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Deus é a fonte da minha plena alegria 
 

“Então irei ao altar de Deus, a Deus,  
a fonte da minha plena alegria.  

Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus!” Salmos 
43.4 

 
O autor do Salmo 43 está passando por um período de grande tristeza. 
Agoniado, o Salmista suplica a Deus que lhe ajude em meio à opressão dos 
ímpios, à rejeição do próprio Deus e ao sentimento de profunda 
perturbação. Das profundezas ele clama e ora ao SENHOR: “Envia a tua luz 
e a tua verdade; elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar 
onde habitas. Então irei ao altar de Deus...” Ele deseja ir ao monte da 
comunhão e entrar no santuário de Deus, onde se encontra o altar. O altar 
de Deus, onde somos reconciliados e quebrantados. Para ali encontrar a 
fonte da nossa plena alegria.  
 
Que profundo conhecimento de Deus! Mesmo em meio a tantas angústias, 
o salmista crê que Deus lhe quer dar alegria. Deus é alegria. Isso fica claro 
no relato da criação. No sétimo dia Deus viu tudo o que havia feito, e tudo 
havia ficado muito bom. Por isso Ele descansou no sétimo dia. Isso quer 
dizer que Deus se alegrou sobre tudo o que Ele tinha criado. De igual forma, 
Deus se alegra na cruz e na ressureição de Jesus Cristo. A ressureição é uma 
ação na qual Deus descansa (ou, se alegra) com a consumação da obra da 
reconciliação, por meio do sacrifício de Jesus. Deus se alegra com tudo 
aquilo que Ele criou, reconciliou e salvou. No futuro, com a vinda definitiva 
do seu Reino, essa sua alegria será plena.  
 
É da maior importância termos essa mesma convicção na nossa vida. 
Mesmo em meio às dificuldades e à escuridão, nós podemos buscar a Deus. 
Para encontrar nEle não uma atitude de resignação, uma conformação com 
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a dura realidade da vida, mas a plena alegria. A resignação não tem nada a 
ver com um conhecimento de Deus. Isso porque ela nada mais é do que 
crer no destino, na sorte e no acaso. Deus não quer nos ver resignados, mas 
alegres. Alegres, porque Ele nos criou e nos salvou da destruição e da 
morte.  
 
Deus é a minha fonte de plena alegria. Com essas palavras o salmista tenta 
expressar quem Deus é. Parece que lhe faltam palavras para descrever essa 
imensa alegria que é a essência de Deus. Deus é uma fonte inesgotável e 
transbordante de alegria. Assim está escrito na Bíblia: “Venham às águas e 
tire com alegria água das fontes da salvação” (Isaías 55.1 e 12.3). Deus 
continua agindo no mundo, Ele o ama e Ele o quer salvar. Deus não 
abandona as obras das suas mãos. Quem conhece a Deus dessa forma, 
certamente sente essa alegria borbulhante.  
 
A alegria que Deus nos dá não é passageira. Ela é uma luz que brilha mesmo 
em meio à mais densa escuridão. Quando nos voltamos para Deus, 
recordamos Quem Ele é e o que Ele fez, faz e fará, então nossos medos, 
angústias e dores dão espaço a uma nova canção que nos é colocada nos 
lábios e no coração.  
 
No entanto, não podemos esquecer de uma coisa fundamental. Para 
encontrar esse Deus, que é fonte de plena e grande alegria, precisamos ir 
ao altar de Deus. Somente lá nós O encontramos. Somente no sacrifício 
Deus se faz presente. Esse sacrifício de Cristo por nós tem dois lados. Do 
lado de Deus se chama reconciliação: no sacrifico nossos pecados são 
perdoados e somos reconciliados com Deus. Do nosso lado esse sacrifício 
se chama quebrantamento: no sacrifício o coração do ser humano é 
quebrantado. Esse processo envolve arrependimento e uma mudança 
radical de vida. Sendo assim, podemos dizer que a alegria que Deus nos 
quer dar passa por um processo. O processo de morrer para nós mesmos e 
de se esvaziar. Ou, como o nosso próprio Salvador nos ensinou, nós somos 
chamados a negar a nós mesmos, tomar diariamente a nossa cruz e segui-
Lo (Lucas 9.23). Fazendo isso, encontraremos a verdadeira fonte de plena 
alegria.  

Dr. A.A. van Ruler (traduzido e adaptado por Pr. Roberto Verburg) 
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CULTOS 
 

 

Cultos 
 

 

Dirigentes  
 

 
 

Ofertas  
 

04/07 9h30 Pr. Roberto Verburg P Evangelização 

 19h30 Pr. Flávio Américo P  

     

11/07 9h30 Pr. Flávio Américo P Diaconia 

 19h30 Pr. Roberto Verburg P  

     

18/07 9h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P Evangelização 

 19h30 Pr. Roberto Verburg H  

     

25/07 9h30 Pr. Ilmo Riewe P IRET 

 19h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

01/08 9h30 Pr. Flávio Américo P AASC: CACJ, 

 19h30 Pr. Roberto Verburg P CDC e PROSAR 

     

 
DO CONSELHO 

 

- Rol de membros 
 

Falecimento 

- Faleceu no dia 16 de junho de 2021, nosso irmão Hender Wrobel de 

Liz, aos 44 anos de idade. Oremos a Deus para que possa confortar as 

famílias enlutadas. 

“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem 

demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem 

altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 

capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 

Senhor.” Rm 8.38,39 
 

Transferência 

- Recebemos da Igreja Protestante de Hoogeloon-Eersel – PKN da 

Holanda a transferência, como membro professo, do irmão Jacob 

Hendrik Spaa. 
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Falecimento 
No dia 15 de junho de 2021 faleceu Luiz do Prado, que foi zelador da 
nossa da igreja por mais de 30 anos. Pedimos em nossas orações 
que Deus de forças e conforto à Luiza e família. 
 

Férias 
O Pastor Flávio Américo estará de férias de 13 a 27 de julho. 
 

App IER Castrolanda 

 
Secretário do Conselho – Hermannus Morsink 
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- Ofertas  

Sua oferta pode ser depositada na seguinte conta da IERC: 

Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3 

CNPJ 76.111.640/0001-30 
 
 

FELIZ ANIVERSÁRIO!  

01/07 Maisa Salomons 7 
03/07 Elis Silva Janssen 1 
05/07 Enrico Barkema Canto 2 
10/07 Davi Loman Silveira 2 
12/07 Beatriz Sandrini de Boer 1 
16/07 Marcelli Silva Denck 3 
16/07 Cecília Borg 1 
21/07 Petra Emilia Mikulis 5 

 
01/07 Sra. Tineke H. Strijker de Jager 75 
03/07 Sra. Geertje Petter Salomons 67 
05/07 Sr. Popke F. v/d Vinne 73 
07/07 Sr. Inge Boer 81 
08/07 Sr. Theo J. te Vaarwerk 69 
08/07 Pr. Flávio Américo Dantas de Carvalho 37 
11/07 Sr. Douwe J. Groenwold 68 
11/07 Sra. Mari H. Nisgoski v/d Vinne 66 
14/07 Sr. Jan Petter 71 
16/07 Sra. Janny Salomons Rabbers 80 
16/07 Sr. Hans J. Groenwold 70 
17/07 Sra. Jéssica Regis de Carvalho 32 
24/07 Sr. Lucas Salomons 85 
26/07 Sr. Jan J. de Boer 74 
26/07 Ev. Ezequiel de Carvalho 55 
27/07 Sr. Ubel Borg 75 

 

            QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE, 

          TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA 

            E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA! 



 

 

 

- 6 - 

 

FLORES NA IGREJA 
 

Julho 04/07  Fam. Bernard e Claudia v/d Riet 
    11/07  Sra. Ineke Salomons  
    18/07  Fam. Hendrikus e Arletta Salomons 
    25/07  Fam. Rivan e Gabrielle Salomons 
 
Agosto 01/08  Sra. Trijntje Salomons  
    08/08  Sra. Rolinda Salomons  
    15/08  Fam. Arnold e Claudia Salomons 
    22/08  Fam. Jan e Geertje Salomons 
    29/08  Fam. Robert e Patricia Salomons 

 
 
 

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 

mailto:rcverburg@gmail.com
mailto:flavioamericodc@gmail.com
mailto:ezequieldecarvalho@gmail.com
mailto:iercastrolanda@outlook.com

