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CRIANÇAS NAS PRAÇAS
“Eis que o semeador saiu a semear...”
Mt 13.3
“As praças da cidade se encherão de
meninos e meninas que nela brincarão”
Zc 8.5
Perto de casa há três praças. Uma
delas é preparada para receber,
em especial, as crianças. Vê-las
correndo,
pulando,
brincando
livremente é muito bom. É um
sonho quase impossível na maioria
das cidades por causa da violência,
sequestros, assaltos e das balas
perdidas, mas lá perto de casa é uma
agradável realidade, principalmente
nos finais de semana e feriados.
Crianças vivas que vivem a brincar.
Dos dias sofridos do pós-exílio
babilônico de Zacarias (522 a 486 AC)
aos nossos dias, as coisas mudaram
em termos sociais, intelectuais e
morais, mas a visão dos crentes sobre
a condição espiritual das crianças
quase não mudou. O ministério de
evangelização de crianças continua
enfrentando oposição, críticas e
desinteresse. Em muitas igrejas
não há sequer espaço, mobília e
material didático adequado para o
ensino às crianças. Há professores

lidando com os pequeninos sem
nenhum preparo, visão ou amor
por esse ministério. Muitos não
creem na salvação das crianças.
Há pastores que não valorizam a
decisão espiritual de uma criança
quando esta manifesta o desejo
de receber Jesus como Salvador.
A sociedade moderna teima em
ficar longe do propósito de Deus. Os
filhos já não são vistos como herança
do Senhor (Sl 127.3). Filhos são
substituídos por cães, gatos e peixes,
que desfrutam de serviços tais como
hospitais e médicos, e até hotéis
especializados; salões de estética,
alimentos especiais, lojas de roupas
de grife, festas de aniversários,
casamentos e até velório. Um rico
mercado em ascendência. Ah,
ia esquecendo: os bichinhos de
estimação entram nas partilhas
de casais e têm direito a herança.
O profeta Zacarias descreve uma
visão para o futuro indeterminado,
porém certo, quando Cristo reinar
no reino vindouro. Jesus confirma
esse ensino, e valoriza as crianças
solicitando: “Deixai vir a mim os
pequeninos, não os embaraçais,
porque dos tais é o reino de Deus” (Mc

10.14). Diante dos discípulos o Senhor
tomou uma criança e declarou: “... Em
verdade vos digo que, se não vos
converterdes e não vos tornardes
como crianças, de modo algum
entrareis no reino dos céus” (Mt 18:3)
Jesus deixou claro que o único modo
pelo qual uma pessoa, grande ou
pequena, pode entrar no reino dos
céus é pela conversão mediante a fé,
a humildade e a sinceridade. Creio
que estas características são mais
facilmente encontradas nas crianças.
Se as crianças não têm espaço ou
valor no mundo atual, terão lugar
de honra no reino celestial. Serão
alegres e brincarão nas praças,
terão segurança, paz e felicidade.
Mas enquanto é tempo, o dever de
anunciar às crianças sobre o reino de

Deus, sobre o céu, sobre o Salvador
é nosso. Como você pode envolverse nesta tarefa? Eis algumas opções:
Orando pela salvação das crianças;
ajudando no departamento infantil;
apoiando os professores evangelistas
de crianças; abrindo seu lar para
encontros de crianças; preparandose para o ministério com crianças.
Com a devida permissão dos
pais e responsáveis, convide
uma criança e a traga para a EBD
ou para o culto infantil, fale do
amor de Jesus para ela, converse
com ela sobre o céu, descreva as
bênçãos de Deus para sua família.
Com certeza ela te dará ouvidos.
A ‘boa semente’ dará seus frutos.
Pr. Espedito Lourenço

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 por suas ricas bênçãos sobre nós;
Louve a Jesus por sua maravilhosa graça;
Peça os cuidados paternos de Deus para as crianças;
Ore a Deus em favor da Mis. Lis Lopes (OM);
Lembre-se do ano de evangelismo; ore por isso;
Dê graças ao Senhor por nossos visitantes nos cultos;
Agradeça e ore pela Equipe Adoração;
Clame a graça de Jesus para nossa congregação em Atibaia;
Ore ao Senhor pelo Pb. Samuel e Liamar;
Ore ao Senhor pelo Dc. Rubens Muramoto e Isabel;
Peça a Deus por suas bênçãos para o SETECEB;
Ore pelo Ministério de Jovens.

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!

NOTÍCIAS DO CAMPO - O Missionário, Pr.
Francisco, tem trabalhado na tradução do
livro de Jó para a língua Wajãpi. Sua meta é
terminar a tradução até julho de 2019, mas as
dificuldades a serem enfrentadas são muitas,
sua confiança é que, no Senhor, todas serão
superadas. Para ele tem sido uma alegria ver
o povo Wajãpi ler o Novo Testamento em sua
língua. Será maravilhoso o dia em que toda
a Bíblia for traduzida no idioma deles. Seus
pedidos de oração são para que Deus ilumine
a sua mente dando-lhe discernimento e
sabedoria para realizar este trabalho precioso.
Pede também pela sua esposa Romilda, que
está aguardando uma oportunidade para
trabalhar na área indígena sendo contratada
pela Secretaria de Saúde Indígena, e por seu
filho Mateus que está em um intercambio
nos EUA e retornará ao Brasil no mês Junho.
NOTÍCIAS DO SEMINÁRIO - 80 anos
preparando obreiros para os campos do
Senhor e fortalecendo a denominação com
bons professores. Como é bom e seguro
ter uma ‘Casa’ onde nossos pastores são
melhores preparados. O SETECEB é a nossa
casa. Felicitamos o Seminário por estes 80
anos.
NOTÍCIAS DO EDEN LAR – Vamos
completar a informação sobre a liderança
do Éden Lar para este biênio. Os diretores
gerais: Berenice Lefuel, Pb. Eduardo Castello,
Isolina Costa, Pb. Joancir Porto, Keila Monteiro,
Leni Vilma, Paulo Ximenes. Conselho
Consultivo: Pb. Eliel Moreno, Samuel Ximenes
e os Prs. Antônio Vieira, Evaldo Bueno, Naity
Wesley e Valdemberg Viana. Conselho
Fiscal: Pbs. Daniel Albolado, Manoel Arantes,
Guilherme Monteiro, Manoel Coutinho
e Cláudio Lísias. Temos o compromisso
de cobrir esta ‘Casa’ com orações e apoio
presencial.
NOTÍCIAS DE PINDA - Podemos resumir
o culto no sábado em Pindamonhangaba
com as seguintes palavras: “Casa cheia de
gente; gente cheia de boa expectativa;
mensagem estimulante e desafiadora;

hinos agraciados; comunhão deliciosa;
liderança disposta a trabalhar; terra pronta
para receber a boa semente; presença da
boa semente em abundância. ” Certamente
haverá crescimento sadio. Contamos com
sua presença e oração.
NOTÍCIA DE PESAR – O nosso irmão
Valter Paulino, tio da Loide Sávio, foi para a
Casa do Pai. Tudo aconteceu no final da tarde
de sábado (14/Abr). Oremos por consolo para
todos os parentes.
SUGESTÃO DE LEITURA – Para esta
semana queremos sugerir para os irmãos
um livro escrito por Malcolm Smith em 1991,
com o título de ESGOTAMENTO ESPIRITUAL.
Ele mostra o que causa este esgotamento, as
desilusões, os fracassos e aponta para uma
nova vida a partir da experiência com Jesus
Cristo. Está na biblioteca do Ministério de
Casais para quem desejar. Basta procurar um
dos líderes e mostrar seu interesse na leitura.
Compensa essa leitura!
EBD – Nossa gratidão aos líderes da EBD,
pois temos tido boa experiência com
aulas bem preparadas, bem dirigidas e tudo
isso é fruto de investimento em oração e
estudo. Você está carinhosamente convidado
a estudar conosco. Certamente haverá
crescimento.
MINISTÉRIO DA SOCIABILIDADE –
Confirmamos com boa expectativa o já
tradicional programa de Primeiro de Maio.
Neste ano será na AABB, com início marcado
para as 9h30. Haverá várias atividades
dirigidas. Será um momento de alegria e
comunhão. Agende esta data e leve sua
família.
MULHERES EM ORAÇÃO - A Dª Nilza e
Valda Beloni convidam as irmãs para nesta
semana, quarta feira (25/Abr), às 14h30, se
reunirem para oração na casa da Dª. Carmen
Villanova Luna, no seguinte endereço: Rua
Santa Clara - 751, Vila Adyanna. Tel (12) 39226437.

Reflexão Diária
“O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria, e o conhecimento do Santo é
prudência” (Pv 9.10). Segunda feira – Pv
8.1-36 (a excelência da sabedoria); Terça
feira – Pv 9.1-18 (o banquete da sabedoria);
Quarta feira – Pv 10.1-32 (o justo); Quinta

feira – Pv 11.1-31 (a justiça); Sexta feira
– Pv 12.1-28 (sabedoria); Sábado – Pv
13.1-25 (advertências); Domingo – Pv
14.1-35 (conselhos). “O que guarda a boca
conserva a alma, mas o que muito abre os
lábios a si mesmo se arruína ” (Pv 13.3).

Aniversariantes
22
22
24
24
25
26
26
27
28
29
29
30
30
30

-

Amanda Luqui Diniz Meneses
Tiago Sabino Venancio Nascimento
Juliana Brizola Cavalcante
Lucas Arantes lorga
Carlos Guedes Vieira de Melo
Joao Marcos Nunes Custodio
Tadeu Batista Pires
Emerson Leão de Andrade
Mariangela Costa Cavalheiro
Amaury Correa de Moraes Filho
Vivian Dias Oliveira
Caroline Nogueira Fregoni
Esdras Costa de Oliveira
Rubens Rosella Baracho

Casamento
16 - Henrique e Cristiane Quilici
20 - Pr. Ednaldo e Giselly Sousa
25 - Dc. Rubens e Isabel Muramoto

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 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

PRÓXIMO SÁBADO
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

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.

