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PARA ONDE SE INCLINA O CORAÇÃO?
“Eis que o semeador saiu a semear...”
Mt 13.3
“Dai, pois, a César o que é de César e
a Deus o que é de Deus” Mt 22.21
Não me interessa tanto se estou
sob o governo de Roma ou de
Jerusalém,
ambos
deixaram
pessoas caídas pelo caminho.
Ontem morreu assassinado um
jovem de uma comunidade carente
que servimos. Talvez tenha morrido
sem Cristo, e é o que me entristece.
Me entristece ver a briga somente
política que a igreja tem se metido.
Não discuto publicamente minhas
preferências políticas, não por
medo, mas por cuidado com ovelhas
sinceras de diferentes visões políticas.
Discuto causas e princípios, mas
não defendo sistemas específicos.
O que me interessa mais é que
este jovem tenha sido alcançado
por Cristo. O governador ou o
presidente do momento e a visão
política que adota, seja qual for,
não vai levar Cristo a ele. A China
comunista, injusta e perseguidora
do evangelho, produziu mais cristãos
do que a China liberal. Por quê?
Porque Deus é soberano sobre todos

os governos. Podemos lutar por
governos melhores, mas sem jamais
deixarmos de lutar primeiro, e com
toda força, pela evangelização de
pessoas perdidas. Enquanto muitos
cristãos gastam todo o seu tempo se
digladiando por esquerda ou direita,
jovens estão morrendo sem Cristo.
O relato bíblico é antigo demais para
levantarmos hoje grande expectativa
sobre qualquer liderança humana.
A história política brasileira é antiga
o suficiente para levantarmos
hoje grande expectativa sobre
qualquer legenda. Jamais tivemos
lideranças humanas redentoras,
jamais tivemos governos brasileiros
justos. Reduzir nossas expectativas
a modelos específicos de governo é
superficializar o problema. Mesmo
que alguns modelos de governo sejam
mais profanos e menos inteligentes
do que outros, todos são limitados.
Sociedades
menos
corruptas,
mais justas e com menor índice
de desemprego, de pobreza e de
criminalidade não serão forjadas
simplesmente por sistemas de
governo específicos, mas por
transformações
profundas
no
caráter de seus líderes e de seus

cidadãos. Um Estado mínimo
que libere seus cidadãos ao livre
mercado e concorrência me parece
menos pior; mas o setor privado é
corrupto e a concorrência desleal.
Um Estado inchado com um setor
político corrupto cria déspotas e
proletariado explorado. O cerne do
problema é mais profundo porque
estruturas de sociedade compostas
por
pecadores
depravados
gerarão
resultados
parecidos.
Paulo, em Romanos 1, expõe um
quadro da sociedade gentílica
e a condena. É um espectro de
todas as sociedades regidas sem
leis morais, depravadas, ateias
e injustas. Em Romanos 2 Paulo
expõe um quadro da sociedade
judaica e a condena. É um espectro

de todas as sociedades moralistas,
extremamente reguladoras, mas
ateias na prática com suas hipocrisias
e injustiças. Em Romanos 3 Paulo
sentencia: todos pecaram e carecem
da glória de Deus. Este é o problema
maior e a única solução é Cristo.
Eu não sou isento quanto ao
nosso contexto político, mas não
defendo os principais lados que
se apresentam no Brasil. Ambos já
fracassaram, ambos estratificaram,
ambos deixaram os pobres, os órfãos
e as viúvas desamparados. Ambos
não se importam com a morte de
jovens sem Cristo, e este ano fomos
desafiados a ver os ‘sem Cristo’ e
trazê-los para a realidade do Reino.
Pr. Tiago Leite

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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Louve a Deus por Seu infinito amor;
Renda graças ao Senhor por sua obra na cruz;
Interceda por salvação nos cultos e visitas dos membros;
Ore ao Senhor Jesus por saúde para nossos enfermos;
Confirme a Congregação de Pinda sob os cuidados do Pai;
Peça a Deus em favor do Pb. Samuel Coutinho e Beth;
Peça a Deus em favor do Dc. Roberto Costa e Andréia;
Louve a Deus pelo Coral Sarah Kaley e ore por ele;
Agradeça a Deus pelo seu perdão em Jesus Cristo;
Ore a Deus pelos nossos desempregados;
Clame a Deus por nossos casais, maior harmonia;
Dê graças ao Senhor pelos 99 anos do Coral;
Ore em favor do Mis. Efraim de Lima (ICE Maravilha- PA);
Peças as bênçãos de Deus para a Congregação de Guará.
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!

ESCALA PARA A DIREÇÃO DOS CULTOS
– Estamos entrando no mês de maior
e teremos os seguintes Presbíteros: Dia 06
- Manoel Coutinho Costa; Dia 13 - Marcos
Alexandre R. Demant; Dia 20 - José Carlos R
Costa; Dia 27 - Milton Carlos S. Junior. Orem
por estes irmãos e pela direção que eles farão.
NOTÍCIAS DO CANADÁ – Nossos irmãos
Ana Júlia e Erick mandaram um forte
abraço para toda a ICE SJCampos. Confirmam
que tudo anda debaixo das bênçãos de Deus
e dizem ter saudades de nós.
REUNIÃO DA MESA – Informamos aos
amados Oficiais (Presbíteros e Diáconos)
ativos que neste próximo sábado (05/Mai),
às 11h30 na casa do Pr José Carlos R Costa,
almoçaremos juntos e em seguida teremos
a nossa reunião da Mesa Administrativa. A
pauta segue por email até a quinta feira (26/
Abr).
SETECEB – No último final de semana
tivemos dois eventos denominacionais
em Anápolis (GO), onde tivemos alguns
irmãos nossos nos representaram: Pr. John
e Dª. Ann Barnett, Pb. José Carlos Costa, Pr.
Valdemberg. No dia 20/Abr foi a reunião da
MEAN Plena e no dia 21/Abr, o aniversário
do Seminário. Neste, o Pr. Barnett nos trouxe
a Palavra de Deus em I Ts 5.12-28; o tema foi:
Capacitando gerações, fortalecendo Igrejas.
MULHERES EM ORAÇÃO - Agora nesta
quarta feira (02/Mai), as irmãs vão se reunir
para oração, na casa da Dª Vanda Beloni, no
seguinte endereço: Rua Lima Duarte, 161,
Bosque dos Eucaliptos. Tel (12) 3916-3140 /
99185-0795. Todas as irmãs estão convidadas.
CORAL – São passados noventa e nove
anos desde o seu começo. Quantas
ensaios, quantos louvores, quantas vidas
tocadas, quantas edificações... São coisas
que somente Deus pode enumerar. Nossa
gratidão a todos os regentes, todos os
músicos, todos os diretores, todos os coristas,
enfim, nosso louvor sincero e profundo a

Deus que sustentou este coral até aqui.
NASCIMENTO – Com a graça de Jesus
chegou a Bianca! Ela nasceu no dia 18/
Abr, na cidade de Machado (MG). Seus avós,
o Dc. Amaury e Alice, agradecem a Deus as
orações. A Bianca é filha da Letícia e Nikolas
Amaral. Deus os abençoe e fortaleça.
TARDE DE ARTES - Os trabalhos na
Tarde de Artes estão indo muito bem.
Você precisa fazer uma visita e conhecer o
investimento que é feito para que Jesus seja
conhecido através dos talentos manuais
das irmãs que estão envolvidas com este
ministério.
CULTO DO BEBÊ – O Ministério Feminino
está organizando um Culto de Bebê para
o mês de maio. As mães interessadas devem
procurar Janaina (9.8893.8162), Beth Viana
(9.8171.0004) ou Dª. Irani (99783.4851) até
dia 06 de maio.
JUNTA PENELA – Chegou o momento
do nosso já tradicional ‘Junta Panelas”.
Certamente você já agendou para estarmos
juntos neste primeiro de maio (terça feira,)
a partir das 9h30, na AABB. Será um dia de
intensa comunhão e grande alegria com
várias atividades.
NOTA DE PESAR – Informamos que o Pr.
Raimundo, que é avô do nosso querido
Afonso, foi chamado por Jesus para o
descanso eterno, conforme prometido em
Ap 14.13. Ele estava com oitenta e setes anos
e se achava um tanto enfermo. Deus conforte
e fortaleça a família. Deixa nove filhos, vinte
e um netos, e nove bisnetos. Após mais de
cinquenta anos servindo como pastor, foi
morar com o Pai na Casa do Pai.
CERTIFICADOS – Está tudo acertado para
a entrega dos certificados de conclusão
de leitura da Bíblia para o dia 06/Mai, às
19h15. Todos os irmãos que completaram a
leitura em 2017 irão receber uma Bíblia e um
certificado.

Reflexão Diária
“O temor do Senhor é a instrução da
sabedoria, e a humildade precede a
honra ” (Pv 15.33). Segunda feira –
Pv 15.1-33 (sábios conselhos); Terça
feira – Pv 16.1-33 (conselhos diários);
Quarta feira – Pv 17.1-28 (mais

conselhos); Quinta feira – Pv 18.1-24
(e conselhos); Sexta feira – Pv 19.129; Sábado – Pv 20.1-30; Domingo
– Pv 21.1-31. “O que torna agradável o
homem é a sua misericórdia; o pobre é
preferível ao mentiroso” (Pv 19.22).
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José Ravayl
Hélio Andrade
Reinaldo Mantovani
Davi Lara
Rogério Braga
Aline Luqui
Pb. Perote
André Amaral
Fernanda Vieira
Daniel Lourenço
Creonice Azevedo
Amilton Sória
Reinaldo Souza
André Freitas
Thomas Ricardo

Casamento
30 - Bruno e Tâmara Abdulhamid
01 - Rogério e Simone
02 - João Paulo e Ana Elisa

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 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
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.

