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A HISTÓRIA DO POVO ESQUECIDO
Alguns anos atrás, servindo ao Senhor
em Moçambique, eu e minha esposa
ficamos perdidos no mato. Tínhamos ido
descansar uns dias numa praia deserta.
Para se chegar nessa praia é necessário
atravessar um rio numa velha balsa
que transporta alguns carros e muitas
pessoas. Na volta para casa, descobrimos
que a balsa estava quebrada e o conserto
poderia levar mais de uma semana.
Sem saber o que fazer para voltar para
casa, alguém disse que, muito distante
dali, existia uma ponte, porém não havia
estradas ou sinalização para se chegar
até lá. Teríamos que dirigir no meio do
mato e sem ter outra opção, decidimos
encarar. Passamos mais de quatro horas
perdidos no mato tentando chegar até
a ponte. Quando enfim encontramos,
estávamos exaustos e ainda faltava um
longo caminho para dirigir até nossa casa.
Esta situação me deixou muito
aborrecido. Não compreendia porque
Deus havia permitido uma dificuldade
tão grande na nossa volta para casa
depois de nos abençoar com dois
dias maravilhosos de descanso! Com
o passar do tempo, eu e Fernanda
percebemos que Deus estava abrindo
nossos olhos para um povo, pois no
meio daquele mato encontramos várias
aldeias muito isoladas. As pessoas

dessas aldeias foram muito solidárias
e nos ajudaram indicando o caminho
até a ponte. Nós voltamos várias vezes
para aquela região para orar e conhecer
melhor o povo daquelas aldeias. É
um povo humilde, experimentado no
sofrimento, mas muito hospitaleiro.
Nosso interesse por aquela região foi
aumentando gradualmente. Fizemos um
mapeamento em uma área de cerca de
60 mil hectares onde existem centenas
de aldeias. São camponeses e pescadores
que dependem da lavoura, da caça e
da pesca para sobreviver. É um povo
muito religioso, mas que não conhece
a Jesus. O que mais chamou nossa
atenção foi o fato de não encontrarmos
nenhuma presença evangélica em toda
aquela região. Certa vez, conversando
com um moçambicano, ele se referiu
ao povo daquelas aldeias como “Povo
Esquecido”. Segundo ele, este povo
tem sido esquecido pelo governo,
pelos conterrâneos moçambicanos
e
até
mesmo
pelas
igrejas.
Esta situação mexeu com o nosso
coração, pois sabemos que este povo
não está esquecido de Deus. Eu e
Fernanda estávamos pedindo a Deus
que levantasse missionários que
pudessem atravessar o rio para se
estabelecer entre o “Povo Esquecido”

e compartilhar de Jesus com eles. Nos
identificamos com o texto de Rm 10:1,
onde Paulo fala: “Irmãos, o desejo do
meu coração e a minha oração a Deus
pelos Israelitas é que eles sejam salvos”.
Da mesma forma, temos um desejo
ardente no nosso coração pelo “Povo
Esquecido”. E a nossa oração a Deus
em favor deles é para que sejam salvos.
É verdade que as vezes parece
impossível haver salvação para um
povo tão enraizado na sua tradição
religiosa de adoração aos espíritos dos
ancestrais, mas independente daquilo
que sejam as circunstâncias, a verdade
é que Rm 10:13 garante que “todo
aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo”. Mas Rm 10:14 pergunta:
“Como, pois, invocarão aquele em quem
não creram? E como crerão naquele

de quem não ouviram falar? E como
ouvirão, se não houver quem pregue?”.
Sabemos que somos nós a família que
Deus está chamando para atravessar
o rio e se estabelecer junto ao “Povo
Esquecido”. Nosso compromisso é de
pregarmos a Jesus. E se pregarmos, o
“Povo Esquecido” terá uma oportunidade
de ouvir o Evangelho. E se eles ouvirem,
poderão crer. E se crerem, poderão
invocar. E se invocarem o nome de Jesus,
a Bíblia já garantiu em Rm 10:13 que
haverá salvação para o “Povo Esquecido”.
Ore por nós. Ore pelo “Povo Esquecido”.
(Paulo, Fernanda e suas filhas Laura e
Luana são missionários em Moçambique).
Pr. Paulo Fernando
Missionário em Moçambique

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.

Dê graças a Deus porque a salvação é pela graça;
Peça sabedoria ao Senhor ao passar por provações;
Ore em favor dos nossos irmãos desempregados;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para seara;
Peça ao Senhor oportunidades de evangelismo;
Interceda pelos irmãos enfermos;
Ore pelo Pr. João Batista, presidente da nossa denominação;
Interceda em favor da vida e ministério da Mis. Joelma Santos (Camboja);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Aderbal Oliveira e Odila;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Otoniel Moura e Damaris;
Agradeça a Deus e ore pelos irmãos que participam da orquestra;
Apresente ao Senhor a 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!

GRATIDÃO – Reconhecemos todos
esforço e dedicação dos líderes do
Central Kids em promover o retiro com as
crianças. Também somos gratos a todos os
pais que investiram nos filhos para que eles
participassem. Lá eles aprenderam sobre
seguir a Jesus.
COMPROMISSO DE FÉ – Todos nós
assumimos o compromisso de orar e
participar da vida de alguns missionários
espalhados por vários cantos do mundo.
E isso demanda de cada um de nós um
envolvimento sério que nos leve a investir
tempo e bens na vida deles. Até o final do
mês devolva-nos o seu compromisso de
fé, que nos ajudará a tecer o nível de nosso
envolvimento com todos os missionários no
campo.
CASAMENTO – Neste último sábado
(18/Nov), aconteceu o casamento da
Stela Lima e Murilo; ela é filha do Pb. Vantoil
e Cleide. O casamento se deu na capela da
Univap. Rogamos que Deus abençoe esta
mais nova família joseense.
NATAL – Reafirmamos que no dia 24/
Dez teremos culto de ações de graça a
Deus pela chegada do EMANUEL. Os cultos
acontecerão normalmente às 9h e 19h15.
No dia 31/Dez teremos uma programação
diferenciada: o culto será às 9h e às 18h.
Informamos que nestes dois domingos não
teremos a EBD. Também confirmamos o
Culto de Natal que tradicionalmente ocorre
sempre do dia 25/Dez às 20h.
ENCONTRO DE LÍDERES – Atenção
todos os líderes de Ministérios, agendem
a noite do dia 01/Dez para uma reunião às
20h no ECC. Naquele dia trataremos do tema
para 2018 e reajustaremos nossas agendas
em caso de choque com outros ministérios.
Sua presença é importante. Em caso de
ausência justificada, faça-se presente por um
representante.
CHÁ BAZAR – Está certo o encontro
das mulheres para o já esperado Chá
Bazar que acontece todos os finais de ano.

O objetivo dele é auxiliar as famílias dos
missionários, proporcionando um momento
melhor para o Natal. Este ano será no dia 02/
Dez, das 13h às 18h, no ECC. Agende e passe
lá.
ESTACIONAMENTO – Uma vez que
o comércio do centro funciona nos
finais de semana no mês de dezembro,
solicitamos aos irmãos que ao deixar o carro
no estacionamento tragam o ticket para o
devido carimbo na Igreja.
ESCALA – Na próxima semana
começaremos o mês de Dezembro e
por isso teremos os seguintes Presbíteros
dirigindo os cultos de domingo à noite: Dia
03 - Domingos Sávio Barbosa; Dia 10 - José
Carlos Rodrigues Costa; Dia 17 - José Albery
Perote Filho; Dia 24 - Marcos Alexandre Rauer
Demant; Dia 31 - Samuel Alves Pereira. Por
favor nos dêem cobertura de oração.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª Nilza e
Vanda Beloni convidam as mulheres para
a reunião de oração. Uma tarde gostosa de
comunhão e intercessão. Esta quarta, dia
29/Nov. será na casa da Iara Braz, às 14h30.
Endereço: Av Eng Francisco José Longo n.
633 ap. 221. Telefone: 3308-1914 / 996 053421.
FESTAS – O final de ano é um tempo
sempre marcado pelas festas, quer seja
na empresa, escola, condomínio, e nas
igrejas. Por isso estamos convidando todos
os irmãos para uma celebração de gratidão
a nosso Deus pelo ano que Ele nos deu: “...
havemos de ir, porque temos de celebrar
festa ao Senhor” (Ex 10.9c) – Queremos
agradecer pelo retorno da centésima ao
aprisco do Senhor, queremos testemunhar
as vitórias de Jesus no espaço doméstico,
temos de celebrar Deus pela saúde,
emprego, segurança dos filhos, paz em casa,
crescimento da Igreja... – Agende o dia 31/
Dez às 18h – maiores detalhes daremos com
a aproximação do dia.

Reflexão Diária
Vamos conversar um pouco sobre Jesus;
logo entraremos no mês em que se comemora o seu nascimento, e faz muito bem
para nossa alma falar de nosso Senhor e Salvador: Segunda feira – Mateus 1.1-25 (seus
antepassados); Terça feira – Mateus 2.1-23
(primeiras visitas); Quarta feira – Lucas 4.1-

Aniversariantes
27
28
28
29
30
30
01
01
02

-

Isabel Cristina Dias da Costa
Alberizia Tula Ferreira
Felipe Kawashima
Vera Lucia da Silva Costa
Marcela Leme Lopes Lima
Iza Vilanova Shoji
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Marcio Stolf Junior
Ana Flávia Campos Ribeiro Guimaraes

25
30
30
05

-

Marcos e Sonia Nascimento
Arnaldo e Dayse Pires de Oliveira
Ebner e Larissa Grangeiro
Pr. Vincius e Debora Coutinho

Casamento

44 (as tentações que sofreu); Quinta feira
– Lucas 6.1-49 (sua autoridade); Sexta feira – João 7.1-53 (incredulidade da família);
Sábado – Mateus 7.1-28 (sua pregação);
Domingo – Mateus 13.1-58 (seu ensino).
“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a
vida pelas ovelhas” (Jo 10.11).

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

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 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

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.

