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A REFORMA E AS NOSSAS CRIANÇAS
Deixai vir a mim os pequeninos, não os
embaraceis”
A bem da verdade os ‘pequenos’ só foram
observados com a vinda de Jesus e com
os cuidados que Ele mesmo lançou sobre
as crianças. Palavras e gestos revelavam
a falta de cuidados que era bem comum
na sociedade da época e até mesmo
entre o povo de Deus. Elas não eram
contadas nos censos realizados pelo
governo e nem mesmo nas programações
religiosas. Quando algumas mães
trouxeram seus filhos com o objetivo
de receberem as bênçãos de Jesus, os
próprios discípulos puseram alguns
obstáculos; Jesus censurou a barreira
colocada por eles e as recebeu e abençoou.
Ainda hoje é bem comum ouvirmos
coisas do tipo: “O que você vai ser quando
crescer?”, e, “Crianças são o futuro do país”.
Isto reflete que elas, conquanto crianças,
não têm presente, só futuro. A verdade
é que o amanhã de um país estará nas
mãos destes pequenos que hoje brincam
sem maldade alguma, que cantam sem
hipocrisia, que espontaneamente falam
sobre suas emoções, que sinceramente
abrem seus corações e choram sem medo
ou vergonha. Creio que, por isso mesmo, o
nosso Senhor Jesus as usou como modelo

numa de suas palavras, quando afirmou:
“Em verdade vos digo que, se não vos
converterdes e não vos nos tornardes
como crianças, de modo algum entrareis
no reino dos céus. ” (Mt 18.3). Esse ensino se
perdeu outra vez e Deus levantou homens
que promoveram uma reforma e, por ela
foram resgatados os valores das crianças.
Que leitura os reformadores fizeram da
Palavra de Deus e como aplicaram aos
filhos? Por que as marcas resgatadas
pela Reforma Protestante sobre estes
pequenos são importantes para hoje?
Elas são bíblicas e claras? O movimento da
Reforma de 500 anos atrás foi um retorno
às Sagradas Escrituras, então o ensino
às crianças não ficou de fora. Naqueles
dias vários escritos foram publicados na
intenção de ensinar a Bíblia de maneira
clara e objetiva. Além disso, os pais eram
os primeiros e principais responsáveis
pelo ensino e acompanhamento do
desenvolvimento espiritual dos filhos.
A valorização dos pequenos – “Jesus,
porém, disse: Deixai os pequeninos,
não os embaraceis de vir a mim, porque
dos tais é reino dos céus.” (Mt 19.14); O Senhor Jesus resgatou o valor que
a criança já tinha desde a criação, mas
que os homens, a religião e a mídia

desvirtuaram. A Reforma reencontrou na
Palavra o valor dos pequenos e o aplicou.
O Senhor Jesus restaura não apenas
o valor das pessoas, mas também
a sua dignidade perante os outros.
O uso dos pequenos na Obra – “Então,
veio o Senhor, e ali esteve, e chamou
como das outras vezes: Samuel, Samuel!
Este respondeu: Fala, porque o teu
servo ouve.” (1Sm 3.10). Vários foram
os pequenos usados por Deus na sua
obra: 2Rs 5.2 (uma menina); Jo 6.9
(um rapaz); Deus usa os pequenos!
E neste mundo relativista em que
vivemos, fica cada vez mais importante
e necessário que os pais se apeguem às
Escrituras para a educação de seus filhos.
A sociedade precisa de pais apegados

aos valores de Deus apresentados na
Palavra; sem isso irá ruir e se deteriorar
por completo. A igreja de Jesus espera
que os pais usem os princípios bíblicos
na educação dos filhos, a fim de que a
os pequeninos também sejam hábeis
instrumentos no crescimento do reino.
As crianças precisam ser ensinadas nos
princípios de Deus que estão revelados na
Palavra, e nós todos somos os instrumentos
para isso. Assim estarão prontas para
serem instrumentos nas mãos de Deus.
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)
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Louve a Deus pelo seu grande amor por nós;
Ore em favor dos nossos desempregados;
Agradeça a Deus por estar abençoando nossos enfermos;
Louve a Jesus pelos efeitos da Reforma em nossa Igreja;
Interceda pela centésima ovelha;
Dê graças a Deus pela vida dos professores da EBD;
Ore em favor da liderança de nossa denominação;
Clame em favor da Mis. Eliete (OM – Romênia), sua vida e ministério;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. João Luiz e Vera;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Nelson Prado e Luiza Amara;
Agradeça a Deus pela orquestra e ore por esses irmãos e irmãs;
Apresente-se ao Senhor em favor da congregação de Quatá.

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!

DEVOCIONÁRIOS 2018 - Já estão
prontinhos e em disponibilidade os
Devocionários para 2018. Lembremo-nos
de que muitas vidas foram abençoadas e
outras tantas vieram a Jesus através deles. É
um excelente presente, além de um ótimo
instrumento para edificação das famílias. Já
estão disponíveis na secretaria da EBD ao
preço de R$6,00.
DIA DOS PROFESSORES - ‘Aquele que
observar (os meus mandamentos) e
ensinar, esse será considerado grande no
reino dos céus’ (Mt 5.19). Neste quinze de
outubro parabenizamos todos os professores
pelo esforço e dedicação à frente dos alunos
da EBD. Saibam que ‘...no Senhor, o vosso
trabalho não é vão’, portanto, permaneçam
‘firmes, inabaláveis e sempre abundantes
na obra do Senhor’. Somos imensamente
agradecidos pelo Corpo Docente de nossa
Igreja, que primeiramente são modelos de
vida e em seguida são excelentes na arte de
ensinar.
ORÇAMENTOS
PARA
2018
–
Começaram a chegar os projetos e
orçamentos dos ministérios para o ano
seguinte, e estes que se anteciparam terão
prioridade nas atividades em caso de
choque de datas. Por favor, você que é líder
de ministério ou diretor de congregação,
reúna-se e trace os projetos e orçamentos
direcionando-os para o Conselho de
Presbíteros até 27/Out.
FÉRIAS PASTORAIS – Nosso pastor saiu
de férias na última terça-feira, dia 10/
Out. Ele e Dª. Beth irão a Brasília (DF) para
estar com os filhos e depois até o nordeste.
Durante este período de férias, todos os
dias haverá um líder para acompanhar e
aconselhar os irmãos no Gabinete Pastoral.
Para agendar seu horário ligue na secretaria
da igreja.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e
Vanda Beloni convidam as mulheres para
a reunião de oração. Será uma tarde gostosa
de comunhão e intercessão. Nesta quarta,

dia 18/Out, será na casa da Lia Lara, às 14h30.
Endereço: Rua Cidade de Brasília - 363, Vista
Verde. (12) 3912-3030 / (12) 98158-1128.
NOVAS CHAVES – A direção do
patrimônio está confeccionando chaves
para as portas que dão acesso ao templo da
igreja. Caso algum ministério precise utilizar
as instalações após o horário comercial
ou nos finais de semana, o mesmo deverá
entrar em contato com a secretaria para
pegar as chaves.
RETIRO DE JOVENS - Nos dias 27, 28 e
29 de outubro ocorrerá o retiro de jovens
da Federação de Mocidades da Igreja Cristã
Evangélica (FEMOCE). O preletor será o Pr.
Jonatan da ICE Betel, em Brasília. Para mais
informações procure o Pr. Vinícius.
GRATIDÃO – Agradecemos a Deus pela
disposição dos irmãos que nestes dias
participaram das programações de homens,
mulheres e adolescentes organizadas
pela nossa denominação, a Igreja Cristã
Evangélica do Brasil (ICEB). Esse apoio
fortalece a denominação e edifica a igreja
local, sendo muito importante a nossa
participação. Juntos somos mais fortes!
CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Falta
menos de um mês para o nosso tradicional
Café dos Comerciários que acontecerá no
dia 11 de nov. a partir das 7h30. Esta é uma
oportunidade preciosa de evangelização e
interação com a comunidade ao nosso redor.
Envolva-se com este projeto em oração e
dê o seu nome para participar de uma de
nossas equipes.
COMPROMISSO MISSIONÁRIO 2018 –
Já estão disponíveis as fichas das ofertas
missionárias para 2018. Os irmãos que já
participam em 2017 devem preencher a
ficha, renovando seu compromisso para o
próximo ano. Deus tem nos dado o privilégio
e a responsabilidade de enviar e sustentar
missionários que pregam o evangelho nos
mais variados lugares do Brasil e do mundo.
Não fique de fora dessa grande obra.

Reflexão Diária
“Para dar a o simples prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso” (Pv 1.4) –
Continuando com a leitura de Provérbios,
rogamos que Deus os abençoe, direcione
e fortaleça. - Segunda feira – Provérbios
15.1-33 (sabedoria para o coração e a
língua); Terça feira – Provérbios 16.1-33
(Confiança no Senhor); Quarta-feira – Provérbios 17.1-28 (sabedoria e prudência);
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-

Manoel Sobrinho
Pedro Mendes
Ivonete
Vinicius Araujo
Aurea Lúcia
Daisy Mara
Vera Luna
Eduardo Castelo
Paulo de Tarso
Glaucia Yabiku
Ana Elisa Vecchiatti

Casamento
11 - Francisco e Graziela Olopes
13 - Luiz e Leontina Monteiro
22 - Vicente e Maria Dilma Bueno

Quinta feira – Provérbios 18.1-24 (o insensato x sábio); Sexta feira – Provérbios
19.1-29 (o temor do Senhor conduz à vida);
Sábado – Provérbios 20.1-30 (sabedoria na
prática); Domingo – Provérbios 21.1-31 (o
Senhor sonda os corações). “O coração do
homem pode fazer planos, mas a resposta
certa dos lábios vem do Senhor” (Pv 16.1).

Plantão
HOJE
GRUPO 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 2

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

Dc. Daniel Shoji
Dc. Alexandre Moraes (Zezinho)
Pb. Domingos Sávio Barbosa
Pb. José Albery Perote Filho
Alair Jager Barbosa
Reinaldo Mantovani Junior
Cleuides Alves da S. de Moraes
Luís Vicente
Rafaela Vicente

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.

