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O túmulo vazio 
“...quando entraram, não acharam o corpo de Senhor Jesus  

e não sabiam o que pensar”  (Lucas 24.3) 
 

Nas últimas semanas meditamos sobre os momentos mais difíceis de Jesus: 
sua prisão, condenação e crucificação. Mas a história não termina com eles, 
antes segue com um acontecimento extraordinário: Jesus ressuscitou! O 
túmulo está vazio! 
 

Lucas nos relata que as mulheres ficaram perplexas, sem saber o que fazer 
diante do túmulo vazio. Esse comportamento continua prevalecendo 
também em nossa época, pois a mídia, o comércio e o povo em geral não 
sabem o que fazer com o túmulo vazio. Ele não gera vendas, nem lucros, 
não se presta para propaganda e não anima rodas de conversa! Ele não atrai 
olhares curiosos, não é colorido e nem doce e gorduroso.  
 

Por isso, entram em cena o coelho e os ovos de chocolate. Por mais que 
alguns procurem usar essa simbologia de maneira positiva, o fato é que o 
coelho e ovos roubam a cena e ofuscam o sentido cristão de Páscoa. Esses 
símbolos não apontam e não levam ninguém para Cristo. 
 

O túmulo vazio – a ressurreição de Jesus – continua causando perplexidade 
naqueles que não creem e naqueles que, sob a influência de um mundo que 
nega a existência e o agir de Deus, se rendem ao consumismo e a ideologias 
para preencher o vazio existente que os aflige sorrateiramente.  
 

Mas nós que cremos, e olhamos além do 
túmulo vazio, seguimos caminhando na 
companhia de Jesus, aquele que ressuscitou 
e vive! Que sua presença entre nós, vença 
nossa perplexidade e nos encha de paz, 
alegria e gratidão. E que Ele, dia após ida, 
renove em nós a fé, esperança e o amor.  
 

Orando em Família – Oziel Gustavo Marian 
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CULTOS 
 

 

Cultos 
 

 

Dirigentes  
 

 

 

Ofertas  
 

11/04 9h30 Pr. Flávio Américo P Hospital 

 19h30 Pr. Roberto Verburg P Cruz Vermelha 

     

18/04 9h30 Pr. Flávio Américo P AASC: CACJ 

 19h30 Pr. Roberto Verburg H CDC e PROSAR 

     

25/04 9h30 Pr. Roberto Verburg P Diaconia 

 19h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

01/05 10h Culto Ação de Graças  CACJ Jardim 

  Pr. Flávio Américo P/h Colonial 

  Participação Centro 2   

     

02/05 9h30 Pr. Roberto Verburg P CACJ Jardim 
 19h30 Pr. Flávio Américo P Colonial 

     

 
 

DO CONSELHO 

 
Rol de membros 

- Recebemos carta de transferência da Igreja Luterana de Toledo-Pr 
da Sra. Ilma Blume von Mühlen no dia 8 de março de 2021. 
- Solicitada a transferência para a IER Arapoti da Sra. Carolina Vitoria 
Rabbers Salomons.  
- Falecimento da Sra. Ilma Blume von Mühlen no dia 22 de março de 
2021. “Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais 

morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram.  

Aquele que estava sentado no trono disse:  — Agora faço novas todas as 

coisas!  E também me disse:  — Escreva isto, pois estas palavras são 

verdadeiras e merecem confiança.”  (Apocalipse 21.4-5) 
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Iniciamos o mês de março com restrição aos cultos presencias e depois 
pudemos assistir os cultos presenciais, mas tivemos que pedir às 
pessoas com +60 e grupos de risco para assistirem os cultos em casa, 
por meio dos canais de comunicação. Nestas condições também 
celebramos a Santa Ceia na noite da Quinta-feira Santa. 
Comemoramos o Culto da Missão no qual a evangelista Cleusa relatou 
sobre o projeto Eldorado em Carambeí. 
 

A Assembleia Geral Ordinária da Igreja foi realizada de forma virtual no dia 
25 de março com o relatório da gestão do conselho e a prestação das contas 
e apresentação do orçamento do ano em curso. 
 

Para Domingo de Ramos foi sugerido em colocar um ramo no 
portão ou porta ou ainda na frente da casa, sinalizando o amor de 
Jesus por nós e pelo nosso próximo. Estamos isolados, mas unidos 
como Igreja de Cristo. 
 

O Conselho avalia fazer uso de outra versão da Bíblia no púlpito, diferente 
da atualmente utilizada NTLH.  
Para isso o Conselho sugere aos membros avaliar a Nova Versão 
Internacional (NVI) e a Nova Almeida Atualizada (NAA).  
O Conselho gostaria de receber manifestações dos membros a respeito 
sobre a preferência entre as duas sugestões (NVI e NAA) e o porquê da sua 
escolha em um breve relato, que poderão ser encaminhados pelo 
WhatsApp da secretaria da IERC (42) 9127-2016 ou do secretário (41) 9956-
5688. 
 

Ofertas  
 

Sua oferta pode ser depositada na seguinte conta da IER Castrolanda:  
 Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3 

CNPJ 76.111.640/0001-30 
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O Conselho da IER Castrolanda recebeu na semana passada um convite do 
Hospital Cruz Vermelha para participar de uma reunião junto com outras igrejas 
cristãs do município. 
 

Lá nos foi contada a história da Cruz Vermelha, ela surgiu socorrendo soldados 
feridos pela guerra, acolhendo pessoas dos dois lados do front num mesmo 
ambiente.  
Atualmente ela continua seu trabalho humanitário, tratando das pessoas 
independente de qual lado ideológico, político ou religioso elas estão.  
 

Como todo hospital, ele necessita de apoio, principalmente nos momentos de crise 
e hoje, nós estamos em guerra contra o vírus! 
 

O Hospital Cruz Vermelha já está recebendo apoio estrutural e financeiro da 
Prefeitura, também da Assembleia Legislativa, cooperativas e empresas locais, 
porém estes auxílios nem sempre são suficientes para equilibrar o déficit gerado 
pelo baixo valor que é repassado pelo SUS. 
Mas o principal motivo do hospital ter chamado auxílio das igrejas é para que elas 
ajudem em outras áreas, ou seja, funcional, motivacional e espiritual. 
 

Criamos o grupo Amigos do Hospital Cruz Vermelha. 
Pretendemos dar auxílio humanitário!  
 

    Na área funcional - aquisição de alimentos para a cozinha do hospital, 

equipamentos de proteção individual, materiais para a reativação do poço artesiano 
e verba pra consertar 3 máquinas de respiração. 

    Na área motivacional - trabalho de capelania no hospital, visando levantar o 

ânimo dos colaboradores e dos pacientes e buscar alegrar o ambiente do hospital, 
com frases, desenhos, objetos etc. 

    E finalmente buscar o auxílio espiritual do alto, do Deus criador, através da 

oração, junto daqueles que assim o desejarem no hospital, ou ainda aqui nas 
comunidades intercedendo por tantas famílias que estão sofrendo com os efeitos 
desta pandemia. 
 

      Todos que se sentirem chamados para ajudar de alguma forma, podem entrar 

em contato com presbítero Richard Borg (42) 98837-6910. Toda ajuda é bem-vinda! 
 

      Na última reunião do Conselho foi decidido que as ofertas do próximo domingo 

11/04 e durante a semana serão destinadas para o Hospital Cruz Vermelha. 

 
Secretário do Conselho – Hermannus Morsink 
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       Páscoa 2021 
 

       Hoje é Páscoa 

       festa em honra do Senhor Ressurreto 

       apesar de um ano de pandemia 

       apesar de anos de esforços e tristezas 

       apesar de séculos de fraqueza e discriminação 
 

       Também hoje é Páscoa 

       festa em honra do Senhor Ressurreto 

       apesar de um ano cheio de medo e solidão 

       apesar de anos de miséria e dores 

       apesar de séculos de pecados e ausência de paz 
 

       Mas hoje é Páscoa 

       festa em honra do Senhor Ressurreto 

       graças a Ele tem ainda amor 

       graças a Ele tem ainda fé 

       graças a Ele tem ainda esperança 
 

       Graças a Ele tem Páscoa! 
 

       Aleluia 

 
       DASV 
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FELIZ ANIVERSÁRIO!  

05/04 Carolina de Jager Camargo 5 
09/04 Lucas Albert Wolters 3 
11/04 Maria Fernanda Groenwold 4 
12/04 Luiz Guilherme te Vaarwerk 2 
15/04 Laura Baldissera Bouwman 5 
16/04 Daniel Mateus de Farias 5 
19/04 Arthur Silva Janssen 6 
23/04 Melissa Terezinha Petter 7 
26/04 Antelo Sawatzky Petter 3 
   
04/04 Sra. Geesje Noordegraaf Loman 81 
07/04 Sr. Jan Jitze Salomons 71 
20/04 Sra. Janny Strijker de Jager 81 
20/04 Sra. Geke W. Kiers Kassies 79 
24/04 Sr. Reinder Jacob Fokkema 76 
27/04 Sra. Ina J. Nienhuys-Vis 66 

 

            QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE, 

          TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA 

            E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA! 

 
 
 

FLORES NA IGREJA 
 

Abr.  11/04   Sra. Luciane Rabbers 
18/04   Fam. Fabrício e Ana Luíza Rabbers 
25/04   Fam. Lucas e Tania Rabbers 
 

Mai.  01/05   Bairro Centro 2 
    02/05   Fam. Lucas e Karine Rabbers 
    09/05   Fam. Renée e Rose Rabbers  
    13/05   Fam. Rafael e Elisandra Rabbers 
    16/05   Sra. Aafke Rabbers 
    23/05   Sra. Margje Rabbers 
    30/05   Fam. Hermann e Letícia Rabbers 
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GABINETE PASTORAL  
 

 

Pr. Roberto Verburg      TERÇA-FEIRA, das 14h às 17h30 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho    QUARTA-FEIRA, das 14h às 17h30 
 

Pr. Flávio Américo      SEXTA-FEIRA, das 13h às 16h 
 

Obs. Caso não possa ir à casa do pastor/evangelista ou não possa 
nesse horário, acerte diretamente com quem você quer conversar, o 
local e horário mais apropriados. 

 
 
 

DIAS DE DESCANSO 
 

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

 
 
 

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 
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