Agosto – 2020
ALGUNS VERSÍCULOS E LIÇÕES PARA O TEMPO DE COVID-19

O período da Pandemia de Covid-19 trouxe um grande
impacto sobre toda a humanidade. Não só cientistas, autoridades
sanitárias, governantes e profissionais de saúde estão sendo
desafiados por essa doença e suas muitas consequências, mas a
população como um todo sofre com todas as questões envolvidas
nela: sofrimento, ansiedade e luto devido à doença em si ou em
decorrência do impacto dela em outras questões de saúde, na
economia, na política e nos relacionamentos (vida comunitária,
profissional, estudantil, eclesiástica e familiar).
Com os discípulos de Cristo, os cristãos, os problemas são
parecidos, mas a forma de lidar com eles deve ser distinta. Esse texto
pretende, seguindo o exemplo do profeta Jeremias, “trazer à
memória o que me pode dar esperança” (Lm 3.21). Abaixo, segue
alguns versículos, poderiam ser muitos outros, para encherem
nossos corações de esperança e que nos ensinam algumas lições
preciosas para esse período que enfrentamos.
“Eis que estou convosco todos os dias até à consumação do
século” (Mt 28.20). Temos o grande conforto de que Jesus está
conosco todos os dias, o tempo todo, mesmo que não percebamos.
Não existe momento algum, por mais difícil que seja, no qual estamos
realmente sozinhos. Podemos nos sentir assim, mas o fato é que
Cristo está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Nossa falta de
fé pode ser forte e nos fazer pensar o contrário, nos fazer pensar que
fomos abandonados. Nesses momentos, nos agarremos à
promessa, tenhamos confiança no que o Senhor falou. Ele também
nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, que também está sempre

conosco (Jo 14.16-17). Tragamos à memória que Jesus disse “Deus
meu, Deus meu, por que me desamparaste” (Mt 27.46) porque o Pai,
por causa do nosso pecado, O abandonou naquele momento para
que eu e você nunca mais sejamos abandonados e sejamos
guardados até o fim. O Deus Trino, criador e sustentador do
universo, nos ama e cuida pessoalmente de cada um de nós,
apesar de, às vezes, duvidarmos disso.
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós” (1Pe 5.7). Porque a Trindade cuida de nós e
demonstra isso de várias formas nas nossas vidas, podemos, pela
mediação de Jesus, lidar com nossos medos através da vida de
oração. É como se o apóstolo Pedro estivesse dizendo para tirarmos
de nossas costas um grande peso chamado ansiedade, a
preocupação com o futuro, e o colocarmos nas mãos de Deus, para,
assim, andarmos com mais leveza. Baseados em que devemos fazer
isso? Na nossa própria história! É como se ele dissesse: “veja sua
própria vida, olhe para trás e veja como Deus tem guardado você até
aqui”. Como diz a velha canção: “Se da vida as vagas procelosas
são, se, com desalento, julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos,
dize-as de uma vez, e verás, surpreso, quanto Deus já fez”. Olhar
para o cuidado de Deus no passado ajuda a enfrentar o presente
confiante de que Deus já guarda nosso futuro.
“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela” (Salmo 127.1). Esses versos não foram escritos para nos
incentivar a não sermos responsáveis. O salmista não está dizendo
para fazermos prédios sem cálculos estruturais ou para deixarmos
as cidades sem policiamento. A passagem nos ensina que Deus, em
última instância, é quem nos guarda, ou seja, se o SENHOR não
abençoar, podemos nos esforçar muito, mas, mesmo assim, não
conseguiremos aquilo pelo que tanto nos esforçamos. A ciência, a
tecnologia, as ideologias, os políticos, as nações e vários outros
ídolos contemporâneos se mostraram de barro nesse período em
que vivemos. Deus os tem quebrado um a um. Mesmo vivendo no
século XXI e apesar de todo desenvolvimento científico, tecnológico,
cultural e civilizacional, ainda nos sentimos frágeis diante de um
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vírus. Mesmo grandes empresas estão quebrando. Mesmo gente que
sempre levou a vida em busca de saúde está morrendo ou ficando
deprimida. Somos frágeis! Não critico aqui essas várias formas de
desenvolvimento. Elas são coisas boas. Tecnologia, ciência, boa
economia e política, boa alimentação, exercício físico, bom
controle pessoal de finanças, tudo isso é bom e ajuda,
principalmente em tempos difíceis como esse. Mas, se Deus não
abençoar, elas são como “correr atrás do vento” (Ec 1.14). E,
como já vimos acima, Ele cuida de nós.
“Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em
casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de
coração” (At 2.46). A igreja do Novo Testamento gostava de se reunir
para adorar a Deus, orar, aprender da Palavra, participar dos
sacramentos e ter comunhão. O amor que sentiam uns pelos outros
não se mostrava apenas no dividir os recursos financeiros para
ajudar se ajudarem mutualmente. Eles gostavam de estar juntos e
sabiam que o culto público, coletivo, a Assembleia Solene diante
do Trono de Deus, pela mediação de Cristo e ministério do
Espírito Santo, era um momento ímpar na vida dos crentes.
Continua sendo na vida da igreja hoje! Ainda não podemos nos
reunir todos na Santa Convocação, mas esperamos alegremente
por isso! Enquanto isso, “consolai-vos, pois, uns aos outros e
edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo” (1Ts
5.11).
Voltando ao profeta Jeremias, lembremos o que ele trouxe à
própria memória para ter esperança. Que suas palavras também
aqueçam nossos corações: “As misericórdias do SENHOR são a
causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não
têm fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha
porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Bom é o SENHOR para os que esperam por ele, para a alma que o
busca” (Lm 3.22-25).
Pr. Flávio Américo
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CULTOS

Cultos

Dirigentes

Ofertas

02/08

9h30
19h30

Pr. Flávio Américo
Dra. Marilda de Oliveira

09/08

9h30
19h30

Pr. Roberto Verburg
P
Pregador: Rev. Geraldo Silveira Filho
Ev. Ezequiel de Carvalho
P

9h30
19h30

Cultos com Santa Ceia
Pr. Roberto Verburg
Pr. Roberto Verburg

P
H

19h30

Culto com Santa Ceia
Pr. Flávio Américo
Ev. Ezequiel de Carvalho

P
P

30/08

9h30
19h30

Pr. Flávio Américo
Pr. Roberto Verburg

P Evangelização
H

06/09

9h30
19h30

Pr. Roberto Verburg
Pr. Flávio Américo

P AASC: CACJ,
P CDC e PROSAR

05/08

20h

16/08

23/08

9h30

P AASC: CACJ,
P CDC e PROSAR
Diaconia

Evangelização

IRET

Preparo para Estudo Bíblico com Pr. Flávio Américo.

Ofertas
Sua oferta pode ser depositada na seguinte conta
da IER Castrolanda:
Banco Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3
CNPJ 76.111.640/0001-30
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DO CONSELHO

Rol de membros
- No dia 12/07/2020 nasceu Beatriz Sandrini de Boer, filha de Flávio
Leandro e Elisa Sandrini de Boer.
- No dia 16/07/2020 nasceu Cecília Borg, filha de Cornélio Juan Borg
e Vivian Machado Borg.
- Faleceu no domingo dia 26/07/2020 o irmão Roelof Rabbers aos 90
anos de idade. Culto de sepultamento foi realizado no dia 27/07 às
16h. Salmo 146.5-6 - “Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó,
aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu,
da terra e do mar e de tudo que neles existe! O Senhor sempre cumpre
as suas promessas.”
Cultos presenciais
Ficamos felizes de anunciar que, conforme decreto municipal
357/2020 - art. 17, fica novamente autorizada a realização presencial
de cultos.
A princípio, a partir do domingo 26/07, os cultos seguem a seguinte
forma:
- para o culto matutino convidamos os membros de 4 bairros para
participarem presencialmente
- para o culto vespertino membros de todos os bairros são convidados
para participarem presencialmente.
- as transmissões dos cultos continuarão on-line ao vivo pelo canal
YouTube da igreja:
www.youtube.com/iercastrolanda
Obs.: Sujeito a mudanças, conforme decretos municipais; todos serão
avisados com antecedência nos grupos de WhatsApp.
Férias
Pr. Roberto Verburg estará de férias de 17 a 28 de agosto de 2020.
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Atividades
Domingo 9 de agosto reiniciaremos com as aulas da escola dominical
com as crianças dos 4 bairros convidados para o culto.
Os demais eventos continuarão na forma on-line e/ou presencial,
avisados dentro dos respectivos grupos de WhatsApp:
Momento de Oração; Roteiro para o Culto Doméstico; Catecismos;
Estudo de Heidelberg; Estudo Bíblico; Canções; Músicas; Poesias e
Orações.
Esperamos que todos possam se sentir alimentados espiritualmente
com este trabalho à distância, durante a pandemia do corona-vírus.
Cuidem-se todos!
Secretário Hermannus Morsink

CONTATOS
Pr. Roberto Verburg

99123-4513 / rcverburg@gmail.com

Pr. Flávio Américo

99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com

Ev. Ezequiel de Carvalho 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina Loman: 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Zelador Luiz do Prado:

99968-7727

DIAS DE DESCANSO
Segundas-feiras: Pr. Flávio e Ev. Ezequiel
Quartas-feiras:

Pr. Roberto
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Notícias do IRET
Instituto Reformado
de Educação Teológica
O IRET em Ação
A igreja é preciosa para o Senhor desde a sua origem. Isso porque ela é o
Seu povo escolhido. Desde o início quando Deus chamou o Seu povo para
Si, Ele vem se interagindo com ele se revelando, guiando, amando e
comissionando-o a desempenhar uma missão para a qual Deus havia
planejado desde a fundação do mundo. Essa missão é a Sua própria missão
chamada nos meios cristãos de Missio Dei.
Essa missão de Deus, de alcançar o mundo com a mensagem de salvação
a todos os povos foi confiada à Sua amada igreja. Deus primeiramente
enviou o Seu Filho para reconciliar-nos com Deus e ambos enviaram o
Espírito Santo (João 1:1-5, 14; 14:16) os quais, em conjunto enviam a igreja
como instrumento a cumprir essa tarefa que Ele iniciou. A tarefa de salvação,
de reconciliação dos povos consigo mesmo.
Deus ama tanto a Sua igreja – a Sua noiva, que confiou a ela essa missão
tão importante e gloriosa. Para executar esse trabalho de cuidar do rebanho
do Senhor e de alcançar outras pessoas fora do rebanho, Deus capacita-a com
o Espírito Santo, com os mais variados dons e proporciona meios para ela
crescer e avançar nessa nobre missão.
De uma maneira especial, Deus abençoa-nos, nesse momento, com o
IRET (Instituto Reformado de Educação Teológica) para nos ajudar e
prepara-nos para a execução de nosso chamado e missão. Essa missão não
foi confiada a uns poucos, mas à toda a igreja, que unida participa e trabalha
de todas as maneiras para que esses planos de Deus possam se cumprir.
Dessa forma os pais participam dessa missão instruindo, ensinando os seus
filhos as Sagradas Escrituras, os educadores instruem/formam os seus
alunos, os pastores laboram para a edificação de toda a igreja e todos juntos
procuram levar o Evangelho aos que ainda não ouviram a mensagem de
salvação. A função do IRET é capacitar-nos para que cada um possa
desempenhar a sua tarefa, nessa grande missão de espalhar as Boas novas até
os confins da terra.
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Damos graças a Deus pelo início e trabalho do IRET, que no dia 30 de
julho teve o privilégio de concluir o seu primeiro curso. Considerando as
nossas circunstâncias atuais, podemos dizer que o curso foi de sucesso. O
IRET conferiu mais de sessenta certificados a participantes não só membros
das IERs, mas também de várias igrejas espalhadas pelo Brasil. Que alegria
podermos juntos participar dessa missão de Deus! Louvamos a Deus pelas
IERBs e as parabenizamos por essa maravilhosa iniciativa de proporcionar
ensino à igreja do Senhor. Que possamos avançar com entusiasmo no
preparo e na expansão do Reino de Deus cumprindo assim a missão que Ele
nos entregou - a Sua amada igreja dizendo: “Ide por todo o mundo, e
proclamai o Evangelho a todos os povos!”
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FLORES NA IGREJA
Ago

02/08
09/08
16/08
23/08
30/08

Fam. Robie e Cristiane Los
Fam. Rodrigo e Amanda Marcondes
Fam. Rafael e Vivian Rabbers Marinho
Fam. Cássio e Alice Menarim
Fam. Denilson e Nelia Menarin

Set

06/09

Fam. Alexander e Patricia Mittelstedt

FELIZ ANIVERSÁRIO!
05/08
09/08
10/08
13/08
19/08
26/08
28/08

Luiza Cantele Borg
Luana Beatriz Rabbers Marcondes
Manuela Moreira Machado
Marianne Moreira de Boer
Sebastião Ribeiro Borg
Cecília Johanna Strijker
Karin Aafke Janzen

7
8
3
3
1
5
1

06/08
08/08
25/08
28/08

Sra. Gezina v/der Scheer Rabbers
Sr. Roelof Groenwold
Sra. Fokje Fokkema de Jager
Sr. Reinder M. Barkema

84
66
84
81

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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Igreja Evangélica Reformada
de Castrolanda

http://castrolanda.ierb.org.br/

www.youtube.com/iercastrolanda

www.instagram.com/iercastrolanda/

www.facebook.com/iercastrolanda

iercastrolanda@outlook.com

+55 (42) 99127-2016

+55 (42) 3234-1428
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