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UMA IGREJA PARA TODOS OS POVOS
“Depois destas coisas, vi, e eis grande
multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e
línguas, em pé diante do trono e diante do
Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas,
com palmas nas mãos. E clamavam em
grande voz dizendo: Ao nosso Deus,
que se assenta no trono, e ao Cordeiro,
pertence a salvação”. Apocalipse 7.9
Não há visão bíblica mais sublime e
espetacular do que a do trono de Deus.
Todas as passagens referentes ao trono
do Senhor são magníficas e nos ajudam
a compreender um pouco da grandeza,
soberania e majestade de Deus.
Quando um personagem bíblico se
encontra diante do trono, é tomado de
sentimentos de pequenez e temor com
relação a Deus e suas atitudes mostram
reverência e obediência àquele que
está assentado no trono. Podemos nos
lembrar do chamado de Isaías no capítulo
6, pois ele viu o Senhor assentado
em seu alto e sublime trono, então
imediatamente reconheceu sua própria
maldade, e a maldade de seu povo, e
depois ao ouvir o chamado do Senhor
rendeu-se a Ele em obediência. “Disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim” (Is 6.8b).
O Apóstolo João, em seu relato
de Apocalipse, também teve uma
visão do trono de Deus. Ele viu uma

grande multidão, pessoas de todas as
nacionalidades, culturas, línguas, dos
quatro cantos da terra, prostrando-se,
adorando e servindo ao Senhor e ao
Cordeiro. Clamando juntos – “a salvação
pertence ao nosso Deus, que se assenta no
trono, e ao Cordeiro (Ap. 7.10)”. Que visão
espetacular da Igreja vitoriosa, da Igreja
de todos os povos, santa e redimida pelo
sangue do Cordeiro. Essa visão do trono
deve nos dar as seguintes convicções:
A salvação é realizada por Deus.
O Senhor é o soberano, Deus TodoPoderoso que enviou o próprio Filho
para a salvação de muitos. A Ele pertence
a salvação, porque Ele está sentado no
trono. Isso deve nos dar um senso de
dependência, porque missões se faz
somente com o poder de Deus e gratidão
ao nos lembrarmos de nossa salvação.
A salvação não pertence a um povo.
Agora a Luz não está só entre os judeus,
ou em uma denominação eclesiástica
específica, ou em um país somente, mas
está disponível para todas as nações,
povos e línguas. Isso é a verdadeira
catolicidade da Igreja, ou seja, a Igreja
é universal incluindo todos os crentes
de qualquer época, tribo, povo e língua.
A salvação é uma certeza. A visão
do trono de Deus deve nos animar
ao serviço de evangelismo, missões,

na
proclamação
do
Evangelho,
pois é uma visão que certamente
acontecerá. Essa é uma das razões para
se fazer missões. A missão é anunciar
o evangelho em todo mundo porque
Deus já tem preparado corações em
todo o mundo para crer em Seu nome.
Por isso, nós como povo de Deus,
devemos nos empenhar na missão
para que pessoas conheçam a Luz
dos povos – Cristo Jesus, e para que
o Evangelho alcance tribos isoladas,
línguas que ainda não possuem a Bíblia
e nações esquecidas. Devemos seguir
o exemplo do profeta Isaías diante
do trono do Senhor, nos rendendo e
obedecendo a ordem de Jesus: “Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e

do Filho e do Espírito Santo; ensinandoos a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado” (Mateus 28.19,20). E
faremos isso orando por missionários,
contribuindo com o ministério de cada
um desses irmãos da linha de frente da
batalha, e indo anunciar o Evangelho
nos quatro cantos do mundo, até o
grande dia em que estaremos diante
do majestoso trono do Senhor e do
Cordeiro, vendo, ouvindo e participando
das maravilhas de Deus, junto com
toda a Igreja reunida a contemplar
o seu poder e grandeza. Aleluia!
Débora Coutinho Rodrigues

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 Jesus pelo perdão dos pecados;
Ore em favor dos nossos desempregados;
Continue orando pelo irmão Samuel Mendes;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para seara;
Interceda pelo Retiro de Crianças;
Ore pelo consolo da Igreja Batista de Sutherland Springs, no Texas;
Ore pelo Concílio da MEAR-VP no final de novembro;
Interceda em favor da vida e ministério da Mis. Lis Lopes (OM);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Manoel Coutinho e Ana Lúcia;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Daniel Shoji e Isa;
Agradeça a Deus e interceda em favor do Coral Equipe Adoração;
Apresente ao Senhor o ministério do Pr. Ednaldo na congregação de Tupã;

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!

REAVIMENTO – Fomos despertados
pela Palavra de Deus, no último domingo
(29/Out), a crer que reavivamento espiritual
começa e tem todos os seus alinhamentos
baseados na Palavra de Deus, e que, por isso,
precisamos nos alimentar e orientar pela
leitura e meditação na Palavra todos os dias.
MATURIDADE - No dia 25/Nov, às 15h, no
templo da Igreja, teremos o “Louvorzão
com Salmos e Hinos”! O desejo do Ministério
é que possamos meditar e aplicar o Salmo
100! Esperamos por você!
NATAL – Ao passar o dia das crianças,
o comércio já se mobilizou para as
programações de Natal. Lamentamos
muito que esta data esteja alinhada com o
comércio, e que para muitos de nós o natal
signifique um tempo para troca de presentes,
ou ajuntamento de entes queridos para
participar de uma ceia. Quero te convidar a
um retorno à Palavra para descobrir o real
valor e significado do Natal: “eis aqui vos
trago boa nova de grande alegria, que o será
para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor. ” (Lc 2.10-11).
RESERVA DA IGREJA – Os ministérios
que forem usar as dependências da
Igreja, do ECC ou do Peniel devem reservar
os espaços para suas programações com
antecedência. Isso pode ser feito por e-mail:
icecentral@terra.com.br,
por
telefone
ou pessoalmente na secretaria da igreja.
Contamos com a compreensão dos irmãos.
RETIRO DE CRIANÇAS - Está se
aproximando nosso acampamento
para crianças de 6 a 11 anos. Será nos dias
18 e 19 de novembro, e o custo será de R$
160,00 (Cento e sessenta reais). Para mais
informações procure o Jonas ou a Ângela
(997093897/991613674).
CULTO ON LINE - O Pb. André Sávio
informa que o novo sistema de
transmissão do culto já está funcionando
e instalado na nova sala de multimídia.
Os cultos ao vivo ou gravados podem

ser acessados diretamente pelo site da
igreja (www.icesjc.com.br). Ele agradece à
colaboração da equipe de transmissão pelo
esforço no processo de escolha e instalação
do sistema: Pb. Paulo Fernando, Pb. Castello,
Fábio, Amilton e Matheus Vasconcelos.
Agradece também as participações
importantes do Pb. Milton Carlos e do irmão
Emerson Douglas.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e
Vanda Beloni informam as mulheres que
na proxima quarta, dia 15/Nov, não haverá
reunião de oração.
CAFÉ
DOS
COMERCIÁRIOS
–
Agradecemos a Deus por mais um
Café dos Comerciários realizado. Tivemos
grande oportunidade de falar de Jesus aos
comerciários que estão ao nosso redor.
Nossa oração é que o Senhor faça crescer
a boa semente do evangelho em cada
coração. Nossa gratidão aos irmãos que se
envolveram com oração, serviço e amor.
TARDE DE ARTES – As irmãs que
participam da tarde de artes farão um
chá-bazar no dia 02 de dezembro, das 13h
às 18h no ECC. Toda a igreja está convidada.
Além do momento agradável de comunhão,
o encontro tem o objetivo de levantar uma
oferta destinada às esposas dos missionários
sustentados por nossa igreja.
MULHERES EM AÇÃO – Dia 16 de
Novembro, quinta-feira, às 20h, teremos
o Culto de Gratidão a Deus por este ano, pelo
Ministério das Mulheres em Ação Vale do.
Paraíba. Será na Igreja Jardim das Cerejeiras,
à Rua 15 de julho, 340, no Jardim Cerejeiras.
Temos muito a agradecer a Deus e será
uma alegria ter a presença das Irmãs neste
momento de comunhão.
DÍZIMOS E OFERTAS – Neste domingo,
dia 12/nov, teremos a oportunidade de
participar juntos do momento dos dízimos
e ofertas. Prepare-se e contribua com a Obra
do Senhor em espírito de gratidão e louvor
pelas bênçãos recebidas.

Reflexão Diária
Estamos no mês de missões e o melhor a
fazermos é conhecer um pouco mais do
Maior Missionário de todos os tempos, a
pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré.
Ele foi o maior missionário e capacitou os
discípulos para isso também. “Doravante
serás pescador de homens” (Lc 5.10c). Segunda-feira - Lucas 5.1-39 (Chamando os

Aniversariantes
12
14
15
15
17
18
19

- Fernanda Freitas
- Daniel Oliveira
- Albertina Halter
Irailma Oliveira
- Adriana Leme Lopes
- Eliege de Sousa
- Abraão Filipe da Silva

12
14
15
17

-

Casamento
Vantoil e Cleide Lima
Eric e Ana Julia Diniz
Daniel e Jessyka Shoji
Eto e Damaris Grangeiro

discípulos); Terça-feira – Mateus 5.1-48
(Ensinando os discípulos); Quarta-feira –
João 9.1-41 (Andando com os Discípulos);
Quinta-feira – Marcos 10.1-52 (Preparando
os Discípulos); Sexta feira – Marcos 31.137 (Exortando à vigilância); Sábado – João
6.1-71 (As crises dos Discípulos); Domingo
– Marcos 15.1-47 (A Paixão de Cristo).

Plantão
HOJE
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
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 6
Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura

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.

