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PARA ALCANÇAR OS ENFERMOS
“Está alguém entre vós doente?” Tg
5.14
É muito claro nas páginas do Novo
Testamento, mais precisamente nos
Evangelhos, o amor e o cuidado de
Jesus para com os enfermos. “Vinde
a mim, todos os que estais cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.”
Mt 11.28. O próprio evangelista
Mateus, fazendo menção a uma
antiga profecia de Isaías (53.4) nos
relata: “Chegada a tarde, trouxeram
a Jesus muitos endemoninhados;
e ele meramente com a palavra
expeliu os espíritos malignos e curou
os que estavam doentes, para que
se cumprisse o que fora dito pelo
profeta Isaías: Ele mesmo tomou
as nossas enfermidades e carregou
com as nossas doenças” (Mt 8.16-17).
Reconhecemos que é grande o
número de pessoas fisicamente
enfermas, e neste momento, o coração
se abre para uma palavra de conforto,
para uma mensagem de paz, para um
ânimo, para uma visita direcionada;
aqui entram os “semeadores da boa
semente”. Meus irmãos, as portas
estão abertas, o tempo da colheita
é chegado, não podemos esperar

anoitecer; lembre-se do aviso de
Jesus: “É necessário que façamos
as obras daquele que me enviou
enquanto é dia; a noite vem, quando
ninguém pode trabalhar” (Jo 9.4).
A Igreja de Jesus no Brasil vive
um momento que podemos definir
como portas abertas no que tange
ao apoio aos enfermos. Creio que
enfermo algum ou sua família recusará
uma ‘visita religiosa’, quer seja num
hospital ou em casa. Basta para isso
termos alguns critérios que devem
ser bem observados. Algo simples
como boa postura ética, acatar as
normas dos hospitais, entender que
em alguns casos o enfermo não
pode ser tocado fisicamente, que
assepsia é indispensável. Colocar na
sua mente que uma visita ao enfermo
deve ser breve e direcionada a ele,
os assuntos abordados precisam
ser pautados na Palavra de Deus e
debaixo de oração, e que o objetivo
é levar a palavra que Deus mandou.
O Senhor Jesus é “Homem de dores,
que sabe o que é padecer.” (Is 53.3).
Ele tem algo para falar a cada enfermo
em todas as situações. Para isso o
“semeador da boa semente” precisa
estar em plena comunhão com Deus

para discernir a quem, o que, e quando
falar e quando calar. Jesus ama os
enfermos e tem um plano através da
dor, desde uma simples febre alta,
como foi o caso da sogra de Pedro
(Lc 4.38-39), até uma cegueira de
nascença (Jo 9.2, 6-7), hemorragias (Mc
5.25-29), gente com mão ressequida
(Mc 3.1-5), gagos e surdos (Mc 7.3235), paralíticos (Jo 5.5-9), leprosos
(Lc 5.12-14), e pessoas possessas (Lc
9.38-42; 13.11-13)... “Maravilharam-se
sobremaneira, dizendo: Tudo Jesus
tem feito esplendidamente bem; não
somente faz ouvir os surdos, como falar
os mudos” (Mc 7.37). Essa realidade
precisa ser contada e continuada.
Meus amados irmãos, nós temos a
“boa semente” que é viva e eficaz. Ela
vai vingar em qualquer solo que for

lançada, quer seja no meio de rochas
ou entre espinhos, quer tenha pouca
terra ou muita pedra. Por isso, essa
semente, não pode ficar engavetada,
ela precisa ser lançada de forma
sistemática e contínua; lembre-se
do recado de Salomão: “Semeia pela
manhã a tua semente e à tarde não
repouses a mão, porque não sabes
qual prosperará; se esta, se aquela
ou se ambas igualmente serão boas.”
(Ec 11.6). Aproveite este momento de
‘portas abertas’ e junte-se com outro
irmão e vá aos enfermos fazer uma visita
bem objetiva: Lançar a boa semente
nestes corações. Eles estão prontos e
desejosos de receber esta semente.
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)
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Agradeça o favor de Deus por meio de Jesus Cristo sobre tua vida;
Agradeça ao Senhor por seu valioso perdão e graça;
Ore em favor dos refugiados no Brasil;
Clame a bondade de Deus para os moradores de rua;
Dê graças pelos que se batizaram e ore por eles;
Interceda junto a Deus pelo Ministério de Ensino;
Ore a Deus em favor de chuva para nossa Região Sudeste;
Ore em favor do Pb. José Perote e Letícia;
Ore em favor do Dc. Tadeu e Inez Pires;
Interceda pela vida e ministério do Mis. Denis Engelhardt (Asas);
Confirme o Quinteto Feminino diante de Deus em oração;
Peça o cuidado e proteção de Deus para quem viaja;
Ore pelo ‘Férias prá Jesus’ – semeadura e decisões;
Clame a graça de Jesus para os enfermos da Igreja;
Agradeça a Deus pela vida de Jesus nesta Igreja.
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 DE ORAÇÃO – “Bendita a
hora de oração” – Todas as irmãs estão
carinhosamente convidadas para estar
presentes nesta quarta feira (04/Jul) 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.

sábado e também para quem deseja um
reforço.

DOS
MINISTÉRIOS
–
Somos
imensamente gratos pelo trabalho
desenvolvido pelos ministérios de nossa
igreja, e a partir do próximo boletim,
queremos trazer um pouco das notícias
deles, vindo deles mesmos.

DIREÇÃO DOS CULTOS – Rogamos
sobre estes presbíteros a oração
dos irmãos, pois sobre eles está a
responsabilidade de conduzir a direção
dos cultos de domingo: Dia 01 - Domingos
Sávio Barbosa; Dia 08 - André Sávio Pinto;
Dia 15 - Pr. José Carlos da Silva; Dia 22 Samuel Alves Pereira; Dia 29 - Pr. Vinícius
Araújo Ferreira.

ACHADOS E PERDIDOS – É muito
comum esquecermos coisas na igreja,
tais como: Bíblias, blusas, óculos, livros,
guarda chuvas, chaves de casa, chaves
de carro, Salmos e Hinos, celulares, etc.
Neste final de semana todos os materiais
esquecidos no templo estarão expostos no
antigo gabinete.
CENTRAL KIDS - O Ministério Infantil
– Central Kids - informa que acontecerá
nos dias 06 e 07/Jul um acampadentro nas
dependências da igreja para criançada de
06 a 12 anos. Informações com Jonas e
Ângela.
DO CEM – A aproximação do final
do semestre traz consigo mais uma
temporada no Centro de Estudos Musicais
(CEM). A liderança informa e convida para
o encerramento das atividades nos dias
25 e 26/Jun, às 19h30, na sala principal do
ECC. O reinício das aulas está previsto para
acontecer no dia 06/Ago.
HEBRAICO – O Curso de Hebraico que
está sendo ministrado aos sábados aqui
na Igreja vai muito bem. Agora, em julho,
entra em férias retomando as atividades
em agosto. A professora Soraia informa
que existe a possibilidade de começar uma
nova turma nas sextas feiras no período
da noite para atender quem não pode no

FÉRIAS – Informamos que, neste mês
de julho, estarão de férias o Dc. Renato
Laod (de 02 a 16) e também a zeladora
Maria (de 02 a 22). Deus os abençoe e
proteja neste tempo.

BATISMO – O Senhor nosso Salvador
nos visitou com graça e virtude neste
último domingo de junho, tanto no Culto
do Batismo como no Culto da Cantata
à noite. Foi um dia de alegria para toda
a nossa igreja e um dia de honra para o
Nome de Jesus, pois Ele é o causador e
sustentador da alegria de toda a terra.
Foi um dia para não se esquecer! A Igreja
cresceu na comunhão e foi fortalecida na
fé. Registramos nossa gratidão por todos
os amados irmãos que trabalharam nos
bastidores para a realização dos cultos.
O Senhor os recompense por tamanha
dedicação.
CARTA MISSIONÁRIA – Informamos
que chegaram as notícias novinhas da
Educadora Ieda Rafael. Muito bom ver a
ação de Deus através da sua serva naquele
lugar. A carta com as notícias está exposta
no mural da Igreja.
ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ‘Procurai a
paz da cidade... e orai por ela ao Senhor;’
(Jr 29.7). Está confirmado o Culto ao Senhor
Jesus, no dia 27/Jul, pelo aniversário da
nossa cidade que completará 251 anos
de história. As festividades de aniversário
começam às 6h30 da manhã.

Reflexão Diária
“O teu nome, Senhor, subsiste para
sempre; a tua memória, Senhor,
passará de geração em geração.” (Sl
135.14) - Segunda feira – Sl 136.1-26 (a
misericórdia do Senhor); Terça feira – Sl
115.1-18 (Deus é único); Quarta feira –
Sl 92.1-15 (gratidão ao Senhor); Quinta

feira – Sl 96.1-13 (louvor ao Senhor);
Sexta feira –Sl 86.1-17 (orações ao
Senhor); Sábado – Sl 147.1-20 (cântico
ao Senhor); Domingo – Sl 46.1-11 (o
socorro do Senhor); “Bom é render
graças ao Senhor e cantar louvores ao
teu nome, ó Altíssimo.” (Sl 92.1).

Aniversariantes
01
01
02
02
02
02
05
07
07
07
08
09
09

-

Marcos Roberto Hohne
Pedro Galvão de Moura
Juliano Costa
Renata Librelon
Cristiane Curi
Roberto Faria
Maria Helena Silva
Vânia Coutinho Costa
Brenno Alves
Marco Aurélio
Marcele Gomes
Angela Cristina Aquino
Anne Catherine dos Santos

01
02
05
05
06

-

Pb. Marcos e Aline Demant
Pb.José Carlos e Isolina Costa
Pb. Abdiel e Vera Costa
Dc. Renato e Janine Laod
Dc. Cláudio e Valéria Osiro

HOJE
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

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

PRÓXIMO SÁBADO
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

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite
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