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LEVANDO CRISTO AOS ENFERMOS
“Eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância. ” Jo 10.10
É muito claro nas páginas
do Novo Testamento, mais
precisamente nos Evangelhos,
o amor e o cuidado de Jesus
para
com
os
enfermos.
Muitos dos que O procuravam,
o faziam por causa de uma
enfermidade.
Assim sendo,
Jesus não somente pregava o
evangelho do reino de Deus,
como também curava os
enfermos. Quantos testemunhos
já não ouvimos de pessoas que,
através de uma enfermidade,
conheceram o evangelho e a
salvação, e quantas também
não se reconciliaram com Deus?
A enfermidade e a dor nos
lembram de que somos frágeis
e mortais, nos faz rever a nossa
vida e faz brotar em nossos
corações muitas questões a
respeito do propósito da vida.
Portanto, a igreja de Jesus Cristo

não pode deixar de buscar estas
ovelhas feridas, aflitas, que
estão carentes de cura, tanto
física como também espiritual.
Através do Ministério da
Capelania Hospitalar, já vivenciei
várias situações com pacientes e
familiares totalmente abertos
à pregação do evangelho.
Quando estão enfermos se
tornam mais sensíveis à ação do
Espírito Santo e à voz de Deus.
Ano passado fui surpreendido
com o convite de um paciente
que pude acompanhar durante
sua internação no Hospital
Santos Dumont. Ele me convidou
para o seu batismo e esteve
internado por mais de seis meses.
Foi um tratamento muito difícil,
mas no final os médicos deramlhe o seguinte diagnóstico:
Você está curado, não precisará
fazer transplante de medula.
Em uma outra ocasião um
paciente me disse: Eu sei porque
estou neste hospital, na verdade

estou longe dos caminhos do
Senhor, mas saindo daqui vou
retomar a minha vida com Deus,
vou procurar a minha igreja.
Uma outra vez, o paciente se
decidiu por Cristo e logo em
seguida pediu para ser batizado.
Atendendo ao seu pedido eu
o batizei, pois sua situação era
extremamente delicada. Logo
após a cirurgia ele faleceu.
As portas estão abertas
nos hospitais, desde que
ofereçamos um trabalho sério,
responsável
e
respeitável.
Os profissionais da saúde
entendem que os pacientes que

têm fé e recebem oração, se
recuperam muito mais rápido.
Devemos
lembrar
que
passam muito mais pessoas
pelos hospitais do mundo
do que pelas nossas igrejas.
Portanto, quer seja nos
hospitais ou em suas residências,
precisamos alcançá-los, acolhêlos com o amor de Cristo,
oferecendo-lhes todo o conforto
e todo o consolo, através
do evangelho da salvação.
Pr. Ildefonso Benedito de
Souza
Capelão Hospitalar

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.
Gratidão a Deus pelas suas misericórdias;
2.
Gratidão pelo retorno do Pr. Valdemberg e Dª. Beth das férias;
3.
Ore a Deus pelo consolo das famílias cujos parentes foram recolhidos pelo
Senhor para o Paraíso;
4.
Continue orando pelas eleições em nosso país;
5.
Ore pelo zelo do Conselho de Presbíteros na indicação dos candidatos ao
oficialato da igreja;
6.
Agradeça a Deus pelos convidados e visitantes dos cultos;
7.
Ore pelo Ministério da Maturidade;
8.
Ore pelos professores da EBD neste período de estudo por assuntos;
9.
Peça os cuidados do Pai para o casal Pr. Vassilios e Ilona (missionários da
APEC);
10.
Clame a Jesus que estenda paz e alegria para os adolescentes da Igreja;
11.
Peça as bênçãos de Deus para a Congregação em Pindamonhangaba;
12.
Ore em favor do Pb. Manoel Arantes e Maria;
13.
Ore em favor do Dc. Claudio Osiro e Valéria;
14.
Ore pelo cuidado do Senhor restaurando a saúde do irmão Sergio Hassmann.
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, Pb. Manoel Arantes e Sergio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

CAFÉ COLONIAL – A Tarde de
Artes convida a igreja para nosso
encerramento dia 17 de novembro, das 13
às 18h30, com um Café Colonial delicioso.
Nosso bazar tem como objetivo as esposas
dos nossos missionários. Sua presença
será uma alegria e sua contribuição será
de grande valia. Muito obrigada. Alice
(Valor do Café Colonial R$ 10,00).
OREMOS PELO NOSSO PAÍS –
Estamos nos aproximando das eleições
nacionais. Continuemos orando para que
o Senhor nos mostre os seus escolhidos.
Pv 11. 14 diz “O país que não tem um bom
governo, cairá; com muitos conselheiros
há segurança. ”
RETIRO DO JD. UIRÁ – Nos dias 22
e 23/Set. Dª. Luiza Custódio e sua
equipe promoveram o retiro que já é
tradicional no Jardim Uirá. Mais uma vez
os momentos foram aproveitados para
passar o evangelho do nosso Senhor
Jesus Cristo, buscando alcançar pecadores
para o Reino de Cristo. Os que tiveram
oportunidade e participaram desse
evento contribuindo e orando, serão
recompensados pelo Senhor da Seara.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A Dª. Nilza e
Vanda convidam todas as irmãs para
a reunião de oração das mulheres, nesta
quarta-feira (19/Set), às 14h30, na casa
da Dª. Odete Amaral, que reside na rua
Andorra, 425, apto 93 - Jd América. Fone:
(12) 3929-5822 / 99127-1224.
ALUNO EM FOCO – O CEM (Centro de
Estudos Musicais) terá aula especial
para os Alunos, Pais, e Amigos. Todos são
carinhosamente convidados. Será no ECC
na segunda-feira e na terça- feira, às 19h30.
ORAÇÃO PELA ESCOLHA DE OFICIAIS
– Continuamos incentivando a igreja a
orar para que a escolha de oficiais, que se

realizará na Assembleia Geral de Outubro,
seja abençoada e aceita por Deus. Logo a
Igreja será informada dos indicados como
candidatos.
SEMANA DA CRIANÇA – O Ministério
de Sociabilidade pretende realizar
este ano uma Escola Dominical Especial,
no dia 07 de outubro, domingo, na sala
do 3º. Andar. Haverá atividade especial
para as crianças de 7 á 11 anos, mas,
para isso, é necessário a confirmação de
presença para que a equipe providencie
com antecedência o alimento e também
as surpresas. Pedimos aos pais que
confirmem a presença de seus filhos com
a secretaria da igreja através do e-mail:
icecentral@terra.com.br
CONVENÇÃO/CONCÍLIO NACIONAL
- Entre os dias 11 a 14 do mês
de outubro, toda a nossa querida
denominação estará envolvida em dois
importantíssimos eventos, a saber, a
Convenção e o Concílio Nacional. Tudo
isso acontecerá nas dependências de
nosso Seminário em Anápolis (GO).
Certamente a ICE SJC se fará representar
no Concílio por seus pastores e Oficiais na
qualidade de delegados e na Convenção
por um número maior de irmãos. Vai valer
muito a pena estar presente; estes eventos
fortalecem os nossos laços fraternais e nos
edificam.
FÉRIAS PASTORAIS - O Pastor
Valdemberg retorna das férias e assume
os trabalhos já neste Domingo (30/Set),
acentuando sua profunda gratidão pelo
apoio recebido de todo Conselho e Mesa
Administrativa, bem como pela presença
de conselheiros que estiveram durante
o dia na Igreja prestando auxílio ao Pr
Vinícius na assistência espiritual. Também
reconhecemos o esforço do Pr Vinícius nas
visitas e pregações. Que Deus os abençoe!

Reflexão Diária
At 9. 31 e 32 (A Igreja sempre crescendo,
mas o evangelismo não para...); Segundafeira – At 10.1 a 8 (A visão de Cornélio);
Terça-feira – At 10.9 a 16 (A visão
preparatória de Pedro); Quarta-feira – At
10.17 a 22 (Oportunidade que não pode
ser perdida); Quinta-feira – At 10.23 a 43

(Deus não faz acepção de pessoas); Sextafeira – At 10.44 a 48 (A conversão pelo
Espírito Santo e o batismo); Sabado – At
11.1 a 10 (O cuidado com o evangelho,
o testemunho de Pedro); Domingo – At
11.11 a 18 (Todos entendendo que Jesus
veio para todos).

Aniversariantes
22
23
23
25
25
27
28
30
01
02
03
04
05
06
06
06
07

-

Zely Maria de Souza Ribeiro
Fernando Amaral
Melina Pacini de Moura Cunha
Mariana Braga Shoji Barbosa
Yoshiko Masago Gonçalves
Maria Conceiçao Fogaça Cunha
Lindsay Mendoza Amorim
Eliel Moreno Costa
Fabricio Faria
Gianne Muramoto
Maria Tereza Morales
Renata Ferreira Sanches
Cleuides de Moraes
Antonio Jose da Cunha
Leandro Salmagi Coutinho
Tirza Costa Oliveira Souza
Marta Moreno Costa

23
23
23
04

-

Edeardo e Maria Cunha
Fred e Daniela Amaral
Paulo e Helena Amaral
Davi e Paola Costa

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

HOJE
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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves dos Santos

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.

