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O SENHOR DO TEMPO 

 
Quando caminhamos pelas veredas da ciência encontramos diversas 
teorias sobre o “tempo”, algumas em desenvolvimento, outras bem 
complexas, como a teoria da relatividade, considerada como uma quarta 
dimensão. Entretanto, por meio de uma concepção comum sobre o 
“tempo” pode-se chegar às estruturas básicas: presente, passado e futuro. 
As quais podem ser medidas em dias, meses, e anos... 
 
Os povos gregos antigos tinham duas palavras para o tempo:  
1) Chronos - tempo de natureza quantitativa (“o tempo dos seres 
humanos”), aquele que se pode medir, cronologicamente;  
2) Kairós - tempo de natureza qualitativa (o “tempo de Deus”), “o momento 
certo” ou “oportuno”. 
 
Imagine o SENHOR do tempo, atemporal, criador do tempo, presente 
fisicamente em nossa história cronológica, consciente de todos os fatos que 
acontecer-lhe-iam em uma quinta-feira de Páscoa, há muito tempo atrás. 
Ele sabia que seria traído, por judas, por Pedro, por seus discípulos, como 
foi destacado em conversa com eles durante a celebração da Páscoa do 
SENHOR (Êxodo 12:11). Ele sabia o que é sofrer... dores físicas, emocionais, 
relacionais e as que enfrentaria por meio de Sua terrível morte de cruz. Ele 
sabia do juízo imerecido colocado sobre Si por causa de nossos pecados. Ele 
sabia tudo! Ele sabe tudo (Onisciente)! 
 
Mesmo sabendo tudo sobre o futuro, sobre as grandes e terríveis “ondas” 
que se levantavam e golpeá-Lo-iam mortalmente, Ele assentou-se 
pacientemente, amorosamente, com os Seus discípulos, naquela quinta-
feira, compartilhando lições de servidão (lavando-lhes os pés), de 
humildade, anunciando a benção do perdão, da nova aliança...as quais nos  
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lembram que a vida abundante, e eterna, só será experimentada por meio 
dEle, pelo Seu sacrifício, como “cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo” (Jo 1.29). Ele revelou e revela a Sua compaixão para com a 
humanidade mesmo quando não compreendido.  
 
Será que agiríamos assim, no presente tempo, quando conscientes de um 
futuro com grandes perturbações, notícias más, dores, angústias e 
incertezas que nos avizinham? Que nos incomodam insistentemente 
tentando roubar-nos a paz e levar-nos à inquietação crescente?  
 
Ah, quando deparamo-nos pessoalmente com essas perturbações somos 
levados a dizer como o profeta: “Lembra-te da minha aflição e do meu 
pranto” (Jer 3:19), Senhor?  E ainda mais, por que “não admite a minha 
oração e o meu clamor”? (Jer 3:8). Por que Te silencias? A seguir somos 
encorajados e lembrados de que o “Senhor é bom para os que esperam por 
ele, para a alma que o busca... e que as Suas misericórdias não têm fim”. 
(v.22,25) 
 
O exemplo de Cristo ensina-nos a olhar pela fé, a ouvir mais uma vez a voz 
do próprio SENHOR do tempo dizendo: “SOSSEGAI”.  Acalma-te porque o 
tempo e os propósitos do Senhor são sempre perfeitos. “Há tempo para 
tudo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu:  ...tempo de curar...” 
Ec 3.1,3ª todo tipo de dor e sofrimento. O kairós, o tempo oportuno de Deus 
se manifesta na hora certa, revelando Graça, trazendo crescimento, 
anunciando o Seu incomensurável amor.  
 
Confiando os nossos cuidados ao Senhor do tempo, que age precisamente 
segundo a Sua Santa e Boa Vontade, podemos dizer com o Salmista (62:5): 
“Descanse somente em Deus, ó minha alma; espera silenciosa porque dele 
vem a minha esperança”. 
 

(Rev Esdras de Souza – Adaptado – Dra M de Oliveira) 
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CULTOS 
 
 

 

Cultos 
 

 

Dirigentes  
 

 

 

Ofertas  
 

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 

     

09/05 9h30 Pt. Francisco Higino P Evangelização 

 19h30 Pr. Roberto Verburg P  

     

13/05 19h30 Culto de Ascensão  Evangelização 

  Pr. Flávio Américo P  

     

16/05  Cultos com Santa Ceia  AASC: CACJ 

 9h30 Pr. Flávio Américo P CDC e PROSAR 

 19h30 Pr. Raul Sietsma H  

     

23/05 9h30 Culto de Pentecostes P IRET 

  Pra. Marilda de Oliveira   

 19h30 Pr. Roberto Verburg P  

     

30/05 9h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P Diaconia 

 19h30 Pr. Flávio Américo P  

     

06/06 9h30 Pr. Roberto Verburg P Evangelização 

 19h30 Pr. Flávio Américo P  

     

 
 

 



 

 

 

- 4 - 

DO CONSELHO 
 

Rol de membros 
- Nascimento: no dia 10 de abril nasceu Berenice Angel Marinho Rabbers, 
filha de Rafael Marinho e Vivian Rabbers. 
- Falecimento: no dia 14 de abril faleceu o irmão Marcos Antônio Moreira, 
oremos nesse momento de luto, para que o Espírito Santo, o Consolador, 
traga paz e alento a Natália Treur Moreira, aos filhos, netos e genro, bem 
como a todos os familiares e amigos do Marcos. "Disse-lhe Jesus: “Eu sou 
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e 
quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente" (João 11.25-26).  
- Transferência: Solicitada transferência pelo Hillebrand Roberto de Boer 
para a Igreja Evangélica Água da Vida.  
- Batizado: Domingo dia 25 de abril foi batizada a Nicole Groenwold filha de 
Reynold e Maysa Groenwold. 
- Profissão de Fé: A Joniely Socela fez a sua Pública Profissão de Fé no 
culto matutino de 25 de abril. 
 

O Curso de Noivos iniciou com 6 casais no mês de abril e os temas a 
serem tratados são: comunicação, conflito, comprometimento, conexo e 
aventura. 
 

Estudo Catecismo de Heidelberg reiniciou com todo animo no dia 27/04. 
 

Curso de Educação de Filhos à maneira de Deus 
O curso que conta com 6 casais, tem o objetivo de enriquecer a família com 
recursos para a educar seus filhos, proporcionando um estilo de vida que 
ajudará os pais a incutir, encorajar e perpetuar a transmissão de valores 
bíblicos de uma geração a outra.  
 

Comemoração da inauguração do templo 
Após 11 anos da chegada dos primeiros imigrantes a foi definido em 
assembleia a construção do novo templo, inaugurado em 21 de abril de 
1966 e estes 55 anos foi lembrado com painéis na entrada da igreja, 
projeção durante o culto de powerpoint com ata, convites, liturgia e fotos.  
 

Pr. Elbert Grosheide vai jubilar pelo tempo do seu trabalho no final de 
junho e a igreja de Eindhoven quer apresentar lembranças dos trabalhos 
realizados nas comunidades que esteve como Pastor, aqui na nossa 
comunidade permaneceu no período de 1992-1998. Caso queiram 
colaborar com fotos ou documentos que marcaram a presença do pastor 
na nossa comunidade, enviem para a Catharina: WhatsApp 99127-2016. 
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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. 
 
Aplicativo e Banco de Dados 
O Conselho da IERC contratou um novo banco de dados para nossa 
igreja, tendo em vista que o anterior está desatualizado. 
A empresa contratada chama-se Prover e tem sua sede em Curitiba. Ela 
atende cerca de 2.000 igrejas. O atual sistema de gestão de membresia e 
gestão financeira é moderno e oferece o que há de melhor para gestão de 
igrejas. 
Junto com a plataforma de dados, o sistema oferece um aplicativo para 
os membros da IERC (para aparelhos Android e iOS), que aumentará a 
interação entre instituição (Conselho, secretaria, departamentos, etc.) e os 
membros da igreja; e entre os próprios membros. O aplicativo terá a agenda 
de atividades da igreja, aniversariantes (do dia e do mês), agenda de 
contatos da igreja, boletins, avisos, inscrições em eventos, documentos da 
igreja, Bíblia, Hinário, Cantai, links para todas nossas redes sociais, canais 
seguros de ofertas para a igreja, acesso aos cultos on-line e muito mais. 
Em breve, a IERC informará/ensinará como baixar o aplicativo e como 
usá-lo. 
 
SPOTIFY 
A IERC agora tem um canal no Spotify. 
Nesse canal você encontrará podcasts (mensagens de áudio com 
devocionais, etc.) e playlists com músicas que a nossa igreja costuma 
cantar ou com sugestões de músicas para a IERC conhecer. 
Como diz o salmista: “Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu 
nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome 
para todo o sempre. Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado; a 
sua grandeza é insondável” (Salmo 145.1-3). 

https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh4SiCuLuc5

b6wtFQ 

Caso alguém tenha sugestões de músicas cristãs, pode nos enviar no 
WhatsApp da igreja 99127-2016. 

https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh4SiCuLuc5b6wtFQ
https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh4SiCuLuc5b6wtFQ
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A VELA PASCAL AD 2021 foi 
acessa no domingo de Páscoa 04 
de abril. A vela pascal (ou círio 
pascal) aponta para a luz de 
Cristo. Como muitos estão 
impedidos de vir para a igreja 
queremos dar atenção aos 
símbolos. Em especial 
destacamos a cruz, o pão e a 
mesa da Santa Ceia.  
Agradecemos a Aafke Rabbers e 
Annie Rabbers pela belíssima 
confecção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretário do Conselho – Hermannus Morsink 
 
 

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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FELIZ ANIVERSÁRIO!  
 

02/05 Lavínia Rabbers Fanha 9 
04/05 Valentina de Magalhães Fadel 9 
05/05 Lorena van Arragon Resende 2 
09/05 Monique Stefani Petter M. Klüber 7 
15/05 Francisco Ribeiro Borg 4 
16/05 Priscila Lais Groenwold 9 
25/05 Marcos Miguel Petter 5 
31/02 Juliê Silva Yamamura 10 

 
01/05 Sra. Adriana Z. v Muhlen de Carvalho 55 
04/05 Sra. Gea Rabbers Groenwold 65 
17/05 Sra. Mini A. J. Groenwold Kiers 74 
23/05 Sr. Jan. A. Rabbers 90 
30/05 Sr. Roelf A. J. Kassies 77 
31/05 Sr. Johannes W. Strijker 72 

 

            QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE, 

          TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA 

            E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA! 

 
 
 

FLORES NA IGREJA 
 

Maio  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  
 

Junho 06/06   Fam. Ronald e Henrieta Rabbers 
    13/06   Fam. Maykel e Denise Resende 
    20/06   Fam. Vitor F. e Henriette de Boer 
    27/06   Fam. Willem e Janneke v/d Riet 
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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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