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HISTÓRIAS DAS NOSSAS HISTÓRIAS
“Pagai a todos o que lhes é devido: a
quem tributo, tributo; a quem imposto,
imposto; a quem respeito, respeito; a
quem honra, honra” Rm 13.7.
Numa certa noite um rei muito
poderoso acordou, e após algumas
tentativas de retomar o sono, não tendo
êxito, resolveu mandar buscar o Livro dos
Feitos Memoráveis para leitura. Ali ficou
sabendo que no passado houve uma
tentativa de homicídio à sua pessoa, e
ele mesmo nunca soube. Então desejou
honrar o homem que havia salvo a sua
vida daquela emboscada. Informado
que o seu primeiro ministro estava
àquela hora da noite ainda no Palácio,
mandou chamá-lo e lhe perguntou: “Que
se fará ao homem a quem o rei deseja
honrar? “ Et 6.6 – Recebeu as dicas do
seu secretário e lhe pediu para agir assim
com o judeu chamado Mordecai. – A
honra dada a um homem pelo rei –
No Nordeste do país os homens ainda
honram a sua honra. Ainda valorizam a
‘palavra’. Tem muito valor o seu nome.
Fios de cabelos grisalhos têm peso e valor,
são muito respeitados. Os mais velhos
ainda são ouvidos e têm a última palavra.
É verdade que isso não é em todo o
Nordeste, mas a cultura ainda é essa.

No que tange à honra existem dois
ângulos distintos:
1. O de você não atribuir respeito
e obediência aos líderes que Deus
escolheu, ou falar mal deles: “Nem no teu
leito amaldiçoes o rei, nem tão pouco, no
mais interior do teu quarto, o rico; porque
as aves dos céus poderiam levar a tua voz,
e o que tem asas daria notícias das tuas
palavras” (Ec 10.20), e ou, “Todo homem
esteja sujeito às autoridades superiores;
porque não há autoridade que não
proceda de Deus; e as autoridades que
existem foram por ele instituídas. ” (Rm
13.1). Pedro escreve sobre este assunto
dizendo: “Tratai a todos com honra,
amai aos irmãos, temei a Deus, honrai
ao rei.” (1Pd 2.17) – Judas chega a dizer
que quem “difama autoridade superior”
é um “sonhador alucinado” (Jd 8). Por
isso Paulo aconselha: “Não falarás mal de
uma autoridade do teu povo” (At 23.5),
quando é repreendido por ter falado de
um sacerdote.
- Então uma das formas de honrar é não
falar mal, não difamar, não caluniar... Se
não tens nada para falar bem de alguém,
então não fale nada, mas não fale mal:
“Quem és tu que julgas o servo alheio?”
(Rm 14.4); e, “Um só é o Legislador e Juiz,
aquele que pode salvar e fazer perecer;

tu, porém, quem és, que julgas ao
próximo?” (Tg 4.12).
2. O de lhe dar o devido valor e destacar
diante de outros. Foi isso mesmo que fez o
rei Assuero (6.10) em relação a Mordecai,
pelo seu histórico em defender o rei
de um atentado. Às vezes coisas bem
simples revelam essa honra que damos
a outro diante de outros. Nem vamos
entrar no mérito da questão, se é ou não
de fato uma honra, mas coisas como: O
primeiro pedaço do bolo; a cabeceira
da mesa; convite para ser padrinho/
madrinha em casamento; dar o nome de
alguém a um filho; chamar para sentarse mais à frente; etc. A Bíblia nos ordena:
“Amai-vos cordialmente uns aos outros
com amor fraternal, preferindo-vos em
honra uns aos outros” (Rm 12.10).
Dentro de casa a esposa tem maior
honra que os filhos, os filhos têm maior
honra que os de fora; mães e esposas
possuem honras distintas. O conselho
de Pedro aos esposos é: “sejam bons
maridos, cada um para a sua esposa. Não

deixem de honrá-las nem de se alegrar
com elas” (1Pd 3.7). A ordem clara de
Deus dizendo: “honra a teu pai e tua
mãe, para que se prolonguem teus dias...”
(Ex 20.12; Mt 15.4); - Honre os idosos:
“...e honrarás a presença do ancião” (Lv
19.32); As que são viúvas autênticas:
“Honra as viúvas verdadeiramente
viúvas” (1Tm5.2); e, nos é ordenado
por Paulo: “Recebei-o, pois, no Senhor,
com toda alegria, e honrai sempre a
homens como esse;” (Fl 2.29) – Pegando
um gancho nesta palavra, desejo aqui
honrar os líderes que passaram por
nós, tanto no caráter de pastor como
presbítero, diácono, professor de EBD,
líder de ministérios... Por seus esforços,
zelo, amor a Deus, dedicação ao povo
de Deus, o investimento que fizeram, as
marcas que deixaram... Deus os abençoe
e nós vamos honrar sempre a homens
como eles.
Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Renda graças a Deus pela Salvação em Cristo Jesus;
Renda graças a Jesus por seu sacrifício na Cruz em nosso lugar;
Ore ao Senhor pela saúde de alguns irmãos enfermos;
Clame a provisão de Deus para nossos desempregados;
Ore junto a Deus pelas famílias afetadas pelo Furacão Irma;
Clame a graça de Deus para o Pb. Eduardo e Irani Castelo;
Clame a graça de Deus para o Dc. Nelson e Luiza Mara;
Interceda em favor da centésima;
Agradeça e ore em favor da Banda Abdom;
A Congregação de Guará é de Jesus, confirme isso em oração;
Ore em favor do ministério do Pr Efraim de Lima (ICE Maravilha- PA);
Dê graças a Deus pelos convidados e visitantes que Ele tem nos trazido.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta
Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Maria Luiza X. Costa, Leontina Monteiro, Maria
Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza e Pb. Samuel Mendes.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Maria de Lourdes, Dc. Billy, José Carlos
Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

102 ANOS – Continuando as nossas
comemorações. Neste domingo (17/
Set) estará conosco o Pr. Daniel Silva (ICE
Paulistana); venha e traga um convidado.
O Senhor Jesus será adorado e servido em
nossas comemorativas.
ORÇAMENTO – Estamos preparando
um calendário para os membros com
as atividades do ano de 2018 e, para tanto,
precisamos que os líderes ministeriais bem
como os diretores de congregações se
reúnam com seus liderados e elaborem as
atividades para o ano seguinte. Pedimos que
enviem para aprovação do Conselho até
o dia 27/Out, sem esquecer do orçamento
para tais atividades.
CENTÉSIMA – Convidamos os irmãos
a lembrarem-se de orar em favor do
retorno da centésima e se apresentarem
como instrumento nas mãos de Deus para
serem usados. O Senhor Jesus ama suas
ovelhas e devemos amar como Ele.
REUNIÕES DE LÍDERES – Convidamos
os Presbíteros ativos para reunião do
Conselho neste sábado (16/Set), às 9h, no
ECC. No dia seguinte, domingo, será a vez
da Mesa Administrativa, às 8h, no antigo
gabinete pastoral.
ORAÇÃO DAS MULHERES - Mais uma
tarde de oração em comunhão com
Deus. Desta vez será na casa da irmã Vania
C. Costa, ás 14h30 do dia 20/Set, na Rua
dos Cajueiros, 51, Jardim das Indústrias.
Da. Vanda Beloni e Da. Nilza contam com a
presença das irmãs.
CASAMENTO – No feriado do dia 07/
Set, num agradável salão em Eugênio
de Melo, os nossos irmãos Rodrigo e Larissa
Fernandes se deram em casamento. A
cerimônia aconteceu sob a liderança do Pr.
Maciel (pai do noivo). Que Deus abençoe
esta nova família.
LEITURA BÍBLICA ANUAL – Com a
aproximação do final do ano desejo
incentivar todos os irmãos a fazer um

investimento para a conclusão da leitura da
Bíblia. A Palavra de Deus é nosso alimento
diário para vencer as tentações, e não temos
como ficar sem ela.
A SAÚDE – Informamos que alguns
de nossos irmãos que se encontram
enfermos, precisam de nossas orações
diante de Deus. Citamos alguns: Luíza
Mara, José Carlos Silva, Eder Severino, Zélia
Galvão, Maria Borg, Ann Barnett, Ageu,
César Custódio... Vamos nos lembrar do que
disse Tiago: “Muito pode, por sua eficácia,
a súplica do justo” (Tg 5.16b). Por favor,
interceda por estes irmãos e por outros na
mesma situação.
OS RETIROS – O tempo dos retiros está
chegando. Nos meses de setembro
e outubro serão vários: Dias 22 a 24/Set,
de Casais em Pinda; 12 a 15/Out, da FACE
(adolescentes); 12 a 15/Out, das Mulheres
em Ação (Caldas Novas–GO); 12 a 15/Out,
de homens (Caldas Novas-GO); 27 a 29/Out,
de Jovens da região.
VIGÍLIA – Havíamos marcado o dia 15/Set
para uma vigília em favor das centésimas,
mas, por não ter sido mencionado no culto,
estamos remarcando para o dia 06/Out, das
21h às 23h30, no templo da nossa Igreja. Por
favor agende essa data e venha participar.
EBD ESPECIAL – Confirmamos que no
dia 15/Out teremos uma aula mais do
que especial na EBD. Será uma programação
diferenciada. Mais próximo daremos
maiores detalhes. Este aviso agora é apenas
para que você não falte.
MATURIDADE - No dia 23/Set
acontecerá o Intercâmbio com o grupo
da Maturidade da Igreja Cristã Evangélica
da Vila Industrial! Contamos com sua
participação! Para mais informações procure
o Rodrigo ou Aline Menezes.
DIA DO COMERCIÁRIO - Aproxima-se
o dia marcado para o evangelismo dos
Comerciários. Os irmãos que desejarem
ajudar, por favor, procurem o Dc. Renato.

Reflexão Diária
Vamos continuar conhecendo um pouco
mais dos nossos profetas chamados Profetas Menores, e perceber que eles passaram por situação semelhante: Segunda
feira – Malaquias 1.1- 14 (sacerdotes em
evidência); Terça feira – Malaquias 2.1- 16
(advertência à infidelidade); Quarta-feira – Malaquias 3.1- 18 (as ofertas); Quinta
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Kátia Arten
Ana Beatriz Amorim
David Olopes
Tatiana Nunes
Mateus Vasconcelos
Enedina Martins
Elisa Braga
Sara Felício
Zely Maria
Melina Pacini
Tiago Vecchiatti
Fernando Amaral
Yoshiko Masago
Mariana Shoji
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23
23
23

Dc. Tadeu e Inês
Eduardo e Maria Fogaça
Fred e Daniela
Paulo e Helena

Casamento
-

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

feira – Malaquias 4.1- 6 (o precursor); Sexta
feira – Habacuque 1.1-17 (ai de Judá); Sábado – Habacuque 2.1-20 (ai dos Caldeus);
Domingo – Habacuque 3.1-19 (uma oração). “Minha aliança com ele foi de vida e de
paz; ambas lhe dei eu para que me temesse; com efeito, ele me temeu e tremeu por
causa do meu nome. ” (Ml 2.5).

Plantão
HOJE
GRUPO 3
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Robson Barbosa do Vale
Pb. Paulo Fernando Costa Mendes
Pb. Manoel Coutinho Costa
Amilton César Sória
Isa Fogaça
Jaime Antônio Gonçalves
Jeter Guedes de Melo
Soraia Soares do Vale
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

