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ALCANÇANDO OS JOVENS ATRAVÉZ DA ESCOLA
“Toda a autoridade me foi dada no
céu e na terra. Ide, portanto, fazei
discípulos de todas as nações” (Mt
28.18-19)
“Quem governa a escola, domina
o mundo!” Eu me deparei com esta
frase na capa de um livro. A Escola
sempre foi e continuará sendo um
meio valiosíssimo de alcance em
massa para determinação do futuro
das famílias, comunidades e até
países. É só olharmos a história. E
o ‘mal’ já sabe disso. Sabe e reage a
isso de diversas formas, através de
livros e cartilhas e de professores
mal-intencionados contra a família e
contra os princípios cristãos. Jovens
motivados pelo mal se envolvem
com drogas, relacionamentos
errados, falta de esperança, falta
de motivação e falta de sonhos.
Quem está governando afinal?
Sabemos que o Senhor é quem
governa o mundo e a história.
Sabemos
também
que
Ele
comissionou um povo para
trabalhar com Ele. Deus separou
seu povo no Antigo Testamento

para conquistar Canaã com Ele,
limpar o mal daquela terra com
Ele, glorificar o nome dele, estar
junto a Ele. Mas o povo não quis;
teve medo e, por causa disso, ficou
de castigo 38 anos no deserto.
Aquele povo recusou a vitória dada
por Deus, uma herança valiosa!
Percebemos o reino do mal gritar
pelas escolas e tentar envergonhar
o que é bom, perfeito e agradável.
Mas temos visto que alguns
cidadãos do verdadeiro Reino têm
entrado e batalhado dentro do
ambiente escolar também. Existem
projetos, maneiras, estratégias
e acima de tudo, existe a ordem
do Senhor Jesus convocando seu
povo para que vá e conquiste, sem
medo, sem deixar para depois,
sem passar toda esta geração.
Os alunos voltam a acreditar
na esperança de um Deus que
os conhece por seus nomes e
os ama; alunos que recebem
perdão e remissão de pecados.
E essa regeneração os leva a
acreditar novamente no seu
potencial como adolescente, os

leva a querer o estudo e a serem
filhos melhores; e isso acarreta a
mudança dentro de casa! Afinal,
“tudo muda quando você muda! ”.
Também os alunos cristãos estão
se levantando para estabelecer o
Reino de Jesus dentro das escolas
onde estão. São estudantes em
ação, cristãos de segunda a sextafeira, que ajudam ou estimulam
os seus colegas a se libertarem de
pecados e vícios e a terem uma
vida de paz com Deus, mesmo em
meio aos conflitos da idade. E é
possível alcançar os professores
e funcionários, trazendo de volta
para eles o amor verdadeiro pelos
alunos;
apresentando-lhes
os
valores cristãos que são profundos

e imutáveis, bem acima da
religião ou da denominação. Bons
valores que ninguém grita contra.
Você, que trabalha em escolas
ou que estuda, seja um cidadão
do Reino de Deus, onde o Senhor
o colocar: “Ide, portanto, fazei
discípulos de todas as nações, ”
(Mt 28.19). Aquele que tem toda
autoridade e poder sobre céu e terra,
e isso inclui as escolas, Ele o enviou
para semear o evangelho. Jesus
deseja entrar nas escolas e você é a
porta para isso. Veja a escola como
uma herança dada pelo Senhor.
Ana Elisa Vecchiatti

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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Renda graças a Deus pela salvação em Cristo;
Louve o nome do Senhor Jesus e tribute a Ele a glória;
Ore em favor da nossa Congregação em Guará;
Peça as bênçãos de Deus em favor Pb. Manoel Coutinho e Dª. Ana Lúcia;
Peça as bênçãos de Deus em favor Dc. Pedro Galvão e Dª. Zélia;
Busque a Deus pelo Mis. Paulo Mikheias (Quilombola - PI);
Dê graças a Deus pelos visitantes e vá cumprimentá-los;
Ore ao Senhor pelo Coral GLAD;
Ore em favor dos refugiados no Brasil;
Peça o cuidado de Deus pelos nossos enfermos;
Interceda junto ao Senhor por conversões e semeie a Palavra;
Ore em favor da reforma no teto do prédio de educação;
Clame a direção e bênção de Deus para o Ministério da Maturidade;
Agradeça a Deus por sua grande misericórdia;
Ore em favor da harmonia e paz entre os casais;
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!

PERSPECTIVAS - O Perspectivas é mais
do que um curso, é um movimento
transformador, fundamental para qualquer
cristão que queira compreender seu papel no
cumprimento da Grande Comissão de Jesus.
Ele promove reflexão dando ênfase especial
à tarefa inacabada de evangelização mundial.
Está dividido em 12 lições que ajudam o
participante a considerar o propósito global
de Deus a partir de quatro Perspectivas:
Bíblica, Histórica, Cultural e Estratégica, que
são ministradas por relevantes nomes da
Teologia e da Missiologia. O participante
receberá o livro Perspectivas no Movimento
Cristão Mundial (Editora Vida Nova, 2009),
o Guia de Estudo (apostila) e o kit do aluno
(sacola, caneta, caderno de anotações,
livreto Vocacionados, livreto Descobertas).
Estes recursos apresentam todas as leituras
exigidas, material que complementa e reforça
os conceitos abordados pelos instrutores. O
valor da inscrição é de R$ 320,00 (trezentos e
vinte reais), que inclui a participação nas aulas
e o material acima.
CONGREGAÇÃO DE PINDA – Foi
realizada a consagração de dois irmãos
ao oficialato em nossa congregação em
Pindamonhangaba, sendo: Luciano Marinho
a presbítero e Carlos Alberto Bessa a diácono.
Esses irmãos foram acompanhados pelos
Prs. Dionatan, Ednaldo e Acácio e tiveram
aprovação do nosso Conselho de Presbíteros
através de alguns de seus membros. Neste
último domingo (20/Mai), o Pb. José Carlos e
o Pr. Valdemberg estivam no culto em Pinda
onde aconteceu a referida consagração.
DIP - O Domingo da Igreja Perseguida
(DIP) é um movimento nacional de
oração em favor dos cristãos perseguidos.
Atualmente, estima-se que mais de 215
milhões de cristãos enfrentam algum tipo
de perseguição. O DIP acontece no Brasil
desde 1988 e tem como objetivo servir os
cristãos perseguidos por meio da oração
e contribuição para fortalecê-los em meio
a adversidades, além de conscientizar a
igreja brasileira a respeito da perseguição

religiosa. Milhares de igrejas do Brasil inteiro
participam do DIP, por entenderem que um
dos papéis fundamentais que exercemos
como igreja em um país livre é interceder
constantemente por nossos irmãos, que
não desfrutam da mesma liberdade. Em
2018 o DIP acontecerá no dia 27 de maio e
o nosso clamor será em favor dos cristãos
perseguidos da Índia. Separe um tempo para
orar em favor do povo da Índia.
REUNIÃO DAS MULHERES – Nossas
irmãs Dª. Nilza e Vanda informam que a
reunião de oração das irmãs nesta quarta
feira (30/Mai) será na casa da Dª. Beth Viana
no seguinte endereço: Rua Engenheiro
Prudente Meireles de Moraes, 1067 – Ap. 41 –
Vila Adyana. Fone: 3308.2247. Todas as irmãs
estão carinhosamente convidadas.
JUNHO PARA FAMÍLIA – Vamos nos
programar para entrar no mês de junho
com uma perspectiva de investir na família
e fortalecer nossos laços caseiros. A ideia
é a cada domingo termos um grupo da
família em evidência: 1º Domingo: grávidas,
crianças, juniores; 2º Domingo: pais, mães e
casais; 3º Domingo: jovens, adultos, irmãos;
4º Domingo: idosos, adolescentes, viúvos.
CONFERÊNCIA TEEN – Convidamos
todos os irmãos para a II Conferência TEEN
10 que acontecerá nesta quinta feira (31/Mai),
a partir das 17h, e na sexta feira (01/Jun), às
18h aqui mesmo na ICE SJCampos. O tema
abordado será: “O MELHOR LUGAR” – Salmo
84.10
NOTA DE FALECIMENTO - Após algumas
dificuldades de saúde ocasionada por
uma broncopneumonia, a nossa irmã
Maria Luzia Ximenes Costa, foi chamada ao
descanso com o seu Senhor, onde passará
toda a eternidade. Ore por consolo para os
filhos e netos e bisnetos.
GRATIDÃO - Pb. Domingos e Alair
agradecem aos irmãos que se envolveram
com o culto do dia das mães no Peniel.

Reflexão Diária
“De tudo o que se tem ouvido, a suma é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo homem.”
(Ec 12.13) - Segunda feira – Ec 12.1-14 (a
velhice); Terça feira – Jz 6.1-40 (Gideão e
casa) Quarta feira – Js 24.1-33 (Josué e sua
casa); Quinta feira – Jz 11.1-33 (Jefté e sua
família); Sexta feira – Rt 1.1-22 (Elimeleque

e sua casa); Sábado – Gn 49.1-33 (Jacó e
seus filhos); Domingo – Nm 12.1-15 (os filhos
de Anrão). “Agora, pois, temei ao Senhor e
servi-o com integridade e com fidelidade;
deitai fora os deuses aos quais serviram
vossos pais dalém do Eufrates e no Egito e
servi ao Senhor” (Js 24.14 28.13).

Aniversariantes
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27
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-

Amauri Alves dos Santos
Deborah Elizabeth Barnett
Elaine Ramalho Guedes
Pb. Roberto Vieira
Regina Nogueira
Pb. Samuel Coutinho
Marina Leôncio
Gilberto Cunha
Daniela Yabiku
Leni Wilma
Gabriela Coutinho
Silvana Francelina

Casamento
29
29
03
04
05

-

Pb. Fernando Vecchiatti e Maria Elisa
Amauri Santos e Regina Goreti
Alancaster e Renata
Iran e Iamara
Renato Laod e Janine

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.

