
Duas pesquisas feitas há pouco tempo, nos Estados Uni-

dos e no Canadá, revelam que entre 60 e 70% dos jovens 

que cresceram na igreja se afastam da fé e da instituição 

religiosa no início da fase adulta, e metade deles não re-

conhecem a tradição religiosa em que foram criados, con-

siderando-se ateus ou agnósticos. As razões para o aban-

dono da fé e da igreja são várias e complexas. 
 

Muitos jovens entrevistados admitiram que, em algum mo-

mento, começam a questionar o significado da fé e da 

Igreja. Onde está a credibilidade da fé cristã? Estudiosos 

definem a secularização como o processo por meio do 

qual as instituições religiosas, bem como o pensamento 

religioso perdem a sua relevância social. Porém, antes de 

perder a relevância social, perde-se a relevância pessoal 

da fé. A pergunta a ser levantada é: “Quão pessoal é a 

sua fé?”. Se os cristãos conseguirem reconquistar o valor 

pessoal da fé, decerto reconquistarão a sua credibilidade. 
 

Não basta termos instituições sofisticadas, dinâmicas e 

funcionais, precisamos de mais que isso. Precisamos de 

uma fé viva, de corações aquecidos pela verdade do evan-

gelho, da alegria de Cristo que se expressa na serenidade 

e segurança de um relacionamento pessoal e profundo 

com Deus. Precisamos também da transcendência que 

nos leva a olhar para além do nosso mundo reduzido e 

limitado. 
 

Diante do desafio de transmitir a fé para novas gerações, 

é necessário considerar com seriedade três dimensões 

que demonstram a natureza pessoal de nossa fé em Cris-

to. A primeira é a necessidade de sermos intelectualmente 

íntegros. Os cristãos têm o compromisso de argumentar e 

falar em favor da verdade. Muitos jovens abandonam a fé 

porque encontram respostas evasivas aos grandes questi-

onamentos da vida, o que os levam à uma crise de confi-

ança. O compromisso com a integridade intelectual exige 

de nós uma mente cristã e a disposição de pensar, de 

forma honesta, com nossos jovens, sobre qualquer assun-

to que envolva a sua fé em Cristo. 

A segunda é a necessidade de sermos moralmente ínte-

gros. A fé cristã requer de nós uma coragem moral como 

expressão do caráter transformado que experimentamos 

em Cristo. Os escândalos envolvendo cristãos, o moralis-

mo e o silêncio de alguns líderes nos grandes temas éti-

cos e morais, têm provocado nas novas gerações um 

enorme descrédito em relação ao significado da fé. 
 

A terceira é a necessidade de sermos espiritualmente ín-

tegros. A fé cristã é um dom e um chamado para relacio-

narmo-nos com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O convi-

te de Jesus para segui-lo envolve estar com Ele e não so-

mente aprender dEle. Não podemos viver constantemente 

agitados e inquietos, uma vez que a justificação é um pre-

sente da graça de Deus a nós. Muitos jovens abandonam 

a fé porque se cansam do pragmatismo agitado, que não 

os inspira a uma vida de devoção. A prática da oração e 

da meditação é expressiva na vida daqueles que amam a 

Deus de todo o coração e alma. 
 

A fé no Deus vivo da Bíblia, no Deus de nossos pais, só 

pode ser abraçada num relacionamento pessoal e íntegro 

com Ele. A transmissão da fé se dá de coração para cora-

ção. É lamentável que muitos jovens estejam abandonan-

do a fé por causa da hipocrisia de alguns cristãos e líde-

res religiosos, da superficialidade consumista de seus 

pais, do pragmatismo tecnológico de suas igrejas, da au-

sência de respostas honestas a seus dilemas e dúvidas. O 

sábio Salomão diz que “não havendo profecia, o povo se 

corrompe” (Pv 29.18). Sem uma visão clara de quem 

somos e para onde desejamos ir, sem a consciência de 

que somos um povo peregrino em terra estranha, cami-

nhando em direção à terra que Deus nos prometeu, sere-

mos facilmente absorvidos pela cultura que nega seu pas-

sado e não tem proposta alguma para o futuro. 
 

Adaptado (Ultimato) 
 

Pra. Marilda de Oliveira 
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CULTOS  DIRIGENTES   OFERTAS 

07/08 9h30 Pr. Lindberg de Morais P Evangelização 
 19h30 Pr. Rorgers Pianaro P  

14/08 9h30 Pra. Marilda de Oliveira P AASC 
 19h30 Pr. Rorgers Pianaro P  
21/08 9h30 Pr. Paulo Verdin P Evangelização 

  Visita eclesiástica   
 19h30 Irm. Jacques de Best H  

28/08 9h30 Pr. Rorgers Pianaro P Diaconia 
 19h30 Pr. Reginaldo 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 
 

No culto matutino de 10 de julho pp tivemos a despedida do Pr. Flávio Américo e família. 

Após o culto e das palavras de despedida, foi servido um gostoso café no pátio da igreja. 

O pastor e família foram para São Paulo onde ele iniciou seu novo trabalho no Sistema 

Mackenzie. 

Secretário Hermannus Morsink 

 

EBF 2022 
Ficamos muito alegres e agradecidos a Deus pois conseguimos oferecer novamente a 
Escola Bíblica de Férias (EBF) presencial para as crianças da nossa igreja e comunida-
de. O evento foi realizado nos dias 13 a 15 de julho, organizado e coordenado pelo 
Departamento de Evangelização com o apoio das professoras de religião, Anna Lucia, 
Kelly e Patrícia. O versículo chave escolhido para este ano foi “Prossigo para o alvo a 
fim de ganhar o prêmio”. Filipenses 3:14a. Foram dias muito produtivos, com resulta-
dos abençoados e recompensadores. Tivemos a participação de muitas crianças, em 
média 150 participantes entre crianças e pré-adolescentes, das escolas Municipal, 
Estadual e Evangélica. Contamos com a presença do pastor Isaac Correa, capelão do 
Instituto Cristão que palestrou para os pré-adolescentes de 10 a 15 anos e a presença 
da pastora Elisangela dos Santos Mello, que palestrou para as crianças de 03 a 09 
anos de idade. Abordamos três histórias bíblicas: no primeiro dia “A Criação”, no se-
gundo dia “Naamã” e no terceiro dia “O Bom Pastor”. Recebemos vários elogios e 
agradecimentos dos pais e concluímos que a mensagem bíblica chegou até os lares 
das crianças. Recebemos o valoroso apoio de toda a igreja no preparo dos bolos, na 
cozinha, na confecção das bolsas, no louvor, no preparo e na elaboração das ativida-
des, na decoração, no cuidado com os participantes, nas doações, no transporte etc., 
deixamos aqui o nosso reconhecimento e agradecimento.  
 

Uma das lições que o Senhor Jesus Cristo deixou para o Seu povo executar foi o ato 
de servir. É o que Ele demonstra no evangelho de Mateus, no versículo 28 do capítu-
lo 20: “Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e 
para dar a sua vida em resgate de muitos”. 

Departamento de Evangelização IERC  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES 

AGOSTO 2022 

06 Sra. Gezina v/d Scheer Rabbers 86 
08 Sr. Roelof Groenwold 68 
16 Sra. Erna v/d Vinne te Vaarwerk 65 
25 Sra. Fokje Fokkema de Jager 86 
28 Sr. Reinder Mattheus Barkema 83 

   
05 Luiza Cantele Borg 9 
09 Luana B. Rabbers Marcondes 10 
10 Lívia Cantele Borg 2 
10 Manuela Moreira Machado 5 
11 Antônia Araújo Treur 1 
19 Sebastião Ribeiro Borg 3 
26 Cecília Johanna Strijker 7 
27 Nicolas Sawatzky Petter 1 
28 Karin Aafke Janzen 3 

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 

 AGOSTO 

07 Fam. Cintia Boot 

14 Fam. Ubel e Menna Borg 

21 Fam. Rogério e Karen Borg 

28 Fam. Frans e Angela Borg 

  

 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 

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

