
“Entretanto, o barco já estava 
longe, a muitos estádios da terra, 
açoitado pelas ondas; porque o 
vento era contrário. Na quarta 
vigília da noite, foi Jesus ter com 
eles, andando por sobre o mar.” (Mt 

14.24-25)

Ao enfrentar uma grande 
tempestade, semelhante a 
esta pandemia, nós temos 
algumas alternativas de saída:

1. Achar que já vencemos tantas 
outras tempestades no passado 
e que essa será apenas mais uma; 
e, por termos vasta experiência, 
iremos vencer essa sem maiores 
perdas – Aqui a expertise fala alto. 
- Os discípulos eram homens do 
mar, tinham vasta experiência com 
o barco, com ventos contrários, 
ondas altas... O autoconhecimento 
pode criar uma base falsa que nos 
leva a afundar na tempestade;

2. Olhar para a situação ao redor 
e só ver tempestade, só ouvir o 
barulho do vento, só falar sobre ela, 
deixar todos os sentimentos em 
torno dela. Quando isso acontece, 
geralmente aumentamos o 
tamanho da tempestade, e 

vemos o problema “como gigante” 
(Nm 13.33a). Assim sendo, 
naturalmente nos diminuímos, e 
“éramos, aos nossos próprios olhos, 
como gafanhotos” (Nm 13.33); 
A falta de fé compromete visão 
que fica distorcida: problema 
gigante, nós, gafanhotos;  

3. Começar bem e depois “reparar 
na força do vento” (Mt 14.30). Neste 
caso fatalmente irá submergir. 
Quando tirarmos os olhos do 
Senhor Jesus, não tem como fazer 
frente a qualquer tempestade. 
Mesmo se tratando de um 
homem do mar, dono de barcos e 
empresário do ramo de pesca, se 
“reparar na força do vento” naufraga 
logo. Terminar bem é tão ou mais 
importante do que começar bem; 

4. Olhar para Jesus. “Eu, 
irmãos, quando fui ter convosco, 
anunciando-vos o testemunho de 
Deus, não o fiz com ostentação de 
linguagem ou sabedoria. Porque 
decidi nada saber entre vós, senão a 
Jesus Cristo e este crucificado.” (1Co 
2.1-2). Nós fizemos a mesmíssima 
coisa que Paulo diante da igreja 
de Corinto: Decidimos saber 
apenas de Jesus crucificado. Nesta 
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pandemia, tínhamos a chance de 
olhar para a circunstância como 
fez Pedro; podíamos agigantá-la 
para um tamanho maior do que 
era, como fizeram os dez espias em 
relação à terra; podíamos começar 
confiando na palavra de Jesus, 
e em seguida tirar os olhos dele 
e afundar, como fez Pedro; mas, 
desde o começo desta pandemia, 
decidimos crer no Senhor 
Jesus e nele manter toda nossa 
esperança. Estamos vencendo 
a tempestade e chegando do 
outro lado, tendo o Senhor Jesus 
sempre conosco, conforme Ele 
mesmo prometeu em Mt 28.20 – 
“...eis que estou convosco todos os 
dias até à consumação do século”.

Reconhecemos que a pandemia, 
assim como aquela tempestade 

no mar, esteve em todos os lados; 
admitimos que os “ventos eram 
contrários” (Mt 14.24), ou, como 
fala João 6.18 - “vento rijo”, duro; 
provamos que a “tempestade” 
durou mais do que esperávamos, 
que foi forte para fazer afundar os 
mais experientes; percebemos que 
a situação saiu do controle, e, ao nos 
sentirmos impotentes, clamamos 
ao “Mestre” que “repreendeu o mar 
e a fúria da água. Tudo cessou, e 
veio a bonança.” (Lc 8.24). Aleluias!

Meus irmãos, vamos manter 
os olhos e ouvidos no que 
diz o Senhor Jesus, e Ele nos 
levará ao porto em segurança.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Renda louvores ao nosso bom Deus por sua terna graça;
2. Ore ao Senhor em favor do governo e suas atividades;
3. Clame a Jesus que abençoe com edificação a nossos alunos da EBD;
4. Agradeça a Deus pela salvação em Cristo Jesus;
5. Ore a Deus pela saúde e vida dos nossos idosos; 
6. Agradeça ao Senhor pela ação do seu Espírito Santo; 
7. Interceda junto a Deus em favor dos afegãos; 
8. Ore a Deus para que o evangelho chegue aos descrentes;
9. Peça ao Senhor que invista no retorno da centésima, e nos use;
10. Dê graças a Deus pela reabertura da ICE SJC aos cultos presenciais;
11. Ore para que o povo de Deus retorne com ânimo aos cultos;
12. Suplique a Deus o seu favor para nossas crianças;
13. Louve ao Senhor Jesus por sua misericórdia e graça; 
14. Ore a Deus pelos refugiados no Brasil e na Europa;
15. Peça a misericórdia do bom Deus para o Haiti.

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!

CASAMENTO COMUNITARIO – O 
Diretor do Ministério de Missões, Pb. 

Roberto Vieira, com muita alegria, comunica 
aos irmãos que o casamento coletivo em 
Arapapuzinho (PA) foi uma bênção. Um 
evento impactante para a comunidade. Ele 
agradece aos irmãos que contribuíram para 
a realização daquele evento, com doação de 
ternos, vestidos, alianças e com recursos para o 
casamento civil. Que Deus abençoe ricamente.

DIA DO COMERCIÁRIO – Aproxima-se 
o momento em que poderemos nos 

dedicar de forma clara e direta ao serviço de 
evangelizar os comerciários que trabalham 
próximos de nossa Igreja.  As experiências de 
todos esses anos têm sido marcantes para 
todos nós. Certamente iremos precisar dos 
irmãos para cobertura de oração, outros para os 
serviços direto junto aos comerciários fazendo 
a divulgação e convites, como também irmãos 
para o contato direto no dia do café. A data 
marcada para o evento é dia seis de novembro.

CULTO INFANTIL – “Jesus, porém, disse: 
Deixai os pequeninos, não os embaraceis 

de vir a mim...” (Mt 19.14). Olha que ótima 
notícia: neste domingo (03 de outubro) 
teremos o retorno do culto infantil, às 18h15.  
Meus queridos irmãos, tragam seus filhos, 
sobrinhos e netos para serem abençoados 
na comunhão dos remidos aqui na ICE SJC. 
Os professores estão bem-preparados tanto 
espiritualmente, como em observação dos 
protocolos de saúde, para transmitir às crianças 
a Palavra de Deus com toda segurança. 

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇA – 
“Trouxeram-lhe algumas crianças, para 

que lhes impusesse as mãos e orasse...” (Mt 
19.13). Em obediência à Palavra de Deus, 
neste domingo (03 de outubro), às 9h, 
nossos irmãos Rubens Alexandre e Gianne 
Muramoto e Bernardo trarão a Vitória para 
ser apresentada ao Senhor em culto público. 

GRATIDÃO – Registramos nossa gratidão 

por todo investimento feito na nossa 
congregação em Pindamonhangaba (SP): 
desde a aquisição da propriedade e sua 
reforma, até o culto inaugural que ocorreu no 
último sábado (25 de setembro). Agradecemos 
tanto à Mesa Administrativa como a vários 
membros que se envolveram, investiram, e 
se gastaram nesta boa obra. Agora vamos 
orar para que a semente plantada vingue e 
produza muitos frutos para a glória de Deus.

RELATÓRIOS – Solicitamos aos líderes de 
ministérios e diretores de congregações, 

que se reúnam com os liderados para elaborar 
as atividades e o orçamento para o ano de 
2022. Por favor, nos enviem este projeto até 
o dia 24 de outubro para o WhatsApp do 
Pastor Valdemberg ou do Pb. Carlos Guedes.

A FINALIDADE DO HOMEM – “Para que 
nasci? Qual a razão da minha existência?” 

Creio que estas perguntas já passaram na 
mente de muita gente. A Palavra de Deus 
responde a todas as nossas dúvidas em todos 
os tempos, sob todas as circunstâncias. Atente 
para este texto: “Por amor de mim, por amor 
de mim, é que faço isto; porque como seria 
profanado o meu nome? A minha glória não 
dou a outrem.” (Is 48.11). A finalidade da vida 
do homem é para glorificar a Deus. O valor 
de todas as coisas criadas está diretamente 
ligado a glória de Deus. Se algo parece ser 
grande para os homens mas não resulta 
em glória para Deus, isso perde todo o seu 
valor. Adore a Deus e viva para a Sua glória. 

NOTA DE PESAR – No final da tarde de 
segunda feira (27 de setembro), o nosso 

Senhor chamou ao descanso prometido a 
sua serva Maria de Nazaré Barbosa, mãe da 
nossa irmã Luciene Barbosa (esposa do irmão 
Francisco - Peniel). Ela conheceu Jesus através 
do testemunho da filha e confirmou sua 
conversão a Jesus pelo trabalho de evangelismo 
feito pelo Pb. Jonas Aquino. Luciene e os 
seus seguiram viagem para dar apoio à 
família e devem retornar no início da semana. 
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Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los 
de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre 
os espíritos imundos.” (Mc 6.7). Segunda-
feira – Mc 6.30-44 (sobre pães e peixes); Terça 
feira – Mc 6.45-56 (sobre o mar); Quarta 
feira - Mc 7.1-23 (sobre o que contamina); 
Quinta-feira – Mc 7.24-30 (sobre fé); Sexta 
feira – Mc 7.31-37 (sobre cura); Sábado 
– Mc 8.1-10 (sobre Jesus); Domingo – Mc 
8.11-13 (sobre sinal);  “Voltaram os apóstolos 
à presença de Jesus e lhe relataram tudo 
quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes 
disse: Vinde repousar um pouco, à parte, 
num lugar deserto...”  (Mc 6.30-31).

MARIA TEREZA MARCHINI MORALES
CLEUIDES ALVES DA SILVA DE MORAES
ANTONIO JOSE DA CUNHA
TIRZA COSTA OLIVEIRA SOUZA
ANDRE HENRIQUE CUSTODIO
EDRAS DE OLIVEIRA 
PRISCILA GOMES FERNANDES ABREU SILVA 

DANIELLE TAVARES e ERICO VINICIUS 
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo Henrique P. A. Santos
Francisco  Asssis O. Nascimento
Tales Henrique F.  Nascimento
Letícia Cruz Fagotti
Mariana Dousseau G. Melo
Pb. Carlos G. V. Melo

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 C

Dc. Pablo Miller S. Santos
Dc. Cláudio Osiro
Débora Coutinho Rodrigues
Lídia Berbert  O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  S. Júnior


