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Somos uma Igreja Missional?
Essa é uma palavra usada para descrever a vocação da igreja. Não só uma vocação de
alguns indivíduos para uma tarefa específica, mas a vocação de toda a igreja. E em vez
de pensar que a igreja deve ter uma missão, devemos pensar que a missão é de Deus
e nos convida como seu povo a participar. Todos temos nosso lugar nessa grande
tarefa, mas ela não é feita na nossa capacidade, mas é Deus nos enviando e agindo
através de seu povo. E esse envio tanto abrange outras culturas, povos não
alcançados, grupos marginalizados, mas também pessoas que vivem ao nosso lado,
que estudam em nossa escola, que nos atendem na loja ou no banco e inclusive as que
têm outra religião. Elas não estão bem porque já tem fé em um tipo de Deus. Elas
precisam conhecer a Jesus, e a vida plena que Ele oferece.
Assim ser uma Igreja Missional não significa apenas ter pastores, evangelistas, grupos
comprometidos com projetos missionários. Significa que cada um tem o privilégio de
ser sal e luz, de brilhar onde há trevas, maldade e desespero e levar uma palavra de
amor e de esperança.
Resumo do Manifesto Missional (O documento foi publicado nos EUA em 2011).
Deus é um Deus de envio, um Deus missionário, que chamou o Seu povo, a igreja, para
ser agentes missionários de Seu amor e glória. O conceito missional sintetiza esta ideia.
Este manifesto visa servir a igreja, clarificando a sua vocação e ajudá-la a compreender
teologicamente e viver de forma prática a missão de Deus no mundo. Embora seja dito
com frequência que "a igreja de Deus tem uma missão", uma expressão mais precisa
é "a missão de Deus tem uma igreja" (Efésios 3:7-13).
Compreender adequadamente o significado de missional começa com o
reconhecimento da natureza missionária de Deus. O Pai é a fonte da missão, o Filho é
a personificação dessa missão, e a missão é feita no poder do Espírito. Por natureza,
Deus é "aquele que envia", que inicia o resgate de sua criação. Jesus sempre falou de
si mesmo como sendo "enviado" no evangelho de João e, posteriormente,
comissionou seus discípulos para este mesmo fim (João 17:3, 8, 18, 21, 23, 25). Como
o povo "enviado" de Deus, a igreja é o instrumento da Sua missão (João 20:21). Uma
sólida base no Evangelho, obediência a Cristo e postura para o mundo são
componentes críticos para as igrejas viverem de forma missional.

Uma comunidade missional crê que Cristo envia os Seus seguidores ao mundo, assim
como o Pai O enviou. A Igreja encoraja os crentes a viverem a sua vocação como
embaixadores de Cristo (2 Coríntios 5:20) para aqueles que não conhecem Jesus. O
ministério da reconciliação é aplicável tanto a sua cultura nativa como ao ministério
transcultural para o mundo todo. Nesse sentido, todo crente é um missionário enviado
pelo Espírito para uma cultura não-cristã.
Como o povo de um Deus missionário, a nós é confiado participar do mundo como
Seus embaixadores.
Texto adaptado por missionária Antonia van der Meer

CULTOS
Cultos
21/10

9h30
19h30

28/10

9h30
19h30

04/11
9h30
19h30
11/11

18/11

Dirigentes

Ofertas

Ev. Ezequiel de Carvalho
Participação Coral Hosanna – 65 anos
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Douwe Groenwold

P

Pr. Roberto Verburg
Leitura: Timotheo Silveira
Pr. Laurens den Butter (CGK)

P

Cultos com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Willem Bouwman
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Willem Strijker

H

P

Evangelização

Pr. Ricardo Quadros Gouvêa
Pr. Ricardo Quadros Gouvêa

P
P

9h30
9h30

Ev. Ezequiel de Carvalho
Culto no Lar Eben Haëzer
Culto com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Gerda van Arragon

P

Culto de Ação de Graças
Participação Grupos de Estudo Bíblico

P

19h30

24/10
07/11

20h
20h

AASC: CACJ,
CDC e PROSAR
S.C.: Diaconia

P

Cultos com candidato a pastor da IERC

22/11

Evangelização

H

9h30
19h30

19h30

Diaconia

Evangelização

H
H
Evangelização

2º Encontro Estudo Davi
Preparação de estudo bíblico com Pr. Roberto, no Shalom.
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DO CONSELHO

“Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza...” Rm 8.26
AUTOAJUDA OU AJUDA DO ALTO?
Os livros de autoajuda estão cada vez mais na moda. São, disparadamente, as
obras mais procuradas e consumidas no mercado literário. Esses autores, do alto
de sua pretensa sapiência, dizem que você é forte, que você é um gigante, que
você foi destinado a vencer e as chaves da vitória estão em suas próprias mãos. A
Bíblia diz, porém, que nós somos fracos. O Espírito Santo nos assiste em nossas
fraquezas.
Temos fraquezas físicas. O tempo vai esculpindo em nossa face algumas rugas
indisfarçáveis. Temos fraquezas emocionais. Chegamos a ponto de nos
desesperarmos da própria vida. Temos fraquezas morais. Caímos nos mesmos
erros e reincidimos nos mesmos fracassos. Temos fraquezas espirituais. Somos um
ser ambíguo e contrário. Fazemos o que detestamos e deixamos de fazer aquilo
que aprovamos. A nossa força não está em nós mesmos. Está em Deus.
A questão não é autoajuda, mas ajuda do alto. O nosso socorro não vem do braço
da carne, mas do Deus Todo-poderoso. Em vez de caminharmos escorados em
nosso próprio bordão, devemos avançar na força do Onipotente. Neste século
humanista e embriagado pela vaidade humana, precisamos erguer nossa voz para
dizer que é de Deus que vem toda a força para uma vida vitoriosa!
(Hernandes Dias Lopes)
PASTORAL
- Nascimento: Maria Luiza Rabbers Smilewski, filha de Carol e Andrea Smilewski
no dia 16/09/2018. Que Deus abençoe a pequena Maria Luiza e seus pais na
educação dela.
- Falecimento: juf Ella Jeninga – van Gijzen em 22/09/2018 em Bakkeveen na
Holanda. O culto de sepultamento foi realizado no sábado, 29 de setembro na
Doarpstsjerke em Surhuisterveen. Muitos ouviram online este culto liderado pelo
Pr. Jörg Buller; a liturgia deste culto havia sido enviada anteriormente por
WhatsApp. Houve a oportunidade de assinar o registro de condolências, que será
enviado para a Holanda. Que Deus em Seu imenso amor console e conforte
meester Bauke e demais familiares enlutados.
- Casamento: O Conselho convida a todos para o culto com benção matrimonial de
Leandro Jan de Jager e Stephany Wilpert, a ser realizado no sábado, 20 de outubro
às 19h na IER Castrolanda.
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ACONTECEU
- Setembro Mês da Missão
*02/09 – culto matutino liderado pelo Departamento de Evangelização com
apresentação dos trabalhos missionários locais e entrega de folder explicativo na
saída da Igreja. O Grupo de Louvor também abrilhantou este culto com sua
participação.
*09/09 – o coral Sinai da IER Itararé participou do culto matutino. Após o culto
houve um momento de confraternização com café e almoço entre os integrantes
do Departamento de Evangelização e os visitantes da IER Itararé (projeto
missionário do Sínodo).
*16/09 – houve troca de púlpito: Pr. João Los da IER Tibagi dirigiu o culto em nossa
Igreja e o evangelista Ezequiel de Carvalho realizou o culto na IER Tibagi. Neste
domingo em todas as IERB foi pregado sobre o texto de Atos 17.32 – 18.4;9.

No Lar Eben Haëzer o Pr. Roberto Verburg dirigiu o culto com a participação do
Biblesong.
No culto vespertino deste domingo, na língua holandesa, as crianças da EHPWA
contribuíram com cânticos, leituras bíblicas e encenação da história de Jesus aos 12
anos no templo. O tema do culto foi: “Construindo juntos em Jesus”. Na saída, todos
foram presenteados com um marca-página confeccionado pelas próprias crianças.
*23/09 – as ofertas deste culto tiveram como destino os projetos da Missão do
Sínodo.

Após o culto matutino, os membros professos tiveram a oportunidade de indicar
nomes para novos membros do Conselho. Oremos para que o Senhor ajude o pastor,
evangelista, presbíteros e diáconos a exercerem os dons recebidos, serem fiéis,
humildes, cheios de amor, corajosos, pacientes, alegres, versados e submissos às
Escrituras.
- Grupo de Oração pelos líderes e autoridades da Igreja, de Castro e do Brasil nas
quintas-feiras, 20/09, 27/09, 04/10, ... às 18h30 no Shalom.
- 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 primeiro encontro foi no dia 27/09.
- IERC em Ação – na manhã ensolarada de sábado 29/09, pessoas com
habilidades diversas se reuniram no Shalom e Shemá para organizar estes locais
e os transformar em ambientes de convivência úteis e agradáveis. Compartilhamos
o café e o bolo e trabalhamos em conjunto: furando parede, limpando e
organizando armários e diversos objetos, selecionando materiais para doação e
descarte, pendurando cortinas, lixando, pintando e preparando o almoço que foi
compartilhado ao ar livre! Várias mãos juntas em ação! Uma experiência muito
bacana. Num próximo evento, venha participar você também!
- e as atividades ´normais´ mensais: encontros na Escolinha Dominical, Club´s,
JUC e catecismos; preparação e posterior realização dos Estudos Bíblicos nas
casas, este mês com o tema: “Crescendo Juntos em Cristo”; ensaios do Grupo
Musical Infantil, Grupo Musical Kyrios, Grupo de Louvor e do Coral Hosanna – que
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participou no culto do dia 30/09 louvando a Deus com cânticos do Cantai; reuniões
dos Departamentos: DE, DEC e Pastoral e do Conselho; reuniões da Comissão de
Chamado, do Conselho Diretor da EECC e do Lar Eben Haëzer; Theecatechese,
Vrouwenvereniging; passeio da UCF, Projeto IDE, atividades do PROSAR, CACJ
... e que assim possamos continuar propagando o evangelho de Cristo.
Proposta a ser apresentada no Sínodo de 27 de outubro de 2018
No Sínodo de outubro será apresentado uma proposta sobre a instituição de um
Núcleo de formação teológica das IERB. O núcleo de formação teológica, a ser
instituído, visa 1) a formação de liderança num nível acadêmico e 2) a formação da
liderança interna da igreja. Dentro deste primeiro ponto o objetivo é dar
oportunidade para os pastores de diversas denominações realizarem um mestrado
ou doutorado à distância pela Universidade da África do Sul (NWU), que será
acompanhado pelo(a) coordenador(a) do núcleo. Dentro do segundo ponto a
intenção é a capacitação de (nova) liderança e dar continuidade a construção de
uma identidade Reformada.
Após o culto do dia 21 de outubro gostaríamos de fazer uma breve explanação
desta proposta e dar a oportunidade para maiores esclarecimentos. Lembrando
que o histórico deste processo está relatado no informe.
ORAÇÕES

“Com a proximidade das eleições em que os brasileiros escolherão deputados
estaduais e federais, senadores e governadores de seus estados, bem como a
autoridade principal da nação, o presidente da República, oremos pedindo para que
Deus, o nosso Pai, por misericórdia, ouça as nossas orações e venha a atender os
seguintes pedidos:
Que o SENHOR:
1. conduza em suas campanhas os candidatos honestos, bem-intencionados,
comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de vida
em sociedade e com uma visão cristã de mundo, a fim de que estes consigam ser
eleitos aos cargos a que concorrem;
2. mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos envolvidos
em casos de corrupção, nem permita que estes sejam eleitos;
3. refreie a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos estaduais
e no Congresso Nacional;
4. frustre toda a tentativa de fraude no sistema eleitoral;
5. não permita mais confusão e outros atos de violência, a fim de que essas eleições
sejam concluídas pacificamente;
6. por meio da obra santificadora do Espírito Santo, traga um verdadeiro avivamento à
sua Igreja no Brasil, provocando um grande e duradouro impacto cultural, moral e
social, por meio de homens e mulheres que produzam frutos dignos de
arrependimento.
Que o SENHOR, nosso Deus, olhe com graça e misericórdia para o Brasil! Amém”.
*Carta aberta direcionada à Igreja Brasileira assinada por 31 líderes evangélicos para orientar como os
cristãos devem lidar com a política de maneira bíblica, sem defender bandeiras partidárias. O documento
foi publicado em 10/09/2018 pelo ministério Tuporém em parceria com a Vida Nova Edições.
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COMUNIDADE

O Coral Hosanna faz 65 anos neste mês de outubro.
Fato comemorável, por isso participaremos do culto
matutino de domingo 21 de outubro com os hinos que
cantamos no Festival de Corais da IERB em Arapoti.

THEECATECHESE

→ DONDERDAG, om 15 uur in Lar Eben Haëzer
25/10

29/11

“Sing in”
Noite de Louvor
Venha você também com sua voz louvar ao Senhor!
Tema: Agua da Vida

Sexta feira, 26 de outubro, às 20h
na Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda.

Culto da Reforma.
Para comemorar o dia da reforma (31/10/1517),
haverá um culto ecumênico
da IPB, IPI, IECLB e IER Castrolanda
onde os corais das igrejas participarão.
Será na IPB Vila Rio Branco,
quarta-feira, 31/10/2018 às 19h30.
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F E I R A

D E

U S A D O S

CACJ

2018

O CACJ realizará a Feira de Usados no dia 10 de novembro de 2018, e pedimos
novamente a colaboração da comunidade com doação de itens usados, como:
roupas, calçados, utensílios de cozinha, móveis, etc.
Tudo o que você não vai usar mais, pode ser muito útil para outras pessoas!
Quem desejar colaborar, pode entregar diretamente no CACJ, no Shemá (falar com
Luiz), ou se preferir que alguém busque em sua casa, pedimos que ligue para um
membro da comissão avisando.
Passaremos recolhendo as doações na sexta-feira, dia 09/11/18.
Comissão: - Claudia v/d Riet (99127-8160)
- Dora Petter (98824-3622)
- Emilia Bouwman (98822-6031) - Johannes Strijker (99973-4743)
- Pablo Borg (99973-5551)
Desde já agradecemos a colaboração de todos!
"Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres."
Prov. 22.9

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

CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Outubro

Novembro

16/10
18/10
23/10
25/10
30/10
01/11
06/11
08/11
13/11
20/11
22/11
27/11
29/11

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

(09h30 - 10h30)

Gerrit e Gerda van Arragon
Henk e Riek Kassies
Henry e Arletta Salomons
Inge e Willy Boer
Jan e Catrien Noordegraaf
Jan e Geesje Rabbers
Teun e Alie Groenwold
Antje Rabbers e Tina Wolters
Alida Borg e Christina Rabbers
Annie Groenwold e Anita Pals
Alie Bosmuller e Corrie van Santen
Gea Groenwold e Gezina Rabbers
Geesje Loman e Geke Kassies
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FLORES NA IGREJA
Outubro
Novembro

21/10
28/10
04/11
11/11
18/11
22/11
25/11

OPPAS

Fam. W. Bernard Bouwman
Fam. Rafael Bouwman
Fam. Johan Bouwman
Fam. Anja Bouwman
Fam. Igor van den Broek
Grupos de Estudo Bíblico
Fam. Alexander Busch

OUTUBRO
21/out

Catharina de Jager, Thainá Petter
Camila Bösmüller
28/out
Mariana Strijker, Johanna Farias
Milena Bösmüller e Rafaela Bösmüller
NOVEMBRO
04/nov
Emmelyn van den Broek, Camilla Silveira
Douglas de Farias
11/nov
Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
18/nov
Vivian Rabbers, Alice Strijker
Christiane Dijkstra
25/nov
Valéria Camargo, Rosane Petter
Rayane Petter e Thays Furtuoso

CONTATOS:
Pr. Roberto Verburg:
Ev. Ezequiel de Carvalho:
Secr. Catharina:
Zelador Luiz:
DIA DE DESCANSO
Segundas-feiras:
Quartas-feiras:
SECRETARIA
Boletim:
Atendimento:
Site:

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
Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/11/18.
Nas quartas-feiras, das 8h30 às 11h30.
castrolanda.ierb.org.br
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
17/10
18/10
27/10

Rafaela Hoscher Rabbers
Milena Bianca de Farias
Eloá Emanuelle Dijkstra

9
8
5

05/11
08/11
08/11
08/11

Robert Johannes Janzen
Henrique Petter
Ricardo Petter
Carolina Westphal

6
6
6

18/10
19/10
27/10

Sra. Jenneken Morsink Greidanus
Sr. Jan Haasjes
Sra. Menna C. de Jager Borg

78
67
69

05/11
15/11

Sra. Willy Boessenkool Boer
Sra. Rosa Pedroso de Moraes

77
67

2

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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