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O ENSINO COM AUTORIDADE
“[...] estavam as multidões
maravilhadas da sua doutrina.”
Mateus 7.28
Chegara o fim dos sermões de
Jesus no Monte das Oliveiras, a
multidão não estava cansada,
mas, conforme o original: “ficaram
como fora de si.” Outras versões:
“maravilhadas”,
“extasiadas”,
“admirou-se”, “trazidos para fora
de si”. Isso denotava a reação
das pessoas ao sermão de Jesus.
O tempo do verbo mostra que essa
experiência não foi momentânea,
mas durou algum tempo. Profundo
abalo interior e simples de captar
tomaram conta dos seus corações.
Nunca tinham ouvido algo
assim! Quem é esse homem que
trouxe tanta perplexidade a essa
multidão? Uma pessoa de 30 anos,
filho de carpinteiro, crescido em
Nazaré, sem instrução de escola ou
professor renomado: ele era Jesus
de Nazaré, o Filho de Deus. Ele não
citava alguma autoridade famosa
da época para endossar seu ensino,
mas tinha uma didática e um
ensino completamente diferentes
dos fariseus e dos escribas.

Em sua mensagem chamava
atenção para o ensino, mas se
preocupava em como a multidão iria
praticá-la; mostrava o caminho da
atitude correta (5.27-32). Não tinha
medo e sem hesitação corrigia os
ensinamentos dos fariseus, porém,
era capaz de oferecer interpretação
espiritual da lei mosaica. Jesus
mostrava sua autoridade quando
dizia: “ouve as minhas palavras”
(7.24). Onde estava a diferença entre
esses mestres, Jesus e os Escribas?
Jesus falava a verdade (5.21ss),
enquanto os escribas faziam
sermões vazios e evasivos. Jesus
falava de assuntos de grande
relevância: tratava da vida,
morte, eternidade... enquanto os
escribas desperdiçavam tempo
com trivialidades (Mt 23.23).
Jesus despertava curiosidade ao
fazer uso generoso de ilustrações,
usando exemplos concretos e
os fazendo entender, mas os
escribas falavam discursos vazios
e áridos. Jesus falava com amor,
preocupava-se com o bem-estar
e apontava para o Pai e o seu
amor (5.44-48). Os escribas eram
egoístas e gananciosos, davam ao

povo fardos pesados e salvação
por merecimento. Jesus falava
com autoridade porque sua fonte
era inesgotável e sua mensagem
vinda do coração do Pai (Jo 8.26),
enquanto que os escribas tentavam
tirar água de cisternas rotas (Jr 2.13).
Toda a mensagem de Jesus era
para mostrar que somos incapazes
de observar as leis de Moisés sem
a graça de Cristo. Precisávamos
de Novo Nascimento. Somente
com o dom do Espírito Santo
nos tornamos um povo capaz
de nos amoldar a esse padrão.
O cristão precisa reconhecer que
não é perfeito, mas deve buscar
em Deus satisfazer sua fome e
sede espiritual através do estudo
da Palavra, pois Jesus é o nosso

alicerce. Para isso vamos recorrer ao
estudo e meditação da Palavra com
plena vontade de conhecer esse
Jesus que nos deixa maravilhado,
extasiado durante muito tempo.
Através do estudo e dos cultos
dominicais aprendemos a Bíblia e
somos ensinados na interpretação
correta dos ensinos do Mestre,
bem como receberemos sabedoria
e discernimento para correção dos
ensinamentos corruptos, evasivos,
pregados pelos falsos mestres.
Comece o segundo semestre
fascinado pelos ensinamentos
de Jesus e termine o seu ano
maravilhado pela Sua doutrina.
Missionaria Ieda Rafael

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 pelo livramento que Deus nos dá todos os dias;
Agradeça pelas generosas dádivas do Pai para nós;
Agradeça pela libertação das crianças da Tailândia;
Agradeça ao Senhor Jesus pelos convidados nos cultos;
Ore ao Senhor em favor de conversões e fale do amor de Deus;
Ore pela paz de nossa cidade, e se disponha a ser sal e luz;
Ore pelos enfermos e programe uma visita a dois deles;
Ore pelos ministérios da Igreja e se envolva com um deles;
Peça os cuidados de Deus para os desempregados;
Peca as bênçãos do Senhor para nossa Nação;
Peça a Deus que envie chuvas para nossa região;
Peça perdão a Deus por nossos pecados e omissões;
Dê graças ao Senhor pelos últimos cultos e rogue pelos frutos;
Confirme sob os cuidados de Deus a vida da liderança da Igreja;
Adore a Deus pela vitória de Jesus na Cruz.
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 e Pb. Manoel Arantes.

Notícias

fique bem informado!

OM - OPERAÇÃO MOBILIZAÇÃO –
Somos imensamente gratos pela ótima
cooperação que os missionários da OM em
preparação dão aos nossos cultos e EBD.
Rogamos que o bom Deus os fortaleça e
os direcione dando a todos eles as ricas
bênçãos do Senhor.
CAFÉ COLONIAL – O Ministério Salvos
e Singulares convida os irmãos para um
agradável Café Colonial que acontecerá no
dia 28/Jul, às 17h, no Salão Social da ICE
SJC. O preço será R$ 15,00 (Quinze reais).
Vai valer muito a pena! Agende e venha
participar.
EBD ESPECIAL – Somos muito gratos
pela oportunidade de aprender
um pouco mais sobre este tema tão
atual e crescente em nosso meio, que
é a Depressão. O Pr. Gilson Pinho tem
desenvolvido o assunto com propriedade
e sabedoria. Venha participar da segunda
aula. As aulas estão gravadas no site da
igreja. Já no próximo domingo veremos a
nossa ação no meio da política brasileira: o
professor será o Pb. Paulo Fernando.
AUTORIDADE
DIACONAL
–
Reconhecemos com gratidão o esforço
dos Diáconos na manutenção da boa
ordem nos cultos que prestamos a Jesus.
Eles estão sempre atentos para que a
segurança dos irmãos seja mantida e a
ordem do culto não seja quebrada.
NOTA DE FALECIMENTO – Na noite
do último domingo (08/Jul), às 21h10,
o nosso irmão Rogério Aparecido dos
Santos descansou em Cristo. Ele conheceu
Jesus através do testemunho de sua mãe
Virgínia Maria. Era solteiro e tinha 58 anos,
sendo irmão do nosso querido Alberto.
Rogamos todo o consolo do Senhor para
a família.
NOTA DE FALECIMENTO II – Com
muita tristeza informamos aos amados
irmãos que na manhã de segunda feira
(09/Jul), o nosso Senhor Jesus chamou

a sua serva Dilma Freitas que, depois de
algumas lutas contra um câncer, foi morar
com Jesus. Somos gratos por todo apoio
que seus filhos deram a ela neste tempo
de enfermidade. Deus os recompense por
isso.
CULTO CANTADO – Tivemos uma
maravilhosa noite neste domingo (08/
Jul), em que o culto foi quase todo cantado
por hinos. Esteve conosco a orquestra
da Presbiteriana de Mogi das Cruzes que
se juntou à nossa e nos proporcionou
momentos de íntima e profunda alegria
com o Senhor. Agradecemos imensamente
a Damaris Granjeiro e Joelmir Melo pela
condução dos louvores. Nossa gratidão ao
Pr. Mauro Sérgio por liberar alguns irmãos
para nos ajudarem no Culto ao Senhor.
RETIRO DE CASAIS - ‘Melhor é serem
dois do que um, porque têm melhor
paga do seu trabalho.’ O Ministério de
Casais está fazendo todo o investimento
para ser instrumento de bênçãos para
os participantes do Retiro de Casais que
acontecerá nos dias 26 a 28/Out no Hotel
Colonial Plaza em Pinda. Será um tempo
de edificação, quando os casais poderão
renovar seus votos. Restam bem poucas
vagas.
REUNIÕES DA LIDERANÇA – O Pr.
Valdemberg informa que no sábado
(21/Jul), haverá reunião do Conselho de
Presbíteros às 9h no ECC; e no dia 29/
Jul às 8h acontecerá reunião da Mesa
Administrativa no antigo gabinete
pastoral. A pauta segue na semana por
meio de e-mail.
ANIVERSÁRIO DA CIDADE – Vai valer
muito a pena acordar mais cedo no
dia 27/Jul para agradecer a Deus pelos
251 anos de nossa cidade. O início da
programação será às 6h30, numa sextafeira, em nossa Igreja com um Culto de
Ações de Graças. Acerte seu relógio, acorde
mais cedo e venha agradecer ao Senhor.

Reflexão Diária
“As palavras dos meus lábios e o meditar
do meu coração sejam agradáveis na
tua presença, Senhor, rocha minha e
redentor meu!” (Sl 19.14) - Segunda
feira – Sl 31.1-24 (lamento); Terça feira
– Sl 39.1-13 (vaidade); Quarta feira – Sl

83.1-18 (julgamento); Quinta feira –
Sl 123.1-4 (solicitude); Sexta feira –Sl
12.1-8 (falsidade); Sábado – Sl 36.1-12
(malícia); Domingo – Sl 41.1-13 (calúnia);
“que é o homem, que dele te lembres, e
o filho do homem, que o visites?.” (Sl 8.4).

Aniversariantes
11
15
15
15
16
16
17
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21

-

Fernando Cipresso
Marcos Vasconcelos
Ana Flavia Brisola Sousa
Joao Victor Dominici
Graziela Olopes
Paulo Eber dos Santos
Rauhe Abdulhamid
Ulisses Medeiros
Pr. Roberto Matias
Ronaldo Rodrigues
Ana Cláudia França
Sueli Crawford
Beth Barnett
Iris Serpa
Laura Mendes

11
12
12
14
14

-

Rodrigo e Diane Amaro
Bruno e Daniella Nunes
Otoniel e Damaris Moura
Fabricio e Ana Carolina de Oliveira
Felipe e Daniela Kawashima

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

Casamento

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

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.

