
“Tenho desejado ansiosamente 
comer convosco esta Páscoa, antes 

do meu sofrimento” (Lc 22.14)

Leia Lucas 22.7-23 – A 
preocupação de Deus em associar 
a comunhão à refeição é grande. 
Muito do que somos como 
cristãos é revelado na forma como 
encaramos a manutenção da vida. 
Logo, no Jardim do Éden, a escolha 
das refeições foi fundamental, 
determinante e decisiva.

A pedagogia divina aplicada ao 
povo de Israel no deserto, por 
meio das porções diárias de pão 
(maná), durante quarenta anos, 
ainda hoje nos edifica. Vamos 
recordar: de domingo a quinta: 
uma porção; na sexta-feira: porção 
dobrada; no sábado: porção 
zero. Lembremos que Deus 
não permitia que “o refeitório” 
sofresse qualquer alteração em 
sua rotina. A mesma lição, mais 
tarde, foi replicada na semana de 
anos do povo na Terra Prometida: 
do ano 1 ao 5: plantio/colheita 
regulares; no ano 6: promessa 
de colheita dobrada para que 
no ano 7 não houvesse plantio/

colheita. Assim as semanas de 
anos deveriam se suceder até o 
ano 48 quando a promessa de 
colheita triplicada seria cumprida 
a fim de que nos anos 49 e 50 
não houvesse plantio/colheita.

Não é à toa que um dos temas 
escolhidos por Jesus para compor 
uma Oração Modelo foi  “o pão 
de cada dia”. É digno de nota o 
fato de que muitos de nós, em 
vez de orar “Dá-nos hoje o pão 
para este dia” (NVT), cravamos, a 
meu juízo, indevidamente “Que 
este pão jamais falte nesta mesa”. 
Esta troca não cristã na oração 
modelo é apócrifa. Concorda?

É, de fato, importante notar que 
a última noite de Jesus com seus 
amigos/discípulos mais próximos, 
antes de sua morte, foi reservada 
intencionalmente por Jesus para 
uma refeição. A instrução é clara 
(Lc 22 NVT): “preparem a refeição 
para que comamos juntos” (v.8); 
“onde fica o aposento no qual 
comerei a refeição com meus 
discípulos?” (v.11); “preparem ali 
a refeição” (v.12); “estava ansioso 
para comer a refeição com vocês” 
(v.15)... e aí vai até o inesquecível 
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“façam isto (comam juntos) 
em memória de mim” (v.19).

Portanto, é isso mesmo: o 
cristão deve conhecer a Cristo 
no partir do pão. Lembram-se 
dos dois discípulos no caminho 
para Emaús? A revelação final a 
respeito de Jesus, vivo novamente 
e para sempre, foi dada “no partir 
do pão”. A experiência diária de 
reconhecer Jesus no sustento 
é absolutamente vital à alma, 
assim como o pão ao corpo. Não 
é à toa que o Salmo 127 afirma: 
“É inútil trabalhar tanto, desde a 
madrugada até tarde da noite, 
e se preocupar em conseguir o 
alimento, pois Deus cuida de seus 
amados enquanto dormem.” 
(NVT). A cada refeição devemos 
ver nosso Pastor presente: nos 

pastos verdejantes, nas águas 
tranquilas e na mesa posta (Salmo 
23). Davi sabia reconhecer o 
Senhor em seu sustento diário. 

 Jesus deve ser lembrado sempre, 
em todas as ações da vida – “em 
tudo que fizermos” (Colossentes 
3.17) – mas, nas refeições isso deve 
ser cultivado de modo especial, 
sagrado! Não é sem motivo que 
Jesus instituiu a sua Santa Ceia 
como memorial da sua morte e 
ressurreição, como também o 
anúncio de seu retorno glorioso, 
quanto faremos refeições juntos 
pelos séculos dos séculos. Amém!

Pr . Daniel da Silva – ICE Paulistana

Motivos de Oração

1. Agradeça a Deus pela sua infinita graça e amor;
2. Agradeça a Deus pela nossa denominação e todas as igrejas da ICEB;
3. Ore em favor das famílias enlutadas;
4. Peça o cuidado de Deus para nossos adolescentes e jovens;
5. Ore pelo Ministério de Expansão da nossa igreja; 
6. Busque a Deus pelos desempregados;
7. Apresente ao Senhor os enfermos;
8. Ore pelos governantes e líderes do Brasil;
9. Ore em favor do Pr. Acácio e nossa congregação de Pindamonhangaba;
10. Rogai ao Senhor que frutifique a boa palavra anunciada no café dos comerciários.

Idosos: Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, Maria Dilma, Dª.  
Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma Bueno, Maria 
Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Eduardo Oliveira, Luiza Amara, 
Anderson e Luiza Custódio.

“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) 



Notícias fique bem informado!

O PODER CURATIVO DO CULTO – O culto 
não é para curar, e sim para adorar a Deus, 

mas ele tem um efeito curativo. “Por que vou 
às celebrações de culto ao Senhor? Ir ao culto 
traz alegria ao espírito, como diz as escrituras - 
"Alegrei-me quando me disseram: Vamos à CASA 
do Senhor" (Salmo 122.1). Os louvores, salmos, 
hinos e canções falam do amor de Deus por nós, 
da grandeza da Esperança Viva, da restauração 
da alma. E me fazem agradecer ao Eterno por 
sua bondade, misericórdia e favor. A graça 
abençoadora do serviço de culto prestado é 
poder curativo ao espírito descompensado 
- "Falando entre vós com salmos, entoando e 
louvando de coração ao Senhor com hinos e 
cânticos espirituais, dando sempre graças por 
tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros 
no temor de Cristo" (Ef 5.19-21). No culto, eu 
ouço a leitura pública do Evangelho da Graça, 
a mensagem desafiadora do poder divino. 
Com certeza, adoração, oração, testemunhos, 
ofertas e a gratidão me fazem sentir o poder 
divino. No culto, gestos, abraços, aperto de 
mãos são comportamentos abençoadores 
e renovadores para minha semana. Além do 
mais, posso voltar para casa com a mensagem 
no coração, a comunhão com os irmãos para 
manutenção da vida comum, e posso também 
receber a bênção apostólica como sinal das 
promessas de Deus. Por isso, irmãos - "Não 
deixemos de congregar-nos, como é costume de 
alguns; antes, façamos admoestações e tanto 
mais quanto vedes que o Dia se aproxima" (Hb 
10. 25) Amém! Jesus é o Único Rei Fiel.  Pr. 
Expedito B Filho – ICE Dunas – Fortaleza (CE).”

FINAL DE SEMANA ESPECIAL – Sem 
dúvida este último final de semana (05 a 

07 de novembro), foi o mais movimentado 
em termos de evangelismo de nossa igreja. Na 
sexta feira começou o “Bazar Missionário” que 
se estendeu até sábado, no final da tarde; no 
sábado cedo o “Café dos Comerciários”; à noite 
trabalho dos adolescentes visando evangelizar 
os colegas de escola, no Peniel. Oremos 
para que estes trabalhos produzam frutos. 

CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Foi lindo 
ver o movimento de toda a igreja para 

evangelizar os comerciários. Mais de trezentas 
pessoas foram alcançadas com a palavra direta 
de Deus falando sobre Jesus e a Salvação que 
Ele traz. Adolescentes, jovens, adultos e idosos 
juntaram suas forças e dons para que a Palavra 
chegasse aos corações de quem ainda não 
conhecia Jesus. Quatro irmãos se revezaram na 
exposição da Palavra: Pr. Espedito, Pr. Vinícius, 
Pr. Valdemberg e Pb. Jonas, e um imenso 
número de outros irmãos fizeram de tudo para 
que a “semente” chegasse a um “solo fértil”. 

CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS II – Nossa 
profunda gratidão a todos os envolvidos 

para que o Café dos Comerciários acontecesse: 
quem enviou bolos, quem fez os convites, 
quem passou o tempo inteiro em oração, os 
que recepcionaram, quem preparou os kits, 
quem limpou os bancos do templo, quem 
cronometrou as pregações, quem fez o café, 
os quatro pregadores que fizeram catorze 
preleções em duas horas, e ao Pb. Domingos 
que coordenou todas as ações. Todos 
receberão a recompensa do Senhor e ouvirão 
dele: “...Muito bem, servo bom e fiel...” (Mt 25.23).

CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS III – O trabalho 
toma agora outra frente de batalha. 

Convidamos todos a se envolver. Entregue o 
seu nome para o Pr. Vinícius que lhe passará 
uma pequena lista de pessoas que agora 
aguardam um segundo contato, mais direto, 
mais objetivo. Não se preocupe com o que vai 
dizer – leia Lc 12.12 – Procure o Pr. Vinícius e dê 
continuidade à obra começada: simples assim!

FÉRIAS PASTORAIS – O Pr. Valdemberg 
e Dª. Beth entraram num período 

de férias que começou no dia nove de 
novembro e vai até o dia vinte e nove do 
mesmo mês. Oremos por este tempo, para 
que Deus os proteja e restaure as forças. 
Todos os trabalhos seguem normalmente; 
todos os dias teremos “conselheiros de 
plantão”. Basta ligar para a secretaria. 



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.

“Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, 
mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas 
para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no 
primeiro dia da semana, ao despontar do 
sol, foram ao túmulo.” (Mc 16.1-2). Segunda 
feira – Mc 15.42-37 (sepultamento); Terça 
feira – Mc 16.1-8 (ressurreição); Quarta 
feira - Mc 16.9-12 (primeira aparição); 
Quinta feira – Mc 16.14-18 (a comissão); 
Sexta feira – Mc 16.19-20 (ascensão); 
Sábado – Jo 1.1-14 (encarnação do Verbo); 
Domingo – Jo 1.15-31 (João Batista); “...Ele 
ressuscitou, não está mais aqui; vede o lugar 
onde o tinham posto.”  (Mc 16.6)

ALBERTINA HALTER DOS SANTOS
PAOLA MARIAH TOSELLI C. DA SILVA
JOSE EDILIO DE OLIVEIRA XAVIER
LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 
MARLENE AUGUSTA PINHEIRO GONÇALVES 
ADRIANA MOK GAIA LEME LOPES 
CARLOS ROBERTO MOURA
ELIEGE APARECIDA SANTANA DE SOUSA 
LARISSA MENDOZA DEMANT
ABRAAO FILIPE GALDINO DA SILVA

JESSYKA CRYSTYANE e DANIEL VILANOVA SHOJI
DAMARIS ADELINA e ANTONIETO GRANJEIRO 
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

Dc. Alexandre C. Moraes
Fabrício Faria
Matheus Salvino Amorim
Matheus Uzan da Cunha
Cleuides Alves S. Moraes
Pb. Marcos Alexandre R. Demant

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
18h15 - Culto

Quarta-feira
08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2

PIX: 45.693.165/0001-24

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

PIX:  MissoesICESJC

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6

 Enviar comprovantes para:
tesouraria@icesjc.com.br
CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO E

Dc. Edison Theodoro Quadra
Dc. Eduardo Alves da Cunha
Dc. Daniel Braga Shoji
Ariel E. N. Andrade
Kellen Cristine S. G. Andrade
Pb. Josué Amaral Lara Júnior


