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SALVE O “DIA DAS MÃES”!
“Multiplicarei
sobremodo
os
sofrimentos da tua gravidez; em
meio de dores darás à luz filhos... ”
(Gn 2.6)
Confesso que fiquei em dúvida
quanto à frase acima, não sabia se
colocava “Salve o ‘Dia das Mães!
”, ou dentro do atual contexto
social “Salvem o ‘Dia das Mães!” ,
considerando que uma boa parte
de nossas mães somente são
lembradas nesta data especial,
e que outras nem mesmo neste
dia especial. Quero aqui reparar
um erro social e agradecer a
Deus pela Sua terna bondade
em nos permitir nascer num
ambiente em que exista alguém
que atenda pelo título de ‘mãe’.
Algumas pessoas são contra
o chamado ‘Dia das Mães’, por
afirmarem que todo dia é dia das
mães. O meu medo é que tirando o
‘Dia das Mães’ do nosso calendário,
essas ricas mulheres, que são
homenageadas com presentes
e honras apenas nesta data,

passem a nem ser mais lembradas
como mães. Nosso egoísmo é tão
crescente que acabemos por não
as homenagear em dia algum.
Desejo hoje e sempre agradecer a
Deus por esta tão grande bênção
que é poder falar: “Essa é a minha
mãe!’ – Alguns de nós já não
podemos mais dizer isso porque
elas já não estão em nosso meio.
Portanto aproveite o momento,
e viva todos os dias com alegria e
gratidão no coração pela presença
abençoadora de sua mamãe.
Nossa
profunda
e
sincera
homenagem a você que é mãe, e
que sendo mãe é ao mesmo tempo
mulher, e filha, e é também o
despertador da casa, é a cozinheira
da família; às vezes a empregada
doméstica, e a professora; para
alguns ‘folgados’ ainda é o garçom,
e trabalhadora braçal, e em muitas
ocasiões continua sendo a babá
por longos anos, mesmo após o
crescimento dos filhos; é também a
enfermeira, a conselheira, a parceira,
a amiga, a motivadora, a protetora;

mãe que no dia da dor é remédio,
no dia do calor é o refrigério, no
dia da angústia o acalento, no dia
da tristeza é esperança, no dia
da dúvida o norte... Oh mamãe,
você que não tem feriado e não
tem licença por doença, não tem
dia de folga e está de plantão o
tempo todo, e não recebe salário
por ser mãe, e ainda por cima corre
o risco de ouvir “o que mesmo que
você fez o dia inteiro? ” , por favor,
aceite nossa gratidão e sinta neste
edital a nossa singela homenagem.

recebam a justa homenagem
destes que são tão bem cuidados
por amor que emana das suas
ações. Que tal hoje nós as tirarmos
da cozinha, e arrumarmos a casa
em seu lugar, e em sua presença
fazermos orações de gratidão a
Deus por suas valiosas vidas?!!!
Pr. Valdemberg Viana

Parabéns mamãe por seu dia!
Nossa vontade é que não apenas
no segundo domingo, mas em
todos os demais dias vocês

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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Ore ao Senhor em favor da paz na Síria e Israel;
Agradeça a Deus pela maravilhosa salvação que Ele nos deu;
Peça as bênçãos de Deus para nossos adolescentes nas escolas;
Renda graças a Deus pela mamãe que Ele nos deu;
Agradeça a Jesus por todo amor que Ele tem por você;
Interceda pela EBD e se envolva mais para o seu aprendizado;
Ore pelo Ministério e vida da Mis. Eliete (OM Romênia);
Confirme em oração a vida do Pb. José Perote e Letícia;
Confirme em oração a vida do Dc. Pedro Galvão e Dª. Zélia;
Pela que Jesus abençoe a Congregação de Bragança Paulista;
Ore em favor do Ministério Feminino;
Louve a Deus e ore pelo Coral de Adultos;
Peça o cuidado de Deus pelos moradores de rua;
Ore em favor dos refugiados da Venezuela.
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!

PECADOS PEQUENOS - No mundo
os búfalos matam 07 pessoas todos os
anos. Leões matam 500 pessoas por ano.
Os hipopótamos matam 800 pessoas a
cada ano. As aranhas matam 5.000 pessoas
por ano. Escorpiões matam 7.000 pessoas
por ano. As cobras matam 10.000 pessoas
por ano. E então, surpreendentemente, os
mosquitos matam 2,7 milhões de pessoas
todos os anos. Sim, o menor é o mais mortal!
- Às vezes, pequenos “pecados” dificilmente
notados por muitos, são os mais mortais
para a vida espiritual. Evite desculpas para
não orar. Evite desculpas para não ir à Igreja.
Evite desculpas para não atribuir alguns
momentos de seu dia ao Senhor. Pecados de
omissão são tão mortais quanto os pecados
de comissão. Fofocas e pequenas mentiras
são cometidos com mais frequência e às
vezes nem são conceituados como pecados.
Pessoas de sucesso têm duas coisas em
seus lábios, “sorriso e silêncio”: sorriso pode
resolver problemas, enquanto o silêncio
pode evitá-los. Lembre-se: árvores mudam
suas folhas, e não suas raízes. Aproveitando
que participamos da Santa Ceia no último
domingo, vamos nos ‘afastar’ de pessoas ou
locais que nos levem a pecar: “Fuja do mal e
da aparência do mal”.
DIA DAS MÃES - Somos imensamente
gratos a Deus pelo Seu eterno amor e
cuidado com a manutenção da família através
da graça e sensibilidade que Ele mesmo
colocou nas mães. Nosso reconhecimento e
gratidão a todas as mães da Igreja. Rogamos
que elas tenham um‘dia bem especial’, em que
sejam homenageadas pelos filhos, maridos,
irmãos... Deus as abençoe ricamente!
MATURIDADE - No dia 26/Mai às
11h30, no Recanto Peniel, teremos a
terceira edição do Junta Panelas de Almoço
Mineiro! Convide e traga seus familiares para
participar! Será um excelente momento para
comunhão e diversão! Informe ao Rodrigo e
Aline o que você pretende levar, bem como
quantas pessoas irá levar, para que tudo
possa ser preparado da melhor maneira.

CONGREGAÇÃO DE GUARÁ – O Pb.
Marcos Demant esteve presente nos
representando nas festividades e no culto de
aniversário da nossa querida congregação
que fez 19 anos, e nos trouxe boas notícias
sobre o culto e a comunhão que aconteceu
por lá.
NOTÍCIAS PATRIMONIAIS – Como foi
avisado no culto, precisamos começar a
reforma do teto do prédio de educação que
foi orçado em torno de R$ 36.000,00. Por
favor ore por isso, e se o Senhor ‘tocar’ no seu
coração no sentido de cooperar com esta
fase da obra, deixe sua oferta específica para
‘Obra’ no seu envelope de dízimo.
ATIBAIA CONOSCO – Vamos nos
preparar para receber queridos irmãos da
Congregação de Atibaia no domingo pela
manhã, dia 27 de maio às 9h, para comunhão,
relatório e culto, estreitando nosso vínculo de
irmãos. O preletor será o Pr. Wellington.
BATISMO - Na manhã do dia 24 de
junho teremos um culto para confirmar
e publicar a fé de dezenove irmãos. Esse é
um tempo bem a apropriado para convidar
pessoas a conhecerem Jesus. Teremos muito
prazer em receber aqui parentes e amigos
dos irmãos que passarão pelo batismo; nesta
ocasião eles farão a sua profissão de fé.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - Na proxima
quarta, dia 16/mai, as 14h30, as mulheres
se reunirão na casa da irmã Iara Braz Neves,
no seguinte endereço: Av. Francisco Longo,
633 - Ap. 221, Jd. São Dimas. Tel: (12) 33081914. Todas as irmãs estão convidadas.
NOTÍCIAS DA SÍRIA – Como os irmãos
sabem foi dado sequência aos ‘rumores de
guerra’ na Síria. Um país com história bíblica,
que nos tempos de Abraão tinha o nome de
Arã ou Harã. Foi neste local que nosso pai
Abraão ficou por um tempo, quando saiu
de Ur para Canaã. Lá também seu pai Terá
morreu e, depois disso, ele prosseguiu para
Canaã. Oremos pela população daquele país.

Reflexão Diária
“Toda palavra de Deus é pura; ele é
escudo para os que nele confiam. Nada
acrescentes às suas palavras, para que não
te repreenda, e sejas achado mentiroso.”
(Pv 30.5-6) - Segunda feira – Pv 29.1-27
(provérbios antiéticos); Terça feira – Pv
30.1-33 (palavras de Agur); Quarta feira

– Pv 31.1-31 (a mulher virtuosa); Quinta
feira – Ec 1.1-18 (a rotina); Sexta feira – Ec
2.1-26 (as vaidades); Sábado – Ec 3.1-22
(o tempo); Domingo – Ec 4.1-16 (as lutas).
“Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas
a mulher que teme ao Senhor, essa será
louvada” (Pv 31.30).

Aniversariantes
08
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
18

-

Leticia Franco Amaral
Ildefonso Benedito de Souza
Marcia Rodrigues Coutinho
Eduardo Alves da Cunha
Priscila Cristina Karatanasov Beloni
Mariana Dousseau Guedes de Melo
Silvio Machado Bruschi
Antonio Marcos do Nascimento
Ediene Nobrega dos Santos
Allan Costa Wiik
Daniel Nunes Andrade
Dayse Ferreira de Souza
Rubens Custodio
Elisabeth Moreno Gomes Bruschi

10
11
13
17

-

Rubens e Gianne Muramoto
Rubens e Luiza Custódio
Paulo e Roseli Ribeiro
Emerson e Ediene dos Santos

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

Agenda Semanal
Domingo

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

PRÓXIMO SÁBADO
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

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.

