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“EIS QUE O SEMEADOR SAIU A SEMEAR...” Mt 13.3
“Pede-me, e te darei as nações
por herança e as extremidades
da terra por tua possessão.” Sl 2.8
“Jovens, eu vos escrevi, porque sois
fortes, e a palavra de Deus permanece
em vós, e tendes vencido o Maligno.”
(1Jo 2.14c).
O “Férias Para Jesus”
foi novidade para muitos dos
participantes, mas todos foram focados
no objetivo de espalhar o evangelho
por Pindamonhangaba. A força do
Senhor esteve presente na vida e nos
testemunhos de todos nós, e isso nos
deu ânimo para sairmos semeando a
palavra de Deus. Certamente o Maligno
foi vencido e sua casa saqueada, pois
“... as portas do inferno não prevalecerão
contra a Igreja” (Mt 16.18b). A vitória já
veio na semeadura; vimos ali os frutos
do trabalho: Gente aberta e ouvindo o
evangelho, alguns querendo oração,
desejando maior conhecimento e
melhor relacionamento com Jesus.
Os primeiros dias foram de
treinamento e ensaios intensos
pela manhã e à tarde, a fim de nos
prepararmos para transmitir da melhor
maneira o evangelho. Durante o
treinamento estudamos as formas de

abordagem, pudemos rever pontos do
evangelho e aprender um pouco mais
sobre o Cristianismo e a missão que Ele
nos deixou do IDE (1Co 9:16). O primeiro
dia de evangelismo já foi desafiador: a
cidade estava fazendo aniversário e,
em comemoração, foi organizado um
evento no parque da cidade com shows,
barracas de comidas entre outros
entretenimentos. Assim, chegamos
ali um tanto quanto desacreditados;
nossas vozes competiam com as caixas
de som, o que dificultou a conversa
com as pessoas; mas à medida que
deixávamos os nossos medos e
descrenças de lado, percebíamos que
mesmo naquele meio, Deus estava
nos usando e isso trouxe ainda maior
motivação e coragem para falarmos
de Jesus diante das dificuldades.
A cada saída para o evangelismo
nos revestíamos com a armadura de
Deus (Ef 6.10-20). Podíamos ver o
Espírito Santo transformando vidas e
percebíamos que as pessoas estavam
sedentas em ouvir sobre a Palavra
mais do que imaginávamos. Na praça,
no centro de Pindamonhangaba,
eram muitos os que paravam para
ver as coreografias, os teatros e ouvir
as músicas. Esta era uma forma de

chamar a atenção das pessoas e criar
uma ponte com quem estava nos
assistindo, pois, o objetivo principal
era fazer evangelismo pessoal. O
trabalho com as crianças foi ainda mais
gratificante. Durante dois dias, em uma
das regiões mais periféricas da cidade,
utilizamos uma quadra poliesportiva
para fazer apresentações, atividades
e
brincadeiras
com
aplicações
evangelísticas,
aproximando-nos
dos pequenos, conversando com
eles e os conhecendo. Foi muito
tocante ter conhecimento de tantas
histórias, marcas e feridas que essas
crianças carregam desde pequenas,
mas, o inimigo tem investido para
afastá-las da Palavra da Verdade. Dia
e noite, fomos impactados, tratados
e impressionados com a graça
derramada, desde os menores detalhes

até as grandes ações (Rm 6.14).
Se fosse possível resumir essa
semana em algumas palavras, diria
que são elas: Coragem, pois com
intrepidez anunciamos o amor de
Cristo; Comunhão, uma vez que nós,
participantes, nos tornamos irmãos para
toda a vida e; Crescimento espiritual, já
que aprendemos mais sobre a Bíblia,
fortalecemos o nosso relacionamento
com Deus e nos comprometemos a
viver o evangelho. O “Férias Para Jesus”
terminou, porém, nossa missão de falar
do sacrifício de Jesus na cruz continua
(Mt 28.19-20). Vamos levar adiante
essa missão que é de todos nós.
Renan Muramoto

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 a Deus pelas chuvas sobre as regiões Sul e Sudeste;
Dê graças ao Senhor pelas bênçãos sobre estes 103 anos da Igreja;
Dê graças a Deus pela vida e famílias dos pastores que estiveram aqui;
Ore a Deus pela vida e saúde de nossos enfermos;
Clame ao Senhor pela Sua misericórdia para os refugiados no Brasil;
Interceda junto a Deus pela programação do Encontro das Igrejas;
Agradeça a Deus pelas decisões por Jesus ocorridas nos cultos;
Ore em favor do fortalecimento dos irmãos que se decidiram;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Paulo Fernando e Eliane;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Otoniel Moura e Damaris;
Dê graças e ore pelo Mis. Paulo Fernando e família (África);
Ore em favor do Coral de Adultos de nossa Igreja;
Ponha diante de Deus as eleições de outubro no Brasil;
Peça as bênçãos de Deus para a nova etapa da EBD em setembro.
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 - Nos dois próximos
domingos (19, 26/Ago), vamos ver o que
Deus espera de cada um de nós no que tange
aos seus oficiais, Presbíteros e Diáconos.
Aulas ministradas pelos Prs. Carlos Eduardo e
Acácio Alencar. Vai valer muito a pena vir e
trazer alguém para participar.
DÍZIMOS E OFERTAS - “...Para que haja
mantimento da minha casa...” (Ml 3.10b).
Com estas palavras o Senhor nos estimulou
a trazer os dízimos para a casa do Tesouro.
Somos imensamente agradecidos a Deus
pela fidelidade dos irmãos nos dízimos
e ofertas de missões. Visando facilitar as
contribuições informamos que os dízimos e
as ofertas também podem ser depositados
na conta da Igreja no Banco do Brasil, Ag.
3443-6, C/C 19.600-2 - CNPJ 45.693.165/000124. Lembre-se de informar ao tesoureiro seu
nome e como o valor deve ser distribuído
(dízimo, oferta, missões, etc.) ou coloque o
comprovante de transferência no cofre da
Igreja. O Senhor te recompensará conforme
Ele mesmo prometeu: “...Se eu não vos abrir
as janelas do céu e não derramar sobre vós
bênçãos sem medida.” (Ml 3.10c).
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e Vanda
confirmam que a reunião de oração desta
quarta feira (15/Ago), se dará na casa da Dª.
Odila Braga de Oliveira. Ela reside na rua Rua
Carvalho de Araújo - 253, Vila Maria. Telefones:
(12) 3921-2725 / 99787-2725; e todas as irmãs
estão carinhosamente convidadas. Bem disse
o salmista Davi: ‘Amo o Senhor, porque ele ouve
a minha voz, e as minhas súplicas’ (Sl 116.1).
CENTRAL KIDS - Depois de muitas
pesquisas, várias orações e sob a direção
do Senhor e a aprovação do Conselho
Espiritual da Igreja, vamos ter uma pequena
mudança quanto à idade das crianças no
culto infantil à noite. A partir de agosto a
idade limite para subir para o Culto Infantil
será até 10 anos. As crianças de 11 para cima
passam a participar do culto no templo, com
seus pais. É muito importante cultuar com os
pais e não com amigos. Muito obrigado pela

confiança e colaboração de todos vocês.
OFICIAIS – Qualquer membro pode
fazer indicação de nomes para o
oficialato (Presbíteros e Diáconos) da Igreja.
Tão somente o faça após oração. Não
existe necessidade de que o indicado seja
consultado por você, isso é responsabilidade
do Conselho. A assembleia geral ordinária
que elegerá Presbíteros e Diáconos ocorrerá
no dia 21/Out às 9h.
IDE POR TODO O MUNDO – O Ministério
infantil junto com o de Jovens está
programando um final de manhã para
evangelizar as pessoas na praça Cônego
Lima, na frente da Igreja. Estamos no tempo
de ‘semear a Palavra’. Venha participar
desta semeadura, seja orando, distribuindo
folhetos, falando do amor e do perdão de
Jesus, contanto sua experiência com Jesus
... Haverá muito campo a ser desenvolvido.
Agende o dia 18/Ago, das 10h às 14h. Vamos
obedecer ao Ide de Jesus.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – Está
confirmada nossa Assembleia Geral
Extraordinária para leitura do relatório da
Tesouraria e parecer do Conselho Fiscal que
será às 9h do dia 19/Ago. Por favor, agende
esta data e venha participar, será de grande
importância sua presença.
ERRATA – No boletim anterior (2.042),
informamos que a Assembleia Geral
Ordinária para eleição dos Oficiais seria dia
28/Out, queremos retificar a data para 21/
Out. Guarde esta data.
ENCONTRO
DAS
IGREJAS
Comemorando mais um aniversário da
ICEB, as Igrejas da nossa Região estarão
reunidas a partir das 9h na AABB no dia 25/
Ago. Teremos ali o já tradicional Encontro
das Igrejas e queremos motivá-lo a se
fazer presente com sua família. O preletor
deste encontro será o Pr. Rogério da ICE
Uberlândia (MG). Será um dia todo de alegria
e comunhão.

Reflexão Diária
“São estas as palavras que Moisés falou a
todo Israel, ...” (Dt 1.1) – Revendo a história:
Segunda feira – Dt 1.1-46; Terça feira – Dt
2.1-37; Quarta feira – Dt 3.1-29; Quinta
feira – Dt 4.1-49; Sexta feira – Dt 5.1-33;

Sábado - Dt 7.1-26; Domingo – Dt 8.1-20;
“O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de
vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o
que fez conosco, diante de vossos olhos,
no Egito” (Dt 1.30).

Aniversariantes
07
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Márcio Minicz
José Irã Barbosa
Carlos Eduardo Sousa
Ana Julia Demant
Vanessa Julião
Jacinta Muzel
Dante Silva
Adna Wiik
João Carlos Gonçalves
Roseli Ribeiro
Dc. Wilson do Amaral
Lucas Stolf
João Marcos Custódio
Nair Lourenço
Rodrigo Meneses
Joana Joaquina
Marcus Nascimento

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

Quarta-feira

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

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
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.

