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O TÚMULO VAZIO PREENCHENDO A VISÃO MISSIONÁRIA
A morte é o fim da esperança. O
crepúsculo da sexta-feira trouxe as
densas trevas de uma noite carregada
e pôs uma pá de cal na expectativa dos
discípulos. Oscar Cullman sugere que
a traição de Judas era consequência
da desilusão. Um Messias mortal
se revelava como um beco sem
saída. Judas viu a sua perspectiva
de libertação atirada no lixo. Muita
gente trai quando se sente traída.
Quando Jesus começou a falar de
Sua morte na cruz, os seus discípulos
começaram a encrencar com essa
proposta. Pedro, por exemplo, ficou
irredutível e procurou dissuadir Jesus
da estranha ideia de ir para a cruz, a
fim de ser espetado num espetáculo
trágico. “E Pedro, chamando-o à parte,
começou a reprová-lo, dizendo: Tem
compaixão de ti, Senhor; isso de
modo algum te acontecerá.” Mt 16.22.
Um Cristo morto representava a
falência do projeto que apontava
em direção à redenção de Israel. A
morte de Jesus cheirava a fracasso.
Ninguém poderia admitir o triunfo de
um líder crucificado, por isso a reação
contrária de todos os discípulos de

Jesus. Mas a morte de Jesus Cristo na
cruz tinha outro proponente, com um
enfoque diferente. Deus estava por
trás da tragédia do Calvário. Jesus
era o representante federal de uma
humanidade decaída e a sua morte
abrangia a totalidade dos eleitos
que o Pai quer salvar. A sombria
tarde daquele dia sinistro tinha as
marcas da justificação do pecador.
A morte de Cristo Jesus era uma
morte globalizada que incluía todos
os pecadores que aceitassem o amor
soberano do Pai. Mas os discípulos
não entendiam o segredo da graça e
ficaram desanimados com o episódio
da cruz. A sexta-feira foi o fenecimento
da esperança. A tristeza tomou conta
da primeira turma e as portas da
academia da fé ficaram trancadas com
medo dos judeus. “Ao cair da tarde
daquele dia, o primeiro da semana,
trancadas as portas da casa onde
estavam os discípulos com medo dos
judeus, veio Jesus, pôs-se no meio
e disse-lhes: Paz seja convosco!” Jo
20.19. A tristeza e o medo abafaram
a missão do colégio apostólico. Eles
haviam perdido o rumo. Uma pessoa

consternada e tímida não tem nada a
dizer. O mutismo dos discípulos vem da
falta de uma visão clara da tumba vazia.
A ressurreição é o motivo principal
da pregação do evangelho, ainda
que a cruz seja a causa da comissão
evangelística. O evento que encheu o
coração dos discípulos de esperança e
os tornou mensageiros do evangelho
da graça foi a visão do sepulcro vazio.
A aurora do primeiro dia suscitou um
novo ânimo aos decepcionados. Ora,
se Cristo ressuscitou de fato, então há
perspectiva para uma humanidade
transtornada pelo pecado. As portas
da casa onde se reuniam os primeiros
membros da igreja ficaram fechadas até
que o Senhor da vida trouxesse luz ao
episódio da ressurreição. Jesus entrou
na casa sem abrir a porta, causando

espanto aos incrédulos, mas também
abrindo o coração deles para o grande
triunfo sobre o pecado e a morte.
A ressurreição de Cristo Jesus é a
prova evidente que a morte foi vencida
e o pecado perdeu a sua força de
condenação. A história DA crucificação
não termina com um funeral, mas com
um festival de aleluia. O ponto de vista
da tumba desocupada foi o fato que
deu a abertura para a visão missionária.
As mulheres saíram do cemitério com
o coração repleto de alegria, ainda que
assustadas com o lance, mas cheias
da mensagem da graça. A melhor
notícia que o mundo já ouviu veio de
uma sepultura vazia, de onde Deus
encheu os corações de esperança,
com a mensagem viva da ressurreição.
Pastor Glênio Fonseca Paranaguá

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.

Agradeça a Deus pela vitória de Jesus sobre a morte;
Agradeça a Deus pelo Espírito Santo que nos foi enviado;
Dê graças pelas bênçãos advindas da Ressurreição de Jesus;
Louve ao Senhor por seu eficaz sacrifício na cruz;
Ore em favor das missionárias de férias em nosso meio;
Peça o cuidado de Deus para os irmãos enfermos;
Confirme nossos idosos na proteção de Deus;
Ore ao Senhor pelos Mis. Celinda e Denny (Nepal);
Fale com Deus sobre o Pb. Marcos Demant e Aline;
Fale com Deus sobre o Dc. Nelson Prado e Luíza Amara;
Clame a graça de Jesus para o Quarteto Zoé;
A Congregação de Tupã precisa de oração.
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, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Dilme Freitas.

Notícias

fique bem informado!

FORMATURA – No sábado passado (24/
Mar), o querido Jonas Aquino recebeu
o ‘canudo’ de sua formatura no CETEVAP. O
culto aconteceu no Templo Batista Bíblico.
Parabenizamos nosso irmão por esta tão
grande vitória.
GRATIDÃO – Nossa irmã Ana Elisa
agradece toda a Igreja pelo envolvimento
no envio de 12 crianças de Guararema para
o acampamento “King’s Kids” em Paraty (RJ).
Foram 14 dias intensos de muito aprendizado
para cada participante. Ela informa ainda
que o próximo acampamento acontecerá
de 30/Jun a 14/0Jul em Campos do Jordão,
que por ser perto facilitará a participação de
adolescentes da ICE SJC.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES Nesta segunda semana de Abril a reunião
de oração das nossas irmãs será quarta feira
(11/Abr), na casa da Dª. Odete do Amaral, no
seguinte endereço: Rua Andorra - 425 - ap
93, Jd. América. Tel 3929-5822 / 99127-1224.
Dª Nilza e Vanda Beloni contam com as irmãs.
BOLSA DE ESTUDOS ETEP/BILAC A Prefeitura de SJCampos ainda não
divulgou edital sobre a bolsa do projeto
PRÓ-ESTUDO. Os interessados em fazer a préinscrição devem encaminhar os documentos
abaixo para o e-mail: juniorespm@gmail.
com (colocar no assunto do e-mail: PRÓESTUDO), e enviar em PDF: Histórico
Escolar (Ensino Médio deve ter sido cursado
em escola pública ou com bolsa integral
- comprovado com carta da instituição);
comprovante de endereço (precisa residir em
SJCampos); comprovante de renda familiar
(que não ultrapasse 03 salários mínimos); e
documentos pessoais do aluno (RG e CPF).
Caso o aluno não se enquadre nestes prérequisitos, poderá pleitear uma bolsa parcial,
de iniciativa da própria ETEP, que analisará
seus documentos e negociará o desconto.
Se for este o caso do aluno, enviar o e-mail
com o ASSUNTO: BOLSA-FACULDADE.
Essas bolsas oferecidas pela ETEP/BILAC em
convênio com a Prefeitura irão vigorar a partir

do segundo semestre de 2018.Para maiores
informações, escreva para José Antonio no
Whatsapp: 12 98264 7077.
SUGESTÃO DE LEITURA – Mais uma
sugestão de boa leitura; desta feita o livro
sugerido é “O DESAFIO DE AMAR”, da autoria
de Alex Hendrick e Stephen, e trata de alinhar
os casais através da leitura interativa. Ele
contém tarefas diárias que sendo cumpridas
trarão crescimento na comunhão, e levarão
os casais a se olharem por outro prisma.
ASSEMBLEIA GERAL – Com uma
presença de 108 membros, foi excelente a
nossa Assembleia. Agradecemos o empenho
da Mesa que moderou todos os assuntos
com sabedoria, bem como aos líderes
que enviaram seus relatórios. A próxima
Assembleia Geral Extraordinária está marcada
para o dia 19/Ago às 9h.
PEQUENOS GRUPOS - No próximo
sábado, 07/Abr, haverá o primeiro
treinamento para líderes de Pequenos
Grupos em 2018. Será no ECC, das 15h às
17h. O encontro também será aberto a todos
os irmãos interessados em participar deste
ministério e saber mais sobre OS PGs.
ATIBAIA - Neste Domingo, 01/Abr às
9h30 na ICE em Atibaia, acontecerá o
batismo de sete amados irmãos e em seguida
será realizada a ceia e um delicioso almoço.
Orem pelos novos irmãos e pelos familiares
para que conheçam a Cristo e compareçam
no batismo.
NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS – Estão
de férias em nosso meio as queridas
missionárias Ieda Rafael e Lis Lopes, bem
como os nossos seminaristas Pedro Fogaça
e Júlia Faria. Certamente eles têm muitas
histórias edificantes para contar. Vale a pena
convidá-los para um papo, sem esquecer que
estão de férias e que precisam restaurar suas
forças para um novo começo. Sejam bemvindos, e desfrutem de nossa comunhão!
Deus os abençoe e restaure.

Reflexão Diária
“Fiz aliança com os meus olhos; como,
pois, eu os fixaria numa donzela?” (Jó
31.1). Segunda feira – Jó 30.1-31 (a
miséria); Terça feira – Jó 31.1-40 (a
integridade); Quarta feira – Jó 32.1-22
(a ira de Eliú); Quinta feira – Jó 33.1-33
(Jó e Eliú); Sexta feira – Jó 34.1-37 (Eliú

justifica); Sábado – Jó 35.1-16 (aflição e
fé); Domingo – Jó 36.1-33 (sofrimento).
“(Se os meus passos se desviaram do
caminho, e se o meu coração segue
os meus olhos, e se às minhas mãos
se apegou qualquer mancha, então,
semeie eu, e outro coma ... ” (Jó 31.7,8)
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Maria Rosinei Uzan da Cunha
Fernando Pedrosa
Dc. Sullivan
Pb. André Sávio
Inês Pires
Pr. José Carlos
Sandra Haussman
Rodrigo de Sousa
Eder Grangeiro
Oscarlina Moreira
Dc. Otoniel Moura
Raíssa Fernandes
Fernanda Marsi

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

Casamento
27 - Valdemberg e Elisabeth Viana
02 - Dc. Sullivan e Adriana Scolastrici
07 - Edson e Eliege Sousa

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 2

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

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

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

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.

