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    Igreja Evangélica Reformada de Arapoti 
 
 

O Elo 
De Schakel 

 
 
 MEDITAÇÂO                                                                                                            AGOSTO 2022 

TEXTO: 1 Tessalonicenses 2.1-6 

“A visita pastoral”. 

         A igreja é de Deus, pois Jesus a comprou com seu sangue. E o Conselho é 
chamado a pastorear. E basicamente isto se faz com os cultos e nas visitas pastorais. Na 
liturgia de instalação dos presbíteros lemos o seguinte: “É deles a tarefa de visitar 
fielmente os membros da igreja e dar-lhes orientação espiritual”. 

         Este é o peso e a responsabilidade do Conselho. E a igreja, como recebe isto? A 
palavra de Jesus diz: “Em verdade, em verdade vos digo: Quem recebe aquele que Eu 
enviar, a Mim me recebe; e quem Me recebe, recebe Aquele que Me enviou”. (Jo 13:20) 
Quando o Conselho vem, Cristo vem. 

         Podemos não ter afinidade com este ou aquele do Conselho. Podemos 
perguntar: Por que preciso receber estas pessoas? Vai acrescentar alguma coisa? Eles 
vêm para falar sobre os meus problemas? Eles podem ter soluções? Não. Eles vêm 
porque trazem a Cristo. Tudo isto pode ser questionado, mas não é o ponto certo. A 
razão não está em nós, mas em Deus. 

         Paulo no texto de hoje faz alusão à visita pastoral. E pesa muito o que ele 
propõe. Não está em jogo a pessoa dele, mas o que o visitador traz. Ele explica o “por 
quê” que uma visita pastoral não é inútil, vazia. 
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Paulo traz 5 razões: 

a. A visita é feita com a ajuda de Deus. Sempre antes de cada visita, o diácono e o 
presbítero oram. Eles não fazem isso por obrigação, mas sob a iluminação do Espírito 
Santo. Não é uma atividade fria. Eles vão lidar com pessoas. Eles mostram dependência 
do Espírito Santo. Dependência. 

b. Eles trazem o evangelho de Deus. Eles trazem a mensagem de Deus. Eles têm uma 
devoção, um tema, uma fala e uma oração. Eles vêm em nome de Deus. Nada a ver com 
a pessoa deles. E às vezes é a única devoção que aquela família faz naquele dia. 

c. Eles são homens aprovados por Deus. Em que sentido? No dia da instalação a igreja 
promete isso. Assim diz a fórmula: “Amados membros da igreja, recebam estes irmãos 
(irmãs) como servos de Deus”. A igreja reformada é uma das igrejas brasileiras que 
mantém esta prática. Pastoreio, cuidado pelo rebanho, amor de Cristo. Homens 
aprovados por Deus. 

d. Eles trabalham para agradar a Deus. Não aos homens. A visita pode ser desagradável. 
ode vir fora de hora. Pode não ter assuntos relevantes. Mas é um serviço que agrada a 
Deus. Postergar, desmarcar ou não aceitar o Conselho pode desagradar a Deus 
também. 

e. Deus é testemunha. Testemunha é alguém que presencialmente viu uma cena. Ela 
tem a ver com morte. Fazer tudo para que o evangelho seja pregado naquela casa. E 
Jesus testemunha e fala do que acontece naquela casa. Naquela visita. 

O que precisa ficar claro nisso tudo é a sacralidade da visita. Nada é humano. Tudo é de 

Deus. E por isso a igreja se submete a isso, no sentido de confiar no Conselho a 
direção e o cuidado do rebanho. 

Pr. Ilmo Riewe 
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FLORES 
07-08 Fam. Rafael Carneiro 

14-08 Fam. Renee van der Goot 

21-08 Fam. Sander Verburg 

28-08 Fam. Henry Kool 

04-09 Fam. Albert Salomons 

 
OBSERVAÇÃO: O presbítero do bairro ou o pastor, levará  
as flores da Igreja para o membro indicado no domingo 

 
 
ANIVERSARIANTES 

 

 

CULTOS Plantão Coleta 
 

Culto de Profissão de fé e Santa Ceia/Culto estudo vespertino sobre ansiedade 

07-08    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Elly/Wilko Igreja 
   18.30 Igreja Pr. Ilmo P   
Dia dos Pais/ Batismo Ana Elizabeth Bronkhorst e Isabela van Noort Collect 
14-08 9.30 Igreja Pr. Ilmo P Anke/ Bernhard AASCA 
       
Apae no culto vespertino 
21-08    9.30 Igreja Pr. Elton P Harriët /Saskia Igreja 
   18.30 Igreja Pr. Elton/Apae P   
       
Instalação dos novos oficiais 

28-08    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Maria Clara/Marnix Sínodo 
 

04-09    9.30 Igreja Pr. Ilmo P                     /Floriano Dirce 

02-08 Pieta S. de Jonge 
16-08 Wiekje Boessenkool 
21-08 Leendert Noordegraaf 
27-08 Elisabeth D. Tange 
28-08 Jasper Davidse 
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SOM 

 

Edwin 99972-2996 

Marco 98840-1518 

Anderson 99657-7960 

Vitor 99982-2690 

Bernhard 99975-4474 

Rafael 99929-7242 
 

 

07-08 Edwin Rafael 

14-08 Anderson  Edwin 

21-08 Vítor Anderson 

28-08 Bernhard Vítor 

04-09 Marco  Bernhard 
  

 

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 

07-08 Pricilla, Fernando 
 e Michel 

Carolina, Hilco 
e Laura 

Iza Salomons 

14-08 Clarice, Emanuel 
e Catarina 

Elisangela, Maiara 
e Tony 

Henrique Bryk 

21-08 Carla, Patrick 
e Sophia 

Flávia, Angelina 
e Hadassa 

Lisa Biersteker 

28-08 Anton, Gabriela 
e Jordana 

Isabelle, Fernanda 
e Amanda 

Benjamin Salomons 

04-09 Daniella, Marcus 
e Alida 

Caroline, Franz 
e Anna B. 

Júlia Martins 
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KINDERNEVENDIENST 

  Grupo 1 e Grupo 3   

  Tema: Descobrindo as maravilhas da Bíblia VELA 

07-08 Rose e Tânia LOUVOR Stevan Koopman 

14-08 Carolina Vivendo de uma forma 
diferente 

Emily Kool 

21-08 Christofer Acertar o alvo! Lucca Bronkhorst 

28-08 Suellen Buscando o perdão de Deus Adriaan Bronkhorst 

04-09 Rose e Tânia LOUVOR Sophia Kok 

 

AGENDA  

Em agosto haverá campanha do quilo. 

02-08 09.00 horas Mesa do Conselho 

03-08 17.00 horas Conselho 

03-08 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

06-08 19.30 horas Ajax Club 

06-08 19.30 horas MIER 

09-08  8.30 horas Comissão de visitas na casa de Adriaan Kok 

10-08 19.30 horas SAFIERA 

11-08 19.30 horas Reunião da Missão AASCA 

13-08 19.30 horas Benjamin Club 

13-08 19.30 horas Ajax Club 

17-08 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

18-08 19.30 horas DINDOA 

24-08 19.30 horas SAFIERA 

28-08 20.00 horas Entrega dos artigos para o Elo 

30-08 09.00 horas Mesa do Conselho 

31-08 17.00 horas Conselho 

31-08 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

03-09 19.30 horas Ajax Club 
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DO CONSELHO/van de Kerkenraad 

Novamente queremos frisar que a Comissão de Visitas é 
vinculada ao Conselho,  em conjunto fazemos as visitas 
pastorais aos membros. Caso precise de uma visita, avise-
nos e marcamos um dia e horário.  A partir de agora, Jan 
Hagen também participa do grupo de visitadores da Comissão de Visitas. Bem-vindo ao 
grupo Jan!  
  
Na igreja, na sala do Conselho temos alguns livros disponíveis, quem tiver interesse em 
ler um deles, pode emprestar e anotar seu nome num caderno que estará ao lado. É 
uma forma de termos o controle e sabermos com quem se encontra o livro. 
 
Só para lembrar: Temos 4 fones de ouvido disponíveis, quem quiser fazer uso é só 
chegar na salinha do som e solicitar para os plantonistas. 
  
O Conselho da IER Nova Holanda convida todos os oficiais e interessados para o 
encontro organizado pelo Sínodo e IRET, a ser realizado  no dia  06 de agosto de 2022 
das 08.30h às 12h nas dependências da IER Nova Holanda.  Palestrante: Pr. Lindberg de 
Morais.   
  
No domingo dia 07 de agosto teremos culto com Santa Ceia e a Pública Profissão de Fé 
de: Amanda Maria Bosch, Sophia Jannigje Voorsluys, Hadassa Helena Koopman, 
Marcela Janice Voorsluys e João Pedro Elgersma. No mesmo domingo no culto 
vespertino teremos um culto de estudo com o Pr. Ilmo com o tema: ‘Lidando 
biblicamente com a Ansiedade.’  
 
No dia 15 de setembro, se tudo correr bem, esperamos receber o pastor holandês Hans 
Kommers e sua esposa Aly, por um período de 3 meses. O Culto de Instalação será no 
domingo dia 18 de setembro. Se alguém está indo à Curitiba na quinta-feira, dia 15 de 
setembro, e tem disponibilidade para buscar o pastor e sua esposa, entre em contato 
com a secretária ou presidente do Conselho. As despesas com o combustível podem ser 
por conta da igreja. Em meados de janeiro esperamos receber o pastor Daco Coppoolse 
e sua esposa Tineke por um período de 3 meses. 
  
Em setembro, o DEC local vai promover o curso: Como criar seus filhos – Educando 
filhos dos 5 aos 12 anos, com Dirk e Herma Verburg. A duração do curso será de 10 
semanas. Preferivelmente fazer como casal, mas pode ser pai, mãe, educadores. 
Interessados podem entrar em contato com a Maria Clara Koopman.  Participem! 
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Módulos da série: 
1. Como criar uma criança responsável 
2. Como criar uma criança segura 
3. Como criar uma criança amorosa 
4. Como criar uma criança confiante 
5. Como criar uma criança moral 
6. Como criar uma criança virtuosa 1  
7. Como criar uma criança virtuosa 2 
8. Como criar uma criança disciplinada 
9. Como criar uma criança controlada 
10. Como criar uma criança obediente 

 
 
We willen opnieuw benadrukken dat de bezoekerscommissie 
verbonden is aan de kerkenraad. Gezamenlijk dragen we zorg 
voor de pastorale bezoeken aan de leden. Laat het ons weten 
als u behoefte hebt aan een bezoek, dan kunnen we een 
afspraak maken.  Vanaf nu maakt Jan Hagen ook deel uit van de groep bezoekers van de 
bezoekerscommissie. Welkom in de groep, Jan!  
 
We hebben in de kerk, in de consistorie, enkele boeken beschikbaar om uit te lenen. 
Wie er graag één wil lezen, kan een boek lenen en zijn naam noteren in het schrift dat 
daar ligt. Dat is een manier om er controle over te houden en te weten waar het boek 
zich bevindt. 
 
Nog ter herinnering: Er zijn vier koptelefoons beschikbaar in de kerk:  wie er graag één 
wil gebruiken kan naar de geluidscabine gaan om er één op te halen. 
  
De Kerkenraad van de IER Nova Holanda nodigt alle ambtsdragers en andere 
geïnteresseerden uit voor een samenkomst georganiseerd door de Synode en de IRET. 
Deze samenkomst zal plaatsvinden op 6 augustus 2022, van 8.30-12.00 uur in de 
zaaltjes van de IER Nova Holanda.  Spreker: Pr. Lindberg de Morais.   
  
Op zondag 7 augustus hebben we een dienst met het Heilig Avondmaal en 
Geloofsbelijdenis van: Amanda Maria Bosch, Sophia Jannigje Voorsluys, Hadassa Helena 
Koopman, Marcela Janice Voorsluys en João Pedro Elgersma. In de avonddienst van 
diezelfde zondag geeft pr.  Ilmo een bijbelstudie over het thema: "Hoe gaan we om met 
spanning, gezien vanuit de Bijbel" 
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Op 15 september hopen we, als alles goed gaat, de Nederlandse predikant Hans 
Kommers en zijn vrouw Aly te verwelkomen voor een periode van drie maanden. De 
bevestigingsdienst vindt plaats op zondag 18 september. Als iemand toevallig 
donderdag 15 september naar Curitiba gaat en de mogelijkheid heeft de dominee en 
zijn vrouw mee terug te nemen, wil die dan contact opnemen met de voorzitter of 
secretaris van de kerkenraad? De kosten voor brandstof kunnen gedeclareerd worden 
bij de kerkenraad. Halverwege januari verwachten we pr. Daco Coppoolse en zijn vrouw 
Tineke te verwelkomen voor een periode van drie maanden. 
  
In september wordt een cursus georganiseerd door de plaatselijke DEC: Hoe voed je je 
kinderen op -- De opvoeding van kinderen van 5 tot 12 jaar, onder leiding van Dirk en 
Herma Verburg. De cursus duurt 10 weken. Opgaves met Maria Clara Koopman. Doe 
mee!! 
  

 Em nome do Conselho, 
Elly C.K. Salomons 

  
ROL DE MEMBROS 
Falecimento: 
09-07-2022: Harmannus Deen 
20-07-2022: Cornelis Gerard de Schipper 
  
Nascimento: 
04-07-2022:   - Isabela van Noort Collect, filha  do Lúcio e Sabrina Collect  
  
AO REDOR DA COMUNIDADE/RONDOM DE GEMEENTE 
No dia 29 de junho faleceu inesperadamente  o Dr. José Altair 
Carneiro Martins, pai de Roberto Martins. Ele era conhecido de 
muitos, pois por vários anos trabalhou como veterinário na nossa 
colônia. O sepultamento aconteceu no dia seguinte, no Cemitério 
Municipal Frei Mathias, em Castro. Oremos pelo conforto e consolo 
do Senhor à família enlutada. 
  
O culto matutino do domingo 3 de julho foi oficiado pelo Pr. Elton e teve como tema 
‘Senhor, conta comigo’. Jesus disse que os trabalhadores são poucos, mas que todos 
nós somos chamados para trabalhar na obra de Deus, dentro dos dons que recebemos 
Dele. 
O culto vespertino foi dirigido pelo Pr. Elton e Pr. Jonas Lindner (da Sociedade Bíblica do 
Brasil), que nos trouxe a mensagem sobre ‘A Bíblia, o livro da Paz’. A paz que Jesus 
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oferece como um presente é diferente da paz que o mundo oferece. Além da Palavra, o 
Pr. Jonas nos falou sobre o trabalho que a SBB está realizando no Brasil e pelo mundo 
afora, que se iniciou há 74 anos. 
  
Grande alegria na família van Noort e Collect com a chegada da pequena Isabela, filha 
de Sabrina e Lúcio, no dia 4 de julho. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre esta 
pequena. Parabenizamos os pais e demais familiares. 
  
Antes de entrarem em férias, no dia 8 de julho, a CCH encerrou o primeiro semestre 
com uma Festa ‘Julina’, apenas para os alunos e seus pais. 
  
Na manhã do dia 9 de julho recebemos a triste notícia do falecimento do Sr. Harmanus 
Deen, aos 85 anos de idade. Devido às restrições impostas pela vigilância Sanitária, o 
corpo foi sepultado na tarde daquele mesmo dia em círculo familiar. No dia seguinte, 
no domingo à tarde, foi realizado um culto de despedida de corpo ausente, às 15.00 
horas. Que a confiança de que Mans agora está descansando à sombra do Altíssimo” 
seja consolo para suas filhas e demais familiares, neste tempo de luto e também de 
preocupações com dona Martie. 
  
No culto matutino do domingo 10 de julho, e com relação às próximas eleições de 
novos oficiais para o Conselho, Pr. Ilmo escolheu como tema da pregação ‘Filho, vá 
trabalhar hoje na vinha’, onde enfatizou a responsabilidade de cada um de nós em 
atender a essa ordem do Senhor quando somos chamados para exercer um cargo no 
seu Reino. 
  
Vários entre nós estão aproveitando para assistir os estudos bíblicos online do Pr. Paulo 
Verdin sobre ‘As cartas de João’. Que era provavelmente uma carta circular endereçada 
a cristãos de vários lugares. 
  
Depois de dois anos, nos dias 14 a 16 de julho, novamente tivemos a exposição de gado 
leiteiro holandês, a ‘Expoleite’. Esta foi a 48ª vez, pois desde o início da colônia este 
evento tem sido realizado. Primeiro com o nome de ‘Dia da criação de gado leiteiro’. 
Este ano o julgamento do gado coube ao juiz canadense Pierre Boulet. Na praça de 
alimentação as entidades beneficentes e outros tiveram seu espaço e assim puderam 
aumentar sua fonte de renda. O tempo bom e ensolarado ajudou muito para tornar 
estes dias bem-sucedidos, com bastante movimentação de visitantes. Entre outros a da 
Deputada Federal, Aline Sleutjes, candidata para o novo Senado, na ocasião da sua 
visita à nossa cidade, no dia 16. 
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Tristeza na família de Schipper com o falecimento do sr. Cornelis Gerard, pai de Carla e 
Freddy de Schipper, no dia 20 de julho. Na manhã do dia seguinte foi realizado o culto 
fúnebre, oficiado pelo Pr. Ilmo, que escolheu como texto João 3:17 “Esta é a vida 
eterna: que Te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”. 
Após o culto, o sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal da nossa cidade. 
Desejamos o consolo de Deus aos familiares.  
         
Na pregação do domingo 24 de julho, Pr. Ilmo enfatizou a importância das visitas do 
Conselho nos lares, baseado em 1º Tessalonicenses 2:1. Não devemos negar estas 
visitas, porque Jesus ordenou: “Quem recebe aquele que Eu enviar, a Mim me recebe”. 
À noite o culto em holandês foi dirigido pelo Jacques de Best, que falou sobre os 
trabalhadores na vinha (Mat.20): o proprietário agiu injustamente? 
  
No dia 22 de julho dona Hilly Bronkhorst teve de ser internada no hospital por causa de 
problemas de saúde. Que a lembremos em nossas orações e a todos os enfermos na 
nossa comunidade, assim como das pessoas que passam por problemas e dificuldades. 
  
Depois de um intervalo de duas semanas, na segunda-feira 25 de julho os alunos 
voltaram para a escola. Desejamos a todos um proveitoso segundo semestre! 
  
Domingo, 31 de julho. Na pregação pr. Elton falou sobre Marcos 5: O que nós fazemos 
em tempos de aflições e preocupações? Jairo se esforçou para encontrar uma solução e 
teve como resposta de Jesus: “Não tenha medo, tão somente creia”.  

 
 
Op 29 juni is dr. José Altair Carneiro Martins, de vader van Roberto 
Martins, onverwacht overleden. Hij was bekend bij velen van ons, want 
hij heeft gedurende ettelijke jaren als veearts gewerkt in onze kolonie. 
De begrafenis vond de volgende dag plaats op de ‘Cemitério Municipal 

Frei Mathias’, in Castro. Dat de Heer de familie moge troosten en sterken. 
  
De morgendienst van zondag 3 juli werd geleid door pr. Elton met als thema “Heer, 
reken maar op mij’. Want Jezus verklaarde: “er zijn weinig arbeiders”, maar we zijn 
allen geroepen om te werken in Zijn dienst met de gaven die we van Hem kregen. 
De avonddienst werd geleid door pr. Elton en pr. Jonas Lindner van het Braziliaanse 
Bijbelgenootschap, die ook de preek verzorgde, met als onderwerp: ‘De Bijbel, het boek 
van de Vrede’. De vrede die Jezus ons aanbiedt is een andere dan de vrede die de 
wereld ons biedt. Daarnaast vertelde pr. Jonas ook over het werk van het 
Bijbelgenootschap in Brasil en elders, dat 74 jaar geleden begon. 



11 

  
Grote blijdschap in de families van Noort en Collect met de komst op 4 juli van de kleine 
Isabele, dochter van Sabrina en Lúcio. Dat God zijn zegen moge schenken aan dit kleine 
meisje. Gelukwensen aan de ouders en verdere familieleden. 
  
Voordat de vakantie begon op 8 juli, sloot de CCH dit eerste half jaar af met een 
Julifeest, dit keer alleen bestemd voor de leerlingen en hun ouders. 
  
Op de morgen van 9 juli kregen we het verdrietige bericht dat Harmanus Deen was 
overleden, op 85 jarige leeftijd.. Vanwege de opgelegde beperkingen door de 
gezondheidsdienst, was de begrafenis diezelfde middag met alleen de naaste 
familieleden. De volgende dag, zondagmiddag, werd om 15.00 uur een afscheidsdienst 
gehouden. Dat het vertrouwen dat Mans nu rust “in de beschutting van de 
Allerhoogste” een troost mag zijn voor zijn dochters en andere familieleden in deze tijd 
van rouw, alsook de zorgen over dona Martie. 
  
In de morgendienst van 10 juli en in verband met de a.s. verkiezingen voor 
ambstdragers, koos pr. Ilmo als onderwerp voor de preek “Zoon, ga vandaag in de 
wijgaard aan het werk”, waar hij de nadruk legde op de verantwoordelijkheid van ieder 
van ons om gehoor te geven aan deze opdracht van de Heer als wij gevraagd worden 
voor een taak in zijn Koninkrijk. 
  
Verschillende leden van onze kerk volgen de online  bijbelstudies van pr. Paulo Verdin 
over ‘De brieven van Johannes’, waarschijnlijk rondzendbrieven gericht aan christenen 
in verschillende plaatsen. 
  
Na twee jaar kon op 14 tot 16 juli opnieuw de ‘Expoleite’ worden gehouden. Het was de 
48ste  keer dat de keuring van melkvee plaatsvond. Dit evenement vind al plaats vanaf 
het begin van de kolonie, toen ‘Fokveedag’ geheten. Dit jaar was de keuring van het vee 
in handen van de Canadees Pierre Boulet. De verzorging van de natjes en droogjes was 
in handen van verschillende sociale instellingen en anderen. Het mooie zonnige weer 
heeft zeker ook bijgedragen om deze dagen succesvol te laten verlopen. Het waren 
drukke dagen, met veel bezoekers, o.a. ook van de 'Deputada Federal', Aline Sleutjes, 
die kandidaat staat voor de nieuw te vormen Senaat 
  
Verdriet bij de familie de Schipper vanwege het overlijden van Cornelis Gerard, de vader 
van Carla en Freddy de Schipper, op 20 juli. Op de morgen van de volgende dag vond de 
rouwdienst plaats, die geleid werd door pr. Ilmo, met als tekst Joh.17:3 “Het eeuwige 
leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus 
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Christus”. Na de dienst vond de begrafenis plaats op de 'Cemitério Municipal'. Dat God’s 
nabijheid de familie mag troosten in dit verlies.. 
  
In de preek van zondag 24 juli, legde pr Ilmo de nadruk op het belang van de 
huisbezoeken vanuit de kerkenraad. Dit gebaseerd op 1 Tessalonicenzen 2:1. Want 
“Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij’. De Nederlandstalige avonddienst werd geleid 
door Jacques de Best, die sprak over de arbeiders in de wijngaard (Mat.20): handelde 
de landheer onrechtvaardig?. 
  
Op 22 juli moest d. Hilly Bronkhorst worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
gezondheidsproblemen. Laten wij in onze gebeden aan haar denken en aan de andere 
zieken in onze gemeente, alsook aan diegenen die met moeilijkheden hebben te 
kampen. 
  
Na een onderbreking van twee weken, gingen de leerlingen de 25ste Juli weer terug naar 
school. We wensen allen een leerzaam tweede semester! 
  
Zondag 31 Juli. In zijn preek sprak pr. Elton over Marcus 5: Wat doen wij in tijden van 
vrees en bezorgdheid? Jaïrus deed moeite om naar een oplossing te zoeken en kreeg als 
antwoord van Jezus: “Wees niet bang, geloof alleen”. 
                                                                                                                                                I.v. A.K. 
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Um novo coral 
Voltar à rotina após a pandemia tem sido um grande desafio. Sair à noite para os 
compromissos fixos, que antes aconteciam naturalmente, parece muito cansativo.  
Pensando nisso, apresentamos... 
 
um projeto de "reforma" do coral: um outro molde, mais compatível com a nova 
realidade!  
 
A ideia é dividir o ano eclesiástico em "pacotes" (ou projetos) com número de ensaios 
pré-definidos. Exemplos: 
Culto de Santa Ceia - 4 ensaios                                                                                                            
Culto de Natal - 12 ensaios  
Se alguém não puder participar no projeto de Santa Ceia, pois vai viajar... sem 
problemas, pode participar do próximo! Ou não quer participar de todos os pacotes do 
ano, apenas de 3 projetos no ano, pode também! Os pacotes são desvinculados e tem 
algumas semanas de pausa entre eles.  
A idéia também é ter regentes diferentes, já que agora descobrimos que temos mais 
opções aqui na cidade! Também queremos um coral que tenha membros de todas as 
idades: pais e filhos, avós e netos, etc. De crianças até idosos! Os ensaios serão mais 
curtos, sem café. No final de cada pacote faremos um café no último ensaio. O nome 
‘Jubilai’ não será mais usado. Por enquanto não teremos nome, ou simplesmente: coral 
da igreja! Iniciaremos este ano com dois pacotes, e você é nosso convidado!!!! 
 
Pacote Primavera                                                                                                                       
Apresentações dia 11 de setembro de 2022                                                                                    
Regente: Oswaldo Jorge Cunha                                                                                                       
Ensaios das 19h às 20:30h na IERA*     
17/08 
24/08 
31/08 
07/09          
 
Pacote Natal                                                                                                                                       
Em breve mais detalhes 
 
*as datas dos ensaios podem ser alteradas conforme feriados, reuniões e 
compromissos dos integrantes.  
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COLETAS 

22-05-2022 AASCA        4.273,10 

26-05-2022 Igreja        1.292,00 

29-05-2022 Sínodo        3.014,00 

05-06-2022 Igreja        4.711,00 

12-06-2022 Pr. Gonçalo 
Manita 

       6.839,00 

19-06-2022 AASCA        3.209,00 

25-06-2022 Dia das Igrejas        5.372,00 

26-06-2022 IERI        2.878,00 

03-07-2022 Igreja        5.148,00 

10-07-2022 Diaconia        3.120,00 

17-07-2022 Igreja        3.479,00 

 

AASCA 
 

PROJETO MOSAICO – PROJETO SEMENTINHA CALÓGERAS 
 
 O Projeto do Mosaico teve início em junho de 2021, na oficina de Inglês da 
Professora Petra Noordegraaf, ela teve a idéia de trabalhar as cores em inglês através 
das tampinhas de garrafas Pet e para que as crianças aprendessem as cores e fixassem 
bem, a Professora Petra queria realizar um trabalho artesanal com as tampinhas, criado 
pelas crianças atendidas no Projeto Sementinha. 
 Nesse mesmo período tínhamos recém apresentado à comunidade nosso novo 
Logotipo do Projeto Sementinha, que foi elaborado pela Simone Bronkhorst: 

 
 

 O significado do nosso Logotipo faz jus ao próprio nome “Sementinha”, que são 
nossas crianças. Partindo do ideal de que cada criança (sementinha) que freqüenta o 
Projeto é tratada (regada) com muito amor, carinho, valores e ensinamentos bíblicos, e 
a longo prazo essas crianças crescem (sementinhas brotam) “em estatura, sabedoria e 
graça”(Lc 2:52), tornando-se estrelas brilhantes por onde passarem. 



15 

 Esse significado foi explicado às crianças de 8 a 10 anos que frequentavam o 
Projeto Sementinha, naquele ano e período, e cada uma delas fez um desenho sobre 
esse significado. Diante disso foi realizada uma assembléia bastante democrática e 
votado no desenho que melhor representava esse significado, o desenho escolhido foi 
da Yasmin Vitória Borges Machado, que naquela data tinha 10 anos e era seu último 
ano no Projeto Sementinha.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir desse desenho a Professora Petra trabalhou para ampliar num tamanho circular 
de 3M X 3M, escolheu as cores predominantes com as crianças e focou para que ficasse 
o mais parecido possível com o desenho original. Com o desenho pronto, no tamanho 
grande, foi fixado no chão do Salão principal do Projeto Sementinha de Calógeras, com 
plástico e tela. 
 Começou a limpeza de tampinhas e os testes de como seria melhor para fixar as 
tampinhas, se em desenhos prontos ou de uma em uma. E ficou decidido que a melhor 
forma era fixar com argamassa de tampinha em tampinha. Foram 05 meses de trabalho 
semanal no mosaico, um trabalho de muita dedicação e feito com muito carinho, pela 
Professora Petra e pelas crianças. 
 Chegou o final do ano de 2021 e precisávamos do espaço no Salão principal do 
Projeto para nossas celebrações de encerramento de ano, foi aí que o trabalho foi 
cortado em partes para que pudesse posteriormente ser colocado na parede. A 
Professora Petra levou o mosaico para sua casa e começou os estudos e testes de como 
aquele trabalho poderia ser melhor fixado na parede.  Foi então que decidiu fixar o 
mosaico em 12 chapas de ferro para que pudessem ser parafusadas na parede. E foi 
assim que finalizou o mosaico em chapas, rejuntou e foi possível montar ele parafusado 
na parede do Projeto Sementinha de Calógeras, no dia 02 de julho de 2022. 

O trabalho da Professora Petra e crianças ficou lindo, todos da comunidade 
estão convidados a conhecer, foi um trabalho com muita dedicação e capricho, 
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especialmente da Professora Petra, somos muito gratos em termos ela em nossa equipe 
e como voluntária, um tempo que ela dedica com muito amor e carinho às nossas 
crianças.  

E esse foi o resultado final: 
 
 

 
 

 Agradecemos a Professora Petra e crianças por deixar nosso Projeto 
Sementinha mais bonito, alegre e colorido. Que venham mais projetos como esse!!  

Adriane Silveira 
Assistente Social e Coordenadora de Calógeras. 

 
 
 ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 2022 
  
         Depois de dois anos sem conseguir reunirmos as crianças e adolescentes do 
Projeto Sementinha para a realização da Escola Bíblica de Férias, esse ano de 2022 foi 
possível voltarmos à programação dessa atividade tão importante para nosso Projeto. 
         Nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2022 realizamos a Escola Bíblica de Férias 2022 
com as crianças e adolescentes dos Projetos de Calógeras e Humaitá, todas as 
atividades foram realizadas em Calógeras, as atendidas do Projeto da Humaitá foram 
todos os dias para Calógeras com ônibus fretado pela AASCA. Foram dias de muitas 
histórias, louvores e aprendizados, importantes para os atendidos nos Projetos e para a 
Equipe dos Projetos que trabalharam muito para que tudo saísse perfeito e para a 
Glória de Deus. 

A responsável pela programação e por ministrar a EBF 2022 foi a Maria Clara 
Koopman, com organização e planejamento das coordenações dos Projetos de 
Calógeras e Humaitá. 
         A Programação da Escola Bíblica de Férias desse ano teve como Tema: “O 
IMPORTANTE É OBEDECER A DEUS”, tendo como lições a Vida de Daniel: 



17 

- dia 18/07: Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor (Dn.1) 
- dia 19/07: Os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente (Dn.3) 
- dia 20/07: Daniel na cova dos Leões (Dn.6) 
         O versículo tema escolhido foi: “Se vocês me amam, obedeçam aos meus 
mandamentos.” João 14:15. Outros versículos também foram trabalhados, sendo: “... 
Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, 
pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil.” 1 Coríntios 15:58 
e “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos.” 
Tiago 1:22 
         As crianças e adolescentes participantes conseguiram aprender e decorar os 
versículos ao longo dos dias e foi muito importante para eles e gratificante para toda 
Equipe envolvida no trabalho. Os louvores da EBF foram: Obedecer (Diante do Trono) – 
esse foi o tema, com coreografia elaborada pelas Educadoras Sociais Priscila e Suilayne; 
Boas Vindas; Acolhimento; Leia a Bíblia e faça oração; Obedecer é bom; 
Missionariozinho; e Meu barquinho. E História missionária: Amy Carmichael e Madugu – 
História em cartazes APEC. 
         O responsável pelos louvores foi o Filipe La Banca Schreiner, recém contratado 
da AASCA para dar aulas de violão para crianças atendidas no Projeto de Calógeras. 
         Todos os três dias a programação seguiu a mesma rotina de acolhida, louvor, 
oração, história e trabalhos/brincadeiras. No dia 19/07 a programação contou ainda 
com uma grande surpresa, tivemos a participação do Kings Kids Brasil, que estavam em 
acampamento e atividades no município de Arapoti nos dias 09 a 20 de julho, com 
atividades para crianças e adolescentes a partir de 10 anos de toda a região. 
         O Kings Kids veio para Arapoti através das lideranças da JOCUM – Maringá e do 
evangelista Natanael Verburg, ficaram alojados no Colégio Telêmaco Carneiro e tiveram 
muito aprendizado e conhecimento nesses dias, na última semana a programação deles 
era apresentar teatro, circo e dança para a comunidade, levando mensagens cristãs 
emocionantes por onde passaram. Foi através de um contato com Natanael que nos 
explicou o trabalho deles e sabendo que nesta data realizamos a EBF, que foi possível 
que esse lindo trabalho fosse apresentado às nossas crianças e adolescentes do Projeto 
Sementinha. 
         O propósito do Kings Kids é “liderar crianças, adolescentes e famílias a um 
conhecimento provado de Deus, trazendo alegria ao seu coração e fazendo-o conhecido 
em todas as esferas da sociedade.” (Deuteronômio 6:6-9). E esse propósito foi realizado 
no Projeto Sementinha, as apresentações nos trouxeram muito de Deus, muita alegria e 
muita emoção. Queremos agradecer grandemente ao Natanael Verburg pela parceria e 
por poder proporcionar essa apresentação às nossas crianças e adolescentes, no total 
tivemos 150 pessoas no Projeto Sementinha naquela tarde. 
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         A EBF de 2022 foi realizada com muito amor e comprometimento por toda 
equipe dos Projetos de Calógeras e Humaitá, agradecemos grandemente a Deus por 
colocar pessoas capacitadas e comprometidas nesse trabalho. 
  

Adriane Silveira 
Assistente Social e Coordenadora Calógeras 

 

LISTAS DE CONTRIBUIÇÕES AASCA 
Para este mês pedimos as seguintes contribuições: 
Lista de contribuições  
 
 
LAR RECANTO DO IDOSO   
*Assinar a lista ao entregar as doações. 
04/08 3 kg carne moída Douwe Sibma 
04/08 3 kg carne moída Peter Koopman 
04/08 5 kg peito de frango Lúcio Drinco 
11/08 5 kg peito de frango João Becker 
11/08 3 kg carne moída Aline Fernandes 
11/08 3 kg carne moída Yuri van der Goot 
18/08 5 kg de salsicha  Willen de Groot 
18/08 5 kg peito de frango Lucio Jorge 
18/08 3 kg carne moída Christofer Kok 
25/08 3 kg carne moída Mariana Kok 
25/08 5 kg de salsicha  Thiago Jongsma 
25/08 5 kg peito de frango Elton Luithardt 
01/09 3 kg carne moída Lucas Oliveira 
01/09 3 kg carne moída Bruno Paz 
01/09 5 kg peito de frango Jan Roelof Pot 
 
CALÓGERAS  
FAVOR ENTREGAR NA CASA DA LUCIANE SALOMONS, ENTRE 9:00 E 12:00HS 
Favor entregar em pacotes de 1KG. 
04/08 3 kg carne moída Henri Kool 
04/08 3 kg carne moída Hendrikus F. Salomons JR 
04/08 5 kg de salsicha  Nicolaas Arie Bronkhorst 
11/08 5 kg peito de frango Vitor Salomons 
11/08 3 kg carne moída Renee van der Goot 
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11/08 3 kg carne moída Jeremy Kok 
18/08 5 kg de salsicha  Ana Maria Kok 
18/08 5 kg peito de frango  Vitória  Paz 
18/08 3 kg carne moída Jan J. Koopman 
25/08 3 kg carne moída Tonny vd Pol (Anny) 
25/08 5 kg de salsicha  Jasper Davidse 
25/08 5 kg peito de frango Femmo Salomons 
01/09 3 kg carne moída Henk Salomons  
01/09 3 kg carne moída Jan Willem Salomons 
01/09 5 kg de salsicha  Adriaan Bronkhorst 
 
AGRADECIMENTO 
Em nome de nossa família, eu e meu irmão Fred agradecemos as visitas e as mensagens 
de condolências, muitos resgataram lembranças que indicam o quanto a passagem de 
nosso pai na vida delas foi positivamente marcante, algo que está nos consolando. 
Para nós filhos, netos e sobrinhos o pai/tio/vô Kees foi exemplo de honestidade, 
solidariedade, criatividade, de inventividade, de buscar conhecimentos mais variados e, 
principalmente, de ser temente a Deus. 
Levaremos eternamente os seus  exemplos e valores. 
Temos muitas pessoas para agradecer pelo apoio no período de luta pela cura em 
Arapoti e Guarapuava, como as enfermeiras, médicos, cuidadores, Sr Frederico Kool, 
Pastor e outros irmãos e irmãs que buscaram levar palavras de carinho e a Santa 
Palavra. 
Obrigado amigos e amigas  
Carla, Freddy, Deise, Igor, Camila, Ralph e Hector. 
   
  
ITARARÉ INFORMA!! 
  
CULTOS 

DATA HORÁRIO OFICIANTE PLANTÃO FLORES 

07-08 09:30 Pr. Paulo Verdin (Santa 
Ceia) 

Diác. Corry Jenny 

14-08 09:30 Pr. Paulo Verdin Presb. Freek Sylvia 

21-08 09:30 Sr. Jayme Cleto Diác. Gerd Bea 

28-08 09:30 Pr. Paulo Verdin Presb. Bea Lila 

04-09 09:30 Pr. Paulo Verdin Presb. Freek Olwen 
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ATIVIDADES DA IGREJA 

DATA   HORÁRIO ATIVIDADE 

02-08 TER 14:30 Grupo Rebeca 

03-08 QUA 19:30 Estudo Bíblico em Sengés 

04-08 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

05-08 SEX 15:00 Reunião do Conselho 

06-08 SAB 19:30 Encontro de Jovens 

11-08 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

16-08 TER 14:30 Grupo Rebeca 

17-08 QUA 19:30 Estudo Bíblico em Sengés 

18-08 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

25-08 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

30-08 TER 14:30 Grupo Rebeca 

31-08 QUA 19:30 Estudo Bíblico em Sengés 

01-09 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

02-09 SEX 15:00 Reunião do Conselho 

  
Visitação Eclesiástica: No dia 24 de Julho recebemos a Visita Eclesiástica do Pastor 
Aldrin Jensen e da Presb. Simone Bouman. 
Bazar de Usados: Liderada pelo Grupo Rebeca a igreja realizou o seu Bazar de Usados 
de 2022. Foram três dias de serviço para os membros, de muito benefício (a todos que 
puderam adquirir coisas de boa qualidade a preços simbólicos) e de muita comunhão 
para todos que colaboraram. 
  

Igreja Evangélica Reformada de Itararé 
Telefone e Whatsapp: (15) 98145-2293 

Pr. Paulo R. Verdin 
  
  

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

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

  
 


