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    Igreja Evangélica Reformada de Arapoti 
 
 

O Elo 
De Schakel 

 
 

SETEMBRO 2021      
                             

MEDITAÇÃO 
 

“Deus conserve em nossa igreja o fervor e amor à paz 
e com Seu poder proteja Seus fiéis das obras más. 

Deus conserve os sacramentos,  a correta pregação 
 e sincera submissão aos Seus santos mandamentos. 

 Oh! Roguemos sempre a Deus: Abençoa os servos Teus!” 
(Hino 449.4) 

 
O texto acima não é retirado da Bíblia literalmente, mas tem conotação e base bíblica. 
O hino faz parte da temática dedicada à instalação de um pastor numa igreja ou mesmo 
pode ser cantado ou lido num culto onde novos oficiais assumem o seu chamado. 
O texto faz sentido por tratar de Palavra e Sacramentos, temas que foram abordados 
nas palestras e estudos do IRET, com o tema: os meios de graça. E a oração é que estes 
meios de graça se mantenham sempre em nossa igreja. Destes, a igreja não pode “abrir 
mão”. A igreja de Jesus não existe sem a Palavra e sem os Sacramentos. 
A definição disto ainda está mais claro no Artigo 33 da Confissão Belga: “Deus os 
instituiu para nos selar as suas promessas e para serem penhores da sua benevolência e 
graça para conosco e ainda para alimentar e manter a nossa fé. Ele os ajuntou à Palavra 
do Evangelho.” E tudo isso nós desfrutamos na igreja todos os domingos, 
essencialmente; embora durante a semana tenhamos oportunidade de nos envolver 
com a Palavra e com o ministério. 
Estes meios não são obsoletos e não envelhecem. Pelo contrário, nos renovam com a 
ajuda do Espírito Santo. Os modismos e modernismos, às vezes, adentram as portas das 
igrejas; sobrepõe-se na cabeça dos membros como importantes e impactantes as 
capacidades e dons humanos na forma de trazer a Palavra. Verdadeiros shows são 
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idolatrados e fazem do homem o centro do culto, onde podemos extravagar e sair 
satisfeitos por termos tido a “alma lavada” nas canções, palmas e orações. Mas 
acabamos não percebendo a Deus e suas renovadas promessas de vida e de salvação. 
Deus nos quer agradar no culto com os Seus meios e nós, os Seus filhos, com nossos 
pecados confessados, o adoramos em espírito e em verdade, independente de quem 
estava sendo usado por Deus para transmitir a sua Palavra. E honramos os sacramentos 
que nos são oferecidos. 
O convite do hino é que oremos pelos Servos de Deus. Os que estão e os que virão. Os 
que iremos precisar amanhã e ainda não conhecemos. Que não nos faltem pregadores 
e nem adoradores para nos trazer as lindas mensagens do evangelho de Cristo. Que 
Deus nos ajude. Amém. 

  
Pr Ilmo Riewe 

 
 
 
 

 
 

CULTOS Plantão Coleta 
 

Oração pela Pátria -Culto vespertino com o grupo de oração 
05-09    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Adriaan/Bernhard Dirce Verburg 
   18.30  Grupo Oração P   
       
Culto com Profissão de Fé/Batismo 
12-09    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Elly/Saskia AASCA 
   18.30  vídeo H   
 
19-09    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Anke/Marnix Diaconia 
   18.30  Jacques de Best H   
       
Troca de púlpito 
26-09    9.30 Igreja João P Harriet/Floriano Missão do Sínodo 
   18.30  vídeo H   
       
Domingo de Israel 

03-10    9.30 Igreja Pr. Ilmo/Edrei P Maria Clara /Wilko Igreja 
   18.30  vídeo H   
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FLORES 
12-09 Fam. Roberto Martins 

19-09 Fam. Fabio Salomons 

26-09 Fam. Lambert Jongsma 

03-10 Fam. Marinus Hagen 

10-10 Fam. Andre Borg 

OBSERVAÇÃO: 
Enquanto durar a pandemia,  o Pastor Ilmo levará as flores da Igreja para o membro 
indicado no domingo. 

 
ANIVERSARIANTES 

 

 
 
 
SOM 
 

Edwin 99972-2996 

Adir 99967-2496 

Anderson 99657-7960 

Vitor 99982-2690 

Bernhard 99975-4474 

Rafael 99929-7242 
 

 

 SOM TRANSMISSÃO 

05-09 Edwin Rafael 

12-09 Anderson Edwin 

19-09 Vítor Anderson 

26-09 Bernhard Vítor 

03-10 Adir Bernhard 
  

 

Para transmissão de cultos a solicitação deve ser feita com pelo menos 7 (sete) dias de 
antecedência com Edwin ou Bernard, exceto em casos de culto fúnebre; para ensaios 
que necessitem de auxílio de  som, a solicitação deve ser feita com  4 (quatro) dias de 
antecedência com o plantonista da semana. 
 
 
 
 

 

17-09 Yde van der Goot 
29-09 Anton Hoogerheide 
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MATERNAL e BIJBELKLAS 

   VELA 

05-09 Carolina e Hilco André 

12-09 Hillary e Camila Adriaan 

19-09 Elisângela e Angelina Bruna 

26-09 Sabrina e Lúcio Valentina 

03-10 Caroline e Franz Miguel 

  
 
KINDERNEVENDIENST 

  Grupo 2 e Grupo 3 
3 

  VELA 

----------------- “Pessoas que venceram! – líderes: Ezequias, Neemias e Ester. ---------------- 

05-09 Luciane Lição 9 – A importância de um 

conselho de quem ama a Deus! 

Melissa Kool 

12-09 Abel/Meire Lição 10 – A verdadeira coragem 

vem de Deus! 

Arthur Bronkhorst 

19-09 Lúcio Lição 11 – O líder do povo de Deus 

age com sabedoria! 

Miguel Drinko 

26-09 Patrícia  Lição 12 – O líder do povo de Deus 

age com prudência! 

Breno Koopman  

03-10 Trycia Revisão das lições Theo Wolters 

 
 
AGENDA  
  
08-09 19.30 horas SAFIERA 

09-09 19.30 horas Reunião da Missão AASCA 

22-09 19.30 horas SAFIERA 

26-09 20.00 horas Entrega dos artigos para o Elo 

02-10   Dia das Igrejas (se der tudo certo) 

05-10 09.00 horas Mesa do Conselho 

06-10 19.00 horas Conselho 
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DO CONSELHO/Van de kerkenraad 
Domingo 05 de setembro lembraremos em especial da nossa 
Pátria em nossas orações, que Deus possa conduzir os nossos 
líderes, para que sejam justos em seus cargos eleitos pelo 
povo. Ainda neste mesmo domingo, no culto vespertino, o 
grupo de oração preparará o culto.  
No domingo seguinte, 12 de setembro, Emanuel Choaire fará a sua Pública Profissão de 
Fé e receberá o Santo Batismo, assim como sua filha com a Clarice, a pequena 
Antonella. Também farão a Pública Profissão de Fé, a Caroline Boff Salomons e Oliver 
Salomons.  
No domingo 19 de Setembro, depois de muito tempo, teremos novamente um culto na 
língua holandesa, com o Jacques de Best. Uma troca de púlpito acontecerá no domingo 
26 de setembro, com a IER de Tibagi, o tema será 1Pedro 2:9 “Vocês, porém, são 
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 
grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” 
Maria Clara Koopman foi convidada pela AASCA para lecionar as aulas de religião no 
projeto Sementinha e Humaitá. Ela também assumirá os cultos especiais do Projeto 
Sementinha, um devocional semanal no projeto do Bairro Humaitá e outro em 
Calógeras no Projeto Sementinha, e eventualmente um devocional por mês no Projeto 
de Sopas no Bairro Santo Antônio e no PACAA. Pr. Ilmo assumirá dois cultos mensais 
nas sextas-feiras em Calógeras. O Conselho está visitando o Projeto de Sopas, e a nossa 
comunidade está ajudando com algumas melhorias naquele projeto. Os mantimentos 
doados para este projeto continuam sendo entregues semanalmente.As TV 's no 
templo serão substituídas por um tamanho maior e também a parte anexa receberá 
uma TV, para que todos possam acompanhar o culto da melhor forma possível. 
Também o Trevo receberá uma nova TV para que nas reuniões de grupos de jovens e 
idosos, haja a possibilidade de usar este recurso. A internet será instalada tanto no 
Trevo quanto na igreja, um recurso cada vez mais indispensável. 
Se Deus quiser, no dia 02 de outubro a IER de Arapoti realizará o “Dia das Igrejas”, 
desde já convidamos os membros de toda igreja. 
Em meados de janeiro, se tudo correr bem, esperamos receber novamente um Pastor 
holandês por um período de 3 meses. Será o Pastor Hans Végh. 
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Zondag 5 september gedenken we in onze gebeden vooral ons land, dat God onze 
leiders de weg mag wijzen, zodat ze handelen op de plaats waar zij door het volk zijn 
gekozen. 
Voor diezelfde zondag, in de avonddienst, bereidt de gebedsgroep de dienst voor. De 
volgende zondag, 12 september, zal Emanuel Choaire zijn openbare geloofsbelijdenis 
afleggen en de Heilige Doop ontvangen, net als de dochter van hem en Clarice, de 
kleine Antonella. Caroline Boff Salomons en Oliver Salomons zullen ook hun openbare 
geloofsbelijdenis afleggen. Op zondag 19 september hebben we na lange tijd weer een 
dienst in de Nederlandse taal, geleid door Jacques de Best. Op zondag 26 september 
vindt kanselruil plaats met de IER van Tibagi, het thema zal zijn 1 Petrus 2:9 “U bent een 
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God 
zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis 
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht." 
Maria Clara Koopman is door de AASCA uitgenodigd om godsdienstlessen te geven bij 
de ´projecten ‘A Sementinha’ en ‘Humaitá’. Ze zal ook de speciale diensten van Project 
‘A Sementinha’ overnemen, een wekelijkse meditatie bij project ‘Humaitá’ en een 
andere in Calógeras bij het project ‘A Sementinha’, en eventueel één meditatie per 
maand bij het Soepproject in de wijk Santo Antônio en de PACAA.  Pastor Ilmo zal op 
vrijdag twee maandelijkse diensten in Calógeras op zich nemen. Het bestuur bezoekt 
het Soepproject en onze gemeenschap helpt met enkele verbeteringen bij dit project. 
De voedingsmiddelen die aan dit project zijn gedoneerd, worden nog steeds wekelijks 
geleverd. 
De tv's in de kerk worden vervangen door een groter formaat en ook het extra gedeelte 
bij de kerkzaal krijgt een tv, zodat iedereen de dienst zo goed mogelijk kan volgen. De 
Trevo krijgt ook een nieuwe tv, zodat bij bijeenkomsten van groepen jongeren en 
senioren gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid. Internet zal zowel in de 
Trevo als in de kerk worden geïnstalleerd, een meer en meer  onmisbare hulpbron. 
Als God het wil, zal de IER van Arapoti op 2 oktober de "Kerkendag" realiseren, nu al 
nodigen wij de leden van de hele kerk hiervoor uit. 
Half januari hopen we, als alles goed gaat, voor een periode van 3 maanden weer een 
Nederlandse predikant te ontvangen, dominee Hans Végh. 

                                                                                                                                Janet Bosch 

ROL DE MEMBROS 

Nasceu: 02-08-2021 Antonella Elgersma Choaire, filha de Clarice e Emanuel Choaire 
             16-08-2021 Mathias Ricardo Becker, filho de Natasha e João Becker 
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AO REDOR DA COMUNIDADE/RONDOM DE GEMEENTE 
 
 
Agosto chegou e quem diria que junto com ele teríamos 
variados climas, tivemos frio intenso o que já é esperado do 
inverno, altas temperaturas de verão, cheiro intenso de fumaça 
devido às queimadas… Mas vimos também o avanço da 
vacinação, onde muitos jovens também já receberam a primeira 
dose da vacina.  
No dia 02/08 nasceu Antonella, parabéns aos pais Clarice e Emanuel e as irmãzinhas, 
Manuela e Elisa. No dia 12 de agosto iniciou-se um curso do IRET em nossa igreja 
com o tema : Meios de Graça, a primeira etapa foi com a Dra. Marilda "Palavra de 
Deus". 
O culto do dia 15/08 foi feito pelo pastor Alisson ( IER- Tibagi), segundo ele fazia uns 
12 anos que não pregava em Arapoti. Nesse mesmo domingo, o pastor João Los ( IER- 
Tibagi), deu continuidade  a sequência de Culto de Estudo com o tema Tradição e 
Tradicionalismo, o qual pudemos aprender e até entender a liturgia do culto. No dia 
16/08 nasceu Mathias Ricardo, parabéns aos pais Natasha e João e ao irmãozinho 
Thomas. Dia 19 de agosto aconteceu a segunda etapa do curso: Meios de Graça, com 
o tema "Batismo", dirigido pelo pastor Raul Sietsma. No domingo do dia 22/08 foi o 
culto de instalação dos novos oficiais do Conselho da IERA, Elly Salomons, Floriano 
Bosch, Harriet Kooistra e Bernhard Bronkhorst, que Deus abençõe vocês no trabalho 
para a Igreja. Na segunda-feira 23 de agosto foi realizada a Assembléia Anual do 
Ensino Holandês. Dia 26 de agosto, foi a última etapa do curso: Meios de Graça, com 
o tema "Santa Ceia" dirigido pelo pastor Roberto Verburg. Queremos orar pelas 
pessoas que passam por tratamentos médicos e cirurgias, que tenham uma boa 
recuperação, orar pelo início das atividades nas escolas da cidade. Somos gratos por 
celebrar a Santa Ceia neste domingo 29 de agosto.  
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Augustus brak aan en wie had gedacht dat we tegelijkertijd 
verschillende klimaten zouden hebben, we hadden intense kou, 
normaal in de winter, hoge zomertemperaturen, een intense 
geur van rook vanwege branden... Maar we zagen ook de opmars 
van vaccinatie, ook veel jongeren hebben de eerste dosis van het 
vaccin al gekregen, dank daarvoor. 
Op 2 augustus is Antonella geboren, gefeliciteerd ouders Clarice 
en Emanuel en zusjes Manuela en Elisa. 
 Op 12 augustus startte in onze kerk een IRET cursus met als thema: ‘Middelen van 
genade’, de eerste etappe werd gegeven door d. Marilda: "Woord van God". 
De dienst op 15 augustus werd geleid door Pastor Alisson (IER-Tibagi), volgens hem had 
hij ongeveer 12 jaar niet  in Arapoti gepreekt. Diezelfde zondag zette Pastor João Los 
(IER-Tibagi) de reeks van studiediensten voort met het thema ‘Traditie en 
traditionalisme’, waarmee we over de liturgie van de dienst leerden en die zelfs 
begrijpen. 
Op 16 augustus werd Mathias Ricardo geboren, felicitaties aan de ouders Natasha en 
João en broertje Thomas. 
Op 19 augustus vond de tweede fase van de cursus ‘Middelen van genade’ plaats, met 
als thema "Doop", onder leiding van pastor Raul Sietsma. 
Op zondag 22 augustus was de bevestigingsdienst van de nieuwe kerkenraadsleden van 
de IERA, Elly S., Floriano, Harriët en Bernhard, moge God jullie zegenen in jullie werk 
voor de kerk.      
Op maandag 23 augustus vond de jaarlijkse ledenvergadering van het Nederlandse 
Onderwijs plaats. 
Op 26 augustus was de laatste etappe van de cursus ‘Middelen van Genade’, met als 
thema "Heilig Avondmaal", gegeven door pastor Roberto Verburg. 
We willen bidden voor de mensen die medische behandelingen en operaties 
ondergaan, dat zij  zich goed herstellen, en bidden voor de start van de activiteiten op 
de scholen in het dorp. 
We zijn dankbaar voor het vieren van het Heilig Avondmaal op zondag 29 augustus. 
 

Eliane van Arragon 
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LISTAS DE CONTRIBUIÇÕES 
Para este mês pedimos as seguintes contribuições: 
  
 
LAR RECANTO DO IDOSO  
Favor entregar no Lar e assinar a lista ao entregar as doações.  

09-09 5 kg peito de frango Felipe Hoffman 

 2,5 kg carne moída Richard Kok 

 2,5 kg carne moída HIllary Jongsma 

16-09 5 kg peito de frango Mathias de Jong 

 2,5 kg carne moída Hendrik Verburg 

 2,5 kg carne moída Richard Verburg 

23-09 5 kg peito de frango Cristiano Pot 

 2,5 kg carne moída Jan Tange 

 2,5 kg carne moída Egbert Koopman 

30-09 5 kg peito de frango Hilbert Kok 

 2,5 kg carne moída Albert  Jan Kok 

 2,5 kg carne moída Martinus Kool 

07-10 5 kg peito de frango William van der Goot 

 2,5 kg carne moída Roelfina Hoffman 

 2,5 kg carne moída Arent de Jonge 
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CALÓGERAS 
Favor entregar na casa da Sra. Wiekje Boessenkool, entre 9:00 e 12:00 horas. 
Favor entregar em pacotes de 1KG.  

09-09 5 kg peito de frango Yde van der Goot 

 2,5 kg carne moída Nicolaas Elgersma 

 2,5 kg carne moída Johannes Bosch 

16-09 5 kg peito de frango Korstiaan Bronkhorst 

 2,5 kg carne moída Alex van Arragon 

 2,5 kg carne moída Jan Voorsluys 

23-09 5 kg peito de frango Coenraad Wolters 

 2,5 kg carne moída Harry van Noort 

 2,5 kg carne moída Pieter Zijlema 

30-09 5 kg peito de frango Floriano Bosch 

 2,5 kg carne moída Helena Kok Barros 

 2,5 kg carne moída Anton Kool 

07-10 5 kg peito de frango Marius Bronkhorst 

 2,5 kg carne moída Tonny A. van/Pol 

 2,5 kg carne moída Clarice E Choaire 
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ATIVIDADES PROJETO SEMENTINHA 2021  
- UNIDADE DE HUMAITÁ: 
 Iniciamos as atividades em Março desse ano, com atendimentos de crianças, 
adolescentes e jovens de 08 a 29 anos, do sexo feminino. Os atendimentos foram 
liberados pela Vigilância Sanitária Municipal de até 05 pessoas atendidas e 1 a 2 
professoras na sala. Estão sendo ofertadas atividades conforme tabela abaixo: 
 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Grupos Misto 08 a 12 anos 18 a 29 anos 12 a 15 anos 15 a 17 anos 

13:30   
Balé 

Devocional   
Costura 
criativa 

Devocional   
Dança 

14:00 Jogos  
educativos 

Artesanato 

15:30 Lanche e  
saída 

Lanche e  
saída 

Lanche e saída Lanche e  
saída 

Lanche e  
saída 

  
Agora no segundo semestre, conseguimos aumentar a capacidade de 

atendimento para até 08 pessoas por dia e estamos com o total de 34 pessoas. A 
equipe que está trabalhando na Humaitá é a mesma que atende o Projeto de Calógeras. 

O lanche na unidade de Humaitá está sendo individual e entregue às 
participantes no horário da saída, não sendo permitido o consumo dentro da Unidade 
de Saúde. 
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- CALÓGERAS 
         Iniciamos também os atendimentos em Março desse ano, com liberação pela 
Vigilância Sanitária Municipal, de até 10 crianças por dia, de 06 a 10 anos, ambos os 
sexos, em grupos divididos por faixa etária. As oficinas ofertadas são: 
  

Horário Segunda Quarta Quinta 

Grupos 09 a 10 anos 06 a 08 anos 09 a 10 anos 

13:30 Devocional/Lanche Devocional/Lanche Devocional/Lanche 

13:45 Jogos educativos Jogos educativos Inglês 

14:45 Artes Artes Contação História / 
 interpretação texto 

15:45 Intervalo Intervalo Intervalo 

16:00 Lanche Lanche Lanche 

16:30 Saída Saída Saída 

  

         Horário Terça 

Grupos Misto 

13:30 Devocional / Lanche 

13:45 Balé 

14:30 Recreação / esporte 

15:15 Intervalo 

15:30 Lanche 

16:00 Saída 
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Horário Sexta 

Grupos Todos de 06 a 10 anos 

13:30 Lanche 

13:45 Valores/Religião 

14:30 Recreação / esporte 

15:15 Artes 

16:00 Lanche 

16:30 Saída 

  
         No segundo semestre, conseguimos aumentar nossa capacidade para 50% da 
capacidade, podendo atender mais crianças, dessa forma, nos organizamos para o 
atendimento de 20 crianças de segunda à quinta-feira e 35 crianças na sexta-feira, 
dentro de nossa capacidade de 50%, conforme laudo do Corpo de Bombeiros. 
         O lanche é servido diariamente no refeitório, respeitando o distanciamento 
social entre as crianças e seguindo todas as recomendações da Vigilância Sanitária 
Municipal, através de apresentação e aprovação do Protocolo de Segurança e 
Procedimento Operacional Padrão – POP do Projeto Sementinha. Os lanches são: 
 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche de 
entrada 

Arroz doce Banana Iogurte Pudim de 
chocolate 

Gelatina 

Lanche 
principal 

Arroz, feijão 
peito de 

frango em 
pedaços 

Macarrão com 
molho de 

carne moída. 

Arroz, 
feijão e 
carne 

moída com 
batatas. 

Macarrão 
com molho 
de frango. 

Bolo salgado 
com frango ou 

Bolo de 
Chocolate. 

  
         Também estamos ofertando o Curso de Costura Criativa para mulheres da 
comunidade de Calógeras, preferencialmente as que possuem crianças inscritas no 
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Projeto Sementinha. O Curso é ofertado toda quarta-feira das 8h00 às 11h00 e possui 
09 mulheres inscritas e participantes, onde aprendem costura criativa e patchwork. 
  
- EQUIPE PROJETO SEMENTINHA CALÓGERAS E HUMAITÁ 

Nº NOME FUNÇÃO 

1
.
        

Adriane Silveira Assistente Social e Coordenadora Calógeras 

2
.
        

Eliane van Arragon Coordenadora Humaitá 

3
.
        

Maria Clara Koopman Educadora Social de Valores / Religião,  
em Calógeras e Humaitá. 

4
.
        

Marisa Vieira Educadora Social de Costura Criativa,  
em Calógeras e Humaitá. 

5
.
        

Petra Noordegraaf Educadora Social de Inglês, em Calógeras 

6
.
        

Priscila Ap. de Oliveira Educadora Social de Artes, Recreação  
e Esportes, em Calógeras e Humaitá. 

7
.
        

Rosangela Soares de Paula Serviços Gerais – Calógeras. 

8
.
        

Suilayne Araújo Rosa Educadora Social de Jogos Educativos,  
Contação de História, Interpretação de textos  
e Dança, em Calógeras e Humaitá. 

9
.
        

Vivian Sawiski Educadora Social de Balé 
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ITARARÉ INFORMA!! 
 
Cultos 

DATA HORÁRIO OFICIANTE PLANTÃO FLORES 

05-09 09:30 Pr. Paulo (Prof de Fé e Sta Ceia) Presb. Freek Sylvia 

12-09 09:30 Pr. Paulo Verdin Diác. Gerd Jenny 

19-09 09:30 Pr. Paulo Verdin  Presb. Bea Bea 

26-09 09:30 Pr. Aldrin Jensen Diác. Corrie Lila 

03-10 09:30 Pr. Paulo Verdin Presb. Freek Olwen 

  

Atividades da igreja 

DATA DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

07-09 TER 14:30 Grupo Rebeca 

09-09 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online (1ª Carta de Pedro) 

16-09 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online (1ª Carta de Pedro) 

21-09 TER 14:30 Grupo Rebeca 

22-09 QUA 19:30 Estudo Bíblico em Sengés (Presencial) 

23-09 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online (1ª Carta de Pedro) 

30-09 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online (1ª Carta de Pedro) 

  
Profissão de Fé: O culto do dia 05 de Setembro será muito significativo e de grande 
alegria para a nossa igreja e para os jovens: Ivan Barbosa, Erick de Oliveira e Douglas 
Rosa, que Professarão Publicamente a sua Fé.  
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Domingo da Missão: No culto do dia 26 de Setembro, Domingo da Missão, haverá troca 
de púlpitos. O pastor Paulo conduzirá o culto em Carambeí Nova Holanda e o pastor 
Aldrin estará conosco em Itararé. 
 

  
  

Igreja Evangélica Reformada de Itararé 
Telefone: (15) 3532-4995/WhatsApp (15) 98110-9697 

Pr. Paulo Verdin  
E-mail: ieritararé@hotmail.com 
Web: www.itararé.ierb.org.br 

  
  

Igreja Evangélica Reformada de Arapoti 
Pastor Ilmo Riewe – Fone: (43) 9841-6717 

Pastor (capelão) Elton Luithardt - (43) 99676-6022 
e-mail: ierarapoti@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.itararé.ierb.org.br/

