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RENOVAÇÃO DA ALIANÇA 
 

“Agora, pois, temei ao SENHOR e servi-o com integridade e com fidelidade; deitai fora os deuses aos 
quais serviram vossos pais dalém do Eufrates e no Egito e servi ao SENHOR”. Josué 24.14 

 
Há pessoas que por anos se encontram na Igreja; alguns nasceram nela, outras chegaram 

depois de um tempo de vida e alguns estão nela bem recente. 
Ao ler este capítulo vemos que o povo estava há muitos anos na presença de Deus e com 

muitas histórias para contar, pois viram o poder e as maravilhas de Deus através de Moisés e Josué. 
Ainda assim eles precisavam renovar a sua aliança com o Senhor. 

Hoje, Deus também te convida a renovar a sua aliança com Ele. No verso 14, Ele mostra 
algumas atitudes a tomar.  

Primeiro: ‘Temei ao Senhor’ – Parece algo simples, mas é mais do que dizer: “eu acredito”; é 
deixar Deus ser Deus na sua vida, nos seus negócios e na sua família. Respeitar e se sujeitar a Sua 
soberania.  

Segundo: ‘Servi-o com integridade’. Integridade significa conduta reta. Não basta fazer, é 
preciso fazer o melhor, dar o seu melhor para Deus; de forma reta, correta, sem pecado nas entre linhas 
para agilizar o processo.  

Terceiro: ‘Servir com fidelidade’ – Fidelidade aos princípios bíblicos; fidelidade em se dispôr 
para dividir as cargas de outros no serviço do Reino de Deus. Há os que trabalham muito na Igreja; há 
outros que pouco fazem, sobrecarregando alguns. Fidelidade no serviço no Corpo de Cristo. 

Quarto: ‘Deitai fora os deuses’ – Quando pensamos em deuses automaticamente lembramo-
nos das imagens de esculturas, mas quero que você saiba que vivemos em um tempo onde 
escondemos, dentro de nós, alguns “inofensivos” deuses, e, sem atinar para isso, os adoramos. Quero 
trazer à memória alguns deuses escondidos na comunidade e nas casas de pessoas cristãs: 

 

 Os filhos, em muitos casos, são ídolos; os reverenciamos. Damos tudo que eles nos pedem ou 
os colocamos em uma redoma, sem lembrar que prestaremos conta a Deus de tudo que 
fizermos, esquecendo que “se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam.” Precisamos fazer o melhor às nossas crianças, mas quem cuida, de fato, é o 
Senhor. 

 Os estudos. Há pessoas que abandonam a vida com Deus, deixam as devocionais (leitura da 
Bíblia, oração e revistas de EBD), largam a comunhão com os irmãos para se preocupar 
somente com os estudos seculares.  

 
Continua no verso 

todo lugar e em todo tempo. Portanto, apenas o 
ajuntamento das irmãs para a oração no mês de 
julho passará por um tempo de recesso, mas as 
orações continuam. No mês de agosto 
retornaremos ao nosso agradável tempo de 
comunhão e oração nas casas das irmãs. 
 
ANIVERSARIANTES - Nesta primeira semana 
do mês de julho alguns de nossos queridos 
irmãos completam natalício; são eles: Dia 01 – 
Dc Marcos Hohne, Renata Librelon e Julia 
Kohler; Dia 02 - Ana Leão, Aniversário de 
Casamento do Pb José Carlos e Isolina; - 
♪‘Parabéns para você, nesta data querida’ 
 
CONSELHO ESPIRITUAL - Pastor Valdemberg 
está convidando todos os Presbíteros ativos para 
uma reunião no dia 03/jul às 19h30 no ECC. 
 
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS - 
Convidamos os irmãos para o encerramento das 
Atividades Musicais do primeiro semestre dos 
alunos 

equipesdeplantão 
  

 
“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme 

graça de Deus.” (1Pe 4.10) 
  

 

serviçosreligiosos 
  

 CULTOS: Domingos, às 9h e 19h15. 
ESCOLA BÍBLICA: Domingos, às 10h15. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quartas-feiras, às 8h, 14h30 e 19h30. 

  

 

HOJE PRÓXIMO SÁBADO 

GRUPO 4  
 
Pb. Eduardo F. Castello 
Pb. José Carlos R. Costa 
Dc. Robson Barbosa do Vale 
Dc. Pedro Galvão de Moura 
Soraia Soares do Vale 
Zélia Moura 
Ady Costa Araújo Berthet 
 

 

GRUPO 5 
 
Pb. José L. Beloni 
Pb. Manoel Arantes Costa 
Dc. Manoel A. Costa Sobrinho 
Josué A. Lara 
Isabel Cristina Costa 
Miriam Alves dos Santos 
 

alunos da segunda-feira, no dia 30/jun, às 
19h30, no ECC, quando teremos a participação 
de outra turma de alunos deste semestre. Esta é 
uma boa oportunidade para louvarmos ao 
Senhor pelos seus maravilhosos feitos 
 
TARDE DE ARTES- A Nossa Oficina de Artes 
está lhe esperando para fazer um curso de 
patchwork. Acreditamos que este lindo trabalho 
será de grande utilidade para as irmãs, para a 
Igreja e para o Ministério de Missões. Venha 
participar e fazer um lindo trabalho. Ele acontece 
toda terça feira às 14h no ECC.  Qualquer dúvida 
ligar e falar com Alice: 9 9723-8779. 
 
“Olhando firmemente para o Autor e 
Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, 
não fazendo caso da ignomínia, e está 
assentado á destra do trono de Deus.” 

Hebreus 12.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adolescentes e jovens que priorizam seus amigos; gastam horas nos jogos eletrônicos ou 
pela internet; mas sem tempo para servir ao Senhor com alegria. 

 Há os que casam e dão tanta prioridade à nova família que se esquecem do Deus que 
constitui a sua família. Somem da Igreja e das atividades que executavam antes dos laços 
matrimoniais. 
 
Claro que tudo tem o seu tempo e valor na terra, mas não podemos transformar estas 

necessidades em idolatria. Não podemos mudar os nossos valores. Por isso, é preciso uma renovação 
de aliança. 

Às vezes, queremos ser iguais aos outros povos “dalém do Eufrates e do Egito” e 
esquecemos que a nossa pátria não é aqui, somos peregrinos nesta terra. Nosso lar está no céu e é lá 
que devemos juntar o nosso tesouro. 

Temer a Deus, servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade é renunciar a tudo o que 
não é Dele. Faça uma Aliança de Temor a Deus, um pacto de Integridade e Fidelidade a Ele e ao Seu 
Reino. 
 

Ieda Rafael de Oliveira 
Educadora Cristã 

N O T I C I Á R I O 
fiquebeminformado! 

motivosdeoração motivosdeoração 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica” (Fp 4.6).  

motivosdeoração 
  

 
“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) 
  

 
Motivos especiais: 
 

1. Agradeça a Deus pelos 99 anos de bênçãos servindo ao Senhor nesta Cidade; 
2. Ore pelo Coral de Homens. Louvor, evangelismo e serviço a Deus por este Coral; 
3. Peça ao Senhor pelo Ministério de Eventos; 
4. Dê graças a Deus pelos serviços dos Oficiais da Igreja; 
5. Busque a Deus pela vida dos nossos idosos: Saúde; apoio da família; vida com Deus; 
6. Ore pelo Ms Paulo Fernando, Fernanda, Laura, Lu Almeida; Moçambique (África) 
7. Pelo Pb. José Albery Perote Filho,  Letícia e Isabel; 
8. Pela programação dos 100 anos da ICE SJCampos; 
9. Agradeça pelo retorno de alguns irmãos à comunhão do Corpo de Cristo; 
10. Ore pelo Culto de Aniversário da Cidade de SJCampos em 26/Jul; 
11. Pelo Dc  Pedro Galvão  e Dona Zélia; 
12. Pela Congregação de  Pindamonhagaba – Direção de Deus; 
13. Por novos alunos para o CETEVAP em 2015; 
14.  Agradeça pelos Professores da EBD, sua dedicação e tempo no ensino; 

 

ORAÇÃO - A partir deste Boletim  a cada 
semana iremos orar por cada Coral da Igreja, e 
para começar, desejamos que os irmãos 
intercedam pelo Coral de Homens. Sua 
liderança, seus ensaios, seus membros. 
Rogamos que Deus seja adorado e reverenciado 
através dos louvores deste Coral. 
 
CASAMENTO - Foi no último sábado (21/Jun) 
que aconteceu o casamento de nossos irmãos 
Vantoil Jr e Paola. A mensagem ficou sob a 
responsabilidade do Pr Valdemberg e asseverou 
sobre o ‘Casamento que Cura’. O compromisso 
das Alianças foi feita pelo Pr João Arante, e a 
oração Consagratória foi realizada pelo Pr 
Maurício Sylvestre que, junto com sua esposa 
Regina, também os acompanhou no curso 
preparatório para o matrimônio. 
 
CULTO ESPECIAL – Nossa Igreja teve a alegria 
de receber no domingo (22/jun) o Ms Onésimo 
Castro, que, junto com sua esposa Mariana, 
serve o Senhor Jesus em Santarém (Pará), 
através da Missão Novas Tribos. Ele também foi 
o pregador do Culto Matutino, e conta com 
nossas orações para seu retorno ao Campo onde 
o Senhor o colocou.  
 
CONSAGRAÇÃO – A pequena e linda Amanda 
foi apresentada ao Senhor Jesus no culto de 
domingo (22/jun), através das mãos do Pr João 
Arantes, que falou sobre o Salmo 127, afirmando 
que ‘os filhos são herança do Senhor’. Rodrigo e 
Aline agradecem a bondade de Deus em lhes 
confiar esta ‘Joia’ tão preciosa para criar, bem 
como o carinho dos irmãos. 
 
102º CONVENÇÃO ESPIRITUAL - Estamos nos 
aproximando dos dias que marcam este evento 
denominacional.  Nossa irmã Ed. Ieda está na 
responsabilidade de alistar todos os 
interessados. Que tal se programar para 
participar? Ore e se prepare.  Será nos dias 
31/jul a 03/ago em Anápolis (GO). Será um 
tempo de crescimento e edificação. 
 

Idosos: Ondina Rodrigues, Lucy Costa, Adna Wiik, Marta Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Anália 

Paiva, Maria Luiza Costa, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Ana Guilhermina, Olga Karatanasov, Dc. 

Geraldo Cunha, Sr. Luiz Monteiro. 

Enfermos: Srªs. Silvia Ivone, Ondina Rodrigues, Erinéia, Lúcia, Pb. Daniel Arantes e Dc. Célio Souza. 

ACAMPAMENTO TEEN 10 – O Pr. Wellington 
torna a informar aos adolescentes e a seus pais 
que a ficha de inscrição para o Acampamento de 
Julho (12 a 15 anos) já está disponibilizada no 
grupo Teen 10 no Facebook, e também pode ser 
retirada diretamente com um dos professores. 
Este acampamento se dará nos dias 10 a 13/jul. 
O local será o sítio Ilha das Flores, no km 109,05 
da SP 50, Estrada Vera Cruz – Bairro da Àgua 
Soca, em São José dos Campos. Incentive seu 
filho a participar. O último acampamento de 
Carnaval foi uma bênção e cremos que este 
também será. Qualquer dúvida procurar o Pr. 
Wellington. 
 
ESCALAS – No mês de julho teremos os 
seguintes Presbíteros pregando nos cultos de 
domingo à noite na Congregação de Pinda: Dia 
06 – José Perote; Dia 13 – Roberto Vieira; Dia 20 
– Manoel Arantes; Dia 27 – Manoel Coutinho - 
Na Direção dos cultos na ICE SJCampos 
teremos os Presbíteros: Dia 06 – José Carlos;  
Dia 13 – Arnaldo Pires;  Dia 20 – Pr. Maurício 
Sylvestre;  Dia 27 – André Sávio.  Em todos os 
domingos, de 19h às 19h15, teremos  ‘A Vez e a 
Voz dos Ministérios e Congregações’. Neste 
tempo seremos inteirados sobre o que acontece 
com os Ministérios e com as Congregações e 
levantaremos a voz em orações. Dia 06 – Diretor 
de Tupã; Dia 13 – Ministério de Música; Dia 20 – 
Diretor de Guará; Dia 27 – Ministério de Jovens.  
 
SAÚDE – Informamos com alegria que a criança 
Miguel Ribeiro Barros teve alta do Hospital 
GACC, onde esteve internado por causa de uma 
meningite bacteriana. Ele já se encontra em casa 
sob os cuidados de seus pais Marcos  Vinícius M 
Barros e Ana Carolina. Damos graças a Deus 
por esta grande vitória. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Neste mês de julho 
as reuniões das irmãs entram em recesso. Isso 
não implica em parar de orar, até porque a 
recomendação bíblica é; ‘orai sem cessar' (I Ts 
5.17), e o Senhor Jesus nos estimula a orar em 
... 


