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UMA ORDEM CLARA DE CRISTO
No texto de Jo 4.4-15, temos a
interessante história de Jesus com
uma samaritana. Os discípulos foram
comprar pão na cidade. Jesus estava
sozinho quando, de repente, veio uma
mulher para tirar água do poço. Assim
Jesus começou a conversar com ela
sobre ÁGUA – mas não qualquer tipo de
água – e sim sobre a “Água da vida”. Após
alguns esclarecimentos, a samaritana
vai até sua cidade chamar alguns
homens para virem conhecer Jesus.
Após a mulher sair, os discípulos
aconselham que Jesus almoce, ao que
lhes diz: “A minha comida consiste
em fazer a vontade daquele que me
enviou e realizar a sua obra. Vocês não
dizem que ainda faltam quatro meses
até a colheita? Eu, porém, lhes digo:
Levantem os olhos e vejam os campos,
pois estão maduros para a colheita.”.
A ordem de Jesus é neste texto é:
“VEJAM OS CAMPOS” - Ele estava se
referindo aos homens samaritanos
que a mulher estava trazendo para
conhecer o Messias. Estes estavam
vindo com a mulher para ouvir a
mensagem da salvação – uma grande
ceifa estava a acontecer – campos
maduros para a colheita. Jesus está nos
desafiando neste ano de Evangelismo

a ver os campos que estão prontos
para a colheita – prontos para a ceifa.
Vede os campos maduros para a ceifa.
Provavelmente Jesus e seus discípulos
tinham passado por campos cheios de
trigo, de milho que ainda precisavam
de algum tempo para amadurecimento
– mas os campos a que Jesus aludiu,
a seara, já estava madura. Quantas
espigas bonitas – quantos grãos. Você
não pode contar os grãos! O profeta
Joel (3.14) nos lembra das multidões
no vale da Decisão – “Multidões,
multidões no vale da Decisão! Porque
o Dia do Senhor está perto”. Multidões
no Moçambique, no Nordeste, no
sertão, nas cidades ribeirinhas do
Amazonas, nas tribos, etc. Multidões
no Vale da Decisão em SJCampos.
O Perigo de negligência – “já
branquejam para a ceifa”. Não sou
agricultor, mas sei que se demorar
para pegar a foice e cortar o trigo,
pode se perder a colheita. Esta é
uma palavra séria. Há muitas pessoas
no perigo de “perder a salvação”,
porque
nós
negligenciamos
a
nossa responsabilidade – Estão
lembrando do hino 450: “Vamos nós
obedecer! Vamos à colheita! Para,
quando anoitecer, ver a obra feita.

Pouco tempo restará, breve o prazo
acabará. Breve, breve, breve acabará! ”
A Urgência – “Não dizeis vós que
ainda há quatro meses até a ceifa?” É
agora! “Já branquejam para a ceifa”.
Não amanhã – É agora! A semente da
mulher samaritana já estava brotando
– a demora pode resultar em perda
total da ceifa. Você já ganhou alguém
para Cristo? Colega do serviço,
da escola, da faculdade, vizinho,
elevador neste ano de evangelismo?
Nós precisamos começar em nossa
Jerusalém – em casa, no elevador
do prédio, no serviço, na faculdade,
na escola, com nossos parentes.
Temos que levar esta mensagem; é
urgente! Não podemos negligenciar.
André começou com seu irmão, Simão
Pedro – “Achamos Cristo, o Messias,

o Salvador! E o levou a Jesus”. Depois
ele levou o menino com 05 pães e 02
peixes a Jesus (um dos seus patrícios),
e, mais tarde, levou os gregos a Jesus
(Jo 12). Começou com sua família,
depois com seus patrícios, depois
com os gregos, e então outras nações.
Seja um André! Jovens, Teens – usem
suas férias para Jesus! Mês de Julho
em Pindamonhangaba. (Fale com o
Pr. Vinicius ou com Débora Coutinho).
Comece falando com alguém de Cristo
agora! E tenha a certeza da presença
de Jesus com você nesta tarefa – “Eis
que estou convosco todos os dias ...”.
Pr. John Barnett

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 Deus por vidas entregues a Jesus;
Dê graças ao Senhor pelas bênçãos que Ele te deu;
Agradeça a Deus por Jesus Cristo nosso Salvador;
Peça as bênçãos de Deus para o Ministério Central Kids;
Ore por sabedoria e retidão para o governo do Brasil;
Agradeça ao Senhor pela dedicação dos professores da EBD;
Interceda junto a Deus pela Congregação de Atibaia;
Ore pelo Coral de Casais;
Louve a Deus e ore pelo Mis. Silas Lima (Novas Tribos);
Ore em favor do Pb. Paulo Fernando e Eliane Mendes;
Ore em favor do Dc. Manoel Sobrinho e Isabel;
Clame o favor de Deus para os desempregados;
Cuide de orar ao Senhor pelos moradores de rua.

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!

MATURIDADE - Agradecemos a
compreensão de todos os irmãos por
ter precisado mudar a data do Encontro
da Maturidade, por conta da crise nos
combustíveis. Agora, gostaríamos de informar
aos irmãos que o nosso Almoço Mineiro
será no sábado do dia 23/Jun, às 11h30,
no Recanto Peniel. Convide seus familiares
e venha para participarmos! Informe ao
Rodrigo e Aline o que você pretende levar
bem como quantas pessoas irá com você,
para que tudo possa ser preparado da melhor
maneira para recebê-los.
REUNIÃO DE OFICIAIS – Atenção oficiais,
informamos que no dia 21/Jun (quinta
feira) haverá reunião do Conselho no ECC, às
19h30, e no dia 23/Jun (sábado), às 14h30,
reunião da Mesa Administrativa, também no
ECC. A pauta seguirá pelo email dos irmãos.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Nesta próxima
quarta feira (13/Jun) todas as irmãs
estão carinhosamente convidadas para
se reunirem na casa da Dª. Nilza Costa, no
seguinte endereço, Av. Cidade Jardim 2470
apto 54, Bosque dos Eucaliptos. Dª. Vanda e
Dª. Nilza contam com a sua presença.
CHÁ DE BEBÊ – Pr. Wellington e Ágata
convidam todas as irmãs da igreja para
o Chá de Bebê do Levi, que será no ECC, no
dia 16/Jun, às 16h. Cada irmã precisa levar
um salgado ou doce e o presentinho para o
querido Levi.
LEITURA BÍBLICA – Como está a tua vida
devocional? Reforçamos que a leitura da
Bíblia enriquece o conhecimento de Deus,
fortalece a fé, aumenta as experiências,
direciona os passos, alegra a alma... Por isso
queremos estimular você a manter a sua
devocional. Quem concluir a leitura da Bíblia
em um ano, receberá um certificado da SBB,
e uma Bíblia da ICE SJC.
RETIRO DE CASAIS – Tudo está em bom
andamento para o nosso Retiro de Casais.
O Hotel é perto e muito agradável, o tema é

edificante, o preletor é alguém que trabalha
nesta área há muito anos, e tem abençoado a
muitos casais. O preço é acessível e facilitado.
Então, o que está faltando para vocês
entrarem num acordo e fazerem a inscrição?
Procurem um líder do Ministério de Casais
e tomem mais informações. O local será no
Hotel Colonial Plaza em Pinda, nos dias 26 a
28/out. O preletor é o Pr. Davi Sales. O custo
deste investimento será de R$ 890,00 que
pode ser dividido em parcelas.
SUSGESTÃO DE LIVRO – Quero sugerir
um bom antigo livro que teve a sua
primeira edição em 1986, e se chama
“COMUNICAÇÃO a Chave para o seu
Casamento” - de H. Norman Wright. Temos
um exemplar na biblioteca do Ministério de
Casais. Este livro estimula o assentar-se para
conversar e nos ajuda a ver o casamento sob
outra ótica.
CULTO DE MISSÕES – Está acertada a
vinda do Mis. Eduardo Franco do PV de
Atibaia para ministrar a Palavra de Deus para
nós neste domingo (10/Jun) às 19h15.
DÍZIMOS – É sempre motivo de gratidão
ao Senhor falarmos de dízimos, pois tudo
o que temos e somos veio dele. E ainda, o
Deus Todo Poderoso nos permitiu participar
desta Obra que é santa e eterna. Neste
domingo (10/Jun) traremos nossos dízimos
e o consagraremos ao Senhor, entendendo
que dízimo é santo ao Senhor.
JOGOS DA COPA - O Conselho Espiritual
de nossa Igreja aconselha que nos dias em
que houver jogos do Brasil, haja prudência e
sabedoria de nossa parte. Nossa vida não se
limita ao resultado de uma partida de futebol.
NASCIMENTO – Pela graça de Jesus e para
nossa alegria, no dia 23/Mai, chegou em
perfeita paz e saúde o Bernardo. Ele é filho do
Dr. Érico Vinicius e Dra. Daniela. Graças a Deus
pela e perfeição do Bernardo. Rogamos que
ele seja uma bênção para a família e alegria
para o Senhor Jesus.

Reflexão Diária
“Se o Senhor não edificar a casa, em
vão trabalham os que a edificam....”
(Sl 127.1 - Segunda feira – Sl 127.1-5;
Terça feira – Sl 128.1-6; Quarta feira
– Sl 112.1-10; Quinta feira – Sl 131.13; Sexta feira – Cl 3.1-25; Sábado – Ef

6.1-23; Domingo – Sl 144.1-15. “Que
nossos filhos sejam, na sua mocidade,
como plantas viçosas, e nossas filhas,
como pedras angulares, lavradas como
colunas de palácio;” (Sl 144.12).
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Ana Lucia da Cruz Costa
Elsa Santos de Oliveira
Julio Cesar Rodrigues Courbassier
Ludmila Crevelin Stolf
Paul Mark Barnett
Saulo Saburita de Lima
Luiza Amara Polydoro Prado
Henrique de Oliveira Quilici
Marcia Carmo Oliveira Suarez
Marcos Rubens Custodio
Priscila Barnett Laod

Casamento
04
05
06
07
08
16
16

-

Iran e Iamara
Dc. Renato e Janine
Afonso e Silvana
Dc. Roberto e Andrea
Hiberval e Geocerem
David e Silvanira Olopes
Josias e Ivonete Souza

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

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

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.

