Setembro – 2020

A igreja, a educação e evangelização
Nos dias de hoje há grande debate sobre a responsabilidade da
educação cristã das crianças e dos jovens. Vários educadores e religiosos
afirmam categoricamente que a responsabilidade de ensino religioso dos
filhos jaz absolutamente com os pais cuja responsabilidade é intransferível.
Por outro lado, e talvez mais acentuadamente na prática, há a opinião de
que a educação cristã ou bíblica jaz com a igreja, ou talvez escola, uma vez
que os seus líderes são preparados para direcionar o povo de Deus nesses
assuntos.
As Escrituras, desde os primórdios, atribuem aos pais a educação
religiosa dos seus filhos (Dt. 6). Eles deveriam ensinar a Palavra de Deus
aos filhos de tal maneira que ficasse gravada em suas memórias. Contudo,
o ensino só seria completo quando a pessoa praticasse (guardasse) o que
havia aprendido (Dt.29:29). Dessa forma o caráter, a ética e os princípios
de vida do povo iam sendo formados de acordo com os ensinamentos de
Deus.
Além da formação oferecida no lar, os filhos, recebiam o ensino teológico
(a Lei) através dos sacerdotes. De maneira formal as instituições de ensino
em Israel eram basicamente o templo, as escolas das sinagogas e dos
profetas (Ml.2:7; Os. 4:7). Nas sinagogas e no templo o ensino religioso era
aprofundado e o cumprimento da Lei levado a sério confrontando os
indivíduos quando a transgredia. A contribuição educacional dos profetas
também era marcante. O profeta era figura central na educação nacional,
por causa de suas constantes exortações e recordações concernentes aos
propósitos e vontade de Deus para com a nação israelita e a necessidade
de viver uma vida correta. Dessa forma, o ensino bíblico teórico e prático,
no lar e na escola, formava o todo da educação israelita preparando os
filhos para serem luz na sociedade entre as nações onde viviam.
Os cristãos primitivos herdaram dos seus antepassados a tradição do
ensino das Leis divinas para as comunidades da época. Pode-se observar
na prática apostólica a forte ênfase no ensino, um aspecto fundamental na
formação de novos cristãos neste período da igreja. Os discípulos de Cristo
receberam a missão de “fazer discípulos de todas as nações” (Mt 28.19), o

que quer dizer - ensino. O apóstolo Paulo, como educador cristão, com seu
propósito de ensinar aos povos a doutrina de Cristo é um exemplo por
excelência de visão e obediência a esse mandato do Senhor.
Com o passar dos anos, a educação religiosa/cristã foi sendo suplantada
por outras filosofias e ensinos que penetravam as escolas e universidades
e ofuscada na sociedade devido o silêncio e omissão da igreja.
Com a Reforma protestante houve uma revolução de pensamento
devido a redescoberta e o estudo das Escrituras; a igreja foi então
despertada para a sua missão de ensino genuíno transformador. João
Calvino, grande teólogo e educador, captou o mandato do Senhor sobre o
ensinar e fazer discípulos. Assim, promoveu uma educação nas escolas
primárias e secundárias centralizada nas Escrituras, ao alcance de todos,
ricos e pobres, meninos e meninas, com o objetivo de reformar a sociedade
totalmente desnorteada e perdida. Ele entendeu que somente o Evangelho
de Jesus Cristo restaura e molda as crianças e jovens para assim reformar
ou transformar a sociedade; e que a educação é a melhor maneira de
evangelizar um povo. As crianças deveriam ser instruídas na religião cristã,
ensinadas de tal forma que seriam capazes de debater biblicamente sobre
a fé e temas atuais. A religião deve ser inteligente, intelectual e emocional.
A ignorância é a maior inimiga da religião, pois é a própria mãe das
heresias. Uma mente ignorante é um campo fértil para semeadura de toda
e qualquer ideologia e ensino errôneo.
Com grande dificuldade, coragem e zelo, Calvino abriu escolas
teológicas para treinar os jovens, não apenas para serem pastores ou
pregadores da Palavra, mas também educadores, médicos, advogados etc.
para infiltrarem todos os níveis da sociedade transformando-a com a
Palavra de Deus em suas mais variadas funções. Essas escolas,
universidade e os seus muitos escritos foram um rico legado para a Europa
e o mundo.
Vivendo em tempos desafiadores e sociedade destituída de valores, ética,
princípios, conhecimento e fé, a igreja tem uma responsabilidade e uma
oportunidade singular. Muitas famílias cristãs e religiosas encontram-se
confusas e incapazes de ensinar as verdades santas aos seus filhos,
porque elas mesmas não as conhecem. Assim, os seus filhos vão se
adentrando o mundo universitário secular e as suas mentes vão sendo
formadas por uma doutrinação muitas vezes até perniciosa, destruidora da
fé e valores. Dessa forma a sociedade vai se formando... uma sociedade
secular inevitavelmente promoverá o conhecimento de acordo com a sua
compreensão atual daquilo que seu povo precisa para ter sucesso... Uma
educação secular bem-sucedida produzirá uma geração com uma
cosmovisão secular.
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Uma sociedade cristã se esforça para viver de acordo com a sua
compreensão daquilo que Deus requer. A sua definição de sucesso está
principalmente relacionada a quão longe ela é capaz de viver de acordo
com esses altos padrões. A sua ideia de uma educação de sucesso será
aquela que produzirá jovens com uma cosmovisão cristã.
A igreja do Senhor tem uma missão no mundo, de evangelizá-lo, de
ensinar as Escrituras e transformá-lo para Cristo, no poder do Espírito
Santo. A educação, o ensino teológico é o método mais eficaz de infiltrar a
sociedade e reformá-la. Observamos, cada dia, a força que a educação
exerce na moldagem da mente dos nossos filhos. Muitos pais choram e
lamentam ao ponto de dizerem que perderam os seus filhos nas
universidades e colégios. O que a igreja está fazendo para mudar essa
situação?
Como igreja missional, precisamos tomar uma iniciativa inteligente, ativa
e corajosa e avançar começando de dentro para fora. Devemos olhar para
o exemplo dos nossos antepassados, para as ordenanças do Senhor nas
Escrituras e abrir boas escolas teológicas capazes de treinar homens e
mulheres de fé para serem pregadores, missionários e educadores hábeis,
para infiltrar e transformar a sociedade. Jovens graduados em tais escolas
poderão ser enviados para escolas primárias e secundárias para ensinar a
Palavra de Deus seriamente juntamente com outras disciplinas,
enfatizando a centralidade de Cristo em todo ensino. Poderão ensinar as
nossas crianças e jovens o caminho do Senhor para que possam saber
viver num mundo secular com confiança; poderão ser professores de
universidades, políticos, escritores e tomadores de decisão
desempenhando as suas funções civis com a maior eficácia possível
exaltando e glorificando a Deus no mundo e transformando-o.
As escolas evangélicas têm uma missão específica de ensino. A igreja
deve investir em mais escolas cristãs e elaborar o seu currículo de tal forma
que o ministério da Palavra seja primariamente enfatizado, levando as
crianças e jovens a conhecerem as Escrituras e aplicá-las em suas vidas
cotidianas. Os seus professores, trabalhadores e diretores devem ser
treinados teologicamente, junto com as suas variadas disciplinas, para que
possam ser capazes de ensinar holisticamente e com impacto. O ensino
cristão é uma ordem bíblica à qual nenhum cristão deveria fugir (Dt 6:6-9).
Todo ensino deve ser ministrado com compromisso e fé, na certeza de que
Deus é o melhor professor que ministra por intermédio da Sua Palavra. A
Educação Cristã deve fornecer um pacote completo para toda a pessoa e
levar ao sucesso acadêmico, espiritual, físico, emocional, social e até
mesmo econômico. Deve resultar em pessoas capazes de contribuir em
obras de serviço à igreja e ao mundo. Elas devem ser capazes de pregar o
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evangelho e ocupar o seu lugar na igreja e na vida civil. A igreja deve
produzir líderes totalmente formados, pessoas que possam pensar original
e criativamente e serem capazes de defender o reino de Deus em um
mundo corrompido.
Educadores cristãos bem preparados evangelizarão o mundo ao redor
e transmitirão aos seus alunos conhecimento que reformam o seu caráter
e apresentam-lhes a chave de uma vida vitoriosa e transformada. Assim
eles poderão ter meios imprescindíveis para atingir o mais alto propósito da
existência humana: a glória de Deus.
Drª Marilda de Oliveira
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DO CONSELHO

Neste mês tivemos o privilégio em celebrar a Santa Ceia, foi gratificante
poder estar em comunhão como igreja de Cristo.
Em breve esperamos poder ministrar o batismo a crianças da
comunidade.
Rol de Membros
Nasceu dia 10/08/2020 a Lívia Cantele Borg, filha de Pablo Bruno Borg e
Valquíria Cristina Cantele Borg
Falecimento da irmã Jonice Napoli Kiers no dia 6 de agosto de 2020.
Evangelização
O mês de setembro como tradicionalmente é conhecido o mês da
Missão nas nossas igrejas, teremos coleta especial destinados aos
campos missionários que, será realizado no domingo 20 de setembro e
durante a semana.
Indicação de novos membros para o Conselho
Pedimos aos membros se prepararem para indicação de novos membros
ao Conselho da igreja nos dias 20 e 27 de setembro somente nos cultos
matutinos. Terminam o período os presbíteros (as): Douwe Jantinus
Groenwold, Jan Ate de Jager, Eltje Jan Loman Filho, Marina Rian Barkema
van der Vinne e o diácono Arjan Egbert Noordegraaf. Lembramos que
não podem ser indicados a candidatos os familiares diretos dos
conselheiros bem como os conselheiros que deixaram o conselho no ano
passado que são: Roberto Meindert Borg, Doroti Santos Petter, Rolinda
Carolien Salomons e Pablo Bruno Borg.
Secretário Hermannus Morsink
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COMUNIDADE
Agradecimento
“... não há nada que possa nos separar do amor de Deus, ...”
Rom 8:39b

Nossos agradecimentos a todos que de alguma forma participaram da
despedida do meu esposo, nosso pai, sogro, opa e opaopa, seja de
modo digital, de corpo presente ou em pensamentos. Este apoio foi
muito especial para nós.
Família Gezina v/d Scheer Rabbers

Testemunho de um casal do Curso de Noivos
Olá! Tivemos a alegria em participar do curso de casais com o Pastor
Roberto e Aricha. Nossa caminhada junto começou há 12 anos atrás,
ainda quando jovens, passamos muitas fases e descobertas até que
decidimos eternizar nosso laço de amor perante Deus com o nosso
casamento, um dia especial. Mas com toda certeza a convivência mesmo
após anos juntos se torna algo desafiador o que nos traz constantes
adaptações e crescimentos. O curso nos ajudou a enxergar detalhes que
fazem a total diferença no nosso dia a dia, a pensar como nosso parceiro
e a solucionar nossos problemas numa tríade sendo Deus nosso alicerce.
Só temos pontos positivos, aliás todos os mimos que recebemos da Annie.
Cada semana do curso, mesmo que on-line, nos fez sentir acolhidos.
Acredito que ter um momento em casal mesmo com a presença dos filhos
mostra a importância que temos um ao outro, e como devemos fortalecer
isso perante Deus todos os dias, rotineiramente e não apenas no dia do
sim no altar. Agradecemos a todos com muito carinho por toda dedicação.
Obrigado, Reynold e Maysa.
Relatório EBQ
Sentimos muita alegria de podermos realizar uma EBF, mesmo que
diferente, desta vez chamada de EBQ, Escola Bíblica de Quarentena.
Crianças da Escola Dominical, Escola Relindis Capilé e Escola Evangélica
participaram das atividades especiais em quatro sextas-feiras seguidas
de agosto, quando vídeos e atividades foram enviados às crianças.
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Antes disso preparamos 360 kits com atividades e surpresas para as
crianças. Entregamos em sistema de drive-thru na frente da igreja, o que
foi pouco procurado, e seguimos com a entrega em outro ponto e nas
próprias escolas.
O missionário Hudson Zanoni preparou vídeos com a mensagem sobre a
Senha do Coração, Jesus, onde seus filhos também colaboraram de
forma muito bacana sobre a importância de seguir o manual, a Bíblia, e
ser missionariozinho. Nossas crianças puderam se divertir em casa, como
o Palhaço Adalberto, personagem dos vídeos, e montar seu marcapáginas.
O Ensino Religioso nas duas escolas é dado pela professora Anna Lucia
Treur. Ela relata que teve respostas muito legais tanto dos pais quanto
dos alunos. Percebeu inclusive que não apenas as crianças participaram,
mas a família toda se envolveu. As crianças cantaram músicas e
participaram ativamente das atividades o que trouxe uma enorme
satisfação pelo trabalho realizado.
O Departamento de Evangelização divulgará algumas fotos e áudios de
depoimentos das crianças, pois foi muito gratificante ver e ouvir o
retorno deles.
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FLORES NA IGREJA
Set

06/09
13/09
20/09
27/09
Out. 04/10
11/10
18/10
25/10

Fam. Alexander e Patricia Mittelstedt
Fam. Cleverson e Daniela Mocroski
Fam. Marcos e Nathalia Moreira
Sra. Jantje Morsink
Fam. Geraldo e Henriette Morsink
Fam. Hermannus e Ana Morsink
Marijke Morsink
Fam. Nicolaas e Ina Nienhuys
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FELIZ ANIVERSÁRIO!
03/09
09/09
12/09
13/09
16/09
17/09
20/09
27/09
27/09

Thomas Swart Bosmuller
Bianca Carvalho Petter
Albert Reinder Barkema Neto
Clara Emilia Strijker
Maria Luiza Rabbers Smilewski
Romero Noordegraaf Hey
João Vitor Rabbers Smilewski
Matteo Quirrenbach Boer
Samuel Quirrenbach Boer

10
7
3
3
2
9
4
3
3

03/09
12/09
14/09
17/09
17/09
17/09
20/09
28/09

Sra. Trijntje Kiers Salomons
Sra. Emilia Kugler Strijker
Sr. Teunis J. Groenwold
Sra. Aafke Strijker Rabbers
Sr. Johan C. Kiers
Sra. Wieneke Groenveld Salomons
Sr. Jan Noordegraaf
Sra. Catrien H. Borg Noordegraaf

81
65
72
83
71
69
75
73

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
Pr. Flávio Américo
Ev. Ezequiel de Carvalho
Secr. Catharina Loman:
Zelador Luiz do Prado:

99123-4513 / rcverburg@gmail.com
99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com
99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
99968-7727

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