
“Eu plantei, Apolo regou; mas o 
crescimento veio de Deus” (1 Co 

3.6)

A linguagem metafórica de 
1Co 3.6 nos ensina que somos 
agricultores, a plantação é a igreja, 
e Deus é Deus, aquele que faz a 
igreja crescer. Maravilhoso, não? 
O processo parece ser natural, 
mas envolve muito trabalho. 
Para que uma igreja exista, três 
atividades devem acontecer. 

A primeira delas é atividade do 
‘plantador’, aquele que semeia 
a boa palavra. Em Atos 18.1-11 
temos o relato de que o apóstolo 
Paulo permaneceu um ano e seis 
meses ensinando as Escrituras 
em Corinto (v.11). Além disso, 
vemos que Deus usou outras 
pessoas para auxiliá-lo (v.2,3,5). 

Essa atividade do plantador 
consiste em anunciar o evangelho 
aos não crentes. “Eu, irmãos, quando 
fui ter convosco, anunciando-vos 
o testemunho de Deus, não o fiz 
com ostentação de linguagem 
ou sabedoria. Porque decidi nada 
saber entre vós, senão Jesus Cristo 
e este crucificado” (1 Co 2.1-2). 

A segunda atividade é a do 
‘regador’, isto é, aquele que 
rega a boa semente para que se 
desenvolva e cresça. Paulo diz que 
Apolo foi quem regou a semente 
plantada em Corinto (3.6 - Veja 
também At 18.24-19.1). Podemos 
dizer que o próprio Paulo também 
estava “aguando” a plantação 
de Corinto quando enviou a 
carta que hoje temos em mãos. 

Por fim, a terceira atividade para 
que uma igreja exista é a ação 
soberana de Deus. Essa afinal é a 
atividade determinante! Somente 
Ele dá o crescimento. Somente o 
Senhor pode produzir salvação. 
Somente Deus pode dar vida 
àqueles que estão mortos em 
seus delitos e pecados (Ef 2.1). Isso 
pode ser visto no encorajamento 
que Paulo recebeu do Senhor, que 
disse: “Não temas, pelo contrário, 
fala e não te cales; porquanto eu 
estou contigo, e ninguém ousará 
fazer-te mal, pois tenho muito 
povo nesta cidade” (At 18.10). 

A plantação de uma igreja 
envolve muito trabalho; 
trabalho este que é realizado por 
plantadores e regadores sob a 
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mão poderosa de Deus dando 
crescimento. Paulo resume isso 
quando diz: “Porque de Deus somos 
cooperadores; lavoura de Deus, 
edifício de Deus sois vós” (1 Co 3.9). 

A verdade é que Deus não 
precisa da nossa ajuda para nada. 
Jesus respondeu aos fariseus na 
ocasião de sua entrada triunfal 
em Jerusalém que, se os seus 
discípulos se calassem, até as 
pedras clamariam (Lc 19.40). 
Portanto, ser cooperador de Deus é 
um privilégio e Ele decidiu nos usar 
para a plantação de igrejas locais.

Por isso, plantar igrejas está em 
nosso DNA. Nos últimos 105 anos, 
nossa igreja plantou muitas igrejas 
em nossa região e atualmente 
temos igrejas em processo de 
plantação em Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, Atibaia, 
Bragança Paulista, Tupã e 
Quatá. Além disso, o Ministério 
de Expansão em parceria com 
Missão Cristã Evangélica irá 
contribuir na plantação de 
uma igreja entre Povos Não 
Alcançados (PNA) na Índia. 

Tudo isso te anima? Envolva-
se com os nossos projetos de 
plantação. Ore, conheça-os, 
oferte tempo e recursos. Sigamos 
em frente, plantando igrejas 
no Brasil e no mundo até o dia 
da grande colheita (Mt 13.30). 

Pr. Vinícius Ferreira

Motivos de Oração

1. Renda graças ao Deus Pai pela nossa salvação; 
2. Exalte a Deus Pai pela pessoa e obra de Jesus Cristo; 
3. Agradeça a Deus pela presença contínua do Espírito Santo;  
4. Agradeça ao Senhor pelas chuvas;
5. Busque a Deus por avivamento na igreja brasileira;
6. Ore pela nossa congregação em Tupã;  
7. Peça ao Senhor pela Conferência Missionária da nossa igreja;
8. Peça misericórdia de Deus pelas pessoas com depressão;
9. Interceda pela comunhão das famílias da nossa igreja; 
10. Ore a Deus em favor das famílias enlutadas;
11. Peça ao Senhor pelos irmãos desempregados;
12. Ore a Deus em favor do prefeito e vereadores de nossa cidade.

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!

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA – No 
próximo final de semana, 27 e 28 

de Novembro, acontecerá a nossa 44ª 
conferência missionária. A programação 
no sábado começará às 18h e continuará 
no domingo tanto nos cultos como 
na EBD. Teremos workshops, sala 
de oração, além da participação 
da missão OM. Além disso, estará 
conosco o Rev. Vassílios Constantinidis 
que fará a exposição das Escrituras 
no encerramento da conferência. 

COMPROMISSÃO MISSIONÁRIO 
– Já está disponível o compromisso 

missionário para 2022. A ideia, como 
acontece todos os anos, é que os irmãos 
preencham o formulário com o valor 
que se comprometem a participar de 
missões em 2022. Estejam em oração por 
isso. Os formulários serão recolhidos no 
dia 28, durante a conferência missionária. 

ORAÇÃO PELOS POVOS NÃO 
ALCANÇADOS – Durante o mês de 

Novembro, o Ministério de Expansão 
tem divulgado pedidos de oração 
por Povos Não alcançados (PNA). 
Esteja atento e não deixe de orar. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Às quartas-
feiras nossa igreja tem duas reuniões 

de oração: uma presencial, às 19h30 no 
ECC (R.Santo Agostinho, n.23), e outra 
Online, no mesmo horário, pelo Google 
Meet (o link sempre é disponibilizado 
pelo Whatsapp oficial da igreja). 

WHATSAPP OFICIAL ICESJC – Para 
facilitar o acesso às informações 

e avisos gerais, nossa igreja tem um 
grupo oficial no WhasApp. Caso 
você ainda não faça parte, entre em 
contato com a secretaria da igreja 
e fique atento a todas as atividades 
e programações divulgadas ali.   

DEVOCIONÁRIO 2022 – Estão 
disponíveis os devocionários para 

2022. “Mais doce do que o mel” é um 
material feito com pequenas meditações 
diárias da Palavra de Deus, sendo 
um ótimo recurso para evangelismo 
e edificação pessoal. Para adquirir, 
entre em contato com a secretaria da 
igreja. O valor é de R$ 8 por unidade.   

EBD ESPECIAL – O Pr. David Merkh 
estará em nossa igreja no dia 19 de 

dezembro para fazer o lançamento 
das aulas especiais da EBD, com o 
título: LAR, FAMÍLIA & CASAMENTO. 
Naquele dia o autor do livro trará alguns 
exemplares para vender ao preço de R$ 
90,00 (Noventa reais), além de outras 
obras disponíveis do autor, a um preço 
com desconto de trinta por cento. 

BOLETIM AUDIOVISUAL –  O 
ministério de comunicação está 

precisando de voluntários para 
compor a equipe de gravação do 
boletim audiovisual. Se você deseja 
participar desse ministério, entre em 
contato com a secretaria da igreja.  

TEATRO ARCA DE NÓE – Ocorreu 
no sábado, 20 de novembro, às 19h, a 

reapresentação do teatro “Arca de Noé. O 
objetivo foi a evangelização de crianças 
e famílias do Peniel, Jardim Diamante 
e da comunidade Rio Cumprido. 

PROMICEB – Alguns irmãos de nossa 
igreja se dispuseram a participar da 

viagem missionária  do Promiceb aos 
índios Kaiapó em janeiro de 2022. Quem 
quiser ajudar a patrocinar as inscrições 
ou doar milhas para o transporte será de 
grande ajuda para estes irmãos. É só avisar 
à secretária da igreja que o Ministério 
de Expansão entrará em contato. 



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.

“Em verdade, em verdade vos digo 
que, se alguém não nascer de novo, 
não pode ver o reino o reino de Deus” 
(Jo 3.3). Segunda feira – Jo 1.32-51; 
Terça feira – Jo 2.1-12; Quarta feira 
–Jo 2.13-25; Quinta feira – Jo 3.1-15; 
Sexta feira – Jo 3.16-36; Sábado – Jo 
4.1-30; Domingo – Jo 4.31-54

CARLOS ASSIS DE PAULA
DEBORA DOUSSEAU GUEDES DE MELO
DOMINGOS SAVIO BARBOSA
GABRIEL DA CUNHA OLOPES  
DANIELA CRISTINA DE A. G. KAWASHIMA 
LUIS CARLOS DOS SANTOS
IVONE CORREA LINS
ISABEL CRISTINA DIAS DA COSTA

CLEUIDES e ALEXANDRE CORRÊA DE MORAES
DANIELA e JOELMIR GUEDES DE MELO
SONIA CRISTINA e ANTONIO MARCOS DO NASCI-
MENTO
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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

Quarta-feira
Presencial - 19h30 - Reunião de Oração
Rua Santo Agostinho, 23 - Vila Adyana
Online - 19h30 - Reunião de Oração
Google Meet 

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 A

Dc. Renato Abrahão F. Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Alair Jager Barbosa
Pb. Domingos S. Barbosa
Dominique Jager Barbosa
Miriam Alves dos Santos


