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“INDEPENDÊNCIA ou MORTE!”
“Feliz é a nação cujo Deus é o
Senhor, e o povo que ele escolheu
par sua herança. ”
Sl 33.12
“Independência ou morte!” –
Este foi o grito do Imperador
dado às margens do rio Ipiranga,
no dia 07 de setembro de 1822,
proporcionando a independência
política do Brasil há exatos 196
anos, e hoje nos perguntamos:
“Somos de fato independentes,
e de que ou de quem mesmo o
somos? ”. – “Está consumado!” (Jo
19.30), foram as últimas palavras
de oração do Rei dos reis ditas do
alto de uma cruz, em seus últimos
suspiros. Com estas palavras ele
provou que “toda dívida que era
contra nós e que constava de
ordenanças” (Cl 2.14), foi removida
e encravada exatamente na cruz.
Está escrito: “Se, pois, o Filho vos
libertar, verdadeiramente sereis
livres” (Jo 8.36) – Sim, “Ele nos
libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor” (Cl. 1.13).

Hoje, somos dependentes do Rei
dos reis, e esta dependência é ‘morte
e vida’ – Morte para o domínio do
pecado, e vida eterna no reino
do Rei eterno. Ele nos deu vida
abundante, e a vida que temos hoje
“a temos pela fé no Filho de Deus”.
O grito do imperador não tornou
a nação brasileira totalmente
independente.
Ainda
somos
dependentes das oscilações do
dólar, dos preços do barril de
petróleo, das variações da Bolsa de
Valores, da instabilidade da OMC,
dos interesses dos políticos, e até da
probabilidade de uma nova greve de
caminhoneiros... Que país instável
é esse? – Afinal de que mesmo
nos tornamos independentes?
A oração de ‘condenado a morte’
em seus últimos momentos,
dizendo: “Pai, perdoa-lhes, eles
não sabem o que fazem” (Lc 23.34),
até os dias de hoje ainda vinga e
exerce seu poder sobre todos nós.
Os resultados são notórios em

todos os homens que creem. Estas
palavras ditas da cruz, ecoam nos
mais variados lugares, e se repetem
nos cantos mais distantes da terra
sob as mais variadas circunstâncias.
E como precisamos desta mediação
do amado Salvador – Esta é a
intercessão do amor sobre o
ódio; é o clamor da paz sobre a
desordem; esta é a oração da VIDA
que vence a morte e produz vida
a todo o que crer. É a mediação
do Filho em meio a insuportável
dor, que proporciona perdão,
direção, alegria e contentamento
aos que lhe faziam mal, e
“lançavam sorte sobre suas vestes”.

de setembro’, sem esquecer
que a liberdade total e final foi
conquistada na Cruz e não nas
margens do Rio Ipiranga; foi feita
pelo Senhor dos senhores e não por
um Imperador. Somente o Senhor
Jesus pode dizer a alguém: “Filha,
a tua fé te salvou; vai-te em paz e
FICA LIVRE do teu mal.” (Mc 5.34),
e esta liberdade é plena e eficaz.
“Hosana ao Filho de Davi!
Bendito o que vem em nome
do
Senhor!
Hosana
nas
maiores
alturas!”.
(Mt
21.9)

Vamos comemorar sim o ‘sete

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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Renda graças e louvores a Deus pela vida de Jesus;
Agradeça a Jesus por Seu sacrifício vicário;
Ore ao Senhor em favor de chuvas para o Sudeste;
Interceda por santidade para os jovens na escola;
Peça a Jesus que abençoe o trabalho com mendigos;
Clame ao Senhor por maior fidelidade nos dízimos;
Louve ao Senhor pelo Quarteto Zoé;
Dê graças a Deus pelos 103 de nossa Igreja;
Ore em favor do Mis. Humberto e Giane (Uruguai);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Milton e Clotilde;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Renato e Janine;
Interceda pelas eleições para oficiais da Igreja;
Interceda pelas eleições do Brasil;
Peça ao Senhor Jesus que abençoe a Central Kids;
Ore a Deus pelas programações de Missões este ano.
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!

LEITURA DA BÍBLIA – Entramos no
mês de setembro e queremos saber
como está a sua leitura anual da Bíblia
e estimulá-lo a completa-la até o final
do ano. Lembramos que teremos um
certificado e uma Bíblia de presente aos
que completarem a leitura toda da Bíblia
neste ano.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na segunda
semana do mês de setembro a reunião
das mulheres será realizada na casa de
Dª. Vanda Beloni que reside na rua Lima
Duarte, 161– Bosque dos Eucaliptos Fone:
(12) 3916-3140 / 99185-0795. Será na
quarta-feira (12/set) às 14h30, e todas as
irmãs estão carinhosamente convidadas.
CTM – O Curso Teológico por Módulos
está a todo vapor edificando vidas e
formando líderes para a Grande Seara
do Senhor. As reuniões são sempre no
primeiro final de semana de cada mês e
acontecem na ICE Monte Castelo. Para
você que tem interesse em aprender mais
ou investir na liderança para servir melhor
no ministério onde Deus o colocou, é uma
ótima oportunidade. Procure a secretaria e
tome mais informações.
FÉRIAS PASTORAIS – Nosso pastor e
sua esposa estarão saindo por dez dias
de férias (15/Set), referentes ao ano de
2017, e faz dois pedidos aos irmãos: “Não
deixemos de congregar-nos” (Hb 10.25),
e “acateis com apreço os que trabalham
entre vós” (1Ts 5.12). Todos os ‘trabalhos’
estão bem organizados sob a liderança
do Vice-Presidente Pb. José Carlos e com
apoio de todo Conselho de Presbíteros.
OS 103 ANOS – Marcados pela
gratidão e pela alegria, todos os cultos
transcorreram na mais perfeita comunhão
e paz. Nosso reconhecimento e gratidão
ao Dc. Renato Laod e sua bem preparada
equipe por toda logística do evento.

Também louvamos a Deus pela excelência
do trabalho feito pelo Joelmir Melo no
preparo e escolha dos hinos. A edificação e
o alimento espiritual vieram também pela
direção tão humana e sensível do Pb. José
Carlos no sábado, e pelas mensagens de
Deus tão direcionadas à vida da igreja feita
pelo Pr. Edilson Nunes. Deus seja louvado
por todo este tempo.
HONRA AO MÉRITO – A Câmara
Municipal nos convida para, no dia
14/Set às 19h, participarmos de uma
solenidade em que nosso irmão João
Carlos Gonçalves será homenageado com a
outorga da Medalha do Mérito Legislativo,
por relevantes serviços prestados à
comunidade. Agende esta data e vá se
alegrar com nosso irmão. O convite está
exposto no mural.
LÍDERES DE MINISTÉRIOS – Atenção
todos os líderes de ministérios e
diretores de congregações: não deixem
para a última hora os projetos para 2019.
Reúnam-se o quanto antes e programem as
atividades e o orçamento, e os direcionem
para o Conselho de Presbíteros. O dia final
para entrega será 28 de outubro.
PATRIMONIAL - O Departamento de
Patrimônio comunica aos irmãos que
iniciou o processo para a obtenção do AVCB
– Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Nesta primeira etapa foi realizado um
levantamento dos itens necessários, dentro
das novas normas de segurança em vigor
e, após a instalação e testes, receberemos
uma nova visita do Corpo de Bombeiros
para a obtenção deste documento. Todo
este processo deverá levar até 90 dias
para ser concluído. Portanto, solicitamos
a compreensão de todos, pois, melhorias
serão realizadas em todas as dependências
da igreja.

Reflexão Diária
“Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a
morte e mal; ” (Dt 30.15) – Segunda feira –
Dt 29.1-29 (a nova aliança); Terça feira – Dt
30.1-20 (vida e morte); Quarta feira – Dt
31.1-29 (o sucessor); Quinta feira – Dt 32.129 (o cântico); Sexta feira – Dt 32.30-52 (o

cântico); Sábado - Dt 33.1-29 (a bênção);
Domingo – Dt 34.1-12 (a morte); “Nunca
mais se levantou em Israel profeta algum
como Moisés, com quem o Senhor tivesse
tratado face a face.”. (Dt 34.10).
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Aderbal de Oliveira
Andrea Halter dos Santos Quadra
Leontina Fugivara Monteiro
Lucas Ferri dos Santos
Jose Pereira Garcia Filho
Pedro Fogaça Souza Minicz
Samuel Uzan da Cunha
Soraya Mahmud Abdulhamid
Ana Luiza de Lima Santos
Edison Theodoro Quadra
Isolina Coutinho Rodrigues Costa
Manoel Coutinho Costa
Adriana dos Santos Siqueira Scolastrici
Helena Franco Amaral dos Santos
Vantoil Gomes de Lima
Frederico Pereira Amaral dos Santos
Suellen Bernini

Casamento
07 - José Albery e Leticia Perote
07 - Marcus e Laura Nascimento
10 - Gilberto e Inedina Cunha

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

HOJE
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

PRÓXIMO SÁBADO
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

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.

