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BATISMO – UMA QUESTÃO DE FÉ!
“Quem crer e for batizado será salvo”
Mc 16.6
Um certo dia um grande comandante
fez uma longa viagem e compareceu
à casa de um profeta na tentativa
de ficar curado. A receita estranha
apresentada pelo referido profeta para
a cura foi: “Vai, lava-te sete vezes no
Jordão, e a tua carne será restaurada,
e ficarás limpo.” (2Rs 4.10). Esta solução
de cura não agradou ao comandante
que estava muito doente. Vendo que
a ordem do profeta caiu no desagrado
do seu líder, os soldados entraram
em defesa da obediência à receita,
e estimularam o líder dizendo: “Meu
pai, se te houvesse dito o profeta
alguma coisa difícil, acaso, não a farias?
Quanto mais, já que apenas te disse:
Lava-te e ficarás limpo” (2Rs 4.13).
Ordem simples era fácil de obedecer,
até porque ele já estava próximo do
Rio Jordão. Os seus preconceitos e
sua autoestima eram obstáculos que
precisavam ser vencidos para obedecer.
“Banhar-se sete vezes” no Rio
Jordão seria fichinha em relação a
complexidade da sua enfermidade.
Uma vez o diabo disse ao Senhor
que “Pele por pele, e tudo o que o

homem tem dará pela sua vida.” (Jó
2.4). A saúde é sim muito importante,
mas não é a única coisa que nos
interessa, existem outros valores mais
preciosos. Naquela ocasião próximo
do Rio Jordão, o que os amigos e
companheiros de Naamã queriam
dizer ao seu comandante era: “Você já
está aqui, já fez alto investimento para
chegar aqui, o que custa obedecer ao
que o profeta falou?” – e o convenceram
a se banhar sete vezes em publico
à frente de todo o contingente
de soldados. Um ato simples de
obediência que revelaria muita fé.
O nosso Senhor Jesus disse aos
seus discípulos: “Quem crer e for
batizado será salvo” (Mc 16.6). – Não
poderia ser mais simples e de fácil
compreensão - Todos entenderam,
ninguém discutiu ou perguntou
como isso aconteceria. A salvação já
havia ocorrido dentro do coração de
todos eles, o que sucederia após isso
seria apenas um testemunho público
deste ato interno que é a salvação.
Hoje (24/Jun), vinte irmãos foram
alcançados pela graça de Jesus, e
após um tempo de preparo sob a
liderança do professor e Pb José Carlos,
com auxílio de vários presbíteros,

decidiram publicar e testemunhar a
sua fé através de um ato simples que
envolve obediência e compromisso:
O batismo nas águas. Em ordem
alfabética quero apresentar os nossos
irmãos e rogar sobre eles as orações
de toda Igreja, e peço que os recebam
em máxima consideração e estendam
sobre eles a destra da comunhão
devida aos remidos: Ana Flávia Brisola
Thuler Wasser Sousa; Ana Luíza de
Lima Santos ; Anne Catherine Nobrega
dos Santos; Francisco de Sales Oliveira
Saraiva; Giovana Faria Pereira; Heitor
André Nunes Silva; Isabela da Silva
Stolf ; João Victor Gomes Dominici;
Júlia Pedrosa Mantovani de Campos;
Leticia Franco Amaral; Lucas da Silva
Stolf ; Lucas Polo de Oliveira; Lucas
Uzan da Cunha; Lucas Justino Costa;

Luciene Barbosa Saraiva; Luiz Augusto
Costa Cavalheiro;
Paulo André
Guimarães Custódio; Rafael Martins
de Moraes; Vinícius Costa Cavalheiro;
Fernando Manoel Pereira dos Santos.
Estes irmãos se mostram corajosos,
obedientes, e precisam de todo nosso
apoio para este início de caminhada.
Não apenas orem por eles, como
também com eles. Estendam a destra da
comunhão sobre eles e os abençoem.
O batismo é uma ordem de Jesus para
todo o que crer. Não se trata de uma
missão árdua ou difícil e sim um ato de
fé recheado de amor ao Senhor; se Ele
pedisse algo mais difícil estou muito
certo de que todos nós o faríamos.
Pr Valdemberg Viana

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)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador;
Ore ao Senhor pelos irmãos que vão se batizar;
Peça a Jesus em favor desta grande nação;
Dê graças e louvores ao Senhor pela sua misericórdia;
Interceda junto a Deus pela cantata deste domingo;
Peça a Deus em favor do Mis. Nidovaldo (Mocambique);
Clame a proteção de Deus sobre as famílias da Igreja;
Ore ao Senhor pelo Pb Manoel Arantes e D Maria;
Ore ao Senhor pelo Dc Josué Lara Jr e Fernanda;
Peça ao Senhor bênçãos sobre as nossas crianças;
Confie a Jesus Cristo em oração a EBD;
Ore e também agradeça a Deus pelo Sarah Kaley;
A nossa congregação em Atibaia precisa de sua oração;
Clame ao Senhor em favor das centésimas;
Peça a Jesus pela salvação de pessoas nos cultos;
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!

VIAGEM MISSIONÁRIA – O projeto
IDE de Asas de Socorro este ano
desenvolverá o evangelismo na cidade
de São José de Arará (Caapiranga – AM),
dos dias 08 à 17/Jul e nosso irmão Amauri
Santos estará presente, por favor participe
deste trabalho missionário com orações.
BATISMO – A Igreja está genuinamente
em crescimento, e queremos convidar
você a participar se envolvendo com este
momento tão lindo e espiritual. Vinte
irmãos foram preparados por presbíteros
e em seguida tiveram sua fé provada e
aprovada, agora eles irão tornar público
essa fé através das águas do batismo. Que
momento excelente para convidar amigos
que ainda não conhecem Jesus.
ANIVERSÁRIO DA CIDADE – Como em
anos anteriores o aniversário de nossa
querida cidade será comemorado aqui
na ICE SJC no dia 27/Jul às 6h30. Será um
culto de gratidão ao Senhor Jesus, com
a presença de várias igrejas da cidade e
a Palavra de Deus na boca do Pr Evaldo
Bueno. Vai muito valer a pena acordar um
pouco mais cedo para participar deste
culto.
CULTO DO BEBÊ – É sempre um
agradável motivo de louvor ao nosso
Deus a chegada de crianças, e por isso o
Ministério Feminino informa que no dia 29/
Jun as 19h, acontecerá um Culto do Bebê
em nossa Igreja.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – “Bendita a
hora de oração” – Todas as irmãs estão
carinhosamente convidadas para estar
presentes nesta quarta feira (27/Jun) na
casa da Dnª. Loudes Polon, no seguinte
endereço: Rua São Pedro - 296, Vila Maria.
Telefone: (12) 3942-7851. Dnª Vanda e dnª
Nilza contam com a presença das irmãs.
CTM – O Pr Edilson, Presidente da
MEAR /VP, informa que o CTM - Curso
Teológico por Módulos’ - será ministrado

na ICE Monte Castelo a parti de de agosto.
Esta é uma excelente de estudar a Bíblia e
ter um melhor preparo para o exercício da
liderança. Os interessados devem ligar para
a MEAR (12) 9 7402-7887.
RETIRO DE CASAIS – A liderança do
Ministério informa que restam poucas
vagas para o Retiro de Casais de nossa
Igreja. O evento se dará no Hotel Colonial
Plaza em Pinda, nos dias 26 a 28/Out.
Teremos como preletor do Pr Davi Sales e
sua esposa Selma (BSB-DF). O custo deste
investimento será de R$ 890,00 que podem
ser dividido, procure um dos líderes do
Ministério e tome informações.
PEQUENOS GRUPOS – Os PGs é uma
das maneiras mais eficientes de crescer
na comunhão estudando a Palavra de
Deus. Se não tiver um PG próximo da sua
casa ou se deseja receber um, por gentileza
procure o Pr Vinícius. Será de grande
importância o seu envolvimento.
DEDETIZAÇÃO – Visando o bem-estar
de nossos irmãos, a MESA administrativa
confirma para dia 02/Jul a dedetização
do espaço da Igreja e do ECC. Por conta
dos riscos à saúde neste dia não haverá
expediente.
SEM JESUS O BRASIL PÁRA –
Conclamamos todo o povo de Deus a
se juntar em oração: “Se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar; e
orar; e me buscar; e se converter dos seus
maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra.”(2Cr7.14). Esta querida nação está
precisando de um povo que se dobre em
oração e se ‘coloque na brecha’ em favor
dela (Ez 22.30), este povo vai se apresentar
e orar, e nesta quarta feira (20/Jun),
teremos três ocasiões: 8h na sala ao lado do
gabinete pastoral; às 14h30 na Dnª Lourdes
Polon; às 19h30 no ECC; no domingo às
18h30 no antigo gabinete pastoral.

Reflexão Diária
“Digam, pois, os que temem ao Senhor:
Sim, a sua misericórdia dura para sempre.”
(Sl 118.4) - Segunda feira – Sl 22.1-31 (o
sofrimento do Senhor); Terça feira – Sl 29.111 (a voz do Senhor); Quarta feira – Sl 32.111 (o perdão do Senhor); Quinta feira – Sl
48.1-14 (a cidade do Senhor); Sexta feira

–Sl 75.1-10 (o auxílio do Senhor); Sábado
– Sl 78.1-39 (a providência do Senhor);
Domingo – Sl 78.40-72 (a providência
do Senhor); “Recordo os feitos do Senhor,
pois me lembro das tuas maravilhas da
antiguidade.” (Sl 77.11).

Aniversariantes
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-

Beijamin Sória
Pb. Joancir Porto
Pb. Milton Carlos
Dc. Rúbens Custódio
Soraia do Vale
Dia 25 - Dc José Henrique
Conceição Pereira
Marcos Reyes
Lia Lara
Damaris Coutinho
Dc. Roberto Costa
Selma Pacini
Eula Teixeira

23
25
26
28
29

-

Dc. João Costeira e Ivana
Antônio Cunha e Terezinha
Rodrigo e Mariana Juliãoia
Márcio e Irailma
Dc Daniel Shoji e Isa

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.

