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“Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.” 

Salmo 90.12 

Horários: Culto: Domingo – 09h30 às 11h00, 17h00 na Imel de Jacareí 

Escola Dominical: 11h00 às 12h00, Reunião de Oração: 4ª Feira – 20h00 

Estudo Bíblico às Terças-feiras 20h00 na Imel de Jacareí.  

 

 

 “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.” Salmo 122.1 

Mais perto do Coração de Deus 

Por que agimos desse modo?  

Leia Levítico 10.1-7 e Reflita  

“Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam 

fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que 

tivessem sido autorizados. Então, saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. 

Morreram perante o Senhor.” (Levítico 10.1-2).  

As coisas que você faz repetidamente podem tornar-se muito rotineiras. Por exemplo, se 

você realiza um ritual várias vezes, mesmo que seja sagrado, pode facilmente esquecer-

se de honrar seu significado pleno. O surpreendente, porém, é constatar que, mesmo 

quando aqueles rituais do Antigo Testamento eram relativamente novos, alguns 

adoradores ainda lutavam para manter fresca na mente a importância de seus atos. 

Nadabe e Abiu foram exemplos característicos. Eles não levaram a sério algo que 

deveria ser santo e pagaram um alto preço por seu erro.  

Pela descrição na abertura de Levítico 10, sabemos que Nadabe e Abiú desconsideraram 

as instruções recebidas. Tal negligência não foi um simples engano, mas um ato de 

desrespeito para com Deus, que fornecera as instruções. A atitude deles parece 

completamente imprópria quando pensamos em quem eram esses irmãos – filhos de 

Arão, sobrinhos de Moisés. Eles presenciaram milagres, andaram em terra seca no meio 

do mar Vermelho e comeram o maná. Eram testemunhas de primeira geração. Seu pai 

se tornara o primeiro sumo sacerdote da nação israelita, e eles, como seus filhos, foram 

aceitos no sacerdócio.  

Êxodo 24.9-10 nos conta que Nadabe e Abiú estavam entre os 74 homens que subiram 

o monte com Moisés e viram verdadeiramente a Deus. No entanto, quando chegou o 

momento de honrar a Deus pela obediência, não julgaram suficientemente importante 

fazer o que Deus queria.  

Você já chegou a ser assim tão negligente? Você ora tanto quanto Deus deseja? Tem 

reservado diariamente um tempo para meditar em sua Palavra? Essas duas disciplinas 

espirituais permanecem tão frescas e vivas quanto deveriam? Se a resposta é não, peça a 

Deus que lhe renove o entusiasmo de passar tempo com ele. Peça que ele remova 

qualquer apatia ou descuido de sua parte. Faça o que for necessário para não agir 

apaticamente. Restabeleça a paixão e o significado de estar na presença de Deus. 

Stormie Omartian 
Boletim de 22 de Fevereiro de 2015 



 

Mural de Oração 
 Eventos/Programação 

Fevereiro 

14/02 – Acampamentos de Carnaval DED e Camping  

15/02 – Culto Missões – Culto Infantil – Responsável irmã Emi Ihara – semana 07 – EBD  

21/02 – Reunião da Junta 

22/02 – Culto Infantil – Responsável irmã Patrícia Abe – semana 08 – EBD 

28/02 – Retorno das atividades de Sábado 

--- A V I S O S --- 

Segundas-feiras às 09h30 – Reunião de Oração com as Senhoras. No dia 23/03 a 
responsável será a irmã Sandra. 

A partir de Março, às quartas-feiras das 19h00 às 20h00 aqui na Igreja, o Pr. Carmo 
ministrará estudos sobre visitação. Todos estão convidados. 

Todas as quartas-feiras às 20h00 – Reunião de Oração 

Culto na Igreja em Jacareí todo domingo às 17h00. Estudo bíblico às terças-feiras, às 
20h00. 

Curso sobre Mentoria Espiritual (discipulado) 

Vamos nos preparar para cuidar da nossa igreja! 

Mentoria Espiritual (Discipulado) com Ricardo Barbosa  

Curso à Distância do Seminário Servo de Cristo  

Serão 10 videoaulas que podem ser assistidas na Igreja (com um grupo) ou em casa.  

Aos domingos teremos uma sala de EBD para conversarmos sobre os assuntos 
tratados na semana.  

http://servodecristo.org.br/produto/mentoria-espiritual/ 

Previsão: início em Março.  

Os interessados devem entrar em contato com Patrícia ou Sandra. 

Roteiro de Leitura da Bíblia em ordem cronológica 

Mês/Dia Livro Marcar Observações / Anotações 

Fevereiro Capítulos Lido Versículo Chave 

22 Núm. 18-20   

23 Núm. 21-24   

24 Núm. 25-27   

25 Núm. 28-30   

26 Núm. 31-33   

27 Núm. 34-36   

28 Deut. 1-3   
 

Precisamos continuar orando pela visão da igreja, para: 

“Alcançar e formar crianças e jovens, alcançar e servir nikkeis 

idosos em suas necessidades, integrar suas famílias na vida cristã 

plena e emancipar as igrejas de, Jacareí, Pinda e Campos do 

Jordão nos próximos cinco anos.” 

Continuemos em oração pelos nossos irmãos que 

passam por um momento de enfermidade ou se 

recuperando e seus familiares. São eles: Casal 

Obara, Sr. Jorge Amaral, Maria Momma, Denny 

Ihara, Sr. Akinobu Kimoto, Pr. Suadi Adwardana, 

Janete Seiji, Keyla Calixto, Sra. Emico Torita, 
Francisca Hanao, Elza Soares, Bruno dos Santos, 

Sra. Vera Ono. 

Continuemos também em oração pela saúde da 

irmã Andreza. Ela já passou por todos os exames 

médicos e agora aguarda os resultados. Oremos 

para que o Nosso Senhor Jesus a cubra de sua 

graça e misericórdia nesse tempo de espera. 

Lembremos também de orar por sua família.  

Oremos pela vida e saúde do irmão Akira 

Katayama, que continua internado no Hospital em 

São Paulo.  

Agradecemos a Deus e a todos os irmãos que 

oraram pelos acampamentos de carnaval. Foi uma 

benção, mesmo com toda a chuva. Lembremos de 

orar pelas vidas que foram alcançadas, restauradas 

e renovadas durante esses dias. Agradecemos a 
todos os jovens que aceitaram o desafio de serem 

monitores e a toda equipe por tornarem esse 

momento possível.  

Lembremos sempre de orar por nossos Pastores e 

suas famílias.  

Oremos pela ida do Pr. Daniel Abe e Pr. Oshima 

até a Igreja na Argentina neste fim de semana. Que 
Deus opere através de suas vidas naquele lugar.  

Lembremos também dos nossos irmãos que 

assumiram a liderança de nossas Igrejas. Pelos 

desafios e necessidades de todos os ministérios. 

Continuemos em oração pela vida dos nossos 

jovens, sua vida com Deus, seus estudos, seus 

estágios, vida profissional, sentimental e também 

pelos jovens que estão no exterior, para que Deus 
seja com eles continuamente.  

Pedimos orações pelo nosso Grupo de 
Equipe de louvor SJC: Mário, Clóvis, 
Rafael, Bruno, Anderson, Ricardo, Marcos 
(Lelo), Mônica, Akira, Marcelo, Layra, Diego, 
Raquel, Karen, Bia, Marquinhos, Yasmin e 
Alice. Equipe de louvor Jacareí: Fabiano, 

Fernanda, Vânia e 
Daniel Ramos. 

"Que o Senhor fique 
contente com a minha 
canção, pois é dele que 
vem a minha alegria!" 
(Salmos 104:34) 

Ministério Adoração 

 

A irmã Célia agradece a Deus e a todos os irmãos 

que a acompanham e à sua família em oração, pois 

hoje ela está empregada na escolinha onde sua filha 

ganhou bolsa integral. Deus seja louvado!  

Continuemos em oração pelos irmãos que ainda 

estão sem emprego, que Deus continue trazendo a 

sua provisão. 

Oremos pelas nossas crianças e adolescentes, para 

que todos cresçam na Graça e no conhecimento do 

Senhor. 

Oremos pelas nossas famílias, e suas necessidades. 

 

Convite 
 

Convidamos os pais e as lideranças dos 

Filhos da Luz, Tênis de Mesa e do CB 

para uma reunião no dia 28 de Fevereiro 

às 15h00 aqui na Igreja com o objetivo de 

definir as atividades para os Sábados 

vindouros. 



 

 


