
 

 

‘CHORAI COM OS QUE CHORAM’ 
(Rm 12.15) 

 

 
O mundo vive terríveis devastações! O Brasil, em particular: acidentes aéreos, 

terrestres, fluviais, marítimos. Provocados pela abertura de comportas; devastações 
pelas chuvas torrenciais; inundações de várias cidades, solapando e soterrando vidas 
humanas em grande quantidade; casas destruídas; patrimônios materiais totalmente 
ceifados! 

A TV tem-se ocupado ininterruptamente de detalhes impressionantes da 
devastação de casas; engolindo longos trechos de via pública; de veículos, máquinas 
pesadas, patrimônio, bens de variada natureza. Utensílios domésticos, móveis e, 
sobretudo, vidas humanas! Quem não tem se comovido, condoído, desejando ser 
solidário mesmo sem poder? Não é possível ficar indiferente! – Mas, o que podemos 
fazer? – Orar a Deus em favor dos atingidos! – Gente como a gente! Seres humanos! 
Trabalhadores! Jovens e idosos! Vidas ceifadas inesperadamente! Certamente aviso 
para refletirmos sobre a brevidade da existência humana! – Quem sabe se muitos dos 
atingidos não eram ou são nossos irmãos na fé? 

Tudo destruído: casas, bens materiais, a história de cada um e das respectivas 
famílias! Já imaginaram o que se passa na mente e no coração de cada um, vendo a 
casa demolida ou em situação de não poder ser mais habitada, depois de toda uma 
vida de lutas e trabalhos para conquistá-la? – E as roupas, os pertences, os 
documentos, os “troféus” – representados da forma mais variada para cada um! 
Peçamos a Deus que haja indenizações justas e não muito demoradas! 

Que a lição, doída e desventurada, os induza à presença de Deus e sejam 
encontrados meios para tudo superar! E os que não depositam confiança em Deus 
....... 
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Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140. 

www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971 
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com 

Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 9171-5825 - Segunda a quinta – 9h às 17h30. 
Educadora: Ieda Rafael de Oliveira – Tel.: (12) 9 9133-4445 - Segunda a quinta - 9h às 17h30. 

Obreiro: Wellington Moraes– Tel.: (12) 9 8151-1645 - Terça a sexta - 9h às 17h. 
Pastor Emérito: João Arantes Costa - Tel.: (12) 3921-9214 
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Continua no verso 

MINF - O Ministério Infantil de nossa Igreja está 
agradecido pelo número de crianças que 
participaram do concurso para a escolha do 
tema da Acampamento de Missões das Crianças  
nos dias 21 a 23/Nov. Os ganhadores são:  3º - 
SUSANA DURAM,  com tema: “SAIA DA BALEIA 
E VÁ PARA NÍNIVE”;   2º - GIOVANA FARIA,  
com tema: “GERAÇÃO  DE SAMUEL – Geração 
que ouve a voz de Deus”;   1º - JOSUÉ LOPES 
SILVA  - com tema: “EU!  UM MISSIONÁRIO”  - 
Os Prêmios serão entregues no Acampamento.  
Agradecemos aos pais pelo apoio e 
parabenizamos a todos os que participaram. 
 
ACAMPAMENTO REGIONAL DE 
ADOLESCENTES – No último final de semana 
(24 a 26/Out), aconteceu o retiro regional, onde 
tinham mais de 60 adolescentes. O tema era que 
Deus chama o adolescente, com base no texto 
de II Rs 22.1-7.  Vamos nos dedicar e investir 
para no próximo ano termos mais representantes 
de nossa Igreja. É um momento de crescimento 
e comunhão. 
 

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 7 
 
Pb. Samuel Alves Pereira 
Dc. João Carlos Costeira 
Dc. Roberto Rocha Costa 
Rubens Custódio 
Maria Luiza F. Custódio 
Pr. Maurício Nogueira 
Regina Nogueira 
 
 

GRUPO 1 
 
Pb. Marcos A. R. Demant 
Dc. Benedito Renó Serpa 
Dc. Pedro Galvão de Moura 
Vicente Bueno 
Iris Serpa 
Zélia Martins de Moura 
Maria Helena Silva 

CASA DE ORAÇÃO – Este foi o nome que 
Jesus deu à sua Igreja: “A minha casa será 
chamada Casa de Oração para todas as nações” 
(Mc 11.17). Em cumprimento a isso, nossa 
querida Igreja tem três horários distintos para 
oração do Povo de Deus, em toda quarta feira, a 
saber: 8h na sala ao lado da secretaria; ás 
14h30 para as mulheres em local previamente 
avisado através do Boletim; e às 19h30 no ECC. 
– Ajustes seus horários e venha participar 
conosco.  Deus tem nos abençoado ricamente 
nestes momentos. ♫ “Bendita a hora de oração, 
que acalma o aflito coração”. ♪ 
 
BATISMO - “Quem crer e for batizado será 
salvo” (Mc 16.16). Foram estas as palavras do 
Senhor Jesus, quando, após a sua ressurreição, 
ordenou a evangelização a todos. Por isso, em 
obediência à ordem de Jesus, no próximo dia 
09/Nov., à partir das 9h, faremos o batismo de 
vários irmãos.  Por conta disso, naquele 
domingo, não teremos a Escola Bíblica 
Dominical. Você está convidado. 
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passem a fazê-lo! Que nós também tiremos lições e reflitamos nos ensinamentos do 
Salmo 34, acautelando-nos. Que as alegrias da existência longa; da vida confortável; 
das vitórias e realizações pessoais e familiares; que o progresso material, social ou 
cultural não nos faça esquecer das lições do Salmo 63.3: “A Tua graça é melhor do 
que a vida; os meus lábios Te louvam”! 

Que nossa oração pessoal seja a mesma do salmista (Sl 27.4): - “Uma coisa 
peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias 
da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo”. 

Sejamos solidários, na medida da nossa possibilidade. Ao menos rogando a 
Deus para que abençoe e conforte os corações abatidos por todas as aflições destes 
dias difíceis de suportar! 

 

Pb Samuel Mendes 

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 de oração: 
 

1. Agradeça a Deus pelas ricas bênçãos sobre a nossa Assembleia Geral; 
2. Ore pelo batismo às 9h do dia 09/Nov e, convide visitantes;  
3. Pelos enfermos de nossa Igreja; 
4. Ore pela Comissão responsável pelo Centenário da nossa Igreja; 
5. Ore e invista no retorno da centésima ovelha; 
6. Pelo controle do vírus Ebola; 
7. Ore pelos Missionários Denis Engelhardt e Rebecca (Asas de Socorro); 
8. Peça bênçãos para o Coral de Homens; 
9. Dê graças pela saúde e vida de nossos idosos; 
10. Pelo Pb. Carlos Guedes  e Roseane; 
11. Pelo país Albania;  
12. Ore e se envolva no Café do Comerciário –  07h de 08/Nov; 
13. Pelo Dc. Christian e Beatriz; 
14. Pela Congregação de Bragança Paulista – Diretor:  Pb. Samuel . 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Pela graça 
de Jesus, com o apoio de todos os oficiais e 
presença marcante de quase duzentos membros, 
tivemos a nossa Assembleia Geral.  O Clima foi 
de compromisso com Deus e sua Palavra e de 
alegria e colaboração entre os presentes.  
Registro minha gratidão ao Senhor pelas 
bênçãos e aos Presbíteros e Diáconos que 
tornaram esta reunião tão agradável.  
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA II - Com 
alegria, santidade e descontração foi eleito o Vice 
Presidente para o Exercício 2015/2016, o Pb 
Marcos Alexandre Raeur Demant; e para a 
Secretaria no mesmo período, foi eleito o Dc 
Túlio Ramalho Pontes  e a Mirian Alves dos 
Santos. 
 
OFICIAIS - Com a direção de Deus, temos um 
novo Corpo de Oficiais, a saber: Conselho 
Espiritual – Pbs. Carlos Guedes Vieira de Melo;  
Manoel Arantes Costa;  Marcos Alexandre Raeur 
Demant; Milton Carlos dos Santos Júnior; 
Roberto Vieira da Fonseca Lopes;  - Junta 
Diaconal – Dcs. Cláudio Osiro;  Benedito Renó 
Serpa;  Josué do Amaral Lara Júnior;  Renato 
Abrahão Feres Load; Robson Barbosa do Vale; 
Sullivan Barbosa Scolastrici;  Entendemos que o 
Senhor ‘separou cinco Presbíteros e seis 
Diáconos’ para juntarem-se aos já eleitos e 
desenvolverem o trabalho do Senhor de forma 
direta no exercício da liderança, e todos nós 
outros fomos chamados e separados para o 
apoio a eles no trabalho do Senhor, 
desenvolvendo os nossos dons, debaixo da 
orientação desta liderança. 
 
GRATIDÃO – O Ministério de Casais agradece 
todo o empenho dos irmãos em prestigiarem o 
Encontro de Casais que aconteceu no último 
sábado.  A mensagem de Deus através do Pr. 
Edson Fernandes nos falou sobre a importância 
da comunicação entre os casais e foi de grande 
proveito. 
 

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, Eulina de Paiva, Dc. Geraldo Cunha, Sr. Luiz Monteiro. 

Enfermos: Erinéia, Lúcia, Pb. Daniel Arantes, Dc. Célio Souza, Aurea Costa, Pb. Beloni, Francisco 

Nascimento, Tiago Ramos 

 

CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS - No dia oito de 
novembro será desenvolvido este trabalho de 
evangelismo em massa, onde mais de 600 
pessoas são evangelizadas através de um 
gostoso café que é servido nas dependências de 
nossa Igreja. Para tanto convidamos todos os 
irmãos que dobrem os joelhos em oração e 
venham nos ajudar no serviço e na 
evangelização. Outra forma de envolvimento é 
através da contribuição financeira; um encarte foi 
colocado dentro do Boletim passado.  Você pode 
participar trazendo algum daqueles materiais 
para o nosso café.  
 
ANIVERSÁRIO – “Parabéns para você, nesta 
data querida”♪. Entramos no penúltimo mês do 
ano e já nesta primeira semana temos os 
seguinte irmãos aniversariando:  Dia 01 – Camila 
Costa; Felipe Lourenço; Dia 02 – Roberto A 
Cunha; Dia 03 – Eduardo Scarlato; Bruno 
Almeida;  Dia 05 - Davi Costa; Luís Fernando;    
Dia 07 – Márcia Gabriela; Marcos Vinícius;  Dia 
08 – Priscila Teixeira;   "Louvarei ao Senhor 
durante a minha vida; cantarei louvores ao meu 
Deus, enquanto eu viver". (Sl 146.2) 
 
ESTACIONAMENTO - Somos agradecidos à 
Mesa Administrativa por providenciar um local 
apropriado para estacionarmos os carros. O 
estacionamento fica na R. Cel. José Monteiro, na 
quadra anterior à da Igreja. Mas, precisamos 
observar o horário da retirada dos veículos pois o 
local fecha às 12h30, e às 21h30. Atenção irmãs, 
evitem ir sozinhas buscar o carro. Vá sempre na 
companhia de outros irmãos. 
 
ORAÇÃO - Todas as irmãs estão 
carinhosamente convidadas pela D. Nilza a 
participarem da reunião de oração das mulheres 
desta quarta-feira, dia 05/Nov, que será às 
14h30, na casa da Dª. Edy Costa Mendes, no 
seguinte endereço: Praça Bartolomeu Bueno da 
Silva, 97, Vila Santa Rita. Tel: 3941-2538.  

 


