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PÁSCOA => JESUS
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!” Jo 1.29
Há um livro na Bíblia chamado
Êxodo que narra o início da história
da Páscoa, nos seguintes termos:
Instituição da Páscoa - Era uma vez
um grande povo que se tornou escravo
e sofria nas mãos dos governantes
de uma rica nação, a saber, a maior e
mais rica daquele tempo. O grande
povo se chamava Israel, e a nação
que os oprimia era o poderoso Egito.
Os israelitas, povo também chamado
de judeus ou hebreus, estavam debaixo
de sofrimento há muitos anos. Isso
os levou a clamar que Deus enviasse
livramento. Todos oraram e Deus ouviu,
separou, preparou e enviou um homem
muito conhecido que transitava bem
nas duas nações chamado Moisés.
Moisés foi muito bem preparado por
Deus; depois de algum tempo o enviou
para libertar o Seu povo. Tanto o Egito
como Israel presenciaram muitos
sinais e milagres poderosos, até que no
último dia daquele povo no Egito, Deus
os mandou fazer um grande ‘Jantar’.
Aquilo seria inesquecível para todas as
gerações. O jantar seria a despedida
deles do Egito e o começo de uma

nova fase na vida. Era importantíssimo!
Todos, sem exceção, deveriam participar.
A História em seus detalhes:
O PRATO SERVIDO. Não era qualquer
coisa que serviria para aquele jantar.
Deus mesmo escolheu o cardápio que
o povo deveria comer. Orientou as
características do cordeiro, que deveria
ser macho, de um ano, e não podia ter
nenhum defeito físico. Ele precisaria
ser separado um tempo antes, e seria
assado no fogo. Tudo era observado
com certo critério e obedecido à risca.
A FORMA DE JANTAR. Outro detalhe
importante era como o povo deveria
comer aquele cordeiro. Deus lembrou
até a maneira da participação de cada
um; disse que o povo deveria comer
com pressa, pois iriam viajar em seguida,
era a janta da despedida. Ninguém
poderia ficar de fora, nem mesmo o
estrangeiro. Todos deveriam jantar com
as ‘malas’ prontas e já com as roupas de
sair, as sandálias nos pés, e o cajado na
mão. Deveriam comer tudo do cordeiro,
nada podia sobrar dele, e também, ao
comer, não podiam quebrar os ossinhos.
O SINAL DA VIDA. Algo também
importante é que o sangue do cordeiro
deveria ser passado nos umbrais das
portas nas casas onde estavam jantando.
A cena poderia até não ser das mais

agradáveis, mas ninguém discutiu ou
questionou, porque era a vontade de
Deus, e a Páscoa era dele. Se a Páscoa era
de Deus, a forma de comemorar também
deveria ser. Todos ficaram dentro das
casas, onde tinha sangue nas portas.
A VITÓRIA FINAL. Nos diz a Bíblia que à
“meia noite”, o Destruidor entrou naquela
nação e matou todos os primogênitos
desde o filho do Faraó até os filhos dos
animais. Em toda casa que não tinha o
sangue do cordeiro na porta houve morte.
Nas casas em que as pessoas tinham
obedecido a Deus e colocado o sangue
do cordeiro na porta, a morte “pascoou”
por cima. Pois o Anjo passava por cima
e não matava ninguém. A Anjo livrou
da morte quem tinha obedecido a Deus.
Vimos que a Páscoa tem tudo a ver com
fé, com obedecer e seguir a vontade

de Deus. É uma festa de Deus. Sendo a
Páscoa uma festa de Deus, é Ele mesmo
quem sabe como comemorá-la. E hoje
(21 de abril), nós aprendemos como
Deus instituiu a Páscoa, e ela apontava
para a necessidade de que houvesse
um “cordeiro” que morresse uma única
vez e fosse eficaz e eficiente para todos.
Um dia, ao chegar Jesus Cristo perto
do Rio Jordão, um profeta disse: “Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo” (Jo 1.29). – Jesus Cristo
é o nosso Cordeiro da Páscoa. E na
Páscoa Jesus Ressuscitou. O Cordeiro
que foi morto, reviveu, está entre nós.
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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16.

Renda graças e louvores a Deus pela Vitória de Jesus na Cruz;
Cante de júbilo e adore a Jesus por Sua ressurreição;
Ore ao Senhor Deus em favor do Ministério de Casais;
Clame ajuda de Deus para os moçambicanos;
Peça o cuidado do Pai para nossas crianças nas escolas;
Ore a Deus por liderança para o Coral Sarah Kaley;
Interceda junto ao Senhor pelo Mis Espedito e Nair (APEC SJC);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb Aderbal e D. Odila;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc Roberto e Andreia;
Ore e se envolva com a campanha do teto da ICE SJC;
Dê graças ao Senhor pela sua graciosa Salvação;
Confirme a Congregação de Quatá em oração;
Bendiga o Santo nome de Jesus por sua terna misericórdia;
Clame o favor de Deus para os nossos enfermos;
Interceda a Deus em favor do Governo do Brasil;
Ore pelas aulas da EBD em nossa Igreja;

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, Sérgio Haussmann, Pr. Barnett e
Reinaldo Mantovani.

Notícias

fique bem informado!

CONFERÊNCIA DE MISSÕES – Olha que
excelente oportunidade de participarmos
nesta obra prioritária da Igreja. Nesta ocasião
ouviremos sobre o trabalho feito, teremos
a chance de ser edificados e direcionados
pelo Senhor, e nos envolveremos em tarefas
específicas. Será aqui mesmo, na ICE SJCampos,
no dia 27 de abril.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Quarta feira (24
de abril) é o dia escolhido para a reunião, e
Dª. Vanda e Dª. Nilza convidam as irmãs para
um tempo de reflexão e oração, que será a
partir das 14h30m na casa da Dª. Nilza Costa,
cujo endereço é Avenida Cidade Jardim 2470
apto 54, Bosque dos Eucaliptos. Tel: (12) 39219214.

MINISTÉRIO DA MATURIDADE – Em
plena atividade visando a glória de Deus e
o bem dos irmãos, a liderança deste ministério
convida-os para a segunda reunião da série
Saúde na Terceira Idade, no dia 27 de abril
às 15h, no E.C.C. O tema será: locomoção,
orientação e mobilidade.

ESCALA – Com a viagem do Pr. Valdemberg
em férias, o aconselhamento segue com os
seguintes líderes. Em abril: Dia 24 Manhã – Pb.
Samuel Alves; Tarde – Pr. Roberto Matias; Dia 25
Manhã – Pr. Jonas Aquino; Tarde – Pb. Arnaldo
Oliveira; Dia 26 Manhã – Pr. José Carlos Silva;
Tarde – Pr. Daniel Garelha; Dia 29 Manhã – Pr.
Ildefonso; Tarde – Pb. Manoel Coutinho; Dia
30 Manhã – Pb. Joelmir Melo; Tarde – Pr. Jonas
Kelber. Em Maio: Dia 02 Manhã - Pb Samuel
Pereira; Tarde – Pr. Jonas Aquino; Dia 03 Manhã
– Pb. José Carlos; Tarde – Pb. Espedito Lourenço.
Cubra estes amados irmãos com sua oração.

BRASIL– Nesta segunda feira (22 de abril),
nosso querido país completa 519 anos. Essa
é uma grande razão para agradecermos a Deus.
Em 22 de abril de 1500, uma frota comandada
por Pedro Álvares Cabral chega ao território
denominado Ilha de Vera Cruz, terras que hoje
compõem o território do Brasil. Quantas coisas
boas temos em nosso lindo país; quanta gente
generosa. Que Deus nos dê esta terra para
Jesus.
DIA DE COMUNHÃO – Confirmamos para
o dia primeiro de maio nosso esperado
“Junta Panelas”. Faça esse investimento por sua
família. Nos reuniremos a partir das 9h30 na
AABB. Teremos várias atividades programadas
e um vasto tempo para comunhão. Vai valer
muito a pena estar ali: haverá culto às 10h,
refeição com o ‘Junta Panelas’ às 12h30 e
recreações à tarde. Cada família deverá levar
seus pratos e talheres, um prato salgado (carne,
massas, arroz, etc) e um doce. As bebidas serão
à vontade!
FÉRIAS PASTORAL – Nos dias 24 de abril a
04 de maio, nosso Pastor estará saindo de
férias. Neste período a liderança espiritual da
ICE SJCampos estará sob a responsabilidade do
Pb. Marcos Demant com o apoio de todos os
Presbíteros. Haverá uma escala para o plantão
de aconselhamento e apoio no escritório
para auxílio ao Pr. Vinícius. Oremos para que o
Senhor os use e nos abençoe!

PÁSCOA - “Certamente, ele tomou sobre
si as nossas enfermidades e as nossas
dores levou sobre si; e nós o reputávamos
por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, ele
foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas
suas pisaduras fomos sarados.” – Queremos
falar do “Cordeiro de Deus que tira o Pecado do
mundo” – Queremos falar de Jesus e a Páscoa
é excelente para isso. Conte aos seus filhos
e netos o que fez Jesus por todos nós neste
tempo.
RESSURREIÇÃO – “Ele não está aqui;
RESSUSCITOU, como tinha dito. Vinde ver o
lugar onde ele jazia” (Mt 28.6). Seguindo esta
maravilhosa informação que trouxe eterna
alegria, veio uma ordem: “Ide, depressa e
dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou
dos mortos e vai adiante de vós...” (Mt 28.7). O
próprio Senhor Jesus confirmou esta ordem
do anjo, dizendo: “Não temais! Ide avisar a
meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me
verão.” (Mt 28.10). O mundo precisa saber disso,
a morte foi derrotada. Podemos dizer com toda
alegria: “Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde
está, ó morte, o teu aguilhão?” (1Co 15.55).

Reflexão Diária
“Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de
um morto ou se achar em jornada longe
de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa
ao Senhor.” (Nm 9.10). Segunda-feira - Nm
9.1-23 (Páscoa); Terça-feira - Nm 10.1-28
(Sinai); Quarta-feira – Nm 10.29-36; Quin-
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Ivete Alves Ferreira
Jeter Guedes Melo
Jonas Kelber de Aquino
Paulo Cardoso dos Santos Junior
Irma Almeida Fogaça Matias
Julia Pedrosa Mantovani de Campos
Tiago Sabino Venancio Nascimento
Carlos Guedes Vieira de Melo
Joao Marcos Nunes Custodio
Tadeu Batista Pires
Mariangela Costa Cavalheiro
Amaury Correa de Moraes Filho
Carolina Supino
Caroline Nogueira Fregoni
Esdras Costa de Oliveira
Rubens Rosella Baracho

ta-feira – Nm 11.1-15 (murmurações); Sexta-feira – Nm 11.16-34 (os setenta); Sábado – Nm 14.1-19 (sedição); Domingo – Nm
14.20-45 (castigo); “Porém, se um homem
achar-se limpo, e não estiver de caminho, e
deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será
eliminada do seu povo...” (Nm 9.13).

Plantão
HOJE
GRUPO 2
Dc. Serpa
Dc. Rodrigo Meneses
Pb. Samuel Pereira
Pb. Marco Vasconcelos
Juliano Sérgio Costa
Marcos Custódio
Tula Ferreira
Marlene Gonçalves

Casamento
03
07
16
25

-

Pb. Samuel Coutinho e Elizabeth
Edson e Eliege Sousa
Henrique e Cristiane Quilici
Dc. Rubens e Isabel Muramoto

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 3
Dc. Roberto Costa
Dc. Ralph Lima
Dc. Otoniel Moura
Pb. Milton Santos
Daniel Andrade
Vera Luna
Isa Fogaça

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.

