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QUAL O PROJETO DE DEUS PARA OUTUBRO?
“Revesti-vos, pois, como eleitos de
Deus, santos e amados...” Cl 3.12
“... eleitos de Deus”. É assim que Paulo
chama a Igreja de Jesus, e é isso mesmo
que ela é, uma “senhora eleita” (2Jo 1).
Conquanto Igreja de Jesus, fomos eleitos
por Deus, “Vós, porém sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim
de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou...” (1Pd 2.9). Todo
este privilégio de ter sido ‘escolhido’
por Deus, traz em si uma grande
responsabilidade, a saber: “proclamar
as virtudes daquele que nos chamou”.
Neste mês de outubro, teremos
quatro ocasiões em que precisaremos
nos aproximar de Deus para entender
“Sua mente e Sua vontade”, e transmitir
isso na hora do voto. “De sorte que
somos embaixadores em nome de
Cristo, como se Deus exortasse por
nosso intermédio...” (2Co 5.20). Então
somos os embaixadores de Deus nesta
terra, e precisamos conhecer a Sua
vontade para cumpri-la. Neste primeiro
domingo (07/Out), na segunda semana
(de 11 a 14), no terceiro (21) e no
quarto (28) domingos, temos esse
compromisso de votar segundo o
coração de Deus. No primeiro e no

quarto domingo, o âmbito é nacional,
relacionado à política pública do
Brasil; na segunda semana, é o nosso
compromisso denominacional no
Concílio para eleger a nova diretoria
da MEAN; e no terceiro domingo,
temos o compromisso com nossa
querida Igreja. Em todos os casos
precisamos ouvir “o que o Espírito diz
às Igrejas” (Ap 2.7, 11, 17, 29; 3.6, 13, 22).
Não temos o direito de não participar.
Não podemos nos abster ou nos omitir,
mas sim, cabe a todos nós o dever de
ser “luz e sal” para toda esta nação.
Tanto para a ICE SJCampos no dia 21/
Out, como nos dias 07 e 28/Out para
todo o país, o nosso envolvimento será
de grande importância. Ouça o Espírito
de Deus nos dois casos e aplique no
seu voto o que entendeu da vontade
de Deus. Conquanto Igreja, não temos
bandeira política a defender, a não
ser o Evangelho de Jesus; não somos
apegados a cores ou símbolos, a não ser
com projetos compatíveis com o ensino
da Palavra de Deus. Não somos aliados
a políticos e sim a uma política que
vise o bem-estar do povo na exposição
da justiça e a manutenção da paz.
Alguns
candidatos
apresentam
uma plataforma de projetos que
vislumbram aspectos bíblicos, que

não contrariam os princípios de Deus
apresentados na Sua palavra. A bem
do povo, priorize esses, entendendo
que Deus estabeleceu critérios tanto
para a escolha de oficiais para Sua
Igreja em 1Tm 3 e Tt 1, como para os
governantes da cidade, do estado
e do país. Percebemos que nosso
país atravessa um momento de
intensa crise econômica, familiar,
espiritual e acima de tudo uma crise
moral, em que os valores de Deus
são esquecidos ou desprezados.
Meus irmãos, tomem todo o cuidado
possível e examinem as Escrituras na
hora de votar, pois parece que o diabo
cegou o entendimento de alguns
candidatos e eles legislam contra a
Igreja de Jesus e contra os valores
da família cristã de forma aberta e
escancarada, como se fizessem algo

bonito e digno de apreciação. Creio
que uma nação pode ser mudada
pela oração e por uma consciência
santa na hora de votar, se o fizermos
na dependência do Espírito de Deus.
Ore, ore, e ouça o que Deus tem a dizer,
para em seguida votar, pois a questão
nas eleições deste ano de 2018 não é
apenas decidir em quem votar, mas qual
ideologia vai reger e moldar a moral
dos nossos filhos e netos. E já que não
sabemos o futuro, nem conhecemos
o coração do homem, te convido a
buscar aquele que já viu todas as coisas
e conhece todos, e se orientar por Ele.
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)

1. Clame o favor de Deus para a amada nação brasileira neste domingo;
2. Ore ao Senhor por luz para o governo que virá após estas eleições;
3. Ore por paz para o povo para o que virá após estas eleições;
4. Agradeça a Deus pelo seu terno amor e pela salvação em Cristo;
5. Dê Graças ao Senhor pelas chuvas no Sudeste;
6. Clame a Deus pelo Concílio e pela Convenção em Anápolis;
7. Interceda junto ao coração de Deus pela eleição dos oficiais dia 21/Out;
8. Louve a Deus pela vitória de Jesus na Cruz do Calvário;
9. Peça ao Senhor em favor do Pb. Abdiel Costa e Vera;
10. Peça ao Senhor em favor do Dc. Christian Andras e Bia;
11. Ore em favor da Mis. Celinda e Denny (Nepal);
12. Confirme o Quinteto Feminino sob os cuidados do Pai;
13. Peça as bênçãos de Deus para a Congregação de Tupã;
14. Ore pelos nossos visitantes e se aproxime deles com paz.

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!

EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
–
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
– Nos termos dos Artigos 13 e 14 do
Estatuto da Igreja Cristã Evangélica de
São José dos Campos, ficam convocados
todos os membros para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no templo
da Igreja, no dia 21 de outubro de 2018,
às 9h00 em primeira convocação, com o
mínimo de um terço dos membros com
direito a voto, ou em segunda convocação,
15 minutos após a primeira, com qualquer
número de membros votantes, para
tratar da seguinte pauta: a) eleger oficiais
Presbíteros e Diáconos; b) eleger o vicepresidente da igreja para o próximo biênio;
c) nomear secretários para a Assembleia
Geral para o próximo biênio; d) outros
assuntos que venham a ser apresentados.
São José dos Campos, 30 de setembro de
2018. Pr. Valdemberg Viana – Presidente.
NOTA DE PESAR – Informamos que
nossa querida irmã Romilda, foi morar
definitivamente com o Senhor Jesus. Ela era
esposa do Pb. Adão Plácido, que também
já está com o Senhor. Nossa gratidão a
Deus pelo legado deixado por este casal de
servos, que se gastaram na obra de Deus.
Nossa querida irmã, completou cem anos
no dia 07/Jul deste ano. Ela passou pelo
“vale da sombra da morte” com valentia!
Fomos informados que há três semanas ela
sonhou com Jesus e contou que Ele pediu a
ela que não ficasse ansiosa, pois, Ele mesmo
viria buscá-la! E ela sossegou seu coração
que bateu até as 15h40 deste 1 de outubro.
OUTUBRO – Como já foi apresentado
no edital deste boletim, o mês de
outubro reveste-se de especial atenção por
conta de nossa dependência de Deus no
que tange a tantos votos que precisaremos
dar, a saber: na primeira semana votar
nas eleições do país; na segunda semana
votar na MEAN, no concílio em Anápolis
(GO); na terceira semana, votaremos

nos nossos oficiais na assembleia geral;
na quarta semana, retornaremos ao
âmbito nacional, caso haja segundo
turno. Em todos os casos, precisamos
orar e ouvir o que Deus tem a nos dizer.
OUTUBRO ROSA - Na década de
90, surgiu nos Estados Unidos um
movimento chamado Outubro Rosa,
que lembra toda a população sobre a
necessidade da prevenção do câncer de
mama. Esta campanha foi adotada em
muitos países para alertar as mulheres e
também o governo sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce
dessa doença, que, somente no Brasil,
atinge cerca de 156 mulheres por dia. Por
favor, incentive as mulheres da sua família
ao exame que revela e trata destes casos.
RETIRO DE CASAIS – Entendemos que
o tempo de investimento como este
proposto pelo Ministério de Casais sempre
traz bons resultados para a família toda.
Por isso quero fazer uma ‘última chamada’
aos casais que ainda não se decidiram
por participar deste retiro. Vai valer
muito a pena. Procure o Dc. Sullivan ou
Adriana Scolastricci e faça a sua inscrição.
CONVENÇÃO E CONCÍLIO – No
próximo dia 11/Out até o dia 14/
Out acontecerá nas dependências do
seminário em Anápolis (GO), a Convenção
e o Concílio, e para isso nossa Igreja se
fará representar por alguns delegados.
Contamos com as orações dos irmãos
em favor dos assuntos do Concílio,
bem como pelas eleições da MEAN.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A Dª. Nilza e
Vanda convidam todas as irmãs para
a reunião de oração das mulheres, nesta
quarta-feira (10/Out), às 14h30, na casa
da Dnª. Irani Castello, que reside na rua
Cap Raul Fagundes, 462 - Monte Castelo.
Telefones: (12) 3921-9955 / 99783-4851.

Reflexão Diária
“Porém em nada considero a vida preciosa
para mim mesmo, contanto que complete
a minha carreira e o ministério que recebi
do Senhor Jesus...”(At 20.24). Segunda
feira – At 15.1-5 (a circuncisão); Terça feira
– At 15.5-11 (reunião de Oficiais); Quarta
feira – At 15.12-21 (Tiago fala); Quinta

feira – At 15.22-29 (assembleia no templo);
Sexta feira – At 15.30-41 (a segunda
viagem); Sábado – At 21.1-16 (Paulo em
Tiro e Cesaréia); Domingo – At 21.22-26
(Paulo em Jerusalém); “Mas cremos que
fomos salvos pela graça do Senhor Jesus
....” (At 15.11).

Aniversariantes
02
03
04
05
06
06
06
07
08
08
12
12
13
13
16
16
16

-

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
Ana Carolina do Vale Oliveira
André Marangoni Sampaio
Ana Beatriz Bork
Dilma de Freitas Aguiar e Silva
Geocerem Silva Castilho
Ondina Bueno Rodrigues
Ivonete de Araujo Souza
Manoel Arantes Costa Sobrinho
Vinicius Araujo Ferreira

04
11
13
22

-

Davi e Paola Costa
Francisco e Graziela Olopes
Luiz e Leontina Monteiro
Vicente e Maria Dilma Bueno

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 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

PRÓXIMO SÁBADO
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
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid

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.

