Antje Rabbers e Claudia v/d Riet
Ubel e Menna Borg
Ubel e Trijntje Salomons

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

Novembro
25/nov

Valéria Camargo, Rosane Petter
Rayane Petter e Thays Furtuoso

Dezembro
02/dez
09/dez
16/dez
23/dez
25/dez
30/dez

Karine Rabbers, Catharina de Jager
Michel Bösmüller
Camilla Silveira, Mariana Strijker
Ana Carolina Noordegraaf e Mirella Soschinske
Johanna Farias, Thainá Petter
Thiago van der Vinne
Emmelyn van den Broek, Mariana Baldissera
Milena Bösmüller e Rafaela Bösmüller
Valéria Camargo, Rosane Petter
Camila Bösmüller e Christiane Dijkstra
Alice Strijker, Vivian Rabbers
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
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FLORES NA IGREJA
Novembro
Dezembro

22/11
Grupos de Estudo Bíblico
25/11
Fam. Alexander Busch
Domingos de Advento e NATAL (Igreja e Lar Eben Haëzer)
Sra. Klaasje Bouwman
Fam. Wim Bouwman
Fam. Jean Bouwman
Sra. Clarice Bouwman
Fam. Bernard Bouwman
31/12 e 01/01/2019
Fam. Ezequiel de Carvalho

FELIZ ANIVERSÁRIO!
20/11
03/12
05/12
07/12

Rivka Gloria Maria Verburg
Johannes Augusto Strijker
Doralice Antje Marinho Rabbers
Daniel Carvalho Petter

6
4
3

17/11
18/11
21/11
21/11
23/11
25/11
10/12
11/12

Sra. Antje Loman Rabbers
Sr. Frans de Jager
Sra. Truus G. Bouwsema Barkema
Sra. Ineke Hana Noordegraaf
Sra. Joke J. van der Vinne Kiers
Sra. Geesje Enting Rabbers
Sra. Wimmy B. Greidanus
Sra. D. Aricha Schoonhoven Verburg

87
79

8

78
69
66
85
78
41

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 / 99123-4513 / 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 / 99968-7727
DIA DE DESCANSO
Segundas-feiras:
Ev. Ezequiel
Quartas-feiras:
Pr. Roberto
SECRETARIA
Boletim:
Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/12/18.
Atendimento:
Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
Site:
castrolanda.ierb.org.br
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