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FORAM UMAS “FÉRIAS PARA JESUS”
À medida que nos aproximamos
de Pindamonhangaba, vimos uma
cidade limpa e uma cidade suja,
vimos uma cidade bem organizada,
embora apresentasse desorganização
em alguns pontos. Como tantas
outras cidades do Vale do Paraíba,
Pindamonhangaba é uma cidade com
anel viário, com Shopping, com lojas
e hotéis, com empresas, hospitais,
escolas.... Vimos igrejas, muitas
igrejas, uma faculdade de Teologia e
uma faculdade de cursos seculares.
À medida que nos aproximamos do
centro, vimos uma cidade como tantas
outras: pessoas indo e vindo, pessoas
trabalhando, pessoas passeando.
Vimos pessoas olhando as telas de
celulares como se o mundo visto por
elas fosse bem mais atraente do que
o mundo visto fora delas: Vivendo da
forma que acham que devem viver.
Moradores de rua, pessoas sentadas,
pensativas, pessoas olhando muitas
coisas, pessoas querendo muitas
coisas, aparentemente felizes, e
aparentemente
satisfeitas. Vimos
também
pessoas
expressando
infelicidade, pessoas expressando
sofrimento.
Vimos
pessoas
sozinhas, e pessoas acompanhadas.
Ao chegarmos no acampamento

do Férias para Jesus, vimos pessoas
ouvindo
a
Palavra
de
Deus.
Adolescentes, jovens concentrados e
atentos nas palavras proferidas pelos
instrutores. Estavam em preparação
para proclamarem o Evangelho.
Sorriam, brincavam, trabalhavam,
treinavam, dançavam. Estudavam,
sim, estudavam com interesse a
Palavra de Deus. Faziam devocionais.
Ensaiavam peças teatrais, coreografias,
músicas, o toque dos instrumentos.
Oravam, meditavam. Vimos felicidade
em cada face. A expressão da graça
e da paz que só Jesus Cristo pode
dar. Pessoas vivendo juntas num só
corpo, numa só fé, num só Espírito.
Uma Congregação administrada por
Jesus Cristo, por meio do seu corpo.
O que parecia dois mundos, tornouse um só. O mundo do Férias para Jesus
se misturou com o mundo externo. O
mundo crente mesclado a um mundo
descrente. Um cheio de esperança,
graça e paz, levando o Evangelho de
Jesus para outros sem esperança, sem
graça e sem paz. A cada saída do Férias
para Jesus, um mundo cheio de alegria
se mesclando em um mundo sedento
por alegria e paz. Diferentemente
do que imaginávamos, não vimos o
mundo descrente rejeitando ouvir o

que o mundo crente tinha para falar.
Jovens ousados levavam o Evangelho
sem
nenhuma
timidez.
Talvez
inicialmente tenha havido algum
receio, mas logo não houve mais.
Movimentos,
músicas,
teatro,
sorrisos, união, saúde, paz, vida.
A própria imagem e semelhança
de Deus sendo levada para um
povo sem paz, sem esperança. Esse
povo ouviu o Evangelho. Todos
agradeceram. Nem todos creram. Mas
aos que creram, uma nova vida surgiu.
Estavam sedentas por saberem mais.
Perguntam onde vivemos, onde nos
reunimos. A resposta é que vivemos
em Cristo. Eles também podem viver
em Cristo. Eles também têm acesso
à graça e a paz de Jesus Cristo, nosso
Salvador, o autor de nossas vidas.
Por fim, vimos jovens e adultos

se
despedindo.
Promessas
de
permanecerem no Caminho. Promessas
de continuarem evangelizando. A
tecnologia ajuda na comunicação
contínua, mas só o Espírito de Deus
pode mantê-los no Corpo de Cristo.
Todos voltando para seus lares.
Nós também voltamos. Foi isso que
vimos. Foi isso que vivemos. Posso
testemunhar que não há vida melhor.
“Eu afirmo a vocês que isto é verdade:
quem ouve as minhas palavras e crê
naquele que me enviou tem a vida
eterna e não será julgado, mas já
passou da morte para a vida. Eu afirmo
a vocês que isto é verdade: vem a hora,
e ela já chegou, em que os mortos vão
ouvir a voz do Filho de Deus, e os que
a ouvirem, viverão.” Jo 5.24-25 (NTLH).
Alancaster Chineider Librelon

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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8.
9.
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11.
12.
13.

Ore ao Senhor por novos convertidos a Jesus Cristo e evangelize;
Cante louvores e agradeça a Deus pelos frutos dos últimos cultos;
Interceda junto a Deus em favor das eleições de outubro;
Ore pelos refugiados da Venezuela e Bolívia no Brasil;
Dê graças a Deus pela Salvação em Cristo Jesus;
Ore ao Senhor em favor do Pb. André Sávio e Loide;
Ore ao Senhor em favor do Dc. Sullivan e Adriana;
Peça as bênçãos de Deus para o Mis. Josué Oliveira (Piauí);
Agradeça as chuvas que caíram em nossa região esta semana;
Renda graças ao Senhor pelo esforço de nossa Orquestra;
Clame a graça e misericórdia de Jesus para os moradores de rua;
Ore a Deus pelos nossos irmãos enfermos e desempregados;
Ore em favor de suas centésimas citando os nomes.

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!

EBD ESPECIAL – Neste domingo (05/
Ago) a aula será ministrada pelo Pr. Ricco
(PV Atibaia), que abordará de forma prática e
direta como evangelizar. Quem se interessar
pelos materiais das aulas anteriores, por favor
procure o Pb. Samuel Pereira.

Agradecemos as famílias que se envolveram
ofertando dinheiro e mantimentos para
viabilizar este acampamento, aos irmãos
que auxiliaram diretamente na organização
e manutenção do encontro, e aos jovens e
adolescentes que estiveram presentes.

251 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
– Um lindo encontro onde a pessoa
bendita de Jesus Cristo foi o centro de
tudo. Ele foi adorado e tornado conhecido.
Reconhecemos todo o esforço da Mesa
Administrativa, bem como do Ministério de
Música da Igreja nas pessoas de seus líderes,
e a todos irmãos que vieram para recepcionar
e se envolver no Culto. O que falar de
um encontro onde houve uma palavra
abençoadora, comunhão agradável, hinos
inspirativos... certamente o nosso Senhor e
Salvador esteve presente e nos abençoou.

AULAS DE HEBRAICO – Informamos que
as aulas de Hebraico Bíblico retornarão
dia 11/Ago, sábado de manhã, e que uma
nova turma será iniciada. Se alguém tiver
interesse, a inscrição será com a Carol Beloni
na secretaria da Igreja.

INDICAÇÃO – Está aberta a porta para que
os irmãos façam indicações de membros
para o oficialato da Igreja. A assembleia geral
ordinária que elegerá Presbíteros e Diáconos
ocorrerá no dia 28/Out às 9h. Por favor,
ore e ouça o que Deus tem para dizer, em
seguida escreva num papel nomes de irmãos
informando para que função: Presbítero
ou Diácono. Pode entregar a qualquer
presbítero. Não precisa consultar o indicado,
deixe que o Conselho de Presbíteros fará isso.
NASCEU SARA – Nas primeiras horas
da última quarta-feira (25/Jul), chegou
a querida Sara, a segunda filha do Felipe e
Adriana Mok. Agradecemos a Deus por sua
infinita bondade e rogamos as mais copiosas
bênçãos sobre esta amada família.
ACAMPAMENTO DE INVERNO – A única
coisa que esteve ausente neste encontro
foi o frio que não veio. Com um número de
65 adolescentes e jovens, tudo transcorreu
na mais perfeita alegria e ordem. Houve
edificação, crescimento no conhecimento,
desafios de santificação aos nossos
pensamentos e sentimentos, encontros
abençoadores, enfim, uma grande bênção.

AULAS DE ÁRABE – Surge mais um curso
de idiomas na Igreja Cristã Evangélica
de São José dos Campos. Teremos além do
Hebraico Bíblico, o curso da língua Árabe, cujo
objetivo é auxiliar no preparo de missionários.
O nosso irmão Haythan Abdulhamid está
disponibilizando o seu tempo para ensinar
a língua árabe para quem tiver interesse em
missões. Quem desejar mais informações, por
favor, o procure.
NOTA DE PESAR – Informamos com
muito pesar o falecimento do pai do Pr.
José Carlos, o nosso irmão José Cornélio da
Silva que morava em Betim (MG), e estava
com 76 anos. A dor maior é porque após dez
dias de perder a mãe, agora ele fica sem o
pai. Por favor, cubra-o com orações. São nove
irmãos.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos o
reinício das reuniões de oração das irmãs.
Para esta quarta-feira (08/Ago), Dª. Nilza e
Vanda confirmam que a reunião se dará na
casa da Dª. Cida Julião. Na rua Brasília, 463 –
Jd. Vista Verde - Fone: (12) 3912-2463. Todas
as irmãs estão carinhosamente convidadas.
ICE BRAGANÇA PAULISTA – Acontece
neste final de semana (04 e 05/Ago)
o aniversário de nossa Congregação em
Bragança Paulista. O Pb. André e o Dc. Robson,
diretores daquele campo nos representarão,
juntamente com o Quarteto Zoé. Deus
confirme bênçãos sobre nossos irmãos.

Reflexão Diária
“Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei
o teu nome pelos séculos dos séculos
e para sempre.” (Sl 145.1) - Bendito seja
o Senhor! Segunda feira – Sl 144.1-2,
9; Terça feira – Sl 145.1-21; Quarta feira

– Sl 146.1-2; Quinta feira – Sl 147.1, 7,
12-15; Sexta feira – Sl 148.1-14; Sábado
– Sl 149.1-9; Domingo – Sl 150.1-6; “Tudo
quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai
ao Senhor..” (Sl 150.6).

Aniversariantes
03
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03
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Anália Albres
Anabel Costa
Antonio Leite Filho
Ariel Andrade
Beth Viana
Fernanda Lara
Ana Paula Almeida
Arthur Soria
Márcio Minicz
José Irã Barbosa
Carlos Eduardo Sousa
Ana Julia Demant
Vanessa Julião
Jacinta Muzel
Dante Silva
Adna Wiik
João Carlos Gonçalves

Casamento
04 - Rafael e Fernanda Vieira
18 - Luiz Carlos e Juliana Lima
18 - Ronaldo e Melina Cunha

Agenda Semanal
Domingo

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

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

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.

