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DEUS SE AGRADA EM TRABALHAR COM FAMÍLIAS
“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de
todo o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força” (Deuteronômio
6.5)
A família era muito importante
no contexto da Antiga Aliança. As
Escrituras estão cheias de promessas
para o que chamamos de família da
aliança, em que todos os seus membros
desfrutam das bênçãos de Deus. Já
no início de tudo, temos o relato de
que o homem e a mulher deveriam
se multiplicar e se espalhar por toda
a terra (Gn 1.22, 28). Quanto mais a
família crescia, mais a glória de Deus
era representada no mundo, pois todos
os membros da família foram criados
à imagem e semelhança de Deus.
Sabemos que o pecado afetou
diretamente as relações familiares. O
homem teria que trabalhar duro para
sustentar sua casa (Gn 3.17), a mulher
sofreria dores para dar à luz e teria
desejo contrário ao governo de seu
marido (3.16). Todos os membros de
uma família são afetados pelo pecado.
Na primeira ação redentora descrita
em Gênesis, vemos a promessa de um
descendente que iria restaurar todas as

coisas (Gn 3.15). Depois observamos
a salvação da raça humana por
meio da preservação da família de
Noé. Deus havia anunciado que
destruiria a terra com um dilúvio, mas
prometendo a Noé: “Contigo, porém
estabelecerei a minha aliança; entrarás
na arca, tu e teus filhos, e tua mulher,
e as mulheres de teus filhos” (Gn 6.18).
Deus se agrada em salvar famílias.
Ainda em Gênesis, temos o relato
da história de Abraão, a quem Deus
prometera entre outras coisas, uma
família que se tornaria uma grande
nação (Gn 12.2). Além disso, por
meio da descendência (família)
de Abraão, Deus iria abençoar
todas as famílias da terra (12.3).
Começamos o livro de Êxodo cerca
de quatrocentos anos após a história
de Abraão, que teve um filho chamado
Isaque, dois netos, Esaú e Jacó, e deste
último, teve doze bisnetos, que junto
com suas famílias foram morar no Egito,
onde se multiplicaram grandemente
(Êx 1.7). Deus, em sua misericórdia e
graça, ouviu o clamor dos israelitas e
os livrou do império das trevas com o
propósito de O servirem. “e irás com
os anciãos de Israel, ao rei do Egito

e lhes dirás: O SENHOR, o Deus dos
hebreus, nos encontrou. Agora, pois,
deixa-nos ir caminho de três dias para
o deserto, a fim de que sacrifiquemos
ao SENHOR, nosso Deus” (Êx 3.18).
Faraó não aceitou a proposta de Deus
e fez uma contraproposta sagaz. Ele
disse: “ide somente vós, os homens,
e servi ao SENHOR” (Êx 10.11), mas
Moisés já havia falado: “Havemos
de ir com os nossos jovens, e com
os nossos velhos, e com os filhos e
com as filhas [...]” (10.9). E foi o que
aconteceu! A salvação alcançou toda
a casa dos israelitas, porque Deus
gosta de trabalhar com famílias.

fora. Não podemos deixar ninguém
pra trás. Se você, como eu, nasceu
em uma família que serve a Deus,
saiba que isto é um grande privilégio.
Você já recebeu muitas bênçãos
por causa a aliança que seus pais
têm com Deus. Agora, a questão
é: você está servindo ao SENHOR?
Se o seu caso é que apenas você
serve a Deus em sua família, quero
encorajá-lo a orar por eles todos os
dias e testemunhar o evangelho
com sabedoria (1 Co 1.14; 1 Pe
3.1) para que toda a sua casa
sirva ao SENHOR, porque Deus se
agrada em trabalhar com famílias.

Todos na família devem servir ao
SENHOR. Ninguém pode ficar de

Pr. Vinícius Ferreira

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Agradeça a Deus pela Salvação em Jesus Cristo;
Ore em favor do retorno da centésima ovelha;
Peça os cuidados paternais de Deus sobre os namorados;
Clame pela misericórdia de Jesus para os desempregados;
Ore em favor da comunhão das famílias;
Dê graças a Deus pelo perdão e paz que Jesus nos traz;
Interceda em favor do Pb. Alancaster e Renata
Interceda em favor do Dc. Marcus Vinícius e Laura;
Ore em favor da Missão Cristã Evangélica (MCE);
Agradeça ao Senhor e ore em favor do GLAD;
Confirme a congregação de Atibaia em oração;
Ore a Deus pelo Ministério de Jovens;
Peça a Deus que abençoe os moradores da Venezuela;

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!

ESCALAS – No mês de maio a direção dos
cultos estão assim discriminadas entre os
Presbíteros: Dia 05 Pr - Valdemberg Viana; Dia 12
- Alancaster Chineider Librelon; Dia 19 -Milton
Carlos Santos Junior; Dia 26 -Marco Antônio
Gondim Vasconcelos. Deus os abençoe e por
eles nos agracie.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos
que as reuniões de oração retornarão
nesta quarta feira (08 de maio), após o feriado
da semana passada. Temos três reuniões
regulares: Das 8h às 9h na igreja; Às 14h30, sob
a liderança da irmã Vanda Beloni e Dnª Nilza na
casa da Dnª Ann Barnett (Rua Santa Elza - 201 ap 71, Vila Adyanna - 3923-8910); e às 19h30 no
ECC. Venha orar conosco!
LÍDERES DE MINISTÉRIOS – Atenção
todos os líderes dos ministérios da ICE
SJCampos, o Conselho de Presbíteros da Igreja
quer bater um papo com vocês. Por favor
agendem o dia 18 de maio às 20h (sábado)
no ECC, onde algumas mudanças serão
explicadas para o bom funcionamento da
Obra a todos nós designadas. Por gentileza não
faltem, ou enviem um outro líder que possa lhe
representar.
CAMPANHA DO TETO – Meus amados
irmãos queremos informar que nossa
campanha para a reforma do teto chegou a
uma fase crítico: As chuvas estão cessando e se
aproxima o tempo apropriado para a reforma;
nós atingimos apenas um pouco mais da
metade do alvo. Por favor, ore ao Senhor, ele é
o dono de toda Obra e disponha seu coração
participar.
MINHA IGREJA – Precisamos entender que
a ICE SJCampos é a nossa igreja, e que por
isso devemos envolver nela com oração, com
ideias, com participação. Às vezes percebo que
esta é a nossa igreja apenas no momento de
dar o endereço físico. Quero conclamar a que
todos entendamos que esta é a nossa Igreja, e
que nosso envolvimento deve acontecer com
presença, com fidelidade nos dízimos, com
participação nos PGs, com sugestões que vise
melhorias. Por favor ore ao Senhor Jesus por
esta fidelidade.

JEJUM – Todos os irmãos estão
carinhosamente convidados para o nosso
segundo Jejum do ano. Será às 8h do dia 11 de
maio no ECC com o seguinte tema:“Pais unidos
pelos filhos afastados”.
RECEPÇÃO – Estamos marcando para o dia
12 de maio, por ocasião do culto da noite,
uma ação de graças ao Senhor pelos amados
irmãos que o Espírito de Deus enviou para
congregar conosco. Você que foi recebido nos
últimos doze meses está convidadíssimo.
FAMÍLIAS NO ALTAR – Chegou o mês
em que somos despertados a um maior
investimento em família. De acordo com a
agenda, os cultos de domingo nos alertarão
para nossa família. Por favor, evite se ausentar
nos domingos. Desde já ore e invista para
que toda a sua casa esteja envolvida. O tema
é: Vivendo Deus em casa: “Uma Arca para a
família”e“Jó: O investimento dos pais na família”.
Queremos dar uma especial atenção as nossas
famílias neste mês. Orações, mensagens, visitas,
editais... Convido você a se envolver.
FÉRIAS PARA JESUS – É um projeto
de evangelização e discipulado que
acontecerá dos dias 05 à 15 de julho, durante
o recesso escolar. Este ano, o evento ocorrerá
em Araçatuba-SP. As inscrições estão abertas
e podem ser feitas pelo link disponível
no Facebook ou Instagram: Férias para
Jesus Regional VP. O valor é de R$ 250 por
participante, que inclui transporte de São José
para Araçatuba, alimentação e hospedagem
durante os dias do projeto, logística de
transporte local e kit de evangelismo. Para mais
informações, procure o Pr. Vinícius ou a Débora
Coutinho.
BOA RECEPÇÃO – Sabemos dos benefícios
de uma boa recepção... Ser bem tratado
sempre nos trará de volta. Por isso desejo
que uma boa recepção seja estendida para
os visitantes e convidados em nossos cultos.
Seja atencioso e simpático como os irmãos e
principalmente com aqueles que nos visitam,
lembre-se como agiu Jesus com Natanael: “Eis
um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!”
(Jo 1.47)

Reflexão Diária
Continuamos a leitura do livro de Números, dando destaque à triste história
de Balaão e aos grandes feitos de Deus
por seu povo.
Segunda feira - Nm 19.1-22
Terça feira – Nm 20.1-29

Aniversariantes
03
05
05
06
06
06
07
07
07
07
08
11
13
14
14

-

Rogerio Cesar Braga de Oliveira
Aline Luqui Diniz Meneses
Jose Albery Perote Filho
Daniel Reinke Lourenço
Fernanda Santos Vieira
Maria Creonice Azevedo
Amilton Sória
Andre Luis Freitas de Oliveira
Reinaldo de Sousa Frutos
Thomas Ricardo da Silva
Leticia Franco Amaral
Lis Lopes Alves
Ildefonso Benedito de Souza
Eduardo Alves da Cunha
Priscila Cristina Karatanasov Beloni

Quarta feira – Nm 21.1-35
Quinta feira – Nm 22.1-41
Sexta feira – Nm 23.1-30
Sábado – Nm 24.1-25
Domingo – Nm 25.1-16

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

Casamento
08
10
11
13

-

Tiago e Sabrina Leite
Rubens e Gianne Muramoto
Dc. Rubens e Maria Luiza Custodio
Paulo Eduardo e Roseli Regina Pereira

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 DomingosSavio
Pb. JonasAquino
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.

