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IGREJA COMO CORPO DE CRISTO
“Agora, me regozijo nos meus
sofrimentos por vós. E preencho o
que restou das aflições de Cristo, na
minha carne, a favor do seu corpo,
que é a igreja.” Colossenses 1.24
Também a igreja é conhecida,
nas Escrituras, como o Corpo de
Cristo. Essa imagem da Igreja
expressa, melhor do que qualquer
outra metáfora, a sua realidade
espiritual e funcional. A realidade
espiritual está no fato de que a
Igreja é uma unidade corporativa e,
por unidade corporativa, entendese o que na teologia bíblica
chamamos de “muitos em um”.
Cristo é um que inclui, dentro de
seu corpo ressuscitado, a muitos.
Lembramos que, no pensamento
hebreu, “corpo” quer dizer quase
o mesmo que personalidade. É
essa concepção hebreia de “um
em muitos” que está atrás do
conceito da Igreja como Corpo
de Cristo. O israelita individual
era membro de Israel; o crente
individual é membro de Cristo.

O que ficou dito tem duas
implicações: a unidade corporativa
da Igreja em Cristo implica, em
primeiro lugar, “na doação de
energia aos membros do corpo”,
ajudando-os para um só proposito,
apenas das adversidades de funções.
Porém, em segundo lugar, o fato de
que a Igreja é uma em Cristo implica
ainda que “não depende só dele
para sua vida diária”. Ela “é sujeita a
sua autoridade”, já que ele é o cabeça
de onde vem a realidade funcional
da Igreja. Como Corpo de Cristo,
a Igreja tem a responsabilidade
de atuar da parte dele no mundo.
A igreja é, pois, o meio de Deus
para a obra de Cristo no mundo. Em
suas mãos e seus pés, sua boca e voz,
assim como em sua vida encarnada,
Jesus, inicialmente, usou seu corpo
para proclamar seu evangelho. Hoje,
em sua vida ressuscitada, usa a Igreja,
seu corpo, como instrumento de seu
evangelho e de sua obra no mundo.
É neste contexto que precisamos
ter em mente os seus atributos
de catolicidade e apostolicidade.

A Igreja, diz Paulo, é a plenitude
daquele que cumpriu tudo em
todos (Efésios 1.23). Isso significa
que a Igreja foi dada a todos os
homens. Nela se oferece a plenitude
da graça de Deus, pois em Cristo
Jesus não há escravo nem livre,
circuncisão nem incircunsição,
grego nem judeu, homem nem
mulher, mas Cristo é tudo em todos.
A apostolidade da Igreja implica o
fato de que, como mãos e pés, boca
e voz de Jesus Cristo, ela é enviada a
cada lugar, a cada criatura e a cada
estrutura do mundo a continuar a

obra do Senhor. Essa é a razão pela
qual a Igreja não pode desejar ser
limitada por fronteiras geográficas,
sociais, econômicas e polticas. Como
Corpo de Cristo, a Igreja é sua agente
especial enviada a estar presente
em cada aspecto da existência
humana. Falar da Igreja é, pois, falar
de uma comunidade dinâmica,
sempre em movimento. É falar
da presença de Cristo no mundo.
Rev. João Arantes Costa
(in. memoria)

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.
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4.
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8.
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10.
11.
12.

Dê graças pela salvação em Jesus Cristo;
Louve a Deus pelos 102 anos de nossa igreja;
Confirme as vidas das centésimas ovelhas diante de Jesus;
Peça o cuidado de Deus para nossas crianças;
Apresente o coral GLAD ao Senhor;
Clame por provisão para nossos desempregados;
Interceda pelos irmãos enfermos;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores;
Ore ao Senhor pelo Pb. Marcos Demant e Aline;
Ore ao Senhor pelo Dc. Amauri Correia e Alice;
Cuide de orar pelo missionário Paulo Mikheias (Volta-PI);
Ore em favor da nossa congregação em Bragança Paulista.

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!

MENÇÃO DE HONRA – Neste mês de
aniversário queremos reconhecer e
valorizar o bom trabalho feito pelo Pr. João
Arantes, repassando um de seus textos para
o Edital. Somos imensamente gratos por
todo investimento que o pastor João fez
em nossas vidas e famílias, e como semeou
a ‘boa semente’ e tratou de adubar e cuidar
para que crescesse, e cresceu muito.
BATISMO – Para glória de Deus,
começaremos uma nova turma para
o Batismo. Por gentileza, todos os irmãos
que já deram seus nomes, e outros que
desejarem, procurem o Pb. José Carlos no
dia 01/Out às 10h30 no antigo gabinete
pastoral para o início das aulas. Caso algum
irmão queira estudar os princípios básicos da
fé cristã ou mesmo revisar o que já estudou
na intenção de um melhor preparo, também
está convidado.
DEVOCIONÁRIO 2018 – Já estão
prontinhos os devocionários do próximo
ano. Este é um presente que edifica, que
orienta e abençoa quem o recebe, ao custo
de R$ 8,00 (oito reais). Por favor, faça suas
encomendas na Secretaria.
CULTO A DEUS – Percebemos que existe
uma boa intimidade com o Pai, mas,
precisamos guardar o “nosso pé ao entrar
na Casa de Deus”. Mantenha a intimidade
sem perder de vista o temor. Deus é Santo e
sua bendita presença requer de nossa parte
respeito e reverência nos cultos. Cultuar é
diferente de assistir ao culto.

data, todo serviço deve ser solicitado junto
à secretaria, inclusive a abertura dos portões.
SANTO E SALVO – No domingo (17/Set)
pela manhã, o pregador nos falou sobre
ser Santo e ser Salvo, não como uma escolha
a ser feita, mas como uma sequência lógica
dos servos de Jesus, que os salva e também
santifica. Lembramos que a santificação
deve ser buscada por todos aqueles que
seguem Jesus: “Pois esta é a vontade de
Deus: a vossa santificação...”(1Ts 4.3).
ESCALA – Já neste primeiro dia de
outubro teremos Culto ao Senhor Jesus,
e os dirigentes são os seguintes: Dia 01 – Pb.
Roberto Vieira; Dia 08 – Pb. Milton Carlos;
Dia 15 – Pr. José Carlos; Dia 22 – Pb. Eduardo
Castello; Dia 29 – Pb. Manoel Coutinho.
Orem em favor da direção, da palavra, dos
convidados, da comunhão, da ação do
Espírito Santo conduzindo todos.
ORAÇÃO DAS MULHERES - Mais
uma abençoada tarde de oração em
comunhão com Deus. Desta vez será na casa
da irmã Maria Lúcia STiago ás 14h30 do dia
27/Set na Rua Diomedes Santos - 33, Jardim
Renata. Fone: (12) 3941-4007 / (12) 991333106 - Dona Vanda e Dona Nilza contam
com a presença das irmãs.
VIGÍLIA – Convidamos os irmãos para
uma vigília em favor das centésimas, no
dia 06/Out, das 21h às 23h30, no templo da
nossa Igreja. Por favor, agende essa data e
venha participar.

BOLETIM – Como os irmãos perceberam
neste mês de aniversário o nosso boletim
experimentou uma agradável mudança.
Isso se deu pelo investimento dos nossos
queridos irmãos Afonso e Pr. Vinícius. Somos
imensamente gratos.

ORÇAMENTO – Atenção líderes de
ministérios e diretores de congregações.
Reúnam-se com seus liderados e elaborem
o calendário de atividades e orçamento para
o ano de 2018, enviando-os para aprovação
do Conselho até o dia 27/Out.

PENIEL – Após trinta anos à frente dos
serviços prestados no Recanto Peniel, o Sr
Daniel está saindo para novas experiências.
Agradecemos todo seu trabalho ao longo
deste tempo e rogamos ao Senhor que o
direcione e abençoe. Até o dia 30/Set ele
estará cumprindo aviso prévio. Após essa

ENCONTRO DE JOVENS – Venha
participar do nosso culto de jovens no
próximo sábado, dia 30/Set. Será na ICE
Cruzeiro do Sul, às 19h30. End.: Rua Vitor
Pinto Ribeiro, 122 – Jd. Cruzeiro do Sul. Para
mais informações, acesse nossas redes
sociais: facebook/central néos; @centralneos.

Reflexão Diária
“...Vinde, e subamos ao monte do Senhor
e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas
suas veredas;...” (Mq 4.2 ) – Como tem sido
agradável perceber que o povo de Deus já
passou pelo que estamos passando agora.
Mantenhamos os nossos olhos em Deus e
vejamos os caminhos que Ele traçou para
seu povo. - Segunda feira – Miquéias 1.116 (alerta de Deus); Terça feira – Miquéias

Aniversariantes
25 25 27 27 29 29 30 -

Mariana Shoji
Yoshiko Masago (Marta)
Ana Julia Garelha
Maria Fogaça
Cláudio Azevedo
Gabriel Julião
Pb. Eliel Moreno

Casamento
20
23
23
23

-

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

2.1- 12 (os falsos); Quarta-feira – Miquéias
3.1- 12 (repreensão aos líderes); Quinta feira – Miquéias 4.1- 16 (o monte do Senhor);
Sexta feira – Miquéias 5.1- 15 (o Rei virá);
Sábado – Miquéias 6.1- 16 (Deus e o povo);
Domingo – Sofonias 1.1-17 (oração do
profeta). “Está perto o grande Dia do Senhor; está perto e muito se apressa. Atenção!” (Sf 1.14).

Plantão
HOJE
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
PRÓXIMO SÁBADO

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

GRUPO 5
Dc. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid

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.

