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EVANGELISMO E CUIDADO DE IDOSOS
Algumas pessoas acreditam que
‘quem está na terceira idade conta os
dias regressivamente...’. Engano! Estar
na terceira idade é estar numa fase de
reflexão, compartilhando e trocando
experiências. Os idosos podem passar
aos demais as experiências que
tiveram com Deus e levar aqueles
que ainda não conhecem ao Senhor
aos Seus pés. “Ouve a teu pai, que te
gerou, e não desprezes a tua mãe,
quando vier a envelhecer” (Pv 23.22).
A
igreja
pode
desenvolver
mecanismos que contribuam para
garantir ao idoso uma vida tranquila,
saudável e em paz. Para isso, é
necessário criar condições para que
o idoso possa usufruir o tempo que
tem disponível com qualidade. O
Ministério de Maturidade realiza um
trabalho importante no seio da igreja
visando atender esses objetivos.
Somados ao amor, ao carinho e ao
reconhecimento das experiências e
das contribuições do idoso para sua
família, para a sociedade e para sua
igreja, a longevidade desse irmão tem
direitos pessoais e sociais que não
podem ser negados. “Não me rejeites
na minha velhice; quando me faltarem
as forças, não me desampares” (Sl. 71.9).
As atividades direcionadas ao idoso

devem ser organizadas considerando
as suas particularidades e realizadas
de forma gradual. Elas também devem
promover a aproximação social, ter
caráter agradável, com intensidade
moderada e de baixo impacto, sendo
diversificadas, considerando a memória
e o conhecimento acumulados
para que o mesmo possa partilhar e
viver situações que lhe dão prazer.
Podemos desenvolver projetos de
evangelização
considerando
três
características inerentes ao idoso.
1.
Características físicas: “Os
dias da nossa vida sobem a setenta
anos, ou, em havendo vigor, a
oitenta; neste caso, o melhor deles é
canseira e enfado, porque tudo passa
rapidamente, e nós voamos” (Sl. 90.10).
2.
Características psicossociais:
“Não me rejeites na minha velhice;
quando me faltarem as forças, não me
desampares... Tu me tens ensinado,
ó Deus, desde a minha mocidade; e
até agora tenho anunciado as Tuas
maravilhas, não me desampares,
pois, ó Deus, até as minhas velhices
e as cãs; até que eu tenha declarado
à presente geração a tua força e às
vindouras o teu poder”. (Sl. 71. 9,17,18)
3.
Características
espirituais:
“Até a vossa velhice, eu serei o mesmo

e, ainda até as cãs, eu vos carregarei;
já o tenho feito; levar-vos-ei, pois,
carregar-vos-ei e vos salvarei”. (Is.46.4)
A melhor maneira de continuar ativo
e feliz ao chegar à maturidade é dar
continuidade ou iniciar um programa
regular de atividades sociais, físicas e
mentais, que não permitam ao idoso
ficar isolado do mundo que o cerca.
O
Ministério
da
Terceira
Idade
da
nossa
igreja:
1.
Desenvolve
mecanismos
necessários à inclusão e valorização
dos idosos na igreja, com vistas não
só a integrar os que já aceitaram a
Cristo, mas também aqueles que ainda
serão alcançados pelo evangelho,
criando um ambiente favorável e
agradável a seu crescimento espiritual;
2.
Promove junto aos idosos da
igreja e visitantes a oportunidade de

estudo e conhecimento da Palavra
de Deus, oportunidade de formação
e fortalecimento de amizades e
estabelecimento do companheirismo;
3.
Cria
oportunidades
de
poderem
compartilhar
e
valorizar
experiências
vividas;
4.
Amplia o interesse pelo
aprendizado de novas habilidades
neste mundo cheio de oportunidades;
5.
Abre espaço para visitas às
congregações, passeios e piqueniques;
6.
Incentiva o idoso a levar
amigos não crentes objetivando ser
para eles “sal da terra e luz do mundo”.
Louvado seja Deus pelos irmãos
que exercem com amor este
importante Ministério da Maturidade,
liderados pelo Rodrigo e pela Aline.
Pb. José Carlos 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)

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

Dê graças ao Senhor Jesus pela sua terna misericórdia e graça;
Agradeça ao Senhor pelo desfecho com as crianças na Tailândia;
Ore a Deus em favor do culto de aniversário da cidade em 27/Jul;
Peça as bênçãos de Deus para os irmãos que estão em férias;
Conte ao Senhor da nossa gratidão sobre os resultados da EBD especial;
Interceda junto ao Pai em favor do Acampamento de Inverno;
Clame o cuidado do Senhor sobre nossos enfermos;
Ore ao Senhor em favor do Mis. Marco e Elaine Manzano (Manaus);
Peça ao Pai que abençoe o Pb. Abdiel Costa e Vera;
Peça ao Pai que abençoe o Dc. Christian Andras e Bia;
Interceda pelo Coral de Homens;
Ore em favor das crianças de Guararema;
Clame a Deus por chuvas para nossa região.

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!

111 ANOS DA ICE JACAREÍ – Neste
final de semana a nossa Igreja em
Jacareí festejou seus cento e onze anos de
vida servindo ao Senhor Jesus. Os cultos
foram centrados na gratidão a Jesus e no
despertamento ao serviço do Reino. O
preletor foi nosso querido Pr .John Barnett.
251 ANOS DA CIDADE – Vamos
agradecer ao Senhor pela nossa cidade
num Culto de Ações de Graças que irá
começar às 6h30 da última sexta feira do
mês (27/Ago). Por favor, agende e venha
participar. Ajude-nos a receber vários
líderes e irmãos em Cristo que virão para
adorar a Deus em gratidão. O Pr. Evaldo
Bueno será o preletor.
PERSPECTIVA BÍBLICA - O Perspectivas
é mais do que um curso, é um
movimento transformador fundamental
para qualquer cristão que queira
compreender seu papel no cumprimento
da Grande Comissão de Jesus. Ele promove
reflexão, dando ênfase especial à tarefa
inacabada de evangelização mundial, e
está dividido em 12 lições que ajudam o
participante a considerar o propósito global
de Deus a partir de quatro perspectivas:
Bíblica, Histórica, Cultural e Estratégica,
que são ministradas por relevantes nomes
da Teologia e Missiologia. O participante
receberá o livro Perspectivas no Movimento
Cristão Mundial (Editora Vida Nova, 2009),
o Guia de Estudo (apostila) e o kit do aluno.
Estes recursos apresentam todas as leituras
exigidas, material que complementa e
reforça os conceitos abordados pelos
instrutores. O valor da inscrição é de R$
320,00 (trezentos e vinte reais),
EBD ESPECIAL – Dando sequência às
aulas especiais de férias, neste domingo
(22/Jul) iremos entender o nosso papel
na vida política do Brasil, conquanto
igreja, através do ensino e experiência do
Pb. Paulo Fernando. E nos dois próximos

domingos teremos a oportunidade de
aprender sobre o evangelismo, tanto junto
aos muçulmanos com o Prof. Haytan, como
na sua forma prática através do Pr, Ricco (Pv
Atibaia – SP). Venha e traga um convidado.
Vai valer a pena!
CTM – Uma ótima oportunidade
de estudarmos a Bíblia de forma
sistemática e edificante aqui pertinho de
nós. O estudo terá alvos bem claros e préestabelecidos e acontecerá em um final de
semana por mês. Será de grande valor para
a sua vida e para crescimento espiritual.
FÉRIAS PRÁ JESUS – Passar férias é
diferente de oferecer as Férias prá Jesus.
Na semana entre 07 e 15/Jul, cinquenta
adolescentes e jovens dedicaram seu tempo
exclusivamente para se preparar e falar do
amor e perdão de Jesus para os moradores
da cidade de Pindamonhangaba, onde
temos uma Congregação em processo de
restauração e revitalização. O resultado
deste investimento não poderia ser outro: ‘...
Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes”
e o “bom perfume de Cristo ”que foi bem
lançado, certamente trará bons resultados.
NOTA DE FALECIMENTO – O nosso
Senhor Jesus chamou seu servo Hélio
para o descanso. Após algumas intensas
lutas, foi morar com Jesus. Rogamos o
consolo do Espírito Santo sobre a Valéria
Polidoro, Dc. Nelson Prado, Da. Luiza e toda
família.
CULTO ON LINE – A Palavra de Deus tem
chegado a muitos lugares ao mesmo
tempo e muitas outras pessoas precisam
saber desta porta aberta, que é o Culto
Online. Ore e divulgue este instrumento
que existe para salvação, edificação e
muitas outras bênçãos ao povo: www.
icesjc.com.br, ou, www.canaluptv.com

Reflexão Diária
“Quão grandes, Senhor, são as tuas obras!
Os teus pensamentos, que profundos!”
(Sl 92.5) - Segunda feira – Sl 90.1-17 (a
eternidade); Terça feira – Sl 94.1-33 (a
justiça); Quarta feira – Sl 102.1-28 (a
esperança); Quinta feira – Sl 126.1-6

(o consolo); Sexta feira – Sl 145.1-21
(a bondade); Sábado – Sl 57.1-11 (a
benignidade); Domingo – Sl 30.1-12 (a
gratidão); “Ouve-se a voz do Senhor sobre
as águas; troveja o Deus da glória; o Senhor
está sobre as muitas águas.” (Sl 29.3).

Aniversariantes
22
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
28
28
28
29
29

-

Zilda Ramalho Pontes
Ageu Gomes Ribeiro
Alice Levy Supino
Inedina Alves Pereira Cunha
Ivana Pereira
Janaina Faria
Janine Ruth Barnett
Jose Ravayl Moreira
Maria Conceição Rocha Sousa
Sidnea Conceiçao Chelou
Ana Elisa Pereira da Cunha
Ana Lidia da Costa Hohne
Geny Leite de Moraes
Michele Jager Barbosa
Mateus Jordao Socci Vicchiatti
Alair Jager Barbosa

Casamento
24 - Fábio e Adriana Reis
28 - Antônio Celestino e Aparecida Julião

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.

