BOLETIM DOMINICAL
Ano XXXVIII
15 de Abril de 2018
Nº 2.026

PESCADORES DE CRIANÇAS
“...EU OS FAREI PESCADORES DE
HOMENS”. (Mateus 4:19)
“DEIXEM VIR A MIM AS CRIANÇAS E
NÃO AS IMPEÇAM” (Mateus 19:14)
Certamente
você
tem
conhecimento
da
“pesca
maravilhosa” narrada no evangelho
de João, 21.1-14. Ali você nota que
o discípulo Pedro, temeroso com
a crucificação e ressurreição de
Cristo e, carregando no coração
o pecado de ter negado a Jesus
três vezes, decidiu voltar à pesca.
Naquela noite o mar de Tiberíades
não estava para peixe e nada
caiu em sua rede. Por quê? Não
havia peixe naquele mar? A rede
estava furada e a chumbada não
era adequada? Quem sabe Pedro
havia esquecido que o Senhor lhe
dissera: “vinde após mim, e vos farei
pescadores de homens” (Mt 4.19).
O que impede que pesquemos
grandes peixes? Que dificuldade
temos para apanhar grandes

homens de Deus? O que nos
impede de conduzir crianças
ao
Salvador
Jesus
Cristo?
1º. - Crer que são pequenos
demais para entender o evangelho?
Estatísticas mostram que quanto
mais velha uma pessoa, mais
difícil se torna a compreensão
e a aceitação do evangelho. A
capacidade de uma criança crer
ainda não foi sobrecarregada com
superstição, nem pervertida com
mentiras e descrenças. O mesmo
Espirito Santo que age na vida de
um adulto, também age na vida
da criança. C. H. Spurgeon afirmou
que: “Uma criança de cinco anos,
se devidamente instruída, pode
ser salva, tanto quanto um adulto.
Minha convicção é que os melhores
crentes são aqueles que foram
ganhos para Cristo quando crianças”.
2º. - Falta de amor pelas almas
perdidas? Outra dificuldade que
temos para evangelizar uma
criança está em achar que a criança
é pura, inocente, e não aceitar que

ela é pecadora diante de Deus,
isto é, que ela carrega em si a
descendência de Adão. A Palavra
de Deus diz: “todos pecaram”
(Rm 3.23); “mas Deus prova seu
próprio amor para conosco pelo
fato de ter Cristo morrido por
nós, sendo nós ainda pecadores”
(Rm 5:8). Esta verdade inclui as
crianças também. Elas necessitam
de amor e da salvação em Jesus.
3º. - Falta de preparo para
conduzir a criança a Cristo? É
muito raro encontrar nas igrejas
pais e professores preparados
para conduzir a criança ao
Salvador Jesus. Muitos recusam
qualquer tipo de investimento

para aprender métodos de
evangelismo, até mesmo aprender
o preparo de uma lição bíblica.
O pescador Pedro, só recolheu
em seu barco cento e cinquenta
e três grandes peixes, após
atender a voz do Mestre Jesus.
Você está disposto a atendê-lo?
“DEIXEM VIR A MIM AS CRIANÇAS
E NÃO AS IMPEÇAM”.
Quero
desafiar você a se tornar um
pescador de crianças. “Ide por todo
o mundo e pregai o evangelho
a toda criatura” (Mc 16:15).
Pr. Espedito Loureço

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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Agradeça ao Senhor por tua salvação e pela ação de Deus em ti;
Ore a Deus pelos venezuelanos que estão no Brasil;
Clame a graça de Jesus para nosso País neste momento;
Interceda junto a Deus em favor do papel da Igreja brasileira;
Ore ao Senhor em favor do Coral de Homens;
Dê graças pelas chuvas no país;
Ore ao Senhor pelo Mis. Manoel (Piauí);
Interceda pela vida do Pb. Arnaldo Pires e Dª. Dayse;
Interceda pela vida do Dc. Josué Lara e Fernanda;
Peça a Deus pela paz e harmonia no coração dos casais;
Guararema precisa de nossas orações, ore;
Ore em favor do Ministério Feminino;
Clame a graça e o favor de Deus para o Éden Lar;
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!

CTM – Após muita espera está chegando
em SJCampos o ‘Curso Teológico por
Módulos’ do nosso seminário em Anápolis
(GO), e será ministrado na ICE Monte Castelo.
Uma excelente oportunidade de estudar
a Bíblia e de ter um melhor preparo para o
exercício da liderança. Os interessados devem
ligar para a MEAR e falar com o Pr. Edilson (12)
97402-7887.
MINISTÉRIO FEMININO - O Ministério
Feminino está organizando um Culto
do Bebê para o mês de maio. As mamães
interessadas devem procurar a liderança
através do WahtsApp 98171-0004 (Beth
Viana), ou 99783-4851 (Irani Castello).
NOTÍCIAS PATRIMONIAIS – Queremos
agradecer a fidelidade dos irmãos nos
dízimos e ofertas para com a ICE SJCampos,
e uma forma de reconhecer isso é dando
esclarecimentos sobre o uso destes dízimos
por parte da Mesa Administrativa. Após
levantamento de preços foi colocado todo o
piso na casa do caseiro no Recanto Peniel.
CONFERÊNCIA
DE
MISSÕES
–
Encerrando o Congresso de Plantação
e Revitalização de Igreja, teremos a XVIII
Conferência de Missões da MEAR VP, que este
ano será nas dependências de nossa Igreja,
no dia 26/Mai. A programação começará com
um Workshop às 16h e outro às 17h20 e se
estenderá até o culto às 19h30 com o preletor
Mis. Samir Rocha. Este ano o tema será: “As
oportunidades para o mundo mulçumano’.
Vale muito a pena estar presente.
NOTA DE PESAR – O Senhor nosso Deus
deu descanso ao Alexandre Bonfim, após
uns dias internado na UTI do Hospital São
José. Clamamos o conforto de Deus para
Dª. Oscarlina e Denise respectivamente mãe
e irmã dele. Alexandre esperava ficar bom
para testemunhar o amor de Jesus por ele
e falar do Evangelho da graça. Tinha muitos
planos de visitar igrejas falando de Jesus. Mas
Deus tinha outros planos melhores e na Sua
bendita presença. Agora o Alexandre está

com o Senhor Jesus. Oremos por consolo e
conforto para Dª. Oscarlina e Denise.
RECANTO PENIEL – Após algum tempo
em oração, buscas e espera, o Senhor
no enviou os queridos Francisco, Luciene e
filhos, para nos ajudar no Peniel, e desde o
dia 07/Abr estão residindo no local. Sejam
Bem-Vindos à Igreja Cristã Evangélica de SJC,
em especial ao Recanto Peniel. Que esta nova
etapa seja rica de bênçãos para o Reino de
Deus e para vocês como família.
EDEN LAR – Numa abençoada assembleia
que aconteceu no sábado (08/Abr), o
Éden Lar elegeu sua nova diretoria, e sobre
ela pedimos as orações dos irmãos. Está
composta a diretoria: Presidente: Pb. José
Carlos R Costa; Vice Presidente: Alberto
Paiote; Secretários: Ana Paula M. Costa e
Ady Costa Araújo Berthet; Tesoureiros: Jaci e
Míriam dos Santos.
VIAGEM PASTORAL – Informamos que
o Pr. Valdemberg, Dª. Beth, Pb. Manoel
Coutinho e Dª. Ana Lúcia estiveram em visitas
às nossas congregações em Quatá e Tupã
neste último final de semana (07 e 08/Abr).
Eles retornam com boas notícias de nossos
irmãos de lá. O trabalho se desenvolve no
meio de paz e desafios. Glorifique ao Senhor
que tem sustentado e abençoado nossos
irmãos.
SEMINÁRIO – Neste mês de abril nossa
‘Casa de Profetas’ em Anápolis (GO)
completa 80 anos. As celebrações começam
no dia 20/abr às 19h30 e continuam no
dia 21/Abr às 10h. O preletor será o nosso
querido Pr. John Barnett.
MULHERES EM ORAÇÃO - Dª. Nilza e
Vanda Beloni convidam as irmãs para
nesta semana, quarta feira (18/Abr), se
reunirem para oração, na casa da Dª. Inês Ap.
Pires, no seguinte endereço: Rua Guaxupé 203, Jd. Ismênia. Tel (12) 3912-1420 / 981861187.

Reflexão Diária
“Provérbios ... para aprender a sabedoria
e o ensino; para entender as palavras de
inteligência; para obter o ensino e o bom
proceder, a justiça, o juízo, e a equidade;
” (Pv 1.1-3). Segunda feira – Pv 1.1-33 (o
clamor a sabedoria); Terça feira – Pv 2.1-

22 (a excelência da sabedoria); Quarta
feira – Pv 3.1-35 (exortações da sabedoria);
Quinta feira – Pv 4.1-27 (exortação do
pai); Sexta feira – Pv 5.1-23 (advertência);
Sábado – Pv 6.1-35 (várias advertências);
Domingo – Pv 7.1-27 (a adúltera).
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Rafael Peraza Mendes
Reinaldo Mantovani Junior
Hiberval Rodolfo Castilho
William Miguel Araujo Melo
Enedina Martins Gonçalves
Silvana Silva de Araujo
Adriana Regina Nunes
Giselly Aparecida Falcao de Sousa
Ivete Alves Ferreira
Jeter Guedes Melo
Jonas Kelber de Aquino
Paulo Cardoso dos Santos Junior
Irma Almeida Fogaça Matias
Samuel Borges Rodrigues
Amanda Luqui Diniz Meneses
Tiago Sabino Venancio Nascimento

Casamento
16 - Henrique e Cristiane Quilici
20 - Pr. Ednaldo e Giselly Sousa

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

HOJE
GRUPO 3
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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves dos Santos

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.

