
Jesus está no auge de sua missão entre 
nós. Aquele que veio para nos dar vida 
em abundância se aproxima da cidade 
de Naim. Com Ele, vemos muitos dos 
seus discípulos e uma grande multidão.

Imagino sobre o que conversavam. 
Seus seguidores deveriam estar 
exultantes com tudo que viam, ouviam 
e testemunhavam a respeito de Jesus 
Cristo. Milagres, cura, esperança, 
nova vida, exultação, alegria, paz, 
alimento, vida familiar, amor, carinho, 
fé, liberdade, vida em abundância. O 
prometido e tão esperado Messias 
estava entre nós. Durante a caminhada 
em direção à cidade de Naim, 
conheciam mais e mais do Messias, 
o Salvador. Poderiam pensar serem 
privilegiados em estarem seguindo 
a Jesus Cristo. Poderiam pensar que 
tinham intimidade com o Messias e, 
portanto, o conheciam suficientemente.

Quando a comitiva se aproxima 
da porta da cidade, enxergam um 
defunto. Não era uma morte não 
sentida. Era um filho de uma viúva 
que, já sofrendo pela perda do marido, 
também precisa lidar com a perda 
de seu único filho. O que seria dessa 
mulher? Como viveria em um mundo 
em que a vida do esposo e do filho eram 

fundamentais para sua existência? De 
um lado vemos uma multidão sendo 
liderada pela verdadeira Vida. Do 
outro lado vemos outra multidão onde 
a morte era o centro das atenções. 
Que contraste! Que antagonismo! 

Nessa situação, porém, era a Vida 
indo em direção da morte. Era 
a Luz indo em direção às trevas.

O Senhor enxerga a viúva. Ele não 
somente vê a viúva, mas a enxerga. Ela 
a vê com profundidade. Percebe uma 
dor profunda no coração dessa mulher! 
Sente uma profunda compaixão pela 
viúva. O Messias, o Filho do verdadeiro 
Deus, se dirige à viúva e diz: Não 
chores. “Como não chorar? Não vê 
o profundo sofrimento a que sou 
submetida? Não sabe que sou viúva? 
Não vê como tenho sofrido pela perda 
de meu marido e agora meu unigênito 
filho está morto? Não vê? Não 
compreende? Deixe-me chorar! Não 
há mais esperança para minha alma!” 
Talvez assim tenha pensado a viúva.

Jesus não somente fala! Jesus 
fala! E se Ele fala, algo acontece!

Jesus, se aproximando do 
defunto, toca o esquife e fala 
“Jovem, eu te digo: Levanta-te”.

Percebam que Ele toca o esquife. Quem 
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tocava em defunto naqueles tempos era 
considerado contaminado? Jesus não 
se importa com isso. Ele não pode ser 
contaminado pela morte. Ele é a Vida!

A morte não prevalece sobre a Vida! 
Até a morte está sujeita à autoridade 
de Jesus. Ele fala e ela obedece! “Eu 
sei que está morto, mas quero que 
viva!” “LEVANTA-TE!” “Saia desse estado 
de morte e venha para a Vida, e viva!”

Antes mesmo de entrar na cidade 
chamada Naim, Jesus traz vida. 
Antes mesmo de entrar na cidade 
chamada Naim, Jesus se depara 
com a morte, e a multidão daquela 
cidade se depara com a vida!

Aqueles que O seguiam 
percebem que ainda têm muito 
a aprender com o Filho de Deus.

A palavra do jovem, entretanto, pode 
levar a Vida de Cristo para as pessoas, 

que também poderiam estar “mortas”, 
e precisando da Vida de Jesus em 
suas vidas.  Ele pode testemunhar 
e isso causará impacto e outros. 

Jesus entrega o filho único, outrora 
morto, agora com Vida, para a viúva.

Aquela que chorava, agora se alegra. 
Aquela que desconhecia o Filho de 
Deus, agora passa a conhecê-lo um 
pouco. A viúva experimenta o poder 
da palavra de Jesus e sabe que Ele tem 
o poder para trazer à vida todo aquele 
que se encontra em estado de morte!

Você também que “estava morto 
e reviveu” (Lc 15.32), poderá 
“anunciar tudo o que o Senhor te 
fez e como teve compaixão de ti” 
(Mc 5.19). Vá e conte, pois, ainda 
há muito para saber sobre Jesus!

Pb. Alancaster Chineider Librelon

Motivos de Oração

1. Renda graças e louvores ao Senhor por sua salvação;
2. Ore ao nosso Pai em favor dos moradores de rua;
3. Peça as bençãos de Deus para nossos irmãos enfermos;
4. Agradeça ao Senhor pelo perdão que veio por Jesus;
5. Agradeça a Deus porque a graça de Jesus te alcançou;
6. Ore em favor do trabalho dos ministérios neste recomeço;
7. Suplique o favor de Deus para nossos idosos neste tempo frio; 
8. Peça a Deus sua misericórdia para a centésima ovelha; 
9. Louve a Deus pela sua bendita graça;
10. Ore ao Senhor em favor do nosso governo;
11. Ore pela paz e harmonia nas famílias;
12. Peça que Deus nos abra porta à Palavra para levar o evangelho;
13. Ore pela vida dos missionários no campo; 
14. Dê graças a Deus por Sua fidelidade e bondade;
15. Interceda junto a Deus por Salvação.

Idosos: Carmem Luna, Lucy Costa, 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, 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!

AULA ESPECIAL DA EBD – Chegamos 
ao final das aulas especiais, neste 

primeiro domingo de agosto: o Pb. Carlos 
Guedes nos falará sobre “Jesus na estrada” 
(Mc 10.46-52).  Faça sua inscrição e venha 
participar! Têm sido momentos de grande 
edificação ver Jesus em vários momentos 
de nossa vida. No domingo seguinte 
teremos o início de uma nova etapa e 
estudaremos a Igreja de Jesus: “Edificarei 
a minha Igreja” -Por favor ore pelas aulas. 

ACAMPAMENTO DE INVERNO – 
Com uma excelente participação de 

45 adolescestes, acompanhados por 
15 monitores, o encontro foi ricamente 
abençoado pela presença constante de 
Deus. Agradecemos aos pais pelo apoio e 
à igreja por se envolver através da doação 
de alimentos, e pela cobertura de oração. 
Reconhecemos o grande trabalho feito 
pela liderança dos TEEN’s e rogamos que 
nosso Deus os recompense com bênçãos.

FESTIVAL DE INVERNO – Que rica 
oportunidade de louvar ao Senhor 

Jesus foi nos dada pelo Festival de 
Inverno que aconteceu no sábado 
(24 de julho). Como foi agradável nos 
reunir para louvar nosso Deus. Somos 
muito agradecidos pelos irmãos que 
trabalharam nos bastidores para que este 
culto de louvor pudesse ser realizado.

254 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS – Um abençoado culto de 

ações de graças, às 6h30 do dia 27 de julho, 
marcou o começo das programações do 
254º de nossa querida cidade. A presença 
dos irmãos de nossa igreja foi pequena, 
mas reconhecemos todo o esforço dos 
responsáveis pelo patrimônio em montar 
uma boa equipe que funcionou muito bem 
para apoiar todas as atividades do culto. 

GRATIDÃO – Após dez dias de férias, 
o Pr. Valdemberg reassumiu a ICE 

SJC no culto do dia 25 de julho e traz 
uma palavra de gratidão ao Conselho 
Espiritual e Mesa Administrativa pela 
liberação deste tempo de descanso. 

OFERTA PARA O CAMPO – Há cerca 
de três semanas lançamos um desafio 

de levantar trinta mil reais para aquisição 
de um veículo para auxiliar o trabalho do 
missionário José Antônio junto com os 
índios no interior do país, e conseguimos 
uma boa quantia que já foi enviada ao 
campo. Agradecemos toda sensibilidade 
dos queridos irmãos neste trabalho. 

NOTA DE PESAR – Na quarta feira 
desta semana, nosso Senhor Jesus 

chamou ao descanso nosso irmão Jordão 
Lara, pai do Pb Josué Lara do Amaral, 
e avô do Pb Josué Lara Jr.  Vamos orar 
pelo consolo e força para a família Lara.

PERSPECTIVAS BRASIL – Com alegria 
informamos que se aproxima mais um 

Perspectiva Brasil, uma excelente porta 
para que conheçamos o que Deus está 
fazendo em toda a terra para que a salvação 
chegue a todos os povos. Vale muito a pena 
você participar! Faça sua inscrição pelo 
endereço: https://youtu.be/09RrxwPjQbM. 

MOMENTO MISSIONÁRIO – A 
partir desta semana, a Tarde de Artes 

compartilhará conosco o testemunho de 
nossos missionários no campo. Hoje iremos 
começar com nossa irmã Ed. Ieda Rafael: 
“Louvo ao Senhor pela generosidade das 
irmãs da Tarde de Artes e da Igreja. As ofertas 
sempre me ajudam para completar o valor 
das passagens de férias e algo mais como 
a entrada nas compras de um notebook, 
guarda-roupa e TV. E, neste ano, decidi pintar 
minha casa. Ela ficou linda!!!! Obrigada pelo 
seu carinho, pelas intercessões, por cada 
irmã que fez seu artesanato e por aqueles 
que compraram. Que Deus os abençoe!”



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.

“Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé 
como um grão de mostarda, direis a esta 
amoreira: arranca-te e transplanta-te no 
mar; e ela vos obedecerá.” (Lc 17.6). Segunda 
feira – Lc 17.1-10 (sobre perdão); Terça feira 
– Lc 17.11-19 (sobre leprosos); Quarta feira 
- Lc 17.20-37 (sobre o reino); Quinta feira – 
Lc 18.1-8 (juiz iníquo); Sexta feira – Lc 18.9-
14 (sobre oração); Sábado – Lc 18.15-17 
(sobre crianças); Domingo – Lc 18.18-30 (o 
perigo das riquezas); “...Não vem o reino de 
Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo 
aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está 
dentro de vós.” (Lc 17.20-21)

ANABEL ROCHA COSTA
ALIA LOPES ALBRES
ANTONIO LEITE FILHO
ARIEL ESTOLE NUNES DE ANDRADE
ELISABETH CARNEIRO DE PINHO VIANA 
FERNANDA CRISTINA BARUEL LARA 
ANA PAULA CAMPOS DIAS ALMEIDA  
ARTHUR SÓRIA PRIETO
JOSE IRAM MOTA BARBOSA

FERNANDA e RAFAEL ALVES VIEIRA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Pb. Josias Custódio
Dc. Pablo Miller S. dos Santos
Pb. Milton Santos
Dc. Cláudio Osiro
Lídia Muramoto
Débora Coutinho

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

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 D

Pb. Josué Lara
Pb. Marcos Demant
Dc. Alexandre Moraes
Matheus Amorim
Matheus Uzan
Cleuides Moraes


