
No mês de setembro somos convidados direta-

mente a pensar sobre o assunto de missões. Embora dia-

riamente sejamos convidados a este exercício espiritual, 

as IERs de nosso Sínodo, de forma muito especial, procu-

ram dedicar tempo e atenção a este assunto relacionando

-o à natureza e ao chamado da igreja de Jesus Cristo em 

nossos dias. 

Antes de mais nada, a Bíblia 

mostra um Deus gracioso 

que se utiliza de pessoas 

para realizar sua obra de 

redenção (p.ex., Gn. 12.1-3; 

Sl. 47; Mt. 10). Pessoas de 

diferentes lugares e tempos 

tornam-se testemunhas des-

ta ação de Deus na história. 

Inicialmente é possível pen-

sarmos que o povo de Deus 

é um ajuntamento de pes-

soas que possuem uma mensagem e uma missão dada 

especialmente por Deus aos seus eleitos. Neste sentido, 

faz parte de nossa natureza, como igreja, sermos chama-

dos, ou melhor, convocados, a ouvir a voz de 

nosso Deus e a sair para anunciar o que Ele 

nos tem dito por meio de sua Palavra. Chris-

topher J. H. Wright, em seu livro The Mission 

of God, realça esta natureza do povo de 

Deus ao dizer que “[f]undamentalmente, nos-

sa missão significa a nossa participação com-

prometida como povo de Deus, a convite e a 

comando de Deus, na própria missão de 

Deus dentro da história do mundo de Deus 

para a redenção da criação de Deus.” Partici-

pação comprometida, destacada pelo autor, torna-se o 

eixo para que as atividades realizadas pelo povo de Deus 

tenham o alcance e os resultados prometidos por Deus. 

Por isso, neste mês, o primeiro convite que nos é feito, é 

aquele de voltarmos nossos olhos para os textos bíblicos 

que nos conclamam para o mais alto privilégio de nossa 

vida, o de nos envolvermos no projeto da manifestação 

da glória de Deus por meio da mensagem do Evangelho 

de Jesus Cristo à toda a sua criação (Mt. 28.18-20; Jo. 

20.21). Setembro é o mês de dar novo vigor ao coração 

quanto à tarefa missionária e renovar a alegria e conforto 

que há na dependência do Senhor (Catecismo de Heidel-

berg pergunta 1). 

Um outro aspecto digno de nossa atenção neste 

momento, não mencionado no início de nossa reflexão 

mensal, mas que ocupa a mesma importância, é a eleição 

de novos oficiais pela qual a igreja em Castrolanda passa-

rá daqui algumas semanas. A tarefa missionária leva es-

sencialmente ao surgimento de uma liderança cristã (cf. 

At. 14.21-28). Missões é o que descortina este horizonte 

para a igreja e dá perspectiva e direção à liderança levan-

tada pelo Espírito Santo. Neste sentido, o ofício do pres-

biterato se destaca por procurar manter a ordem da igre-

ja, o exercício da admoestação e discipli-

na em um espírito de amor, de promover 

saúde espiritual ao povo de Deus e res-

tauração aos afastados (1Tm. 3.1-7). 

Compete ainda, a estes irmãos eleitos, 

não somente o incentivo ao trabalho mis-

sionário, mas pleno engajamento nele 

servindo como exemplo dos fiéis. Quanto 

aos diáconos, cabe de maneira excelente 

(1Tm. 3.8-13),   

SETEMBRO, TEMPO DE PENSAR EM MISSÕES  

SETEMBRO 2022 

Christopher J. H. Wright 
“Fundamentalmente, 
nossa missão significa a 
nossa participação com-
prometida como povo 
de Deus, a convite e a 
comando de Deus, na 
própria missão de Deus 
dentro da história do 
mundo de Deus para a 
redenção da criação de 
Deus.” 

Missões e Liderança 
A tarefa missionária le-

va essencialmente ao 

surgimento de uma lide-

rança cristã (cf. At. 14.21

-28). Missões é que abre 

este horizonte para a 

igreja e que dá perspec-

tiva e direção a lideran-

ça levantada pelo Espíri-

to Santo. 



CULTOS  DIRIGENTES   OFERTAS 

04/09 9h30 Culto da Missão   
  Pr. Rorgers e Ev. Tadeu Assunção P Missão do  

 19h30 Pra. Marilda de Oliveira P Sínodo 
11/09  Cultos com Santa Ceia   
 9h30 Pra. Marilda de Oliveira P Diaconia 

 19h30 Pr. Rorgers Pianaro P  
18/09 9h30 Pr. William Lane P IRET 
 9h30 Irm. Jacques de Best H  
25/09 9h30 Pr. Rorgers Pianaro P Evangelização 
 19h30 Pr. João Los P  

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 
 

Rol de Membros 
 

- Nasceu dia 6 de agosto de 2022 a Catharina Sleutjes Strijker, filha de Albert e Saskia 
Strijker.  
 

- Falecimento da Irmã Jantje Salomons Rabbers (Janny) aos 81 anos, no dia 1 de agosto 
de 2022. “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive-
rá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá.” (João 11.25-26) 
 
- A Visita Eclesiástica, coordenada pelo Sínodo da IERB, realizou-se no domingo 21 de 
agosto após o culto matutino, com o Pr. Paulo Verdin da IER Itararé e o Presb. Elton San-
tos do Projeto Ponta Grossa. 
 
- Desejamos toda felicidade e tranquilidade no novo endereço do Pr. Rorgers, Tatiana e 
Lise, na casa pastoral da Pç. Concórdia, 46.  Telefone (41) 99821-7726  -  CP N 51 
 
- A Dra. Marilda mudou para a casa pastoral da Rua Nassau, 279; desejamos que possa 
estar tranquila e feliz em sua nova morada.  Telefone (42) 98855-4789  -  CP N 80 
 
- No domingo 11 de setembro esperamos, se Deus permitir, celebrar a Santa Ceia em 
ambos os cultos. 
 
- Indicações para novos membros do Conselho da Igreja serão recebidas no domingo 18 
de setembro, após o culto matutino. Os membros que deixarão o Conselho são: Presb. 
Alessandro de Farias, Dc. Silvia Kassies, Presb. Hermannus Morsink e Presb. Willem v.d. 
Riet. Outros membros que fizeram parte do Conselho recentemente, não poderão ser indi-
cados neste ano: Gerda v. Arragon, Richard Bösmüller, Willen Bouwman, John Groenwold 
e Henriette Morsink. 
 

Secretário Hermannus Morsink 

 

 

ANIVERSARIANTES 

SETEMBRO 2022 

03 Sra. Trijntje Kiers Salomons 83 
12 Sra. Emilia Kugler Strijker 67 
13 Sra. Johanna G. Rabbers 65 
14 Sr. Teunis J. Groenwold 74 
17 Sra. Aafke Strijker Rabbers 85 
17 Sr. Johan C. Kiers 73 
17 Sra. Wieneke Groenveld Salomons 71 
20 Sr. Jan Noordegraaf 77 
28 Sra. Catrien H. Borg Noordegraaf 75 

   
08 Clara Cantele Borg 1 
09 Bianca Carvalho Petter 9 
12 Albert Reinder Barkema Neto 5 
13 Clara Emilia Strijker 5 
16 Maria Luiza Rabbers Smilewski 4 
20 João Vitor Rabbers Smilewski 6 
27 Matteo Quirrenbach Boer 5 
27 Samule Quirrenbach Boer 5 

Sua oferta pode 
ser depositada na 

conta da IERC: 

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

 SETEMBRO 

04 Fam. Pablo e Valquiria Borg 

11 Fam. Roberto e Teresa Borg 

18 Fam. Marco e Luiza Borg 

25 Fam. Richard e Alida Borg 

  

 OUTUBRO 

02 Fam. Cornélio e Vivian Borg 

09 Sra. Aleida Bosmuller 

16 Fam. Rudolfo e Tânia Bosmuller 

23 Fam. Richard e Marcia Bosmuller 

30 Fam. Jan e Rietje Bouwman 

FLORES NA IGREJA 

Que Deus te proteja, te abençoe, te 

guie e ilumine neste dia e em todos os 

dias da tua vida! 

o exercício visível da administração da misericórdia. Os diáconos são os re-

presentantes de Jesus Cristo na igreja no atendimento ao doente, ao neces-

sitado, ao hospitalizado e àqueles que se encontram em especial estado de 

necessidade na congregação.  

Por fim, neste mês teremos o privilégio de sermos conduzidos pelo 

Deus Trino a contemplarmos como sua obra é realiza por meio de cada um 

de nós. De reconhecermos como Ele, soberanamente, usa de pessoas com 

talentos e dons diferentes, que sob a harmonia do Espírito e de sua Palavra 

trabalham junt0s para que o Evangelho seja vivido plenamente pelo povo de 

Deus e conhecido em toda a terra. 

Pr. Rorgers Henry Pianaro 

mailto:iercastrolanda@outlook.com

