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A missão de Deus em Cristo é nos justificar 
 

Romanos 5.1-6 NAA – “1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com 
Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo 2. qual obtivemos 
também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes; e nos 
gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas 
também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz 
perseverança, 4. a perseverança produz experiência e a experiência produz 
esperança. 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o 
amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos 
foi dado. 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu 
tempo pelos ímpios.” 
 

Justificação é produzida por Deus em nós através da fé em Cristo 
Jesus, que produz paz e esperança para enfrentarmos as dificuldades da 
vida, pois neste mundo temos tribulações que podem nos levar a 
perseverança, a qual nos conduz a conhecer melhor a Cristo, o nosso 
Salvador. Então, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus a reconhecer 
que Ele está preocupado comigo e com você, nos mostrando o grande 
amor que tem por nós, - “porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, 
morreu a seu tempo pelos ímpios” - ou seja, por mim e por você, nos 
convencendo do nosso pecado. 

 

Nem você, nem eu, podemos fazer os pecadores se arrependerem 
e crerem em Cristo somente por nossas palavras, mas Deus opera no 
coração dos homens a fé e o arrependimento por meio do seu Santo 
Espírito, assim produz justificação em nós. Existe um objetivo nisso tudo, 
que nós, por meio até mesmo de muito sofrimento, testemunhemos que 
Cristo é o Senhor. 

 

Os discípulos que andaram com Jesus não tiveram uma vida fácil 
depois que Jesus voltou ao céu, mas justificados e cheio do Espírito Santo 
dispuseram a própria vida em serviço do seu salvador Jesus Cristo. Servir 
a Cristo para eles era motivo de grande satisfação, custou-lhes a sua 
liberdade e até mesmo sua própria vida. Mateus foi morto a espada, Tadeu 



 

 

 

- 2 - 

foi morto a flechada, e Simão o Zelote foi crucificado. Tomé foi morto por 
uma lança, Tiago filho de Alfeu crucificado, Felipe, crucificado, Bartolomeu, 
crucificado, Tiago filho de Zebedeu foi morto a espada, André foi 
crucificado, Pedro crucificado (segundo a tradição de cabeça para baixo em 
uma fogueira), João filho de Zebedeu foi preso e levado a Ilha de Patmos 
onde morreu naturalmente, mas exilado. Foi o próprio Deus que os 
conduziu a ter esperança em Cristo e na vida eterna. 

 

A pergunta feita a nós neste momento é: O que tem custado para 
cada um de nós servir a Cristo e ter uma vida de santidade? Será que as 
pessoas a nossa volta reconhecem que vivemos justificados a serviço da 
missão para Deus?   

Ev. Ezequiel de Carvalho 
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Ofertas  
 

04/10 9h30 Pr. Flávio Américo P Evangelização 

 19h30 Pr. Roberto Verburg P  

     

11/10 9h30 Pr. Flávio Américo P IRET 

 19h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

18/10 9h30 Culto de Instalação da   

  Dra Marilda de Oliveira   

  Pr. Roberto Verburg P Evangelização 

 19h30 Pr. Roberto Verburg H  

     

25/10 9h30 Pr. Roberto Verburg P IRET 

 19h30 Pr. Flávio Américo P  

     

01/11  Pr. Flávio Américo P Evangelização 

  Dra Marilda de Oliveira P  

     
 

07/10        20h       Preparo para Estudo Bíblico com Pr. Flávio 
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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 

 
 

DO CONSELHO 
 

O mês de setembro é lembrado como o mês da missão nas IER´s assim 
tivemos os cultos dedicados as missões do Sínodo, quando normalmente 
temos a troca de púlpito e explanações sobre um campo missionário, 
porém o momento inspira cuidados e não houve a troca de púlpito. 
No primeiro domingo de setembro foi ministrado o batismo a duas 
crianças da comunidade a Luiza Fittkau Bouwman e Cecília Borg. 
Ouvimos sobre Lídia, (Atos 16 :14-15) onde lemos que Deus abre o 
coração de Lídia, assim Deus quer abrir também o nosso coração para o 
evangelho.  
No domingo seguinte ouvimos sobre o evangelho de Cristo da 
importância de orarmos por mais trabalhadores, (João 4:35) -Vocês 
costumem dizer: “Daqui a quatro meses teremos a colheita”. Mas olhem 
e vejam bem os campos: o que foi plantado já está maduro e pronto para 
a colheita. - É um exercício para ver que os campos estão brancos e 
prontos para serem colhidos. 
Domingo 20 de setembro meditamos sobre aquela bonita história de 
Jonas, que tenta fugir da presença de Deus, mas não consegue fugir da 
presença de Deus. Assim vai a Nínive e anuncia (Jonas 3:4b-5a) -Dentro 
de quarenta dias, Nínive será destruída! -  Então os moradores de Nínive 
creram em Deus. Desta forma Jonas percebe como a graça de Deus 
trabalha na vida dos outros, mas o que é mais importante, ele percebe 
como a graça de Deus trabalha no coração das pessoas. 
No último domingo não foi diferente, nós somos alvos e chamados para 
sermos discípulos, testemunho e cartas vivas, que bonito isso quando a 
se fala de missão. Ao falarmos de missão a gente fala primeiro de nós 



 

 

 

- 4 - 

mesmos, nós somos alvos da missão de Deus de graça. Tito 2:11 Pois 
Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. 
Outras mensagens e palestras recomendadas pelo Deptº da Missão do 
Sínodo podem ser acompanhadas e vistas.  
A Missão - Mateus 28, com o Pr. Evandro Lucchini - 
https://youtu.be/3j020Hd7AaI  
A Mensagem Missionária com o Pr. Aldrin Jensen - 
https://youtu.be/tOmemD97Y_0 
 

Rol de membros   
Batismo: domingo 6 de setembro foram batizadas a Luiza Fittkau 
Bouwman, filha de Rafael Hendrik Bouwman e Kelly Fittkau Bouwman e 
a Cecília Borg filha de Cornélio Juan Borg e Vivian Machado Borg. 
 

Secretário Hermannus Morsink 
 

 
 

 
DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA 2020 

 
 

O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é um movimento nacional 

de oração em favor dos cristãos perseguidos idealizado pelo Irmão André, 

fundador da Portas Abertas. O DIP é realizado uma vez por ano. 

A data varia de ano a ano, pois acontece no domingo depois do 

Pentecostes. Isso porque Atos 4 marca o início da perseguição aos 

cristãos logo após a descida do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e 

João. Simbolicamente, então, afirma-se que esse foi o ‘início’ da Igreja 

Perseguida. 

Excepcionalmente este ano, devido a pandemia da COVID-19, a data 

foi alterada de 07/06 para 13/09. 

Durante o culto matutino do domingo 13 de setembro, a IER 

Castrolanda se uniu a mais de 10 mil igrejas em todo o Brasil para orar 

e conhecer mais da realidade dos cristãos ex-muçulmanos, que 

representam a maior parcela dos cristãos perseguidos em todo o mundo. 

Todo muçulmano convertido a Jesus paga um preço muito alto. O 

islamismo é mais do que uma religião, é uma identidade cultural de pai 

https://youtu.be/3j020Hd7AaI
https://youtu.be/tOmemD97Y_0
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para filho. Romper esta herança é um ato de extrema coragem. Dos mais 

de 260 milhões de cristãos perseguidos - 1 em cada 8 cristãos!! - a grande 

maioria é formada por cristãos que se converteram do islamismo. Dos 50 

países da lista Mundial de Perseguição 2020, 41 têm a opressão islâmica 

como tipo de perseguição. 

Agradecemos a Bianca, o Eric e a Janine pela participação neste culto. 
 

Na Escola Dominical (ED) foi utilizado um material especialmente 

preparado para as crianças pela Missão Portas Abertas, contando a 

história de Maizah, uma menina muçulmana que conheceu Jesus. 

Esperamos que as crianças tenham aprendido que a luz de Jesus pode 

alcançar os lugares mais distantes e escuros e que Jesus é o único caminho 

que leva a Deus. Este material também foi enviado nos grupos de 

WhatsApp da ED.  
 

Além da nossa oração, nossos irmãos precisam de ajuda prática.  

As ofertas depositadas na caixa no hall de entrada da igreja e na latinha 

na entrada do Shalom pelas crianças da Escola Dominical nos domingos 

13 e 20/09 somaram R$ 2.483,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e três 

reais) e foram enviadas para a Missão Portas Abertas para apoiar projetos 

que ajudam cristãos perseguidos. 
 

Caso você ainda não tenha ofertado e deseja doar e/ou conhecer mais 

sobre a Missão Portas Abertas, acesse o site: www.portasabertas.org.br 

Por meio da nossa doação, os cristãos ex-muçulmanos recebem 

discipulado e apoio para permanecerem firmes na nova fé em Cristo. 
DEC – Departamento de Educação Cristã 
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FLORES NA IGREJA 
 

Out.  04/10  Fam. Geraldo e Henriette Morsink 
   11/10  Fam. Hermannus e Ana Morsink 
   18/10  Marijke Morsink 
   25/10  Fam. Nicolaas e Ina Nienhuys 
 

Nov. 01/11  Fam. Jan e Catrien Noordegraaf 
  08/11  Fam. Arjan e Debora Noordegraaf 
  15/11  Fam. Marco e Annamaria Noordegraaf 
  22/11  Fam. Regine Noordegraaf 

 
 
 
 

           FELIZ ANIVERSÁRIO! 
 

06/10 Anthony Willy Strijker Fraga 5 
10/10 Gustavo van Arragon Resende 4 

15/10 Gustavo salomons 9 

18/10 Milena Bianca de Farias 10 
23/10 Lucas Gerrit van Arragon 2 

27/10 Eloá Emanuelle Dijkstra 7 
 

03/10 Sr. Berend Jan Bouwman 83 

08/10 Sra. Jentje Petter 65 

09/10 Sra. Cornelia A. van Lohuizen van Santen 80 
11/10 Sr. Jan Deen 79 
13/10 Sr. Bauke Jeninga 71 
15/10 Sra. Joana H. van Arragon 70 
18/10 Sra. Jenneken Morsink Greidanus 80 
19/10 Sr. Jan Haasjes 69 
26/10 Sra. Angela M. Verschoor Borg 65 
27/10 Sra. Menna C. de Jager Borg 71 

 

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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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 
 

 
DIAS DE DESCANSO 
 

Segundas-feiras:  Pr. Flávio e Ev. Ezequiel 
 

Quartas-feiras:    Pr. Roberto 
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