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ATLETAS E A BUSCA DA VITÓRIA ETERNA!
“Corro direto para a linha de
chegada a fim de conseguir o prêmio
da vitória. Esse prêmio é a nova vida
para a qual Deus me chamou por
meio de Cristo Jesus.” - Filipenses 3.14
Creio que não há dúvidas de que
um atleta quer sempre ser vitorioso.
Mas como um atleta pode alcançar
a vitória eterna? Ou em outras
palavras, como tocar o coração dos
atletas para que se entreguem a
Jesus Cristo? Bem, quando pensamos
em atletas pensamos em pessoas
fortes, quando pensamos em atletas
pensamos em pessoas velozes,
ou quando pensamos em atletas
pensamos em grandes campeões!
Mas não, nem sempre atletas são
fortes, velozes ou nem mesmo são
campeões. Essas características
certamente são importantes para
sua carreira, mas não caracterizam
completamente o ser atleta. Eles
não nascem fortes, velozes ou
campeões; mas se tornam fortes,
velozes e talvez campeões. Nesse
processo ele precisa reconhecer
suas
limitações/dificuldades
e se dedicar, treinar e treinar
muito para atingir seus objetivos.
Olhar para um atleta e ver nele
alguém que já tem tudo, que já
nasceu pronto para competir, ou que
ele já é um grande vencedor é um
grande erro. O atleta é alguém que

precisa se dedicar muito para vencer,
mas é também alguém, que como
nós, precisa de Cristo, para ser salvo,
para alcançar a vitória eterna. Paulo
quando escreveu aos Coríntios usou
a figura de um atleta: “Todo atleta
em tudo se domina; aqueles, para
alcançar uma coroa corruptível; nós,
porém, a incorruptível.” (1Co 9.25).
Aqui ele retrata essa necessidade do
atleta de se dominar, não pode fazer
o que quer, ele tem de fazer o que
é necessário para melhorar técnica,
tática, psicológica e fisicamente; isso
porque ele nunca estará perfeito,
pronto. O processo de treinamento
é um processo constante que
não termina ao final de um jogo
ou ao final do campeonato. Para
alguns
pesquisadores,
esse
processo não termina nem mesmo
quando se prepara de competir.
Discute-se que é necessário um
processo
de
‘destreinamento’,
para que os ex-atletas possam ter
um pouco mais de qualidade de
vida ao encerrarem suas carreiras
“Igualmente, o atleta não é coroado
se não lutar segundo as normas.”
(2Tm 2.5) Aqui Paulo, escrevendo a
Timóteo, indica a necessidade de,
não somente de respeitar as regras,
mas também de lutar, de enfrentar
seus problemas, e esses problemas
não são somente os adversários; no
dia a dia de treinamento o atleta

trabalha muito mais com as suas
limitações,
preparando-se
para
enfrentar seus adversários. Parte
da dedicação dos atletas é buscar o
“segredo” da vitória, mas neste caso a
Boa Nova, o Evangelho não é segredo.
Evangelizar é mostrar Cristo como
o salvador para alcançar a vitória
eterna. Jesus Cristo, o próprio
Deus, o único “atleta” perfeito, sem
falhas e sem erros, veio ao mundo
e morreu por nós, para levar sobre
si os nossos pecados, para com
seu sangue derramado na cruz nos
perdoar e nos salvar. “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que
todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna.” (Jo 3.16).
Deus quer que sejamos vitoriosos, e
para isso enviou seu Filho Jesus, para
nos salvar. “Em todas estas coisas,
porém, somos mais que vencedores,

por meio daquele que nos amou.”
(Rm 8.37). Atletas, assim como nós
precisam entender que, de nada
adianta ser bonzinho, respeitar as
regras, se dedicar e treinar muito,
fazer boas ações.... Porque para
conquistar a coroa da vida, o grande
prêmio, a vida eterna... só através
de Jesus Cristo. Foi Ele quem se
dedicou, que sofreu e que morreu
para que nós tivéssemos a grande
vitória da vida eterna com Ele.
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou
o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.”
(Jo 14.6). Assim, tanto os atletas
como nós, precisamos reconhecer
nossas
limitações,
problemas
e pecados, nos arrepender e
entregar nossas vidas ao único e
suficiente Salvador, Jesus Cristo.
Roberto Rocha Costa.

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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O teu nome está escrito no Livro da Vida, dê louvores ao Senhor!
Dê graças a Deus pela ação do Espírito Santo em tua vida;
Ore pela vida e saúde das grávidas de nossa Igreja;
Confirme em oração as crianças de Guararema;
Clame por nosso Brasil: governo, empresários, caminhoneiros;
Ore pela Igreja de Jesus em nações fechadas ao evangelho;
Agradeça pelas bênçãos de Deus sobre nossas famílias;
Interceda junto ao Senhor em favor do Ministério do Templo;
Ore a Deus pelo Mis. Onel e seu ministério (Cuba);
Peça o cuidado de Deus para o Pb. Arnaldo Pires e Dnª. Deyse;
Peça o cuidado de Deus para o Dc. Renato Abrahão e Janine;
Renda graças e ore pelo Coral FLASH MOB;
Agradeça a Deus pelos convidados e ore por eles;
Ore pelos moradores de rua, e por quem trabalha com eles;
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, 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 Dilma Freitas.

Notícias

fique bem informado!

REUNIÃO DAS MULHERES – Nesta
primeira semana de junho as nossas irmãs
Dª. Nilza e Vanda Beloni informam que a
reunião de oração (06/Jun) será na casa da Dª.
Iara Barz Neves no seguinte endereço Av. Eng.
Francisco Longo, 633 - Ap. 221, Jd. São Dimas.
Fone: (12) 3308-1914 / 99605-3421. Todas as
irmãs estão carinhosamente convidadas.

de abastecimento nos hospitais, a falta de
atenção nas escolas, a falta de vigilância nos
preços de combustíveis, a falta de justiça nos
salários dos motoristas.... Enfim, nada novo!
Convido você à oração – “As pessoas podem
recusar o nosso amor ou rejeitar nossas
palavras, mas não têm defesas contra nossas
orações” Rick Warren.

SUGESTÃO DE LIVRO – Queremos
sugerir a leitura de um livro da autoria do
John Piper, intitulado: “Uma vida voltada para
Deus”. Trata-se de oitenta bons e edificantes
devocionais diárias, que certamente serão
uma rica bênção para tua vida.

ORAÇÃO PELA NAÇÃO – Surge um
movimento que nos chama para orarmos
pelo Brasil todos os dias às 18h. Onde você
estiver separe pelo menos um minuto para se
retirar e orar ao Senhor pela paz deste país. O
movimento é uma campanha para orarmos
por todas as nações do mundo. Vamos nos
deter por um minuto todos os dias, no horário
indicado, e pedir pela paz no mundo, para
que terminem os conflitos e se restabeleça a
tranquilidade a todas as nações do mundo e
para que as famílias busquem em Deus sua
segurança e salvação.

CONVIDADOS E VISITANTES – Somos
imensamente gratos ao nosso Senhor pelo
grande número de convidados e visitantes
em nossos cultos. Louvamos a Deus por isso!
Pedimos aos irmãos que se aproximem e os
cumprimentem e, se Deus abrir portas, falem
do amor de Jesus, e os abençoem.
ESCALA - Neste mês de junho teremos
os seguintes Presbíteros na direção dos
cultos noturnos: Dia 03 - Eduardo Fernandes
Castello; Dia 10 - Roberto Vieira Fonseca
Lopes; Dia 17 - José Albery Perote Filho; Dia
24 - Samuel Macedo Coutinho. Deus os
abençoe e por eles a Igreja
XVII CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA DA
MEAR VP – Excelência foi a palavra que
definiu bem o preparo de nossa conferência,
por isso agradecemos ao Pr. José Carlos e
toda sua equipe. Certamente foi um marco
de boa informação e despertamento para o
campo missionário.
SEM COMBUSTÍVEL – Esta foi uma das
expressões mais usadas na semana que
passou; nosso país já enfrenta uma crise
de abastecimento há muito tempo; a atual
greve apenas trouxe à tona o que já existia.
A greve não trouxe o caos, o caos trouxe a
greve. E por isso vivemos uma grave greve.
Os caminhoneiros entraram em greve e a
população aderiu, pois já vivia essa falta

FÉRIAS PARA JESUS – A Região VP está
nos proporcionando uma excelente
oportunidade para evangelização em grupo.
Trata-se de irmãos que irão ser preparados
para falar do amor de Jesus aos moradores
de Pindamonhangaba. Tudo será feito com
muita organização e ordem, sob a liderança
de MEAR VP. Uma semana de atividades
evangelísticas dos dias 07 a 15 de julho. Você
que tem mais de 14 anos e um desejo de
servir o Senhor Jesus, faça sua inscrição com a
Débora Coutinho ou Pr. Vinícius. O preço será
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
JUSTIFICATIVAS – Apresentamos aqui
as justificativas das ausências de vários
irmãos em nossa Conferência de Missões
por conta da atual crise de combustíveis:
As Igrejas de Tupã, Quatá, Atibaia, Nazaré
Paulista e Canto do Mar, além de alguns da
cidade.
NASCIMENTO - Dia 28/Mai nasceu o
Murilo, neto do Edgar e Beth Ruiz, e filho
da Débora e Alisson Ruiz. Veio com saúde e
pesando 4,65kg. Graças a Deus pela bënção.

Reflexão Diária
“Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido
e vem cá.” (Jo 4.16) - Segunda feira –
1Sm 3.1-21 (o filho de Ana); Terça feira
– Ex 5.1-23 (o irmão de Arão); Quarta
feira – Gn 19.1-38 (o sobrinho de
Abrão); Quinta feira – Gn 27.1-46 (os
gêmeos de Rebeca); Sexta feira – Gn

29.1-35 (as esposas de Jacó); Sábado –
Rt 2.1-23 (a nora de Noemi); Domingo
– Rt 4.1-22 (a mãe de Obede). “Ele será
o restaurador da tua vida e consolador
da tua velhice, pois tua nora, que te
ama, o deu à luz, e ela te é melhor do
que sete filhos.” (Js 24.14 28.13).
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Gabriela Coutinho
Silvana Francelina
Lucas Polo
Ataliba de Moraes
Almerice Freitas
Raquel Chagas
Mariana Elisa
Irani Castello
Simone Oliveira
Jacqueline Mello
Heloisa Helena

Casamento
03
03
04
05
06
07
08

-

Alancaster e Renata
Jonas e Angela
Iran e Iamara
Dc. Renato e Janine
Afonso e Silvana
Dc. Roberto e Andrea
Hiberval e Geocerem

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.

