
1. A lenda de Troia 

Agamenon e o sacrifício de sua filha. Príncipe Paris foge com 

a Princesa Helena para Troia. Agamenon furiosamente vai 
em direção a Troia para reaver a sua esposa. No caminho os 

ventos não lhe são favoráveis. Percebendo que era obra dos 
deuses, ele manda para casa sua filha e a sacrifica aos deu-

ses para que estes pudessem ajudá-lo em sua empreitada. 

Após o sacrifício de sua filha, parte novamente em direção a 
Troia, aonde chega sem nenhuma dificuldade. É próprio da 

mitologia grega a crença na existência de vários deuses e 
que nenhum destes possuía propriamente o domínio absolu-

to sobre tudo. Cada divindade tinha o seu domínio particular 
que não se estendia ao de outra divindade. Se alguns destes 

deuses não fossem devidamente agradados eles poderiam 

realmente tornar difícil a vida daqueles que os ignorassem. O 
que fazia as divindades gregas ainda mais peculiares é que 

eles podiam se “embirrar” por causa de qualquer coisa. Eles 
eram invejosos e ciumentos, e, se eles não fossem atendi-

dos em seus caprichos, as coisas se tornariam bem 
“complicadas” para todos. Qual era a única forma de aplacar 

a inveja ou ciúme? Para os deuses gregos quanto maior o 

sacrifício melhor seria seu humor. Neste sentido, o ofertante 
que fosse “esperto” logo 

sabia que tinha que ofere-
cer algo bom e grande para 

que as coisas pudessem 
realmente dar certo. O ofer-

tante poderia barganhar e 

comercializar o seu pedido 
de bênçãos e perdão. Obvi-

amente não era isto que 

acontecia na prática. 

2. A Escritura e sua direção oposta 

O que é que a Escritura nos apresenta? No livro In My Place 
Condemned He Stood (Condenado em meu lugar Ele foi), 
James I. Packer e Mark Dever oferecem a melhor explicação 
daquilo que as Escrituras dizem sobre Deus e a razão da 

propiciação: “A Bíblia toma uma direção totalmente oposta 
daquela que é apresentada pela religião pagã. A Escritura 

condena de imediato o paganismo como uma distorção 

monstruosa da verdade. No lugar destes inúmeros deuses 
que são obviamente feitos à imagem do homem, os quais 

se comportam da mesma maneira que as frenéticas estrelas 
de Hollywood, a Bíblia apresenta o único Criador todo pode-

roso, o único Deus real, no qual toda a bondade e verdade 
encontram sua fonte, e para o qual todo o mal moral é abo-

minável. Em Deus não há mau humor, caprichos, futileza e 

maldade. Todavia, alguém pode pensar que na religião bíbli-
ca não haveria lugar para a ideia de propiciação. Todavia, 

nós encontramos nela justamente o oposto. A ideia de pro-
piciação – que seria aplacar a raiva de Deus por meio de 

uma oferta – perpassa toda a Bíblia.” A termo propiciação 
não é estrangeiro à Bíblia. Esta palavra e seu significado 

ocupam lugar proeminente à medida que Deus revela seu 

plano redentivo. Do Antigo (ver: Lv. 16.1-3) ao Novo (Hb. 
2.17) Testamento esta palavra parece significar aquilo que 

é o coração da obra da redenção do Deus Trino. Pode-se 
afirmar que a ideia de propiciação na Bíblia apresenta um 

Deus misericordioso que busca não somente prover perdão, 
mas também o abrandamento de sua própria ira. Diante do 

exposto, podemos 

concluir com uma 
pequena pergunta: A 
palavra propiciação 
tem algum lugar em 
seu vocabulário? Ou 
melhor, a palavra pro-
piciação tem espaço 
no seu Cristianismo? 
Sem propiciação não 

há vida cristã, sem propiciação não há, de forma alguma, o 
próprio cristianismo. O coração do Evangelho é o sacrifício 

propiciatório de Jesus Cristo. A palavra propiciação biblica-
mente falando não aponta de forma alguma para um Deus 

invejoso, embirrado e ciumento tal como evidenciado pelo 

panteão grego. Propiciação segundo a Bíblia é a verbaliza-
ção da graça. É a ação de Deus, o Pai, em amar o pecador, 

de Deus, o Filho, que morre pelo pecador e, por fim, de 
Deus, o Espírito Santo, que regenera e transforma o peca-

dor. Deus abençoe.  

Pr. Rorgers Henry Pianaro 

O CORAÇÃO DO EVANGELHO 

Julho de 2022 

J. I. Packer 
“Assim, a religião pagã 

parece um comercialismo 
cruel, uma questão de 

administrar e manipular 
seus deuses por meio de 

suborno astuto.” 

Mensagem do Evangelho 
Sem propiciação não há vida 

cristã, sem propiciação não já, 
de forma alguma, o próprio 

cristianismo. O coração do 
Evangelho é o sacrifício propi-

ciatório de Jesus Cristo. 



CULTOS  DIRIGENTES   OFERTAS 

03/07 9h30 Pr. Rorgers Pianaro P IRET 
 19h30 Pr. Jan van ‘t Spijker H  

10/07 9h30 Culto de Despedida P Diaconia 
  Pr. Flávio Américo   
 19h30 Pr. Acácio Nascimento Junior P  
17/07  Cultos com Santa Ceia  Hospital Cruz  

 9h30 Pr. Rorgers Pianaro P Vermelha 
 19h30 Pra. Marilda de Oliveira P  
24/07 9h30 (a definir) P AASC 
 19h30 Pra. Marilda de Oliveira P  
31/07 9h30 Pr. Rorgers Pianaro P Evangelização 
 19h30 (a definir)   

CONTATOS 

PR. RORGERS PIANARO   
(41) 99821-7726   (Descanso: 2ª-feira) 
rorgers.pianaro@hotmail.com 
PRA. MARILDA DE OLIVEIRA   
(42) 98855-4789   
dreamolive@hotmail.com 
SECR. CATHARINA LOMAN 
(42) 99127-2016   
iercastrolanda@outlook.com 

DO CONSELHO 

- O Domingo da Igreja Perseguida foi lembrado no culto matutino de 12 de junho, com o 

tema e encenação da perseguição dos cristãos no mundo, a oferta foi destinada para a 

Missão Portas Abertas. 
 

- Recebemos carta do Pr. Flávio Américo e família onde nos comunicam que tomaram a 

decisão em ir. Entendem que está na hora de encerrarem esse ciclo e que o Senhor está 

os chamando para novos desafios. A família vai para São Paulo, onde o pr. Flávio irá tra-

balhar no Mackenzie. Que Deus o abençoe em seu novo trabalho.  

A carta de despedida, na íntegra, está no App da igreja.  
 

- No culto matutino de 26 de junho, dirigido pela Pra. Marilda de Oliveira, foi realizada a 

instalação do Pastor Rorgers Henry Pianaro como pastor na IER Castrolanda. Desejamos 

um bem-vindo ao Pr. Rorgers e sua família em nosso meio e que Deus abençoe seu tra-

balho. 
 

- No culto matutino de 03 de julho, recebemos a visita do Pr. Jonas, da Sociedade Bíblica 

do Brasil, que nos contou sobre o início da publicação de bíblias e o trabalho atual da 

SBB, do alcance da distribuição das bíblias, inclusive das bíblias em braile. Ele expressou 

agradecimento pelas generosas doações que nossa igreja fez, por meio das ofertas para o 

Dia da Bíblia e para o SOS Recife. Nossa igreja ganhou uma Bíblia da Escola Bíblica NAA. 
 

- Do dia 23 a 30 de julho o Pr. Rorgers estará ausente, devido à reunião do Supremo 

Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. 
 

- O IRET organizou o curso “A Família Cristã”, presencial e on-line, durante o mês de ju-

nho, com diversos palestrantes pastores das IER’s e convidados. 
 

- Noticiamos os falecimentos da Sra.Tine Fokkema Dekker, no dia 29 de junho na Holan-

da, e da Sra. Neide Connor, no dia 1 de julho em Castro. Que Deus conforte e console os 

familiares e amigos com a perda dos seus entes queridos. 
 

Secretário Hermannus Morsink 

 

 

ANIVERSARIANTES 

JULHO 2022 

01 Sra. Tineke H. Strijker de Jager 76 
03 Sra. Geertje Petter Salomons 68 
05 Sr. Fredy v/d Vinne 74 
07 Sr. Inge Boer 82 
08 Sr. Theo J. te Vaarwerk 70 
08 Pr. Flávio Américo D. de Carvalho 38 
11 Sr. Douwe J. Groenwold 69 
11 Sra. Mari H. Nisgoski v/d Vinne 67 
14 Sr. Jan Petter 72 
16 Sr. Hans J. Groenwold 71 
16 Sra. Janny Salomons Rabbers 81 
24 Sr. Lucas Salomons 86 
26 Sr. Jan J. de Boer 75 
27 Sr. Ubel Borg 76 

   
01 Maisa Salomons 8 
03 Elis Silva Janssen 2 
05 Enrico Barkema Canto 3 
10 Davi Loman Silveira 3 
12 Beatriz Sandrini de Boer 2 
16 Cecília Borg 2 
16 Marcelli Silva Denck 4 
21 Petra Emilia Mikulis 6 
28 Rafael Wilpert de Jager 1 

Sua oferta pode 
ser depositada na 
seguinte conta da 

IERC: 

Sicredi 748  
Ag. 0730 - 
c/c 28964-3 
Chave PIX: CNPJ 
76.111.640/0001-30 

 JULHO 

03 Fam. Reinaldo e Margarida de Boer 

10 Fam. Flávio e Elisa de Boer 

17 Sr. Jan de Boer 

24 Fam. Ricardo e Renata de Boer 

31 Fam. Fernando e Aline de Boer 

  

 AGOSTO 

07 Fam. Cintia Boot 

14 Fam. Ubel e Menna Borg 

21 Fam. Rogério e Karen Borg 

28 Fam. Frans e Angela Borg 

FLORES na IGREJA 

Que Deus te proteja, te abençoe, te 

guie e ilumine neste dia e em todos os 

dias da tua vida! 

mailto:iercastrolanda@outlook.com

