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A IGREJA PERSEGUIDA 

 
“Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim.  

Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. 
Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, 

tirando-os do mundo; por isso o mundo os odeia.” 
 João 15:18,19 NVI 

 
Existe uma igreja no mundo que é perseguida. Irmãos e irmãs que 

passam por muitas dificuldades pelo simples fato de amar e servir ao 
Senhor Jesus Cristo. Jesus avisa aos seus discípulos que eles seriam odiados 
pelo mundo, que seriam maltratados pelo fato de servirem a Cristo. 

A igreja perseguida na Coreia do Norte passa por momentos muito 
difíceis. Nesse país existem diversos campos de trabalhos forçados, onde os 
cristãos são obrigados a viverem de forma desumana. 

No Irã quando alguém se compromete com Jesus Cristo é tratado como 
espião, é enviado para prisões terríveis. Lá nossos irmãos têm sofrido muito 
por amor a Cristo. 

Na Eritreia país do nordeste africano, as pessoas são tratadas como 
animais, levadas a prisões terríveis, desesperadoras, mesmo assim 
continuam amando e servindo ao nosso Deus vivo. 

Estes relatos servem para nos mostrar o quanto somos abençoados por 
termos a liberdade de expressar e confessar nossa fé publicamente, sem 
sermos perseguidos. Precisamos dar mais valor ao nosso salvador Jesus 
Cristo, sermos mais sérios e comprometidos com Ele.  

Jesus Cristo foi maltratado, foi odiado, foi ferido e humilhado, mas assim 
mesmo Ele amou a cada um de nós, nos ofereceu a vida ao invés da morte, 
o perdão, a salvação e a vida eterna, e nos convida diariamente a servi-lo. 
Ele sempre estará conosco, mesmo quando formos maltratados, quando 
formos odiados, ainda temos a oportunidade de mostrar o amor de Deus 
por toda a humanidade. 
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Que em nome de Jesus Cristo, cada um de nós queira sair da sua zona de 
conforto e servir a Cristo, para honra e glória do nosso Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo. Mesmo quando perseguidos, sendo assim uma benção para 
aqueles que estão a nossa volta, por amor aquilo que Jesus fez por nós, nos 
comprou, nos redimiu e nos lavou com seu sangue na cruz do Calvário, cruz 
terrível, cruz humilhante, que traz para mim e para você esperança e vida 
eterna. Amém! 

Evangelista Ezequiel Carvalho 
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Dirigentes  
 

 

 

Ofertas  
 

06/06 9h30 Pr. Roberto Verburg P Evangelização 

 19h30 Pr. Flávio Américo P  

     

13/06 9h30 Pr. Flávio Américo P Diaconia 

 19h30 Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

20/06 9h30 Pr. Flávio Américo P AASC: CACJ, 

 19h30 Pr. Roberto Verburg H CDC e PROSAR 

     

27/06 9h30 Pr. Roberto Verburg P IRET 

 19h30 Pr. Libório Kissmann P  

     

04/07 9h30 Pr. Roberto Verburg P Evangelização 

 19h30 Pr. Flávio Américo P  

     

 
 

DO CONSELHO 
 

- Rol de membros 

Nasceu Caio Contente Boer, filho de Alexandre Jean Boer e Ana 

Angelucci Contente Boer no dia 5 de maio de 2021. 
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- Dia de Ação de Graças 1º de maio 
 

"Lembra as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,  

e verás surpreso quanto Deus já fez". 
 

Da Festa da Comunidade do ano passado até aqui enfrentamos muitos 

sofrimentos, alguns deles como consequência direta ou indireta da 

pandemia. Entretanto, como o hino citado acima afirma, se pararmos 

para contar as bênçãos, veremos que Deus sempre está conosco nos 

abençoando. Agradecemos o bairro Centro 2 pela ornamentação e 

participação no culto. 
 

Explicação da ornamentação:  

A semente aqui representada foi 
semeada de diferentes maneiras, 
simbolicamente aqui na igreja ela foi 
semeada pelos pastores e o 
evangelista.  
Nós éramos como esses galhos secos 
que pela ação do Espírito Santo 
germinaram e produziram frutos, a 
era representa a fidelidade de Deus, a 
esperança, o crescimento, o futuro e a 
vida oferecida por Cristo o Salvador. 
Na árvore colocamos nossas 
manifestações de gratidão, pela vida, 
pela salvação, pelas dádivas. 
Literalmente no campo as sementes foram lançadas pelas mãos 

humanas e produziram 
abundantemente os frutos da 
terra, que rica bênção.  
Rogamos a Deus que todos esses 
produtos possam contribuir para 
o crescimento do Reino de Deus 
em ação para o bem da sociedade 
onde estamos inseridos.  
Deus seja louvado! 
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- Bíblia no púlpito 

O Conselho, após consulta da comunidade e deliberação interna, 

decidiu adotar a Nova Versão Internacional (NVI) como tradução a ser 

usada no púlpito da igreja. Agradecemos a comunidade pelas 

sugestões sobre sua preferência. Esperamos que a escolha pela NVI 

possa trazer mais unidade dentro da nossa denominação e que nos 

ajude a compreender a riqueza da Palavra de Deus. 

 

 

 
- Aplicativo IER Castrolanda 

 

 

Em breve usaremos! 

 

 

       Já  enviou  seu  e-mail 

para  a  secretaria? 

 

 

99127-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretário do Conselho – Hermannus Morsink 

 
- 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 
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- SPOTIFY IER Castrolanda 

Ouça nossas playlists com músicas que a nossa igreja costuma cantar! 

Também tem sugestões de músicas para conhecermos, bem como 

podcasts com mensagens de áudio com devocionais, etc. 
 

https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh

4SiCuLuc5b6wtFQ 
 

Caso você tenha sugestões de músicas cristãs para acrescentar no 

nosso canal do Spotify, pode enviar no WhatsApp da igreja 99127-

2016. 

 
 
 

FELIZ ANIVERSÁRIO!  
 

06/06 Igor Christiaan van Arragon 4 
06/06 Samuel Loman Silveira 4 
20/06 Caio Henrique Noordegraaf Godoi 10 
20/06 Miguel Moreira Machado 7 
23/06 Francisco Henrique Strijker 5 
24/06 Sarah Régis de Carvalho 5 
27/06 Gael Padilha Salomons 2 

 
07/06 Sra. Hilda Boessenkool van Arragon 78 
08/06 Sra. Titia Hoekstra van der Vinne 98 
12/06 Sra. Jantje F. de Jager Kassies 75 
14/06 Sra. Menna W. Salomons van de Beld 77 
19/06 Sra. Tina H. C. Groenwold Wolters 85 
20/06 Sr. Jan G. Strijker 77 
22/06 Sr. Wybe de Jager 80 
25/06 Sr. Roelof Kiers 76 

 

            QUE DEUS TE PROTEJA, TE ABENÇOE, 

          TE GUIE E TE ILUMINE NESTE DIA 

            E EM TODOS OS DIAS DA TUA VIDA! 

https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh4SiCuLuc5b6wtFQ
https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh4SiCuLuc5b6wtFQ
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FLORES NA IGREJA 
 

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 

 
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 

 
 
 

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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