BOLETIM DOMINICAL
Ano XL
26 de Maio de 2019
Nº 2.084

INTIMIDADE COM DEUS EM CASA
A vontade de Deus para minha
família - Salmo 128
O Salmo 128 funciona como o
resultado de uma série de afirmações
sobre quem Deus é e suas ações. Por
isso é preciso atentar para os salmos
anteriores: o Salmo 123 clama ao
Senhor por misericórdia e livramento
“tem misericórdia de nós, Senhor, tem
misericórdia... (v.3)”, pois o Senhor é
quem se compadece de seu povo; o
Salmo 124 é um reconhecimento da
salvação que o Senhor traz ao seu povo
quando os homens maus chegam,
“salvou-se a nossa alma, como um
pássaro do laço do passarinheiro...
(7)”; o salmo 125 é uma declaração de
confiança no Senhor, “os que confiam
no Senhor são como o Monte de Sião
que não se abala, firme para sempre.
(1)”. No Salmo 126 o salmista recorda
os grandes feitos do Senhor pela
nação, os livramentos, como o povo
estava triste, mas agora o Senhor
transformou a tristeza em alegria.
Então, no Salmo 127 o mesmo Deus
que cuida de uma nação inteira
também se preocupa, cuida, provê,
livra, alimenta e satisfaz uma família.
É nesse contexto de confiança,

segurança, sustento e provisão que
encontramos o Salmo 128. Quando
o lemos à luz dos outros salmos,
entendemos porque o homem desse
salmo é tão feliz e abençoado. A
confiança no Deus que salva nações,
livra exércitos do mal, dá mantimento
para milhares de pessoas é a chave
para a uma família abençoada. Não um
temor cego, mas um temor que conhece
a Deus e aos seus grandes feitos.
O primeiro versículo do Salmo 128
remete ao Salmo 1 – bem-aventurado
aquele que teme e anda nos caminhos
do Senhor. Questões como: “O que a
minha família vai comer amanhã?”;
“Onde meus filhos estudarão e como
pagar pelos estudos?”; “Como dar o que
a minha família precisa?”, não devem ser
primordiais. Antes, a vontade de Deus
é que nos preocupemos em conhecêlo, temê-lo e que andemos em seu
caminho; afinal “aos seus amados Ele dá
enquanto dormem” (Sl 127.2). É o que
chamamos de intimidade com Deus –
conhecer, temer e andar na vontade do
Senhor. Todos os integrantes do seu lar
conhecem ao Senhor, obedecem a Ele?
Os outros versículos descrevem as
consequências do temor e do andar

com Deus no lar. Deus faz com que o
trabalho prospere (2); a esposa bem
cuidada como uma videira é frutífera e
há comunhão com os filhos ao redor da
mesa (3); o Senhor abençoa o homem
temente de forma maravilhosa! (4); Deus
faz com que esse homem veja a benção
sobre sua nação e sobre sua família (5, 6).
Ao olharmos para todos os Salmos
anteriores (123, 124, 125, 126 e 127),
contemplamos as maravilhas de Deus,
sua graça, livramento e suas respostas
aos anseios. Isso deve ser para nós um
impulso na convicção de que o Senhor é
o bem mais importante nesta terra. Ele é
nossa prioridade, nosso sustento, nosso
amparo, nossa segurança. Conhecer a
Ele e reconhecê-lo em nossos caminhos
é o que nos torna bem-aventurados

– completamente felizes. De acordo
com o Salmo 128, a intimidade com
Deus se reflete em nossa família. É
Deus quem abençoa nossos lares! Não
se deixe iludir considerando que é
seu esforço, desempenho e trabalho
duro que traz o pão para sua casa,
antes lembre-se que Deus dá a saúde,
o trabalho, o sustento e os filhos. É
Ele quem fortalece e prospera os
intentos daqueles que O buscam. Pare
um momento, reflita nas prioridades
de sua família e, à luz do Salmo 128,
coloque-as em ordem, pois “bemaventurado todo aquele que teme ao
Senhor e anda em seus caminhos!” (1).
Ed. Débora Coutinho Rodrigues

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.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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14.

Agradeça a Deus pela salvação em Cristo Jesus;
Ore ao Senhor em favor da liderança do Ministério de Casais;
Clame o favor de Deus para os refugiados da Venezuela e da Bolívia;
Interceda junto a Deus pelos líderes dos Ministérios;
Dê graças ao Deus Todo Poderoso por seu grande amor;
Peça a graça de Jesus Cristo para os desempregados;
Ore a Deus pela Congregação Pindamonhangaba;
Confirme a Mis. Eliete (OM – Romênia) em oração;
Adore a Deus e ore pela Banda Abdom;
Ore em favor do Pb. Manoel Coutinho e Dª. Ana Lúcia;
Ore em favor do Dc. Otoniel Moura Dª. Damaris;
Peça a Deus em favor dos moradores de rua;
Confirme a vida da centésima sob os cuidados de Deus;
Agradeça o amor e perdão de Jesus na cruz por nós.

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, Reinaldo Mantovani, Eduardo Oliveira, Pb. Eliel Costa e Luiza Amara.

Notícias

fique bem informado!

MINISTÉRIOS – No último sábado os
líderes dos ministérios, juntos com o
Conselho, tiveram uma reunião esclarecedora
e edificante. Planos foram feitos viabilizando
uma caminhada mais perto, para que alvos
e projetos sejam alcançados com maior
envolvimento e menor esforço. Agradecemos
o empenho de todos, as sugestões, a
troca de informações, o tempo dedicado...
“Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte. (Ef
4.15,16)
MINISTÉRIOS II – Uma das decisões
tomadas na reunião dos ministérios é que
haverá uma menor distância entre eles e o
Conselho, e que terão uma voz dentro do
Conselho. Assim sendo, cada ministério contará
com o acompanhamento de um presbítero,
que será um divulgador e defensor das ideias
do ministério junto ao Conselho e à igreja. Os
próprios líderes presentes sugeriram os nomes
dos presbíteros, ficando assim a lista final:
Ministério dos Teens – Pb. Alancaster Shineider
Librelon; Ministério de Jovens – Pb. Marcos
Alexandre Rauer Demant; Ministério de
Ensino – Pr. Vinícius Araújo Ferreira; Ministério
de Música – Pb. Marco Antônio Gondim
Vasconcelos; Ministério Feminino – Pb. José
Carlos Rodrigues Costa; Ministério Infantil –
Pb. Domingos Sávio Barbosa; Ministério da
Sociabilidade - Pb. André Sávio Pinto; Ministério
Salvos e Singulares – Pb. Manoel Coutinho
Costa; Ministério da Maturidade – Pb. Vantoil
Gomes de Lima; Ministério de Expansão – Pr.
Jonas Kelber de Aquino; Ministério de Casais
– Pb. Joelmir Guedes de Melo; Ministério dos
Pequenos Grupos – Pb. Samuel Alves Pereira;
Tarde de Artes – Pb. Milton Carlos dos Santos
Junior; Ministério de Ação Social – Pr. José
Carlos da Silva; Ministério de Comunicação –
Pb. Eduardo Fernandes Castello. Cubra-os com
suas orações.
VISITA DO PRESIDENTE DA ICEB –
Informamos a todos os amados irmãos que
o culto da noite do dia 02/Jun teremos como

preletor o Pr. Luiz César, presidente da nossa
denominação. Será um tempo para edificação
e crescimento.
MULHERES EM ORAÇÃO – Toda quarta
feira as irmãs têm a comunhão para oração,
e desta vez (29 de maio) às 14h30, será na casa
da irmã Dª Maria Dilma, no seguinte endereço:
Av dos Estados - 523, Vila Maria. Tel: (12) 39426352. Você será bem-vinda.
ESCALA DOS CULTOS – Entrando em
junho, os cultos de domingo à noite estarão
sob a direção destes Presbíteros: Dia 02 - André
Sávio Pinto; Dia 09 – Manoel Coutinho Costa;
Dia 16 – Pr. Jonas Kelber de Aquino; Dia 23
- Marcos Alexandre Rauer Demant; Dia 30 Joelmir Guedes de Melo. Considerando que
somos limitados, solicitamos orações em favor
dos dirigentes, dos preletores, dos corais, e dos
dirigentes de louvor, bem como de todas as
ações do culto, para que Deus seja glorificado e
o nome de Jesus conhecido e adorado.
ESTACIONAMENTO – Queremos fazer
dois pedidos aos amados irmãos, quando
estacionar seu carro na Rua Cel. José Monteiro,
durante os horários de cultos no domingo: 1.
Deixe as vagas em frente à igreja para os mais
idosos; 2. Deixe as três primeiras vagas na Praça
Cônego Lima (esquina com a Rua XV) para os
taxistas. Cada irmão deve ter responsabilidade
sobre o seu veículo.
BODAS - Nossos irmãos Paulo Cardoso e Dª.
Hermínia fizeram, nesta última terça feira
(21/Mai), 53 anos de casados. Eles receberam
a bênção de Deus sobre o matrimônio, e estão
unidos em Cristo no propósito de servi-lo.
ENCONTRO REGIONAL – Está marcado
para o dia primeiro de junho o 1º Encontro
Regional da Terceira Idade de nossa região.
Será um momento de grande edificação e
crescimento que ocorrerá no Recanto Peniel,
às 14h30. Contaremos com a presença especial
da Equipe do Clube Águia do PV de Atibaia. Vai
valer muito a pena participar.

Reflexão Diária
“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra
ela.” (Mt 16.18). Segunda feira - Mt 16.1-28
(confissão de Pedro); Terça feira - Mt 17.1-27
(transfiguração); Quarta feira – Mt 20.1-19
(os trabalhadores); Quinta feira – Mt 20.20-

Aniversariantes
22
24
25
25
25
26
26
26
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27
27
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31
31
31

-

Lucas Uzan da Cunha
Aline Priscila Mendoza Demant
Giovana Elizabeth da Silva Paula
Manoel Arantes Costa
Nadyr Moreno Costa
Andre Fogaça Souza Minicz
Angela Maria Ferreira de Carvalho
Esther Lopes Silva
Amauri Alves dos Santos
Areta Biacchi Silva
Deborah Elizabeth Barnett
Elaine Ramalho Guedes
Roberto Vieira da Fonseca Lopes
Luciene Barbosa Saraiva
Marina Leoncio dos Santos
Samuel Macedo Coutinho

34 (oração de mãe); Sexta feira – Mt 21.1-27
(Jerusalém e Betânia); Sábado – Mt 21.28-46
(filhos e lavradores); Domingo – Mt 22.1-22
(bodas e tributo); “Dar-te-ei as chaves dos
céus; o que ligares na terra terá sido ligado
nos céus; e o que desligares na terra terá sido
desligado nos céus.” (Mt 16.19).

Plantão
HOJE
GRUPO 1
Dc. Renato Laod 
Dc. Josias Custódio
Pb. Roberto Vieira
Pb. Joelmir G.de Melo
Reinaldo Mantovani Jr
Elizabeth Ruiz
Simone Custódio
Daniela Cipresso de Melo
Ady Costa

Casamento
24
25
29
29

-

Pablo e Vanessa dos Santos
Paulo Cardoso e Raquel Moreira
Amauri e Regina dos Santos
Fernando e Maria Elisa Vecchiatti

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

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.

