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MÊS DAS MÃES
NOSSA SANTIDADE EM TODAS AS
ESFERAS DA VIDA
Creio que, como filhos de Deus
salvos por Cristo Jesus, queremos
viver para agradá-lo e cumprir a Sua
vontade. E qual é a vontade de Deus?
“Porque esta é a vontade de Deus, a
vossa santificação” (Hb 4.3). Deus
quer que sejamos pessoas “santas”,
“separadas”, “consagradas” com um
padrão de vida bem diferente das
pessoas ao redor, que não são crentes.
O tema para a nossa igreja durante o
ano 2022 é “Santificação”. Parece lema
bonito, bem espiritual! Mas quando
pensamos no significado da palavra
“santificação” percebemos que é
um tema muito difícil e exigente.
É relativamente fácil mostrar a
aparência de “santidade” na igreja,
mas ser santo em casa, em família,
não é sempre fácil. Chegando em
casa domingo à noite, tiramos a nossa
roupa de domingo, e às vezes também
tiramos o vestiário de santidade. Em
casa nós podemos relaxar. Afinal das
contas todo o mundo nos conhece
bem. Não precisamos fingir: “sabem

que sou pavio curto, sou bagunceiro,
sou egoísta, sou preguiçoso. Posso
ser santo no domingo, mas durante a
semana é demais! Não dá! Tenho que
ser esperto no serviço, na faculdade
ou na escola, e procurar meus
direitos”. Mas santidade não é igual à
roupa que a gente tira e põe quando
convém. Se somos crentes somos
chamados a ser santos o tempo todo
... na igreja, em casa, no serviço... de
fato, em qualquer lugar. Deus exige
em casa a mesma atitude de santidade
que demonstramos na igreja.
O seu lar é diferente do lar do seu
vizinho? Como são os relacionamentos
familiares? Há boa convivência no
seu lar? O padrão divino para o lar
cristão se acha em Ef 5.22-33 e Ef 6.14. Deve existir amor e respeito entre
o casal. Quando ambos mantêm um
forte relacionamento com Cristo,
os problemas podem ser resolvidos
com calma, sem gritaria e brigas.
O casal cristão deve reservar
tempo para ler a Bíblia, orar juntos,
e assim o Senhor vai orientar como
resolver os problemas que surgem
e vencer as dificuldades da vida.

Os
pais
cristãos
têm
a
responsabilidade de criar seus filhos
no caminho do Senhor através do
culto doméstico. Em casa deve haver
uma disciplina firme, mas amorosa,
baseada nos princípios bíblicos. Essa
disciplina deve começar no berço.
A sociedade de hoje não gosta de
disciplina, mas o princípio bíblico
ainda é válido: “O que retém a vara
aborrece a seu filho, mas o que o
ama, cedo, o disciplina" (Pv 13.24).
Os filhos têm a obrigação de
obedecer aos pais enquanto vivem
sob a responsabilidade deles. Mas ao
casar-se ou sair de casa tornando-se
independentes, aquela obrigação
de obedecer não existe mais, mas
devem sempre honrar e respeitar
seus pais. A responsabilidade

de
honrá-los
é
vitalícia.
Pais crentes devem ler a Bíblia e orar
em família. João 17.17 diz “Santifica-os
na verdade, a tua palavra é a verdade”.
O cristão se torna puro e santo por
meio da fé e obediência à Palavra.
“Porque a palavra de Deus é viva, e
eficaz, e mais cortante de que qualquer
espada de dois gumes... e é apta para
discernir os pensamentos e propósitos
do coração” (Hb 4.12). Como o alvo da
igreja para este ano é “Santificação”
então devemos ler e estudar este
Livro Santo que é a Bíblia e viver seus
ensinos cada momento todo dia.
Ann G. Barnett

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)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Renda graças e louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos senhores;
Ore a Deus em favor dos moradores de rua e mendigos;
Peça a direção de Deus para nosso governo;
Ore pela paz e harmonia entre os membros de nossa família;
Interceda junto a Deus pelos nossos idosos: saúde e vida;
Agradeça a Deus pelos visitantes em nossos cultos;
Busque ao Senhor por uma maior santidade em sua vida;
Invista mais de Deus no retorno da centésima ovelha;
Reconheça a graça de Jesus e o amor de Deus e agradeça;
Tribute ao Senhor Jesus toda honra e louvor pela salvação;
Ore a Deus em favor das programações de maio da igreja;
Peça o cuidado de Deus para a Congregação de Pinda;
Interceda a Deus pela Conferência de Missões da região;
Ore em favor das famílias enlutadas;
Peça a direção e proteção de Deus para nossas crianças.

Idosos: Carmem Luna, 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, Osni Cunha,
Luiza Amara e Luiza Custódio.

Notícias

fique bem informado!

ESCOLA DO CORPO – Nossa irmã Dra.
Lara Tolentino nos convida para um trabalho de reeducação e postura corporal que
ela oferece, a fim de nos levar a experimentar quão é boa agradável e perfeita vontade
de Deus para nós. A metodologia da Escola
do Corpo inclui Pilates, reeducação postural,
condicionamento cardiopulmonar, osteopatia, psicanálise, psicossomatia. Todas as
segundas, às 19h, na Igreja Cristã Evangélica
Monte Castelo - Avenida Brasil 660. Mais informações Dra. Lara (12) 9 9167:6820.
DIA DAS MÃES – O segundo domingo
do mês de maio é um dia separado para
comemorarmos o Dia das Mamães. É um
excelente momento para reconhecer a bondade de Deus e o seu cuidado conosco, bem
como para prestar sua homenagem a estas
bravas mulheres que se dedicam a vida inteira na arte de ser mãe. Não deixe esta data
passar em branco.
ELEIÇÃO DOS OFICIAIS – Não se esqueça de orar pela assembleia geral no final
de outubro, para eleger oficiais que, nos próximos quatro anos, comporão os órgãos de
administração da Igreja e, em oração, fazer
suas indicações de nomes para diáconos e
presbíteros. Deixe a consulta aos indicados
por conta do Conselho de Presbíteros.
CONVIDADOS E VISITANTES – O Espírito de Deus tem soprado a nosso favor e
enviado pessoas novas para cultuar conosco
aqui na ICE SJC. Nosso papel é reconhecer
que isso é uma rica bênção, agradecer ao
Senhor, e receber bem todos que o Senhor
nos tem enviado. Faça isso, cumprimente-os
e estenda sobre eles a sua destra de amor.
ENCONTRO DE CASAIS – Com a graça
de Deus tivemos o nosso segundo Encontro de Casais no último sábado (30 de
abril). Foi um tempo edificante e de agradável comunhão. Muito bom ouvir as histórias
destes dois casais: Pr. Barnett e Dª. Ana, Pr.

Daniel e Dª. Sônia, e perceber a presença de
Jesus em suas vidas o tempo todo.
MULHERES EM ORAÇÃO - Nesta quarta-feira (11 de maio), D. Sidneia e D. Vanda
Beloni convidam todas as irmãs para se reunirem para oração na casa da Dona Nilza às
15h - o endereço é: Avenida Cidade Jardim,
2.740 apartamento 54 - Bosque dos Eucaliptos.
JUNTA DIACONAL – Nossos diáconos
estão a pleno vapor no serviço da assistência social e estendem para a igreja um
convite para que todos se envolvam neste
trabalho. Estão precisando neste momento
de assistentes sociais e de irmãos para compor um ministério de assistência a famílias
enlutadas. Por favor, os interessados procurem os diáconos ativos, que lhe darão maiores informações.
VIGÍLIA DE 24H – Pb Samuel está montando um programa onde todas as famílias da Igreja irão se envolver numa vigília
que cobrirá as 24 horas do dia. Isso ocorrerá
dentro da casa de cada família. Onde teremos trinta minutos, sendo assim distribuídos, os primeiros dez minutos em favor da
própria família (filhos, pais, avós, irmãos...),
outros dez minutos pela Igreja, e os últimos
livre. Temos ainda muito tempo livre. Por
favor entre em contato com o Pb Samuel e
ajuste seu horário para entrar neste campo
espiritual. Estes horários estão livres, escolha
um e fale com o Pb Samuel: 11h00, 11h30,
12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h00,
15h30, 16h30, 17h00, 17h30, 18h30, 19h00,
19h30, 02h30, 03h00, 03h30, 04h00, 04h30.
VIGÍLIA GERAL – Informamos que por
motivos logísticos aconteceu uma mudança na direção da vigília do dia 03 de junho – O Ministério de Música junto com a
Maturidade estão na direção dia 03 de junho
e o Ministério de Adolescentes e Pequenos
Grupos com a direção do dia 01 de julho.

Dados Bancários
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

Aniversariantes
08
11
13
14
14

-

LETICIA FRANCO AMARAL
LIS LOPES ALVES
ILDEFONSO BENEDITO DE SOUZA
EDUARDO ALVES DA CUNHA
PRISCILA CRISTINA KARATANASOV BELONI

Reflexão Diária
“Em verdade vos digo que não passará esta
geração sem que tudo isso aconteça. Passará
o céu e a terra, porém, as minhas palavras
não passarão.” (Mt 24.34-35). Segunda
feira – Mt 25.31-46 (o julgamento); Terça
feira – Mt 26.1-16 (plano de trair); Quarta
feira - Mt 26.17-30 (da Páscoa à Ceia);
Quinta feira – Mt 26.31-35 (Pedro); Sexta
feira - Mt 26.36-46 (Getsêmani); Sábado –
Mt 26.47-56 (a prisão); Domingo – Mt 26.5768 (o Sinédrio); “Portanto, vigiai, porque não
sabeis em que dia vem o vosso Senhor...
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a
hora” (Mt 24.42; 25.13).

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

Casamento
09
10
11
13

-

PRISCILA e CHARLESTON ABREU SILVA
GIANNE e RUBENS ALEXANDRE M. MURAMOTO
MARIA LUIZA e RUBENS CUSTODIO
ROSELI REGINA PAULO EDUARDO DO R. VIEIRA

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

Presencial - 19h30 - Reunião de Oração
Salão Social da ICESJC
Online - 19h30 - Reunião de Oração
Google Meet

PRÓXIMO DOMINGO
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
Marcio Stolf Junior

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.

