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REFORMANDO NOSSAS MÚSICAS
Em tempos de exaltação do homem,
a reforma protestante nos lembra
que a música no culto é serva da
palavra, apontando para a pessoa e a
obra de Cristo e a exaltação de Deus.
Um dos maiores presentes de Deus é a
música. Ela teve importantíssima função
na evolução da Reforma Protestante. Os
hinos escritos por Lutero são verdadeiros
discursos musicados. Em seu entendimento
a música era um instrumento fundamental
na missão de proclamar o evangelho.
Um dos assuntos que está no centro
das controvérsias que dividem a igreja
há tempos é a música de adoração.
Muitas vezes os cultos, igrejas, pessoas
são rotulados pelo tipo de música que
oferecem ou pelos elementos incluídos
neste serviço, que compreendem
desde órgãos de tubo até instrumentos
eletrônicos modernos. Essa rotulagem não
é sadia; podemos dizer que a Bíblia não
estabelece padrões mas sim, princípios
e objetivos para a música no culto.
Outro problema infelizmente muito
presente hoje na música do culto é
o
antropocentrismo,
composições
totalmente direcionadas para o “eu”
que buscam tão-somente bênçãos,
triunfos e conquistas, ou seja, apenas
interesses próprios. Isso torna a igreja
impossibilitada de oferecer um culto

legítimo a Deus, e claramente não se
enquadra com os princípios bíblicos.
Fundamentada na Palavra, a música vocal
e instrumental na adoração irá cumprir três
objetivos: louvor, oração e proclamação.
Inquestionavelmente, o louvor a Deus
é o papel predominante da música no
culto. É a glorificação à Pessoa de Deus,
reconhecendo sua superioridade em
tudo. A maioria dos cânticos bíblicos
inclui elementos de louvor ainda que
o louvor não seja o seu tema principal.
Mas essa não é a única função da música.
A música como forma de oração exerce
um papel significativo no culto. Sua
função é comunicação exclusivamente
com Deus. Uma oração de forma
escrita e que deve ser autêntica! João
Calvino destaca o canto como oração
e o inclui como um componente
indispensável do culto Reformado.
A proclamação compreende toda
ação que divulgue a Palavra de Deus.
Sendo assim, a música também exerce
o papel de proclamação, conduzindo
a igreja à edificação, encorajamento
e entendimento da Palavra, com
finalidade principal de glorificar a Deus.
Regras criadas por homens bloqueiam a
aplicação destes princípios e conduzem à
dificuldade de interpretação da linguagem
poética aplicada ao texto da música.

Devemos tomar muito cuidado, pois, o
que Deus pensa sobre isto está exposto em
Isaías 29:13: “O Senhor diz: “Esse povo se
aproxima de mim com a boca e me honra
com os lábios, mas o seu coração está
longe de mim. A adoração que me prestam
só é feita de regras ensinadas por homens”.
A música para o culto deve ser
encarada seriamente. Em lugar de nos
preocuparmos em que formato ela deve
ser executada, nossa responsabilidade
pessoal deve estar focada em exercer
sinceridade quando cantamos. Devemos
também nos ater ao conteúdo do que
cantamos. Desatenções na finalidade ou
compreensão frequentemente tornam
irrelevantes, e até mesmo conduzem à
irreverência o nosso canto e nossa adoração
a Deus. Lemos em 1 Coríntios 14:15 “Orarei

com o espírito, mas também orarei com
o entendimento; cantarei com o espírito,
mas também com o entendimento.” Para
cumprirmos os princípios e objetivos
para a música orientados pelas Escrituras,
é imprescindível que a conheçamos. “A
explicação das tuas palavras ilumina e dá
discernimento aos inexperientes”. Salmos
119:130. Ela nos orientará e certamente
alçaremos aperfeiçoamento e êxito
na música para o culto ao nosso Deus.
Glorificado seja o nosso DEUS!
Joelmir Guedes de Melo
Líder do Ministério de Música da ICE SJC

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.
(APEC);
9.
10.
11.
12.

Louve a Jesus Cristo por estar em paz com Deus;
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;
Clame a Deus pela Somália, pedindo misericórdia e consolo;
Ore em favor da liderança nossa denominação;
Interceda em favor da vida e ministério do Pr. Vassíllios Constantinidis
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Roberto Vieira e Alair;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Benedito Serpa e Iris;
Agradeça a Deus pelo coral GLAD e ore pela liderança e participantes;
Apresente-se ao Senhor em favor da congregação de Guaratinguetá.

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.
ORÇAMENTOS
PARA
2018
–
Começaram a chegar os projetos e
orçamentos dos ministérios para o ano
seguinte. Os que se anteciparem terão
prioridade nas atividades em caso de
choque de datas. Por favor, você que é líder
de ministério ou diretor de congregação,
reúna-se, trace os projetos e orçamentos e os
direcione para o Conselho de Presbíteros até
27/Out;
FÉRIAS PASTORAIS – O pastor
Valdemberg estará de férias até o dia 30
de outubro. Oremos para que seja um tempo
de fortalecimento, refrigério e descanso
para ele e sua esposa, Dª. Beth. 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.
GRATIDÃO – “Com efeito, grandes coisas
fez o SENHOR por nós; por isso estamos
alegres” (Sl 126.3). Louvamos a Deus porque
a nossa pequena Maria recebeu alta do
hospital na última segunda (6/Out.) e já está
em casa com sua família. Essa notícia traz
grande alegria para toda igreja que estava
intercedendo pela situação. Ao Senhor toda
Glória!
NOTA DE PESAR - Na última quarta-feira
(18/10) o Senhor chamou para si a irmã
Lúcia, esposa do Pb. Fernando Cipresso,
membros da ICE Santana, mãe da Renata
e irmã da Cleide Lima. Ela faleceu após três
meses de lutas na UTI e agora está na casa do
Pai. Oremos pelo consolo de Jesus aos seus
familiares e igreja. “Disse-lhe Jesus: Eu sou
a ressureição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá” (Jo 11.25).

RETIRO DE JOVENS – Ainda dá tempo
de se inscrever para o retiro de jovens
da Federação de Mocidades da Igreja Cristã
Evangélica (FEMOCE) que acontecerá nos
dias 27, 28 e 29 de out. O preletor será o Pr.
Jonatan da ICE Betel, em Brasília. Para mais
informações procure o Pr. Vinícius.
CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Falta
menos de um mês para o nosso
tradicional Café dos Comerciários, que
acontecerá no dia 11 de novembro, 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
o Pr. José Carlos, Pb. Manoel Arantes ou Dc.
Renato 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
novamente, renovando seu o 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.
RETIROS - Louvamos a Deus pela
participação dos irmãos nos retiros
espirituais da última semana (homens,
mulheres e adolescentes). Oramos para que
esses encontros produzam muito fruto em
nossa igreja. Devemos agradecer a Deus por
nossa denominação, Igreja Cristã Evangélica
do Brasil, que tem proporcionado esses
ambientes agradáveis de comunhão entre
as igrejas.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza Costa
e Vanda Beloni convidam as mulheres
para a reunião de oração, uma tarde gostosa
de comunhão e intercessão. Esta quarta, dia
25/Out, será na casa da Dª Nilza Costa às
14h30. Endereço: Av. Cidade Jardim, 2740,
Ed. Califórnia, apto 54. Tel: 3921-9214.

Reflexão Diária
Continuando com a leitura de Provérbios, rogamos que Deus os abençoe,
oriente e edifique. Segunda-feira –
Provérbios 22.1-29; Terça-feira – Provérbios 23.1-35; Quarta-feira – Provérbios 24.1-34; Quinta-feira – Provérbios
25.1-28; Sexta-feira – Provérbios 26.1-

Aniversariantes
22
24
25
26
27
30
30
31

-

Ana Elisa Vecchiatti
Levi Dousseau Guedes de Melo
Maria Luiza Flausino Custódio
Ana Carolina França
Alana Chinaider Librelon
Daniela Viana Amaral dos Santos
Eliane Perazza Costa Mendes
Damaris Adelina Barnabé Grangeiro

Casamento
11
13
22
26

-

Francisco e Graziela Olopes
Luiz e Leontina Monteiro
Vicente e Maria Dilma Bueno
Joana D’arc e Marcelo Ranolfo

27; Sábado – Provérbios 27.1-27;
Domingo – Provérbios 28.1-28. “Não
tenha o teu coração inveja dos pecadores; antes, no temor do SENHOR perseverarás todo o dia. Porque deveras
haverá bom futuro; não será frustrada a
tua esperança” (Pv 23.17-18)

Plantão
HOJE
GRUPO 2
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
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 3

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. 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

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.

