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    Igreja Evangélica Reformada de Arapoti 
 
 

O Elo 
De Schakel 

 
 
 MEDITAÇÂO                                                                                                             JUNHO 2022 

Seja feliz! 
“Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para 
isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a 
vida e ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do 
mal e faça o bem; busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre 
os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se 
contra os que praticam o mal.” (1 Pedro 3.9-12) 
Aproveite! Não perca a oportunidade! É o que dizemos para alguém que está diante de uma 

ocasião rara: uma viagem, um passeio, uma vaga de estudos ou de emprego. De certa forma 

é isto que o apóstolo Pedro está nos dizendo: aproveite a vida, seja feliz! E ele ainda nos dá 

o mapa do tesouro, acrescentando as dicas para sermos felizes. Ele diz que devemos ser 

educados e humildes, não retribuir o mal sofrido e, acima de tudo, fazer o bem. 

Fazer o bem e afastar-se do mal é também um testemunho da nossa fé. O Senhor Jesus, os 

apóstolos e tantas outras pessoas fizeram isto. Do ponto de vista humano, nem sempre 

foram reconhecidos e muitas vezes até foram injustiçados. Porém eles persistiram em fazer 

o bem, simplesmente porque é o que Deus espera de seus filhos.  

Não temos garantias de que seremos recompensados ou reconhecidos por fazer o bem. Às 

vezes parece até o contrário. Mas isso não importa, pois não são as pessoas que têm o 

poder de nos tornar felizes. O que precisamos fazer é olhar na direção correta. Nosso olhar 

deve se dirigir para Deus, pois ele tem o controle em suas mãos: “Porque os olhos do 

Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do 

Senhor volta-se contra os que praticam o mal” (v. 12). 

Em meio às maldades e injustiças deste mundo, Deus nos olha com amor e quer que 

sejamos felizes. Então, faça o bem, seja feliz e torne a sua vida útil e frutífera! 

Pastor Elton 
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FLORES 
05-06 Fam. Pieter Voorsluys 

12-06 Fam. Lúcio Collect Jorge 

19-06 Fam. Albert Kok 

26-06 Fam. Cristiano Pot 

03-07 Fam. Ilmo Riewe 

 
OBSERVAÇÃO: 
Um dos pastores ou um presbítero,  levará as flores da  
Igreja para o membro indicado no domingo. 

 
ANIVERSARIANTES 

 

 

 
CULTOS 

Plantão Coleta 
 

Pentecostes e culto-estudo vespertino sobre ofertas 

05-06    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Alice/Bernhard Igreja 
   18.30 Igreja Pr. João P   
       
Culto com Santa Ceia/ Domingo da Trindade e Igreja Sofredora 

12-06    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Harriët /Saskia Gonçalo Manita 
    18.30 Igreja xxx       
       
Visitação Eclesiástica 

19-06    9.30 Igreja Pr. Flavio P Adriaan/Marnix AASCA 
    18.30 Igreja J de Best H     
  
26-06    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Elly/Floriano Itararé 
    18.30 Igreja xxx       

       
SBB no culto vespertino 

03-07 9.30 Igreja Pr. Elton P Anke/Wilko Igreja 
    18.30 Igreja SBB P     

  05-06  Lute Jongsma 
 15-06  Jantje Deen Kok 
 03-07  Evelyn de Oliveira Koopman 
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SOM 

 

Edwin 99972-2996 

Marco 98840-1518 

Anderson 99657-7960 

Vitor 99982-2690 

Bernhard 99975-4474 

Rafael 99929-7242 
 

 

 SOM TRANSMISSÃO 

05-06 Bernhard Vitor 

12-06 Marco Bernhard 

19-06 Rafael Marco 

26-06 Edwin Rafael 

03-07 Anderson Edwin 
  

 

OBS: Para a transmissão de cultos especiais como: casamento, cultos do CCH e 
assembléias o pedido deve ser feito com 7 dias de antecedência com o plantonista da 
semana. Ensaios curtos para testar uso de microfones podem ser feitos meia hora antes 
do culto em questão mas, com a prévia combinação com o plantonista da semana.  

 
MATERNAL e BIJBELKLAS 

  MATERNAL BIJBELKLAS VELA 

05-06 Clarice, Emanuel e Catarina Elisangela, Maiara e Tony Lorena van den Berg 

12-06 Carla, Patrick e Sophia Flávia, Angelina e Hadassa Melina de Jonge 

19-06 Anton, Gabriela e Amanda Caroline, Franz e Jordana Diego Verburg 

26-06 Daniella, Marcus e Alida Isabelle, Fernanda e 

Anna B. 

João Pot 

03-07 Pricilla, Fernando e Michel Carolina, Hilco e Laura Oliver Verburg 

  
 
KINDERNEVENDIENST 

  Grupo 1 e Grupo 3   

  Tema: Descobrindo as maravilhas da Bíblia VELA 

05-06 Rose e Tânia                               LOUVOR - Pentecostes Isis K.de Barros 
12-06 Suellen A melhor biblioteca do mundo! Breno Koopman 
19-06 Viviane Deus quer ser o seu amigo! Johan Bosch 
25-06 Todos DIA das IGREJAS - ARAPOTI   
26-06 Carolina Você preso? Leonardo Kok 

03-07 Rose e Tânia LOUVOR Annie Verburg 
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AGENDA 

Toda terça-feira à noite 18.00 horas Catecismo turma 1 e 3 

Toda terça-feira à noite 19.00 horas Catecismo turma 2 e 4 

1⁰ e  3⁰  sábado do mês 10.00 horas Catecismo turma 5 

2⁰ e 4⁰ sábado do mês 10.00 horas Catecismo profissão de fé 

  
01-06 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

04-06 19.30 horas Ajax Club 

07-06 09.00 horas Mesa do Conselho 

08-06  8.30 horas Comissão de visitas na casa da Charlotte Bosch 

08-06 17.00 horas Conselho 

08-06 19.30 horas SAFIERA 

09-06 19.30 horas Reunião da Missão AASCA 

11-06 19.30 horas MIER 

15-06 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

18-06 19.30 horas Ajax 

22-06 19.30 horas SAFIERA 

23-06 19.30 horas DINDOA 

25-06  Dia das Igrejas IERB 

25-06   Benjamin, Ajax, MIER 

programação especial no Dia das Igrejas 
26-06 20.00 horas Entrega dos artigos para o Elo 

05-07 09.00 horas Mesa do Conselho 

06-07 17.00 horas Conselho 
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DO CONSELHO/Van de kerkenraad 

 
Se você membro não tem uma caixa postal na Capal ou no 
Rickli, favor entrar em contato com a secretária do Conselho 
que providenciará uma caixa postal no Rickli, e caso tenha 
duas, uma na Capal e outra no Rickli favor avisar também, 
achamos que não há necessidade de um membro ter duas 
caixas postais. 
 
Mais dois jovens se prontificaram a ajudar a receber os visitantes:  Johny van der Goot e 
Thomas Salomons. Bem vindos a este trabalho dentro da igreja. 
 
No domingo 19 de junho a IERA receberá a visita eclesiástica do Pr. Flávio Américo de 
Carvalho, da IER de Castrolanda e um presbítero da IER Nova Holanda. Pastor Flávio 
também dirigirá o culto deste domingo. 
 
Pastor Hans Procee e sua esposa Bregje, estão visitando a família aqui em Arapoti. 
Tivemos o privilégio de poder ouvir o pastor no domingo 22 de maio. Muito obrigado 
pastor Hans por dirigir um culto em holandês para a nossa comunidade! 
 
Nos dias 16,17 e 18 de junho o Pr. Ilmo Riewe, Pr. Elton Luithardt e Pr. Paulo Verdin irão 
participar da Convenção Nacional da IELB no Estado de Espírito Santo. Pastor Alisson da 
Silva da IER Tibagi estará disponível para qualquer eventualidade. 
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No começo de julho, os membros terão oportunidade para fazer indicações para quatro 
novos membros do Conselho, a saber: presbítero vice-presidente; presbítero(a) 
segundo secretário responsável entre outros pela escala de cultos e o contato com 
futuros pastores holandeses; presbítero(a) coordenador dos trabalhos de Educação 
Cristã da Igreja; diaconisa responsável pela cozinha, lista de cafés e zeladoras. Desde já 
podem refletir sobre as indicações e incluí-las  em suas orações. 
 
Férias Pr. llmo – 30 de junho até 08 de julho                                                                
Férias Pr. Elton – 09 de julho até 17 de julho 
 

 
Als jij, gemeentelid, geen postvak hebt bij Capal of Rickli, neem 
dan contact op met de secretaris van de kerkenraad. Die zal je 
er één verstrekken bij Rickli, en als je er twee hebt, één bij de 
Capal en één bij Rickli, laat het ons dan ook weten, we denken 
dat het niet nodig is voor een gemeentelid om twee 
postvakken te hebben.  
 
Er hebben zich nog twee jongeren aangemeld om bezoekers te helpen ontvangen, 
Johny van der Goot en Thomas Salomons. Welkom bij dit werk binnen de kerk. 
 
Op zondag 19 juni zal de IERA visitatie ontvangen van pastor Flávio Américo de 
Carvalho, van de IER van Castrolanda en een ouderling van de IER Nova Holanda. Pastor 
Flávio zal deze zondag ook de dienst leiden. 
 
Pastor Hans Procee en zijn vrouw Bregje zijn op familiebezoek in Arapoti. We hadden 
het voorrecht om op zondag 22 mei de pastor te horen. Hartelijk dank pastor Hans voor 
het leiden van een dienst in het Nederlands voor onze gemeenschap! 
 
Op 16, 17 en 18 juni zullen pastor Ilmo Riewe, pastor Elton Luithardt en pastor Paulo 
Verdin deelnemen aan de nationale vergadering van de IELB in de deelstaat Espírito 
Santo. Pastor Alisson da Silva van de IER Tibagi zal beschikbaar zijn voor eventualiteiten. 
 
Begin juli krijgen de gemeenteleden de gelegenheid vier nieuwe leden voor de 
kerkenraad voor te stellen, te weten: een ouderling vice-voorzitter; een ouderling 
tweede secretaris, onder meer verantwoordelijk voor het rooster van de kerkdiensten 
en het contact met toekomstige Nederlandse predikanten; een ouderling, coördinator 
van de christelijke vorming binnen de kerk; een diaken, verantwoordelijk voor de 
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keuken, koffielijst en schoonmaak. U kunt nu alvast nadenken over uw keuze en deze in 
uw gebeden opnemen. 
 
Vakantie pastor llmo – 30 juni tot 8 juli                                                                                                  
Vakantie pastor Elton – 9 juli tot 17 juli 

Em nome do Conselho, 
Elly C.K. Salomons  

  
Rol de membros: 
Falecimento: 
27-05-2022: Jantje Wolters Hoogerheide 
 
Transferência para a Igreja Presbiteriana de Arapoti: 
Membro professo: Meire Cristiane Ferreira Paz dos Santos 
 
Entraram com transferência da IER de Castrolanda: 
membro professo: Alcir Becker 
membro professo: Vanessa Theodora Bronkhorst Becker 
membro batizado: Jos Bronkhorst Becker 
membro batizado: Adam Bronkhorst Becker  
 

DIA DAS IGREJAS 
 
A IER Arapoti convida você e sua família para o Dia das Igrejas a ser realizado no dia 25 de 
junho de 2022 às 09:00h nas dependências da IER Arapoti. 
 
Tema: A TUA PALAVRA É SEMENTE  
 
Programação: 
09:00h – Café 
09:45h – Abertura, Louvor, meditação 
10:15h – divisão dos grupos  
               Palestra em Português com Pastor Edrei Daniel Vieira da IER Arapongas 
11.45h - Coleta para cobrir as despesas. Valor mínimo por pessoa R$ 30,00 
12:00h – Almoço no museu Imigrante Holandês 
14.00h - Encerramento 
  
Pedimos a gentileza de confirmar a presença e quantidade de pessoas que estarão 

participando, até o dia 20 de junho para que possamos organizar adequadamente o evento. 
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Neste mesmo dia também teremos o Encontrão de jovens a partir de 11 anos.   
Programação: 
09.00h - Recepção 
09:45h – Abertura, Louvor, meditação 
10:15h – divisão dos grupos 
               Devocional com Pastor Francisco Higino da IER de Carambeí 
10.45h - Gincana organizada pelos jovens 
13.00h - Almoço no museu Imigrante Holandês 
14.00h - Encerramento 
Inscrições com o seu líder até 05 de junho de 2022 
 

 

 
AO REDOR DA COMUNIDADE/RONDOM DE GEMEENTE 
Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do 
Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. 
Tg 1:17 
Iniciamos o mês de maio com o Culto de Ação de Graças, um culto 
muito bonito com a participação mais que especial do projeto 
Sementinha, na forma de uma encenação e música. Temos mesmo 
todos os motivos para agradecer a Deus, por tantas dádivas e 
dons! 
Durante algumas semanas a diretoria do CCH e voluntários arregaçaram as mangas e 
organizaram o segundo Bazar em prol do colégio.  Muitas doações da comunidade 
foram recebidas e classificadas até que no dia 7 de maio, a partir das 8 horas, estes 
objetos tiveram uma segunda chance com seus novos donos!  Ajuda para o CCH, ajuda 
para a comunidade e ainda por cima sendo ecologicamente corretos!! 
 No domingo, dia 7 de maio, comemoramos o dia das mães, inclusive com uma bonita 
homenagem na igreja por parte das crianças. 
No dia 14 de maio, mais ou menos 25 pessoas participaram do curso sobre o 
desenvolvimento infantil, ministrada por Alethea Kampa Nunes e promovida pelo Decs.  
Nesta data, foi abordada a idade de 4 a 6 anos.  A série de palestras, cada uma 
abordando uma idade específica, está acontecendo cada vez em outra IER. 
No dia 18 de maio, excepcionalmente numa quarta feira, o Dindoa e mais convidados se 
reuniram para ouvir a História de Calógeras, contada por Samuel Rodrigues P. de 
Oliveira, e também o historiador Osvaldo Matos, que contou sobre a reestruturação do 
Museu ‘O Imigrante Holandês’. 
Neste mês também tivemos a visita do pastor Hans Procee e dona Bregje. O Pastor 
Hans inclusive nos dirigiu no culto vespertino do dia 22. 
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Na quinta, dia 26, comemoramos a Ascensão do nosso Senhor Jesus com um culto de 
louvor.  Muitas músicas intercaladas com leituras e poesia para relembrar esta data 
importante. 
No dia 27 de maio, nossa irmã Jantje Hoogerheide, depois de muitos anos de 
enfermidade, pode descansar e se encontrar com o Senhor, que era o seu grande 
desejo.  Oramos pela família e amigos, por conforto e consolo nestes momentos de 
luto. 
Terminamos o mês de maio com uma bela chuva, mais um motivo de gratidão!   
 

 
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven, van de 
Vader van de hemellichten, bij Hem is nooit enige verandering 
ofverduistering waar te nemen. Jacobus 1:17 
We zijn de maand mei begonnen met de dankdienst, een hele mooie 
dienst met de zeer bijzondere deelname van het Sementinha-
project, in de vorm van muziek en een enscenering. We hebben echt 
alle reden om God te danken voor zoveel gaven en talenten! 
Een paar weken lang staken het CCH-bestuur en vrijwilligers de handen uit de mouwen 
en organiseerden de tweede Bazaar ten gunste van de school. Veel donaties van de 
gemeenschap werden ontvangen en gesorteerd totdat op 7 mei, vanaf 8.00 uur, deze 
objecten een tweede kans kregen bij hun nieuwe eigenaren! Hulp voor de CCH, hulp 
voor de gemeenschap en bovendien milieuvriendelijk!! 
Op zondag 7 mei vierden we moederdag, eveneens met een prachtig eerbetoon in de 
kerk door de kinderen. 
Op 14 mei namen ongeveer 25 mensen deel aan de cursus over de ontwikkeling van 
kinderen, gegeven door Alethea Kampa Nunes en gepromoot door  de DECS. Op deze 
datum kwam de leeftijd van 4 tot 6 jaar aan de orde. De lezingenreeks, elk gericht op 
een bepaalde leeftijd, vindt telkens plaats in een andere IER. 
Op 18 mei, bij uitzondering op een woensdag, kwamen Dindoa en gasten bijeen om de 
geschiedenis van Calógeras te horen, verteld door Samuel Rodrigues P. de Oliveira. Ook 
de historicus Osvaldo Matos was aanwezig, die vertelde over de herstructurering van 
het  museum ‘O Imigrante Holandês’. 
Deze maand kregen we ook bezoek van pastoor Hans Procee en dona Bregje. Pastor 
Hans ging ook voor in de avonddienst op de 22e. 
Op donderdag de 26e vierden we de Hemelvaart van onze Heer Jezus met een 
eredienst. Veel liederen afgewisseld met voordrachten en poëzie om deze belangrijke 
datum te gedenken. 
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Op 27 mei kon onze zuster Jantje Hoogerheide, na vele jaren van ziekte, in vrede rusten 
en de Heer ontmoeten, wat haar grote wens was. We bidden voor familie en vrienden, 
voor troost en steun in deze tijd van rouw. 
We sloten de maand mei af met een heerlijke regen,  nog een reden om dankbaar te 
zijn!  

 
Cristina K. Koopman 

NOTÍCIAS CCH 
 

No dia 29 de abril, nossa diretora Ana Luísa, participou 
da CONAE 2022, Conferência Nacional da Educação, promovida 
pelo Núcleo Regional de Educação onde foram discutidos temas, 
diretrizes e metas educacionais para os próximos dez anos. O 
CCH foi convidado para ser o representante das escolas 
particulares nesse evento que deve se repetir periodicamente. 

 
O mês de maio na escola começou com muito trabalho, 

também fora das salas de aula. Com uma grande ação em prol do CCH, muitos 
voluntários dedicaram seu tempo e esforços nas mais diversas maneiras na organização 
de um grande bazar. Grande não, enorme! Ficamos impressionados com o espírito de 
equipe e as contribuições de tantas pessoas. É muito bom sentir de maneira palpável a 
preocupação e o envolvimento da comunidade com os caminhos e o futuro da escola. 

                               
Muito obrigado, graças à disposição de tantas pessoas o resultado do bazar vai 

ser de grande ajuda. 
 
No sábado, dia 28 de maio, participamos com duas equipes da ASTROCOPA on-

line, uma competição tecnológica com escolas de todo Brasil em que os times têm a 
tarefa de resolver desafios/problemas usando a robótica. Parabéns aos nossos jovens 
atletas e professores que muito bem representaram a nossa escola! 

 
Enquanto isso, nossas mudinhas de árvores nativas crescem tranquilas no 

Bosque Felicis, abençoadas pelas chuvas que caíram em abundância quando foram 
plantadas, quase todas estão se desenvolvendo bem. Aos poucos o projeto ganha corpo 
e forma com a colaboração de professores e alunos que inspirados pelas possibilidades 
de aprendizagem em todas as disciplinas desenvolvem ações educativas usando o 
Bosque Felicis como tema e laboratório. Os próximos passos dependem da remoção de 
entulho e árvores caídas, da desocupação de uma pequena área e ainda da correção e 
nivelamento do solo. 
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E já chegamos ao fim do primeiro trimestre, no dia 31 houve a entrega de 

boletins. Momento oportuno para pais, filhos e escola estreitarem relações e juntos 
traçarem metas para o restante do ano letivo. Temos mais dois trimestres pela frente, 
repletos de desafios, atividades e oportunidades de aprendizagem e crescimento. 

 
Que Deus nos abençoe e nos guie a cada passo. 
   

Anna Maria Noordegraaf Jongsma 
 

 

 
Verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, moesten we 

afscheid nemen van onze geliefde vrouw, moeder, oma en schoonmoeder Jantje. 
Namens onze familie willen we allen hartelijk danken voor alle inzet en samenzijn in de 

ziekteperiode en ook bij haar uitvaartdienst. 
 

"Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 

Dan zijn wij bij Jezus!" 
 

 
 
 
COLETA 

 27-03  IERI R$ 5.126,00  

 03-04  Sínodo R$ 3.187,00  

 10-04  Igreja R$ 4.206,30  

 11-04  Bíblias Ucraina R$ 11.185,00  

 14-04  Igreja R$ 1.714,00  

 15-04  AASCA R$ 1.582,00  

 17-04  Igreja R$ 4.254,10  

 23-04  Calógeras Casamento R$ 931,00  

 24-04  Diaconia R$ 4.409,00  
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 01-05  Igreja - Ação de Graças R$ 56.566,00  

 08-05  IERI R$ 2.926,00  

 15-05  Igreja R$ 3.026,00 

 

 

 
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.  

02-06 5 kg peito de frango Gerson Kok 

 3 kg carne moída Adolf van Arragon 

 3 kg carne moída Willem F. Salomons 

09-06 5 kg salsicha Lute Jongsma 

 5 kg peito de frango Jantina Salomons 

 3 kg carne moída Leendert  Noordegraaf 

16-06 3 kg carne moída Hendrikus Salomons 

 5 kg salsicha Gerrit Pot 

 5 kg peito de frango Lúcia W. Xavier 

23-06 3 kg carne moída David Koopman 

 3 kg carne moída Johan Koopman 

 5 kg salsicha Alberto v.d Pol 

30-06 5 kg peito de frango Egbert de Groot 

 3 kg carne moída Maiquel Alberts 

 3 kg carne moída Herman van Arragon 

07-07 5 kg peito de frango Marianne van Arragon 

 3 kg carne moída Gerrit Verburg 

 3 kg carne moída Erik Bosch 
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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.  

02-06 5 kg peito de frango Ilona Davidse 

 3 kg carne moída Dilermando Muller 

 3 kg carne moída Luan Pot 

09-06 5 kg salsicha Pieter Voorsluys 

 5 kg peito de frango Wilfred Alberts 

 3 kg carne moída Marinus Hagen 

16-06 3 kg carne moída Hendrik de Jonge 

 5 kg salsicha Andre Borg 

 5 kg peito de frango Frederik Kok 

23-06 3 kg carne moída Albert C. Kok 

 3 kg carne moída Verônica Boelman 

 5 kg salsicha Arnald Bronkhorst 

30-06 5 kg peito de frango Roberto Martins 

 3 kg carne moída  Peter van Arragon 

 3 kg carne moída Luis Pierre Bryk 

07-07 5 kg peito de frango Jeanine Elgersma 

 3 kg carne moída Jan Noordegraaf 

 3 kg carne moída Arnaldo Simões 
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ITARARÉ INFORMA!! 

  

CULTOS 

DATA HORÁRIO OFICIANTE PLANTÃO FLORES 

05-06 09:30 Pr. Paulo 

 (Pentecostes/Sta Ceia) 

Presb. Bea Alice 

12-06 09:30 Pr. Paulo Diác. Gerd  Cory 

19-06 09:30 Sr. Jayme Cleto  Diác. Cory Jenny 

26-06 09:30 Pr. Paulo  Presb. Freek Sylvia 

03-07 09:30 Sr. Jayme Cleto  Presb. Bea Bea 

  

ATIVIDADES DA IGREJA 

DATA   HORÁRIO ATIVIDADE 

02-06 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

07-06 TER 14:30 Grupo Rebeca 

08-06 QUA 19:30 Estudo Bíblico Sengés 

09-06 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

21-06 TER 14:30 Grupo Rebeca 

23-06 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

29-06 QUA 19:30 Estudo Bíblico Sengés 

30-06 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

02-07 SAB 19:30 Encontro Jovem Guarda 
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Encontro Rebeca e Safiera: No dia 26 de Abril o Grupo Rebeca recebeu a visita do 
Grupo Safiera, de Arapoti. Foi uma tarde muito agradável, de comunhão cristã e 
aprendizado sobre cuidados com a pele (numa palestra com a Mirna Rosica). 

  

Bazar de Usados: Após dois anos sem poder realizar o tradicional Bazar de Usados, este 
ano ele já está planejado para o mês de Julho. Quem tiver alguma doação de roupas ou 
objetos em bom estado, ainda dá tempo de separá-los e encaminhá-los. 

 

 
  

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 

 
site da IERB:  www.ierb.org.br   

  
Redação Elo/Schakel 

email: elo.schakel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itararé.ierb.org.br/
http://www.ierb.org.br/
http://www.ierb.org.br/
mailto:elo.schakel@gmail.com
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