
“Amo o Senhor, porque ele ouve a minha 
voz e as minhas súplicas.  Porque inclinou 
para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei 

enquanto eu viver”.  Sl 126.1-2

Você já deu um mergulho? 
Alguma vez em sua vida mergulhou, 
profundamente, numa água 
refrescante? Lembra-se da sensação?

2020 foi um ano muito difícil para as 
famílias no mundo inteiro. Para nossa, em 
particular, foi desafi ador. No fi nal de 2019 
o Ribeiro, meu marido, havia passado por 
uma cirurgia muito delicada. E então, em 
fevereiro de 2020, fomos surpreendidos 
com o meu diagnóstico de câncer de mama 
bilateral com metástase na axila direita. Eu 
lembro de ter me sentido a última pessoa 
da fi la. Você já se sentiu assim? Minha 
doença estava em estágio avançado, 
eu faria quimioterapia, radioterapia e 
a mastectomia. Confesso que eu tinha 
um único pensamento: “Eu vou morrer”.

Enquanto aguardava o início do meu 
tratamento, passei a fi car muito tempo 
isolada no meu quarto e nele eu chorava 
e orava, continuamente. Minhas orações 
pareciam um disco riscado. Eu pedia a Deus 
que não me levasse e, desesperadamente, 

explicava que tinha duas fi lhas pequenas, 
que queria vê-las crescer. Dizia que 
eu queria assistir ao casamento delas, 
gostaria de conhecer meus futuros netos 
e fi cava, dia após dia, dizendo para Deus 
o que Ele deveria fazer com a minha 
vida. Na verdade, minha oração baseada 
apenas na minha vontade, não cessava o 
meu choro e tampouco o medo do futuro. 

Naquela época minha irmã Silvana ia em 
casa todos os dias e com muita paciência 
escutava meu lamento. Uma tristeza que 
me consumia e que parecia não ter fi m. 
Até que um dia a Silvana, com sua voz 
doce e com a sabedoria que vem do alto, 
olhou-me nos olhos e disse: “Flor (ela me 
chama assim), você precisa ENTREGAR 
sua doença, medos e seu futuro a Ele. 
Entrega TUDO e descansa no Senhor”. 
Eu ouvia o que ela dizia, mas eu tinha 
medo dessa entrega. E se a vontade 
d’Ele fosse diferente da minha? Naquela 
noite ainda chorei muito e continuei 
com aquela oração de disco riscado.

Mas na manhã seguinte, cansada de 
tanta opressão, dobrei meus joelhos e 
fi z a oração mais difícil da minha vida. 
Eu clamei ao Senhor: “Jesus, neste exato 
momento, eu te entrego a minha saúde, 

Ano XLIII
15 de maio de 2022
Nº 2.239

BOLETIM DOMINICAL

MÊS DAS MÃES



minha vida, minha família e meus medos. 
Estou cansada de sofrer. Jesus, eu entrego 
tudo. Eu aceito aquilo que o Senhor decidir 
sobre o meu futuro. Cumpra-se em mim a 
tua vontade. Em nome de Jesus, Amém”.  

Meus irmãos, eu mergulhei na Fonte 
de Água Viva. Que alívio! (Mt 11.28-20).  
Imediatamente após a minha oração eu 
senti uma paz tão grande! (Fp 4.7). Não 
havia mais sofrimento, independente 
do futuro. Todo o medo deu lugar à 
esperança e gratidão por eu ser d´Ele e 
pela certeza de que Ele estava comigo. 
(Is 41.10).  Eu me levantei e, com firmeza 
no coração, falei para minha família que 
a partir daquele dia não haveria mais 
tristeza naquela casa e que independente 
do futuro, nós iríamos confiar na vontade 
d´Ele que é boa, perfeita e agradável 
(Rm 12.2). Enfrentei meu tratamento 

com o coração grato por cada vitória 
alcançada. Não foi fácil, mas Deus, 
maravilhoso, cuidou de cada detalhe. 

Eu creio que a escolha de entregar 
e confiar em Deus naquele momento 
tão difícil renovou a fé da nossa família 
em Jesus Cristo. A partir de então 
percebo nossa família crescendo 
em santidade, com a graça de Deus.  

Semana passada, enquanto 
almoçávamos, minha filha Isabela falou: 
“mamãe, eu sinto que nossa família se 
aproximou bem mais de Deus, após a sua 
doença”. A fala dela transportou-me para 
2020 quando, cansada e abatida, dobrei 
meus joelhos e mergulhei em Jesus.

E você o que está 
esperando para mergulhar?

Cláudia Ribeiro

Motivos de Oração

1. Ore ao Senhor pela apresentação do Grupo EMME em Guará;
2. Disponha o seu coração a ser fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas;
3. Dê graças ao Senhor por sua infinita misericórdia; 
4. Ore a Deus pela harmonia e a paz entre as famílias da igreja; 
5. Ore a Deus em favor das eleições no Brasil em outubro; 
6. Peça a proteção do bondoso Deus para as crianças nas escolas; 
7. Clame o amor e graça de Deus para os moradores de rua; 
8. Agradeça a presença constante de visitantes em nossos cultos; 
9. Ore por clareza da Palavra de Deus ao nosso coração e mente; 
10. Interceda junto a Deus pelos corais da igreja;
11. Peça ao Senhor pela nossa congregação em Bragança; 
12. Renda louvores e dê graças a Deus pela salvação; 
13. Ore ao nosso Deus em favor dos desempregados; 
14. Agradeça a Deus a diminuição de casos de Covid; 
15. Peça a ação do Espírito transformando vidas pela Palavra.

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!

IGREJA É COMUNHÃO – Como é bom e 
importante ser bem recebido em qualquer 

lugar que vamos, principalmente em igreja. 
Assim sendo, rogo aos irmãos que recebam 
bem nossos visitantes e convidados. Eles estão 
vindo em “nome do Senhor” para adorar ao Se-
nhor em nosso meio. Recebamos bem aqueles 
que o Senhor nos tem enviado. Saia do seu 
lugar, vá até eles e os cumprimente. Seja edu-
cado e cortês.

GRUPO EMME – Receberemos nos dias 16 
e 17 de agosto o GRUPO EMME (PV Curiti-

ba-PR). Este grupo já esteve conosco em duas 
ocasiões distintas para cultos de evangelismo, 
através de artes cênicas, que foram apresenta-
das no Recanto Peniel.  Um lindo teatro sobre 
a vida de Jesus Cristo. Vale muito a pena orar e 
divulgar este trabalho. Para tanto precisaremos 
que famílias se apresentem para recebê-los em 
suas casas. São trinta irmãos que ficam em nos-
sas casas e deixam um ótimo perfume.

QUADRILHA DO PIX – Percebendo que vá-
rios de nossos irmãos já foram enganados 

na quadrilha do PIX, queremos dar algumas 
dicas que podem nos ajudar a não cair e perder 
dinheiro para esses bandidos: 1. NUNCA use a 
nomenclatura “mãe, pai, amor, filho, amigo...” 
para parentes no seu celular; coloque apenas 
o nome, somente o nome da pessoa. 2. NUN-
CA deseje ser amoroso ou muito prestativo em 
“emprestar” dinheiro para os “parentes”. 3. SEM-
PRE se certifique por uma ligação de outro ce-
lular de que é a pessoa mesmo. 4. NUNCA peça 
dinheiro por WhatsApp. 5. NUNCA empreste 
dinheiro por WhatsApp. Quando se tratar de 
dinheiro, faça a opção por emprestar pessoal-
mente.

DIA DA FAMÍLIA – Agende a manhã do dia 
29 de maio para um Café Com Comunhão 

envolvendo todas as famílias da igreja.  Será 
às 8h no Recanto Peniel (Rua Jordão Monteiro 
Ferreira, 773, - Jd Topázio). Naquele dia não te-
remos EBD.  Será um agradável momento com 
café e em seguida o culto ao Senhor. 

DÍZIMOS E OFERTAS - “... e bendito seja o 
Deus Altíssimo, que entregou os teus ad-

versários nas tuas mãos. E de tudo lhe deus 
Abraão dízimo.” (Gn 14.20). “A doutrina bíblica 
do dízimo – décima parte do nosso ganho 
para a Casa do Senhor – tem sido uma pedra 
no sapato de muitos crentes. Aceita-se com re-
lativa facilidade doutrinas tais como redenção, 
santificação, segurança; mas, quando chega ao 
dízimo, dificuldades e desculpas são levanta-
das à prática dessa doutrina. Por que será que 
é assim? A Bíblia é clara no assunto, o problema 
está em nós. Não temos dúvida alguma de que 
o problema reside em nós mesmos porque o 
dízimo é bíblico, é santo.” (Pr João Arantes Cos-
ta). Para sua contribuição indicamos a seguir a 
conta da Igreja: Conta no Banco do Brasil – Ag 
3443-6 - C/C 19.600-2 – PIX 45.693.165/0001-24 
(CNPJ). Por favor, ao fazer sua transferência, nos 
informe (3921.3971 para a destinação de dízi-
mos e ofertas para missões. 

NOVA DE GRANDE ALEGRIA - Graças a 
Deus, no dia seis de maio chegou o Elias, 

filho do Pr. Vinícius e da Débora.  Rogamos que 
ele seja abençoado, que seu crescimento seja 
protegido pelo nosso Senhor, e que ele traga 
muitas alegrias aos seus pais e avós, bem como 
para toda a Igreja de Jesus.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Nossas irmãs Van-
da e Sidneia convidam todas as irmãs para 

a reunião de oração desta quarta-feira, 18 de 
maio, que acontecerá na casa da Dona Zélia 
Moura, o endereço é: Rua Carvalho  de  Araújo, 
376 - Vila  Maria, às 15h. 

ENCONTRO DE CASAIS – A liderança do 
Ministério de Casais agradece a todos que 

prestigiaram o segundo encontro de casais, e 
convida para o encontro do “Dia dos Namo-
rados” que acontecerá aqui no salão social da 
Igreja, no dia 11 de junho.  Será necessário fazer 
sua inscrição pois temos número limitados de 
vagas. Para tanto, procure o Pb. Carlos Guedes 
e Rose. 



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.

“Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom 
e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te 
colocarei; entra no gozo do teu senhor.”  (Mt 
25.21). Segunda feira – Mt 26.69-75 (o 
não); Terça feira – Mt 27.1-10 (o Judas); 
Quarta feira - Mt 27.11-26 (com Pilatos); 
Quinta feira – Mt 27.27-32 (os soldados); 
Sexta feira - Mt 27.33-44 (a Cruz); Sábado 
– Mt 27.45-56 (a morte); Domingo – Mt 
27.57-66 (o sepultamento); “Então, dirá o 
Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde 
benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino 
que vos está preparado desde a fundação do 
mundo.” (Mt 25.34).

MARIANA DOUSSEAU GUEDES DE MELO 
ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO
EDIENE NOBREGA DOS SANTOS 
ALLAN COSTA WIIK 
DANIEL NUNES ANDRADE 
DAYSE FERREIRA DE SOUZA 
ERICO VINICIUS CAMPOS MOREIRA DA SILVA
RUBENS CUSTODIO 
BIANCA YUKIMI OGAVA 
ELISABETH MORENO GOMES BRUSCHI
LIDIA BERBERT DE OLIVEIRA  
ISA ALEXANDRE FOGAÇA DE SOUZA
JOSILEI RODRIGUES OLIVEIRA FREGONI

EDIENE e EMERSON DOUGLAS DOS SANTOS
HERMÍNIA e PAULO CARDOSO DOS SANTOS
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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
Marcio Stolf Junior

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 A

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


