BOLETIM DOMINICAL
Ano XXXVIII
24 de Março de 2019
Nº 2.075

O DEUS DA ESPERANÇA!
“E o Deus da esperança vos encha
de todo o gozo e paz no vosso crer,
para que sejais ricos de esperança no
poder do Espírito Santo” Rm 15.13
Os dias em que vivemos são cheios de
incertezas que se refletem em nossas
vidas. Pessoas estão mergulhadas
em profundas tristezas por não ter
perspectivas do presente e futuro. As
crenças e conceitos não alicerçados nem
extraídos da Palavra de Deus as deixam
confusas, desorientadas e em grande
desânimo. A Palavra de Deus nos aponta
para uma viva esperança na pessoa de
Deus, que nos proporciona refrigério.
Esse texto traz de início a afirmação de
que a esperança daqueles que foram
chamados para serem santos está em
Deus (Rm 1.6,7). Logo, Deus é a fonte e o
garantidor fiel da verdadeira esperança.
Na expressão “o Deus da esperança”,
talvez o apóstolo Paulo estivesse
trazendo à memória Isaías 11.10, que diz:
“Naquele dia, recorrerão as nações à raiz
de Jessé que está posta por estandarte
dos povos; a glória lhe será a morada”. A
“raiz de Jessé” é uma referência a Cristo
Jesus. Percebe-se, então, que Deus
em toda a história foi, é e sempre será
o Senhor da esperança para todos os
povos. Portanto, a esperança daquele que

crê em Jesus provém tão somente dele.
Quando o sofrimento sobreveio a
Jerusalém por Nabucodonozor, rei da
Babilônia, no ano 586 a.C., o profeta
Jeremias expressou sua profunda
tristeza por causa da agonia e angústia
da cidade. O lamento do profeta explica
as aflições de Jerusalém e julgamento
de Deus pelo pecado do povo. Nesse
tempo de grande dor e tristeza o profeta
Jeremias diz: “Quero trazer à memória o
que me pode dar esperança” (Lm 3.19).
E o que podia trazer esperança para
este servo mergulhado em grandes
tristezas? Os versículos seguintes nos
dizem que são os atributos de Deus, as
misericórdias, a fidelidade, a bondade,
e saber que Ele é Salvador do seu povo
(Lm 3.22-26). É Deus quem dá esperança
e que proporciona à alma humana
alento, refrigério e ânimo. Portanto, o
próprio Deus é a esperança única e final
para o homem, visto ser Ele mesmo a
porção da herança e a habitação do
seu povo (Sl 73.24-26; Sl 90.1; Ap 21.3).
Ele é o Deus que não pode mentir, veja:
“ ... na esperança da vida eterna que o
Deus que não pode mentir prometeu
antes dos tempos eternos” (Tt 1.2).
O Deus da esperança concede
esperança por meio de sua Palavra. O
salmista nos relata que quando ele estava

vivendo sua angústia, ele diz: “Não fosse
a tua lei ter sido o meu prazer, há muito
já teria eu perecido na minha angústia”
(Sl 119.92), e ainda acrescenta que jamais
esqueceria dos preceitos do Deus da
esperança, visto que por eles, o Senhor
proporciona vida (Sl 119.93). A Palavra
suficiente de Deus traz à alma humana
vida e esperança. O apóstolo Pedro diz
que pelo divino poder nos têm sido
doadas todas as coisas que conduzem
à vida e à piedade, pelo conhecimento
de Deus (2 Pe 1.3). Louvado seja Deus
por sua Palavra viva, eficaz e suficiente,
que nos dá esperança. A Deus toda
glória. Não temos necessidade alguma
de recorrer ou de buscar em outro lugar
– Deus é nossa esperança e sua Palavra
suficiente para nossa alma (Sl 19.7).
A esperança não pode ser criada pelo

esforço humano, ela não é inerente ao
homem. A esperança é uma dádiva de
Deus concedida ao homem por graça
e por meio do Espírito Santo. Quando
depositamos a nossa confiança em
Jesus Cristo, recebemos os benefícios
do Deus da esperança. A alegria e a paz
nos enchem completamente o coração.
A plenitude de alegria e paz que Paulo
nos fala baseia-se no Deus da esperança.
Somente a esperança que está em Deus
pode nos assegurar esta paz e alegria. É
Jesus Cristo o Caminho para o Deus da
esperança e Ele concede todo o gozo e
paz ao coração daquele que confessa
e deposita a sua fé nele. Olhai para
este Deus da esperança e sede salvos.
Pr. Gilberto Rodrigues de Melo
Diretor do Departamento Ministerial - ICEB

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.
Levante ações de graças ao Senhor por seu grande amor e perdão;
2.
Louve o nome de Jesus por sua terna misericórdia e infinita graça;
3.
Ore a Deus em favor dos moçambicanos e dos venezuelanos;
4.
Confirme sob os cuidados do Senhor a assembleia no dia 31/Mar;
5.
Peça as bênçãos de Deus para a Congregação de Atibaia;
6.
Ore por direção e paz para os casais da Igreja;
7.
Clame a graça de Jesus para a EBD nova;
8.
Agradeça ao Senhor pelos visitantes e convidados nos cultos;
9.
Ore em favor do governo brasileiro;
10.
Clame a graça de Jesus para o Pb. João Luiz e Vera;
11.
Clame a graça de Jesus para o Dc. Serpa e Dª. Íris;
12.
Ore pelo Ministério da Mis. Ieda Rafael (ICE Fortaleza-CE);
13.
Interceda junto a Deus pelo Quarteto Zoé;
14.
Peça as bênçãos e direção de Deus para a reforma do teto do edifício ao
lado do templo.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Dª. Nilza, Anália Garcia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa e Sérgio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Atenção irmãs da ICE
SJCampos: Dª. Vanda e Dª. Nilza informam que
a reunião de oração desta quarta feira (27/Mar)
será na casa da irmã Iara Braz Neves, a partir das
14h30m. O endereço é Av. Eng. Francisco Longo,
633 - Ap. 221, Jd. São Dimas. Tel: (12) 33081914 / 99605-3421. Todas estão carinhosamente
convidadas.
A CENTRAL KIDS - Em parceria com a ICE
Bosque dos Eucaliptos, convidamos todas
as crianças de seis a doze anos de idade para
o acampamento de Páscoa que acontecerá de
19 a 21 de abril no Acampamento Manancial.
Informações com Tio Jonas: 12 – 991613674.
QUATÁ – Foi uma experiência marcante,
edificante e abençoadora a viagem às
congregações de Quatá e Tupã. Os irmãos
em Quatá estão animadíssimos servindo ao
Senhor Jesus com alegria, e o envolvimento da
membresia é visível. A comunidade está reagindo
e participando cada vez mais. O Pr. Ulman está
preparando uma liderança que será consagrada
em breve.
TUPÃ – A viagem a Tupã e Quatá foi realizada
com o Pb. Manoel Coutinho, Dª. Ana Lúcia, Beth
e Pastor Valdemberg. O culto em Tupã se deu no
domingo e foi rico de bênçãos pela clara presença
do senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia foi ministrada
nas duas congregações. A igreja desfruta de
crescimento e apesar da grande chuva estava
bem cheia. Tanto o Pr. Ednaldo como o Pr. Ulman
mandam forte abraço para os irmãos da Igreja Mãe.
ASSEMBLEIA – Teremos uma Assembleia
Geral Ordinária às 9h do dia 31 de março para
apresentação de relatórios; a presença de todos é
importante.
NOTA DE PESAR – Dói no coração saber que
uma pessoa tão doce como o Sr Luizinho
Monteiro nos deixou. Na noite do último domingo
(17 de março), o nosso Senhor o chamou ao
descanso. Rogamos consolo e conforto para a Dª.
Leontina.
NOTA DE PESAR II - Também no sábado (16
de março) entrou para o descanso de Deus
o nosso irmão Ducler César, Presbitero da Igreja
Presbiteriana em Tupã. Ele é cunhado da nossa irmã
Eliane Maciel. Oremos pela sua esposa Dª. Elenir.

A Beth, a Gisele, e os Prs. Ednaldo e Valdemberg
estiveram lá para dar apoio a Dª Elenir.
NOTÍCIAS DO CAMPO – Chegou às nossas
mãos o informativo da Educadora Ieda sobre
o trabalho no ‘Campo’ de Fortaleza (CE). Todos
os detalhes estão no mural de missões. Fomos
informados da passagem do Ciclone ‘Idai’ em
Moçambique, que devastou várias cidades e
causou muitos estragos, deixando um número de
mortos que pode superar a mil. A vida dos nossos
missionários ficou bastante afetada. Por favor, faça
orações ao Senhor por restauração e direção de
Deus.
LÍNGUA DIGITAL - “Se alguém supõe ser
religioso, deixando de refrear a língua, antes,
enganando o próprio coração, a sua religião é vã”
(Tg 1.26). Creio que este texto se aplique também a
irmãos que não conseguem ficar calados nas redes
sociais. Vivemos tempos em que a exposição de
imagens, gostos, e opiniões acontecem de forma
exagerada. Gente que expõe até o que come, onde
está, o que vai fazer, e suas opiniões sobre as mais
diversas áreas da vida, sem que ninguém pergunte
ou mostre interesse em saber. Essa exposição
desnecessária tem trazido tantos males para a
comunhão do Corpo de Cristo. Vamos refrear
nossa língua digital.
CENTÉSIMA OVELHA – Porque será que
alguns de nossos amados irmãos faltam tanto
aos cultos e reuniões? Seriam eles ‘centésimas’ em
andamento, ou quem sabe, perderam o prazer da
nossa comunhão? Sempre me pergunto o porquê
alguém se afasta da comunhão, que o Senhor
nos diz na sua palavra que é boa. “Não deixemos
de congregar-nos, como é costume de alguns;
antes façamos admoestações e tanto mais quanto
vedes que o Dia se aproxima” (Hb 10.25). Vamos
orar e investir para que barreiras sejam quebradas
e esses irmãos retornem ao nosso convívio, e ao
retornarem, recebamos com festas e boas vindas,
não com cobranças ou palavras de incertezas.
OPERAÇÃO MOBILIZAÇÃO – Com alegria
informamos que o navio Logos Hope, sob a
liderança da OM, estará no Brasil a partir de 23 de
agosto no porto de Santos (SP) e lá ficará até o dia
17 de setembro. Esta é uma oportunidade para
orarmos e nos mobilizar para conhecer o trabalho
feito neste navio.

Reflexão Diária
“E, ali, esteve com Senhor quarenta dias e
quarenta noites; não comeu pão, nem bebeu água; e escreveu nas tábuas as palavras
da aliança, as dez palavras.” (Ex 34.28). Segunda feira – Ex 35.1-19 (utensílios); Terça
feira – Ex 35.20-29 (ofertas); Quarta feira
– Ex 35.30-35 (artífices); Quinta feira – Ex
36.1-19 (dedicação e ofertas); Sexta feira –

Aniversariantes
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
26
28
30
31
31
31

-

Valeria Reis da Silveira Osiro
Anesia de Araújo Holland
Eliane Vieira Maciel
Yolanda Rodrigues Bueno
Guilherme Chineider Librelon
Raquel Mantovani
Alex Peña Duran
Mahmud Mohamad Hussein Ali Neto
Paulo Cardoso dos Santos
Elizabeth Fatima da Silva Medeiros
Andrea do Prado Costa
Maria Rosinei Uzan da Cunha
Juliana Cipresso de Melo
Paola Fernanda Bezerra Leme Lima
Robson Barbosa do Vale
Tales Henrique Fagotti Nascimento

Ex 36.20-38 (utensílios); Sábado – Ex 37.129 (detalhes); Domingo – Ex 38.1-31 (altar,
bacia e átrio); “Vieram homens e mulheres,
todos dispostos de coração; trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os
objetos de ouro; todo homem fazia oferta
de ouro ao Senhor” (Ex 35.22).

Plantão
HOJE
GRUPO 4
Dc. Alexandre Moraes
Dc. Fábio V. de Lima
Pb. Alancaster
Pb. Marcos Demant
Aline Demant
Matheus Amorim
Miriam Santos

Casamento
23
24
25
27

-

Eduardo e Irani Castello
Joao Luis e Vera Luna Pereira
Wagner e Ana Paula Lima
Pr. Valdemberg e Beth Viana

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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 5
Dc. Daniel Shoji (China)
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Pedro Galvão
Pb Domingos
Pb. Jonas
Vicente Bueno
Alair Jager
Zélia Moura

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.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.

