
“O Senhor guardará a tua saída e a tua 
entrada, desde agora e para sempre.”  Sl 

121.8

A igreja de Jesus Cristo, em todos 
os cantos do mundo, e ao longo 
de toda sua história, tem usado de 
viagens missionárias para divulgar 
o evangelho da salvação e fazer 
discípulos em outros lugares. Nossa 
igreja local não é exceção, como 
demonstram alguns exemplos: (1) a 
ICE SJC foi fundada por missionários 
estrangeiros, em um trabalho pioneiro 
em São José dos Campos; (2) igrejas 
em outras cidades foram iniciadas 
por membros nossos, para a glória 
de Deus; (3) nossa igreja tem enviado 
equipes para trabalhos missionários 
de curta duração em outras regiões; 
(4) apoiamos missionários cujos 
ministérios envolvem viagens 
frequentes, como Asas de Socorro 
e Operação Mobilização (OM).

Em Atos 13.1-12, podemos 
aprender alguns princípios e dicas 
aplicáveis a viagens missionárias, 
com foco em pregação da 
Palavra e prática de boas obras.

1) A preparação da viagem 

deve ser submissa à vontade de Deus: 
- A igreja de Antioquia tinha 

pessoas dedicadas a praticar 
disciplinas espirituais como jejum 
e oração (versículos 1-2). Sejamos 
assim, buscando intimidade 
com Deus e sabedoria do alto.

- O Espírito Santo orientou os líderes 
da igreja na constituição da equipe (v.2). 

- As pessoas envolvidas na 
viagem são, normalmente, as 
que já estão engajadas na oração 
e no serviço da igreja (v.2a).

- A igreja é quem despede os 
viajantes em nome de Jesus, sendo, 
portanto, corresponsável por eles (v.3).

2) O cumprimento da missão 
deve seguir a condução de Deus:

- Os participantes de uma 
viagem devem buscar e seguir a 
orientação do Espírito Santo (v.4).

- A pregação do evangelho é essencial. 
É o objetivo central da missão. Não 
menosprezemos o poder da Palavra 
do Senhor em cativar as pessoas de 
qualquer classe social ou econômica. 
Sérgio Paulo, mesmo com todo seu 
poder e inteligência, "diligenciava 
para ouvir a palavra de Deus" (v.7).

- As pessoas numa equipe em 
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viagem possuem diferentes 
funções e hierarquias. João, por 
exemplo, não era líder, mas auxiliar 
(v.5). Isso não é demérito algum.

- Haverá problemas e 
opositores, que devem ser 
enfrentados com discernimento, 
sabedoria e firmeza (vv.6-11).

- Podemos usar de estratégias 
adicionais para atrair a atenção das 
pessoas. Ação social é um exemplo 
comum, em meio a comunidades 
carentes. Outro exemplo: Saulo pode 
ter usado seu apelido (Paulo) como 
algo em comum entre ele e Sérgio 
Paulo, para desenvolver empatia e 
alimentar a conversa entre eles (v.9).

3) Os resultados do trabalho 
dependem da atuação de Deus:

- O Senhor usa aqueles que buscam 

sua comunhão e a plenitude do 
Espírito Santo (v.9). Milagres podem 
acontecer (v.10-11) e a salvação pelo 
Senhor Jesus Cristo há de alcançar 
mais gente (v.12), para a glória de Deus.

- O discipulado e a assistência aos 
novos crentes após a viagem são 
importantes para a continuidade 
da obra do Senhor (Atos 15.36-41). 
Barnabé, nativo de Chipre, voltou para 
acompanhar a igreja naquela ilha.

Seguindo o exemplo bíblico, é 
fundamental que Deus esteja presente 
em todas as etapas de uma viagem 
missionária, pois Ele é quem abençoa 
qualquer empreitada, para o louvor 
da sua glória. Que nossa igreja se 
mantenha submissa ao Senhor da obra.

Pb. José Perote

Motivos de Oração

1.  Agradeça ao Senhor o privilégio que é servir ao Deus Todo Poderoso;
2.  Agradeça a Deus pelos frutos do “Café dos Comerciários”;
3.  Louve a Deus pelo perdão e paz que Ele proporciona a nós; 
4.  Interceda junto ao Senhor em favor da saúde de nossos irmãos enfermos;
5.  Peça a Deus por bênçãos para nossos idosos e desempregados;
6.  Ore por fidelidade dos irmãos na devolução dos dízimos;
7.  Clame a proteção e discernimento de Deus para nossa assembleia geral;
8.  Peça a direção de Deus para as programações de Natal e Ano Novo;
9.  Dê graças ao Senhor pelo Seu grande amor e misericórdia;
10. Ore a Deus e peça paz e harmonia para os casais;
11. Clame ao Senhor que ponha limites na evasão de membros;
12. Peça a proteção de Deus para os irmãos em viagem;
13. Renda graças ao Senhor por mais um ano que está terminando; 
14. Ore em favor dos moradores de rua e do retorno da centésima ovelha;
15. Confirme sob os cuidados de nosso Pai os planos para 2021.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, 
Maria Dilma, Dª.  Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, 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!

ASSISTÊNCIA SOCIAL – O que a Junta 
Diaconal tem feito em termos de assistir 

às famílias é algo digno de nota. Eles estão 
precisando de mais envolvimento por parte 
da membresia, não somente com a doação 
de alimentos, que é grandemente necessário, 
mas também com mais participação 
em opiniões, ideias, e a presença física 
possibilitando as visitas junto com os Diáconos.

SAÚDE, CURA, PAZ E SEGURANÇA 
– Entendemos que a pandemia do 

COVID 19 trouxe muitos males: insegurança, 
distanciamento social, frieza nos 
relacionamentos, desajustes orçamentários, 
alguns atritos conjugais pela presença 
constante em casa, e muito desemprego. Este 
vírus pegou o mundo inteiro despreparado. Mas 
o Senhor Jesus, a quem amamos e servimos, 
sabia de tudo isso e Ele tem saída para todos: 
“Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei 
coisas grandes e ocultas que não sabes.” (Jr 33.3) 
– Vamos buscar ao Senhor para que nos oriente 
e fale à mente e ao coração: “Eis que lhe trarei 
a ela saúde e cura e os sararei; e lhes revelarei 
abundância de paz e segurança” (Jr 33.6).

FÉRIAS – VIAGENS - DESCANSO - 
Dezembro e janeiro é uma época em 

que muitos de nossos irmãos viajam ou 
recebem família em casa.  Mesmo em tempos 
de pandemia, teremos as estradas cheias, 
aeroportos lotados, filas nas rodoviárias, riscos 
de acidentes, eminência de roubo, trânsito 
estressado. Isso e muito comum, e deve nos 
levar à oração, para que nossos irmãos tenham 
tempo de descanso e recarga das forças, e 
voltem para suas casas com alegria e proteção. 
“Ele não permitirá que os teus pés vacilem; 
não dormitará aquele que te guarda [...] O 
Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, 
desde agora e para sempre” (Sl 122.3, 8). 

NOTA DE PESAR – “Portanto, resta um 
repouso para o povo de Deus” (Hb 4.9). 

Informamos com muita dor o óbito de dois 
servos de nosso Senhor que foram chamados 
para morar com Jesus:  na manhã de sexta-
feira (às 6h de 04 de dezembro), o nosso 

Senhor levou ao “descanso” o seu servo Manoel 
Gonçalves. Ele estava com 75 anos e foi batizado 
pelo Pr. Américo de Castro na ICE Santana. 
Ele era casado com Da. Enedina e deixa seis 
filhos, doze netos e sete bisnetos. Oremos 
por consolo, conforto e direção para a família. 
Também nas primeiras horas da segunda feira 
(07 de dezembro), nosso Deus chamou ao 
descanso o seu servo Nivaldo Gonçalves, pai de 
nossa irmã Sueli Crawford, que tinha 85 anos. 
Ele já estava sofrendo há algum tempo sem 
saúde. Por favor, apresente estas famílias diante 
de Deus, clamando por consolo e conforto.

CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Dou graças 
ao Senhor pela oportunidade de servi-

lo através do Café dos Comerciários e ver a 
movimentação da ICE SJC para evangelizar; 
foram mais de 70 irmãos que trabalharam 
diretamente e um sem número de forma 
indireta. No templo, 185 pessoas participaram 
dos vários cultos que tivemos no espaço 
de um pouco mais de duas horas. Vários 
pastores revezaram na exposição da Palavra 
de Deus. Alguns comerciários pediram orações 
específicas e desejaram aproximação; a porta 
foi aberta e o evangelho entrou de forma clara. 
Oremos para que o Espírito complete a obra.

FORMATURA – Recebemos nossos 
queridos irmãos Lucas e Douglas Batista 

que retornam de um ano no PV de Atibaia, onde 
passaram por um processo de crescimento 
espiritual e preparo para liderança. Em nome 
da família e dos nossos irmãos, Douglas e 
Lucas, agradecemos o apoio e suporte durante 
esse ano de CLD Palavra da Vida em Atibaia – SP.

ORÇAMENTO – Na última reunião da 
MESA Administrativa o orçamento para 

2021 foi aprovado. Três coisas ficaram claras: 
iremos precisar de oração; iremos precisar da 
fidelidade nos dízimos e ofertas; iremos precisar 
de compreensão de todos os ministérios e 
congregações para elaborar todas as nossas 
atividades, enfatizando a necessidade de 
evangelizar e discipular. pois os “dias são maus”



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.

“Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de 
Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina 
o que é útil e te guia pelo caminho que deves 
andar” (Is 48.17).  Segunda-feira – Is 49.1-
26 (restauração);  Terça feira – Is 50.1-11 (o 
Servo); Quarta feira – Is 51.1-23 (conforto); 
Quinta feira – Is 52.1-15 (despertamento); 
Sexta feira – Is 53.1-12 (o sofrimento); 
Sábado – Is 54.1-17 (Sião); Domingo – Is 
55.1-12 (Graça). “Ah! Se tivesses dado ouvido 
aos meus mandamentos! Então, seria a tua 
paz como um rio, e a tua justiça, como as ondas 
do mar. Também a tua posteridade seria como 
a areia, e os teus descendentes, como os grãos 
da areia;” (Is 48.18-19).

ALVARO DEONILDO ARTEN
MARIA DE LOURDES POLON RAMOS
ALAIR APARECIDA LEME LOPES
JAIME ANTONIO GONÇALVES
OSNI DA CUNHA
RAFAEL MARTINS DE MORAES
GABRIEL FACINE NUNES ANDRADE
JOSIAS CUSTODIO JUNIOR
ARNALDO PIRES DE OLIVEIRA
JESSYKA CRYSTYANE ASSUNÇÃO SHOJI
OSVALDO MORAES BRAGA FILHO
SMIRNA DA SILVA

ULISSES e ELIZABETH MEDEIROS
GILSON e CARIOLINA MARTINS
Pr. DANIEL e SONIA GARELHA
Pr. ILDEFONSO e MARCIA SOUZA
REINALDO e CAROLINA FRUTOS
RODOLFO e JANAINA PEREIRA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo Amaral 
Dc. Fábio Verissimo  
Pb. Marcos Vasconcelos  
Matheus Vasconcelos  
Tiago Nascimento  
Tales Nascimento  
Letícia Carvalho

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira
08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2
 Enviar comprovantes para:

tesouraria@icesjc.com.br

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6
 Enviar comprovantes para:

missoes@icesjc.com.br

CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO C

Dc. Josias Custodio 
Dc. Claudio Osiro 
Pb. Milton Santos 
Reinaldo Mantovani Jr. 
Renan Muramoto  
Lídia Berbert 
Débora Coutinho 


