Set.-Out./2019

Indicações para conselheiros
Nesse mês daremos início à tarefa de indicação e eleição de membros para os
ofícios de diácono e de presbítero. À igreja é solicitada que indique nomes de
membros professos que são considerados aptos para o cargo de diácono ou
presbítero. Ao descrever esse processo, percebemos que existem muitos
questionamentos: Como é realizada a escolha? Quais os critérios para a indicação?
E, qual é o papel da comunidade local e do conselho?
No texto de Atos 6.3(NVI) lemos a recomendação dos apóstolos: “Irmãos,
escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de
sabedoria.” O termo “irmãos” enfatiza que toda a congregação está envolvida nesse
processo de escolha. Cabe a todos procurarem, em oração, por pessoas que
tenham uma boa reputação, que são guiados pelo Espírito Santo e que tenham
sabedoria para aplicar a Palavra de Deus nas mais diversas situações da vida.
Essa prática da congregação participar da escolha de oficiais é seguida nas
Igrejas Reformadas. Esse procedimento reconhece que Deus usa a congregação
como seu instrumento. Todavia a decisão final sobre os candidatos não cabe à
congregação. O conselho tem a última responsabilidade. Isso se concretiza, entre
outros, no fato dos membros da Igreja poderem votar somente entre os candidatos
que o Conselho apresentar.
A participação da congregação, contudo, já acontece antes da eleição. Aos
membros é solicitado que deem sugestões ao conselho, informando-lhe quem é
considerado apto para ser conselheiro. A indicação é feita apenas pelos membros
professos, porém toda a congregação participa dessa tarefa. As crianças e os jovens
também! Os pais podem conversar sobre isso nos lares, envolver os seus filhos
nessas questões da igreja e orar para que Deus oriente a igreja na escolha dos
oficiais.
O Conselho reconhece que os membros são capazes de identificar irmãos e
irmãs aptos para um dos ofícios, pelo dom que vem do Espírito Santo. Este dom é

a base da participação da congregação na escolha de oficiais! Sendo assim,
estamos diante de um direito e de um dever tanto para o Conselho como para os
membros. O Conselho tem que reconhecer o direito da congregação de participar e
a congregação tem o dever de usar seu dom.
Que Deus abençoe as nossas indicações e eleições.
Pr. Roberto Verburg

CULTOS
Cultos

Dirigentes

Ofertas

15/09

9h30
17h

Rev. William Lane
Culto com Escola Holandesa PWA
Pr. Roberto Verburg

P
H

AASC

22/09

9h30

Culto da Missão
Pr. João Los
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

Missão do Sínodo

Culto com bênção matrimonial
Pr. Roberto Verburg

P

Evangelização

19h30

P

28/09

17h

29/09

9h30
19h30

Pr. Rorgers Pianaro
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Rein Barkema

P
H

Evangelização

06/10

9h30

Pr. Roberto Verburg
Domingo de Israel
Leitura: Willem Strijker
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

Diaconia

Culto com Santo Batismo
Pr. Roberto Verburg
Leitura: Albert J. Strijker
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

19h30
13/10

9h30

19h30

02/10

P
Evangelização

P

20h Preparo para estudo bíblico com Pr. Roberto Verburg, no Shalom
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DO CONSELHO
ROL DE MEMBROS
Lorena van Arragon Resende, filha de Maykel e Denise Resende e irmãzinha de
Gustavo, recebeu o selo do batismo no culto da manhã de 11 de agosto. No dia 19
de agosto a família de Thiago e Caroline Borg aumentou com a chegada do filho
Sebastião Ribeiro Borg, irmãozinho de Francisco. Que Deus abençoe a vida destes
pequenos em suas famílias.
Depois de um período hospitalizado, nosso irmão Ubel Salomons descansou nos
braços do seu Protetor no dia 01 de setembro, após 81 anos de vida. O culto de
sepultamento aconteceu no dia seguinte com o pastor Roberto Verburg dirigindo
palavras consoladoras à família e à comunidade.
CULTOS
Pr. Roberto dirigiu a maioria dos cultos de louvor e adoração ao Senhor. Na manhã
de 11 de agosto houve culto com batismo e participação do Coral Hosanna.
Um culto especial foi dirigido pelo irmão Jacques de Best e pela missionária Tonica
van der Meer de Carambeí no domingo dia 18. Eles contaram sobre suas
experiências com o trabalho evangelístico no ministério Epafras, para o qual fazem
visitas a presos holandeses no Brasil. Que os corações dessas pessoas também
possam ser alcançados pelo Evangelho e que obtenham esperança nova em
Cristo.
Agradecemos a Deus por também podermos ter comunhão na sua casa e
novamente sermos fortalecidos na fé ao celebrarmos a Santa Ceia nos cultos do
dia 25 de agosto.
ATIVIDADES
Em agosto foram retomados os catecismos e encontros do JUC e o Coral Hosanna
está ensaiando para a Cantata de Natal “Alegria!”.
Os jovens 18+ tiveram o Café com Palavra após o culto matutino do dia 25.
Recomendamos a todos os jovens para participarem destes encontros que são
preparados com carinho pela presbítera de jovens Henriette Morsink.
O Fé e Café, a força que une todos, aconteceu no sábado dia 17 no evento
Agroleite. Este ano tivemos o momento da Palavra com o sr. Wilson de Matos Silva
da Unicesumar, que também contou de sua experiência no ramo educacional. O
Grupo Sonata de Carambeí dirigiu o louvor neste encontro.
A AGE já aconteceu em 19 de agosto, na qual foi apresentado o IRET (Instituto
Reformado de Educação Teológica) e o chamado por nossa igreja da Dra. Marilda
de Oliveira como coordenadora do instituto. Após a explicação do pastor Roberto
a assembleia aprovou a proposta.
A Comissão de Chamado convidou o pastor Flavio Américo, sua esposa Jessica
e filha Sara de 3 anos para estarem em nosso meio na semana passada. O pastor
Flavio, que vem da Igreja Presbiteriana de Natal (RN), participou de diversas
atividades na igreja e dirigiu o culto no domingo dia 8 de setembro.
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Que Deus abençoe o processo de análise e o possível chamado de mais um pastor
para o seu rebanho aqui.
Mês da Missão organizado pelo Departamento de Missões do Sínodo - nos cultos
em setembro há oportunidade de conhecer sobre os trabalhos realizados, ofertar
para a manutenção dos trabalhos missionários e ouvir sobre como podemos servir
a Deus e ao próximo, realizar a missão de todo cristão.
A Oração é fundamental para o cristão, pois é comunicação pessoal com o Senhor
no dia a dia, como nos momentos devocionais, após as refeições, no início ou final
do dia, não importa a hora, Deus espera que falemos com ele. A igreja também se
reúne para orar em conjunto nos cultos, assim como em encontros especiais, como
nas tardes em que membros se reúnem para Orar por Missões, como foi no dia 21.
Oficinas com o tema “Oração” foram iniciadas para mulheres, sendo as próximas
datas: 19 de setembro, 10/10 e 7/11. É muito bom aprender um com o outro e
perceber que a comunidade cristã se torna mais unida ao orar em conjunto.
Estudos: Guiados pelo Espírito Santo - em setembro e outubro os grupos de
estudo bíblico têm a oportunidade de meditar e debater sobre a ação
transformadora e renovadora do Espírito em nossas vidas, o fruto e os dons,
assunto importante para toda a igreja.
Entendendo as Versões Bíblicas – acontece aqui uma palestra organizada para
todas as IERs pela SBB e Rev. William Lane dia 14/09 com início às 14 horas.
Vamos continuar a nos aprofundar na Palavra de Deus e aprender mais sobre suas
versões/traduções!
NOVOS MEMBROS NO CONSELHO
Convidamos todos os membros professos a indicarem nomes após o culto matutino
de domingo dia 22 de setembro.
Neste ano deixarão os cargos três presbíteros: Roberto Borg, Doroti Petter e
Rolinda Salomons; e um diácono: Pablo Borg.
Não poderão ser indicados os membros que deixaram o Conselho no ano passado,
que são: Rudolfo Bösmüller, Christa Bouwman, Luciano Endo, Ricardo Leffers e
Marco van der Vinne.
Também não são elegíveis os membros que permanecem no Conselho: Gerda van
Arragon, Richard Bösmüller, Bernardo Bouwman, Douwe Groenwold, John
Groenwold, Jan Ate de Jager, Eltje Jan Loman Filho, Henriette Morsink, Arjan
Noordegraaf, e Marina van der Vinne; bem como seus familiares diretos (pai, mãe,
irmãos, filhos) e cônjuges.

-4-

COMUNIDADE

Agradecimento
Queremos agradecer a todos pelas orações e palavras de conforto durante
a doença e falecimento do nosso querido opa, pai e marido Ubel.
A família

Agradecimento a Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda:
Que grande benção!
É assim que o corpo de Cristo deveria funcionar sempre.
Queremos agradecer a vocês Johnston e Carina, pela sua atuação e mobilização da Igreja
Evangélica Reformada de Castrolanda para nos doar estes recursos.
Queremos também agradecer a Igreja de Castrolanda por seu amor por missões e por
responder ao clamor do missionário aqui na África. Estes projetores irão abençoar o trabalho
de vários missionários Africanos e muitas pessoas serão alcançadas através deste
instrumento.
Já fizemos o pedido dos projetores e estamos a alegres com a parceria com Good News
Production. Eles estão esperando a chegada dos projetores aqui no Quenia e quando
chegar, estaremos pegando eles para ir entregando a missionários que trabalham com
povos não alcançados. Muito obrigada por ser parte deste lindo projeto.
Um abraço, Angelica e Júlio
Que Deus abençoe esta Igreja ricamente.

FLORES NA IGREJA
Setembro 15/09

Outubro

22/09
29/09

Johanna de Jager
Fam. Wybe de Jager
Fam. Catharina de Jager

06/10
13/10
20/10
27/10

Fam. Marcelo de Jager
Fam. Angelique de Jager
Sra. Letiena de Jager
Fam. Albert de Jager
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CAFÉ NO LAR EBEN HAËZER
Setembro 17/09

Outubro

(09h30 - 10h30)

19/09
24/09
26/09

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

Geertje Salomons e Janneke v/d Riet
Tina Wolters e Henrieta Rabbers
Klaasje Bouwman e Henny Kiers
Roelf e Jantje Kassies

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

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

Lambert e Veronika Petter
Wybe e Manny de Jager
Geke Kassies e Lientje Groenwold
Roelof e Mini Kiers
Wieneke Salomons e Tineke de Jager
Aafke Rabbers e Antje Rabbers
Ben e Hilda van Arragon
Frans e Janny de Jager
Wimmy Greidanus e Tea Pandorf
Teun e Aly Groenwold

* VOLUNTÁRIOS são sempre bem-vindos!
Contato: (42)98824-2176 - Christa
Theecatechese: Donderdag 26 september, om 15uur in Lar Eben Haëzer.
Tarde com jogos recreativos no Lar Eben Haëzer: sexta-feira 11/10 às 15h.

15/set

Willemien Strijker, Mariana Strijker
Stella Bosmuller

22/set

Valéria Camargo, Johanna Farias
Bruna Groenwold e Rebeca van der Vinne

29/set

Maria Luiza Barkema, Alice Strijker
André Bouwman e Daniel Loman

06/out

Mariana Baldissera, Catharina de Jager
Julia P. de Souza

13/out

Karine Rabbers, Mariana Strijker
Yasmin R. Fanha e Ana Luíza N. Godoi

20/out

Willemien Strijker, Johanna Farias
Thiago van der Vinne

27/out

Valéria Camargo, Maria Luiza Barkema
Murilo Groenwold e Jacob K. Los
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
16/09
17/09
20/09
27/09
27/09

Maria Luiza Rabbers Smilewski
Romero Noordegraaf Hey
João Vitor Rabbers Smilewski
Matteo Quirrenbach Boer
Samuel Quirrenbach Boer

1
8
3
2
2

10/10
15/10

Gustavo van Arragon Resende
Gustavo Salomons

3
8

17/09/
17/09
17/09
20/09
28/09

Sra. Aafke Strijker Rabbers
Sr. Johan C. Kiers
Sra. Wieneke P.H.H. Groenveld Salomons
Sr. Jan Noordegraaf
Sra. Catrien H. Borg Noordegraaf

82
70
68
74
72

03/10
09/10
11/10
13/10
18/10

Sr. Berend Jan Bouwman
Sra. Corrie A. van Lohuizen van Santen
Sr. Jan Deen
Sr. Bauke Jeninga
Sra. Joana H. van Arragon

82
79
78
70
69

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:
Ev. Ezequiel de Carvalho:
Secr. Catharina Loman:
Zelador Luiz do Prado:
DIAS DE DESCANSO

3234-1141 / 99123-4513 / rcverburg@gmail.com
3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
99968-7727

Segundas-feiras:
Quartas-feiras:

Ev. Ezequiel
Pr. Roberto

SECRETARIA

Atendimento: Nas quartas-feiras das 8h30 às 11h30
Boletim: Matéria para o próximo boletim deverá ser entregue até 05/10/19
Site: castrolanda.ierb.org.br
Cantai!: à venda na secretaria
-7-

Recadinho da Escola Dominical...
Projeto Vamos Ler?
A biblioteca adquiriu novos livros. Venham conferir!!
Em meados de 2017, a comissão da Escola Dominical e o
Dep. de Evangelização colocaram um pequeno acervo à
disposição do público infanto-juvenil.
Localizada no Shemá, a biblioteca está aberta nas
manhãs de domingo e funciona no sistema de
autoatendimento. A coordenação solicita para que
verifiquem gentilmente se tem algum exemplar
esquecido em casa, e para que este retorne à biblioteca.
Boa leitura!!

CHRISTENVROUWENDAG
16 oktober 2019 – Vrouwendag!!

Houd deze dag vrij en koop alvast je programma.
De dames van de Nederlandstalige Vrouwenvereniging
“Weest Getrouw” nodigen alle dames hartelijk uit
voor de Christenvrouwendag die op die datum
hier in Castrolanda gehouden zal worden.
Het thema van de dag is:

“Gods verborgen omgang vinden”.
Programma’s zijn te koop bij Loja Jager & Cia.
Tot 9 oktober zijn de kosten R$ 50,00. Na die datum wordt de prijs R$ 60,00.

Tot ziens!
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