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PARABÉNS
“Que darei ao Senhor por todos os
benefícios para comigo?” Sl 116.12
Não há como negar que o
bom Jesus esteve conosco esse
tempo todo e que “até aqui nos
ajudou o Senhor” (1Sm 7.12b).
Os nossos pais “puseram marcos”
(Pv 22.28) nesta abençoada
terra e vingou - “este frutificou
e produziu a cem, a sessenta e a
trinta por um” (Mt 13.23). Nenhum
daqueles semeadores imaginou
uma colheita tão farta e ampla;
eles apenas saíram e semearam
a boa semente neste solo fértil,
e o Senhor trouxe o crescimento,
conforme Paulo falou: “Eu plantei,
Apolo regou; mas o crescimento
veio de Deus. De modo que nem
o que planta é alguma coisa,
nem o que rega, mas Deus, que
dá o crescimento” (1Co 3.6-7).
Mesmo assim o próprio Apóstolo
Paulo reconhece que Deus vai
recompensar a todos, tanto o que
plantou como o que regou, sendo

PARA VOCÊ!!!
que Aquele que fez a promessa é
fiel para cumprir “Porque quantas
são as promessas de Deus, tantas
têm nele o sim...”(2Co 1.20).
Ao longo dos seus 103 anos,
esta Igreja nunca removeu os
marcos postos aqui por nossos
pais, pelo contrário, nós os vimos
confirmados e reafirmados na
comunhão dos seus membros,
na liturgia dos cultos, na escolha
dos seus professores e líderes,
espalhados em forma de temor a
Deus e de amor a Jesus. Marcos
que foram implantados em nosso
meio por zelosos e tementes
homens de Deus. Os quais, na
extensão de sua simplicidade e
desejo de ser fiel ao seu Senhor,
lançaram-se numa extraordinária
dependência do Espírito Santo,
e por isso foram capacitados
e cheios da graça de Deus.
A semente era de excelente
qualidade,
os
semeadores
zelosos e dedicados, o campo

foi bem preparado para receber
a semente, a chuva veio como a
serôdia de Oséias (Os 6.3), então
os frutos vieram e cresceram
neste solo abençoado. Pastores,
Presbíteros, Diáconos, Professores,
Líderes de Departamentos e
Ministérios, membros anciãos,
conselheiros, preletores... todos
foram instrumentos nas mãos
de Deus para realizar uma
grande e bonita obra neste lugar.
E 103 anos após o começo,
estamos aqui para agradecer a
Deus e reconhecer o incansável
trabalho
de
nossos
pais,
confirmando nossa profunda

alegria por todas as bênçãos
recebidas, por cada sermão
pregado, por todos os hinos e
louvores, pelas aulas ministradas,
por cada visita realizada em
amor, pelos os aconselhamentos
nos ‘bastidores...
Em tudo
isso houve edificação para o
‘corpo’, em tudo aconteceu
crescimento e o nome de Deus foi
glorificado. A obra vai continuar
sob nossa responsabilidade.
Agora
é
conosco! Vamos,
precisamos nos fortalecer para
dar continuidade. Vamos lá?
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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Ore em favor dos refugiados da Bolívia e da Venezuela no Brasil;
Interceda pelos seminários da EBD e faça sua inscrição; será proveiRenda graças e louvores ao Rei dos reis, à bendita pessoa de Jesus
Adore a Deus por seu infinito amor em nos salvar e perdoar por
Peça o cuidado de Deus em favor do Mis. Ronald Teixeira (França);
Clame a graça de Jesus para o Ministério de Maturidade;
Ore em favor do Pb. José Perote e Letícia;
Ore em favor do Dc. Benedito Serpa e Dª. Iris;
Interceda e agradeça a Deus pela ICE Tupã;
Adore a Deus pelo Coral de Casais e ore por eles;
Agradeça pelas ricas bênçãos de Deus sobre os 103 anos da ICE SJC;
Honre a Deus e ore em favor dos dizimistas da 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 e Pb. Manoel Arantes.

Notícias

fique bem informado!

SUGESTÃO DE LIVRO – Foi publicado um
livro de autoria do Pr. José Humberto (ICE
Central de Goiânia- GO), chamado ‘Pontos
de Partida’ – trata-se de um legado muito
rico e detalhado sobre a vida do Apóstolo
Paulo. Quem se interessar em adquirir um
exemplar deve procurar a nossa Editora.
BATISMOS – O Senhor Jesus nos chamou
a um compromisso maior, que nasce com
a conversão e corre pela obediência à sua
Palavra, a qual diz que um sinal do nosso
amor a Deus é a obediência à Sua vontade
apresentada nas Escrituras Sagradas. Com
isso, convidamos os irmãos que fizeram
decisão por Jesus e que completaram doze
anos ou o fazem nos próximos meses a
procurar o Pb. José Carlos para fazer sua
inscrição na classe de batismo.
ENCONTRO DAS IGREJAS – Fico sem
saber a razão de tantas ausências:
Teria sido a pouca divulgação e o muito
desinteresse no que é denominacional? O
fato é que não existe um maior envolvimento
nosso quando o assunto é denominação.
Foram comemorados 117 anos da chegada
da Igreja Cristã Evangélica no Brasil (ICEB).
Esse foi um tempo de ordem e prioridades
bíblicas, formando homens e mulheres para
a Obra de Deus. Agradecemos os irmãos que
investiram e estiveram presentes.
DÍZIMOS – Temos um compromisso com
o Senhor e sua Palavra no que tange à
“manutenção da casa do Tesouro” (Ml 3.10), e
isso é para nós uma grande honra. Podemos
contar para os filhos e netos que o Deus
Todo Poderoso aceitou minha participação
no seu bendito reino, e que através de
nossos dízimos e ofertas podemos abençoar
tanta gente de perto como de longe. Neste
próximo domingo (09/Set), traga seu dízimo
e o compromisso assumido com o Ministério
de Missões. Informamos que os dízimos e as
ofertas também podem ser depositados na
conta da Igreja no Banco do Brasil, Ag. 34436, C/C 19.600-2 - CNPJ 45.693.165/0001-24.

INDICAÇÃO – Estamos certos de que
os irmãos estão orando pela eleição
de oficiais de outubro, e por isso mesmo
podem fazer indicações de membros para
o oficialato da Igreja. Mas, por favor, apenas
ore e ouça o que Deus tem para dizer. NÃO
FAÇA A CONSULTA ao indicado, deixe que
o Conselho fará isso. A assembleia geral
ordinária que elegerá Presbíteros e Diáconos
ocorrerá no dia 21/Out às 9h.
2019 ÀS PORTAS – Um aviso aos
senhores Diretores de Congregações e
Líderes de Ministério: a data para entrega
de seus projetos e orçamentos para 2019
será até o dia 28/Out. Por favor, reúnam-se
com seus liderados e encaminhem para o
Conselho de Presbíteros os projetos, datas e
orçamentos para serem apreciados.
RETIRO DE CASAIS – Aproxima-se o
momento deste importante retiro. Tanto
o local como as mensagens visam a melhoria
do relacionamento conjugal e familiar.
Restam ainda algumas vagas e para este
trabalho vale muito a pena o investimento.
ESCALA DE DIREÇÃO DOS CULTOS –
Neste mês de setembro os Presbíteros
responsáveis pela direção dos Cultos
de Domingo à noite são: Dia 02 – Pr.
Valdemberg Viana; Dia 09 - André Sávio
Pinto; Dia 16 - Milton Carlos Santos Junior;
Dia 23 - Marcos Alexandre Rauer Demant;
Dia 30 – Pr. Vinícius Araújo Ferreira. Façam
orações por estes irmãos e pelos cultos sob a
responsabilidade deles.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e Dª.
Vanda convidam todas as irmãs para a
reunião de oração desta quarta feira (05/
set), às 14h30, na casa de Dª Nilza Costa.
Endereço: Av. Cidade Jardim, 2470, apto 54
– Bosque dos Eucaliptos. Telefone: (12) 39219214. Certamente será um momento de
comunhão e de grandes bênçãos.

Reflexão Diária
“Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor,
teu Deus, te tem dado a ti e a tua casa, tu, e o
levita, e o estrangeiro que está no meio de ti.
” (Dt 26.11) – Segunda feira – Dt 23.1-25 (os
excluídos);Terça feira – Dt 24.1-22 (o divórcio);
Quarta feira – Dt 25.1-19 (o levirato); Quinta
feira – Dt 26.1-19 (as primícias); Sexta feira –

Dt 27.1-26 (maldições); Sábado - Dt 28.1-14
(bênçãos); Domingo – Dt 28.14-68 (castigo);
“Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão
sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos:
Bendito serás tu na cidade e bendito serás no
campo.”. (Dt 28.2-3).
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Dc. Nelson Prado
Liamar Pereira
Lôide Fernandes
Alancaster Shinaider
Vanessa Ribeiro Moura
Márcio Minicz
Fábio Veríssimo
Priscila STiago
Maria Dilma
Aline Garrido
Clotilde Ferri
Elpidio dos Santos
Gabriela Gonçalves
Pr. Wellington
Pr. Maurício
Help Lopes
Amilton César Soria

Casamento
29 - Pr. John Barnett e Dnª Ann
31 - Jetter Melo e Jaqueline
02 - Marcos e Ana Lidia Hohne

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

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.

