
As Escrituras mostram que Deus 
age de formas improváveis em favor 
do seu povo. Quando foi resgatar 
Israel do Egito, Deus não usou um 
grande exército, ao invés disso, 
usou um idoso de 80 anos. Quando 
um gigante guerreiro desafiou do 
exército de Israel, Deus não usou 
um grande guerreiro, mas um jovem 
pastor de ovelhas para derrotá-lo. 

Jesus Cristo, o Filho de Deus, não 
nasceu em berço de ouro nos palácios 
da Palestina, mas de forma humilde foi 
colocado em uma manjedoura. Depois, 
ao escolher seus discípulos, não 
escolheu homens de muito destaque na 
sociedade da época. O apóstolo Paulo 
diz que “Deus escolheu as coisas loucas 
do mundo para envergonhar os sábios 
e escolheu as coisas fracas do mundo 
para envergonhar as fortes” (1 Co 1.27). 

Deus demonstra misericórdia 
improvável. A história de Noemi 
reflete exatamente isso. Diante da 
idolatria, sofrimento, dor e perdas 
irreparáveis, a família de Noemi foi 
alcançada de forma surpreendente 
pela misericórdia de Deus. 

O primeiro capítulo do livro de 

Rute começa com a família de Noemi 
deixando Belém em direção a Moabe 
(1.1-5). À primeira vista, essa foi apenas 
uma mudança geográfica, porém, 
o contexto revela que sair da terra 
prometida para morar em Moabe 
significava deixar o Senhor (1.15-16). 
Ironicamente, uma família de Belém 
(que significa casa do pão) decidiu 
buscar pão em Moabe. Isso é idolatria!

Entretanto, os ídolos não têm poder 
para dar aquilo que prometem (Sl 
115.5-8). E a família que foi em busca 
de uma vida melhor, encontrou 
morte e tragédia como resultado 
de sua idolatria. Primeiramente 
morreu Elimeleque (1.3), depois 
morreram os dois filhos, Malom 
e Quiliom (1.5), ficando Noemi 
viúva e desamparada de filhos. 

Contudo, a misericórdia de Deus 
se manifestou quando se lembrou 
de seu povo, concedendo-lhe pão 
(1.6). Noemi, ouvindo que isso 
acontecera, decidiu retornar a 
Belém. O mais surpreendente é que 
uma de suas noras, Rute, decidiu 
acompanhá-la de qualquer forma, 
demonstrando uma conversão 
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genuína ao Deus de Israel (1.16). 
Noemi não sabia, mas Deus usaria 

a vida de Rute, a moabita, para 
promover restauração à sua família. 
Primeiro, com o apoio incondicional 
de Rute no momento mais difícil de 
sua vida. Depois, já no capítulo 2, 
Rute se propõe a ir ao campo para 
colher os restos das espigas que 
caiam no chão (2.1-7). Noemi tem pão 
com fartura por causa de Rute (2.23). 

O mais inusitado ainda é o fato de 
que Boaz, o dono do campo que Rute 
colhia as espigas, se interessou por Rute 
(3.11-13) e agiu como seu resgatador 
(4.1-10), preservando a descendência 
e as terras de Elimeleque (4.9-10). 
Assim, o livro de Rute termina de forma 
completamente oposta ao seu início. 
Boaz se casa com Rute e ela concebe um 

filho, chamado Obede (4.13-16). Este 
foi pai de Jessé, que foi o pai de Davi 
(4.22), o rei segundo o coração de Deus. 

A misericórdia de Deus se manifestou 
de forma improvável na vida de 
Noemi. Contudo, a história do livro de 
Rute aponta para uma misericórdia 
muito mais abrangente. Rute se 
encontra na genealogia de Jesus 
Cristo (Mt 1.5). O ensino é claro: da 
mesma forma que Deus restaurou 
a família de Noemi quando esta 
buscou refúgio nele, Deus enviou 
Jesus Cristo como provisão e resgate 
para todo aquele que confia nele. 

Você já experimentou a misericórdia 
improvável de Deus em Cristo Jesus? 

Pr. Vinícius Ferreira

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. Agradeça a Deus pela recuperação da irmã Beth, esposa do pr. Valdemberg;
4. Ore em favor das famílias enlutadas;
5. Peça o cuidado de Deus para nossos adolescentes e jovens;
6. Ore pelo Ministério de Expansão da nossa igreja; 
7. Busque a Deus pelos desempregados;
8. Apresente ao Senhor os enfermos;
9. Ore pelos governantes e líderes do Brasil;
10. Ore em favor do Pr. Acácio e da nossa congregação de Pindamonhangaba;
11. Rogue ao Senhor que frutifique a boa palavra anunciada nos cultos de domingo;
12. Peça a Deus pela liderança da igreja: pastores, presbíteros e diáconos. 

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. 

“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!

MISSÕES – Responda para você mesmo: 
“ONDE E COMO VOCÊ ESTÁ FAZENDO MIS-

SÕES?” Esta pergunta ficou na minha mente 
estes dias e me levou a profundas reflexões, e 
por elas, algumas tomadas de posições. Se este 
assunto está no coração de Deus, precisa estar 
no meu; se Ele investe, eu tenho que fazer o 
mesmo.  

EBD ESPECIAL – Com a chegada do mês 
de julho teremos o retorno das aulas espe-

ciais da EBD sobre família, extraídas do livro: “Lar, 
Família e Casamento” do Dr. David Merkh. Os 
professores serão: Dc. Fábio/Adriana Reis em 03 
de Jul; Dc. Roberto e Andréa Costa em 10 de Jul; 
Pb. Milton/Clotilde Santos em 17 de Jul; Pb. Do-
mingos/Alair Barbosa em 24 de Jul; Dc .Rubens/
Isabel Muramoto em 31/julho.  

COVID 19/22 – Queridos irmãos, conside-
rando que a ICE SJCampos tem membros 

mais experientes e sábios, percebemos a ne-
cessidade de voltarmos a observar alguns pro-
tocolos da OMS, coisas simples, como sempre 
lavar bem as mãos, evitar cumprimentos mais 
afetuosos com abraços e beijos, o uso de másca-
ras em locais fechados ou pequenos, e fazer uso 
de vacinas que fortaleçam a imunidade pesso-
al. Os números de contágio voltaram a crescer, 
agora com uma nova cepa chamada BA.2 - uma 
sub-variante da Ômicron, cujo contágio é várias 
vezes maior que a anterior. Tomemos cuidados 
por nós e por quem está conosco.

CONGRESSO DA EDITORA – Uma das 
maiores e mais ricas bênçãos para as Esco-

las Bíblicas Dominicais das igrejas de hoje está 
na sua participação nos congressos da Editora 
Cristã Evangélica, acontecerá nos dias 24 e 25 
de junho na Igreja Batista Vila Prudente, ende-
reço: Rua Marechal Malet, 611 - Parque da Vila 
Prudente .

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos que 
nesta quarta-feira (15 de junho), estão con-

firmados nossos encontro para oração: às 15h 
na casa da Dona Vanda  Karatanasov  Beloni, no 

seguinte endereço: Rua Lima  Duarte, 161 -  Bos-
que  dos  Eucaliptos  ;  às 19h30 sob a liderança 
do Pb. Samuel, o tempo de oração será pela in-
ternet; e também no mesmo horário, no templo, 
sob a liderança  do Pr. Daniel e Sônia. 

MINHA IGREJA – Como é bom ter um local 
para chamar de “minha Igreja”, e um povo 

para tratar como “meus irmãos”. Precisamos 
entender que a ICE SJCampos é a nossa igreja, 
e que por isso devemos nos envolver nela com 
oração, com ideias, com participação. Às vezes 
percebo que esta é a nossa igreja apenas no mo-
mento de dar o endereço físico.  Quero concla-
mar a que todos entendamos que esta é a nossa 
Igreja, e que nosso envolvimento deve aconte-
cer com presença, com fidelidade nos dízimos, 
com participação nos PGs, com sugestões que 
vise melhorias...  Por favor ore ao Senhor Jesus 
por esta fidelidade.

MINHA IGREJA II – Somos uma geração 
que às vezes valoriza mais o que não tem ou 

o que não é seu. É o mito da “grama mais verde”, 
aquele sentimento que nos leva a pensar que a 
“galinha do vizinho põe ovos de ouro”. Percebo 
que, com isso, nosso inimigo nos rouba muitas 
bênçãos e nos leva a uma vida de derrotas e la-
mentações. Precisamos valorizar e agradecer o 
que Deus nos deu e onde nos colocou, e que fru-
tifique onde o Senhor nos colocou. Certamente 
Ele será glorificado, e você achará satisfação.

SAÚDE – Solicitamos aos irmãos que façam 
cobertura de oração em favor de alguns que-

ridos: Dª. Nadir, Dª. Zélia Moura, Dª. Iris Serpa, Dª. 
Beth Viana, Felipe Kawashima, Alan Wick, Carlos 
Eduardo e Pastor Antônio Vieira.  Deus os aben-
çoe!

LEITURA DA BÍBLIA – Nos aproximamos da 
metade do ano e esperamos que a sua vida 

devocional esteja em dias. Estamos incentivan-
do todos os crentes a mais um ano de leitura 
completa da Bíblia. Como é enriquecedor a vida 
com Deus através da Sua palavra.



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.

“Se outros participam desse direito sobre 
vós, não o temos nós em maior medida? 
Entretanto, não usamos desse direito, antes, 
suportamos tudo, para não criarmos qualquer 
obstáculo ao evangelho de Cristo.”  (1Co 9.12). 
Segunda feira – 1Co 9.1-11 (a liberdade); 
Terça feira – 1Co 9.12-27 (o direito); Quarta 
feira - 1Co 10.1-13 (a história); Quinta feira 
– 1Co 10.14-22 (a idolatria); Sexta feira - 1Co 
10.23-33 (os limites); Sábado – 1Co 11.1-16 
(o véu em Corinto); Domingo – 1Co 11.17-34 
(Santa Ceia); “Todas as coisas são lícitas, mas 
nem todas convêm; todas são lícitas, mas nem 
todas edificam.” (1Co 10.23).  

ISABELLA DE SOUZA NOGUEIRA 
LUCAS NUNES CUSTODIO 
LUDMILA CREVELIN STOLF 
SAULO SABURITA DE LIMA 
LUIZA AMARA POLYDORO PRADO
TIAGO CAMILLO 
HENRIQUE DE OLIVEIRA QUILICI 
MARCOS RUBENS CUSTODIO 
ANDREA FERREIRA DE CARVALHO COSTA
JOELMIR GUEDES DE MELO 

ANDREA BRITO e JUCELINO BIJEGA
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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
Presencial - 19h30 - Reunião de Oração
Salão Social da ICESJC
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 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


