
Mt 28.20
2020 – Como esquecer 

um ano como este? Daqui 
a cem anos ainda se falará 
deste ano. Cremos que 
nada, nada mesmo, saiu 
do controle absoluto de 
Deus. Ele tem caminhos 
elevados, pensamentos 
profundos, planos eternos, 
uma visão global, um 
amor que rege todas as 
suas ações.  Passamos um 
ano na presença do Todo 
Poderoso Deus, que “parou 
a terra inteira”, e nos deu a 
graça de tirar proveito de 
todas as coisas, pois: “Bem-
aventurado o homem cuja 
força está em ti, em cujo 
coração se encontram os 
caminhos aplanados, o qual, 
passando pelo vale árido, 
faz dele um manancial; de 
bênçãos o cobre a primeira 
chuva.”  (Sl 84.5-6).  Muitos 
conseguiram “transformar” 
este vale árido num 
manancial. Fizeram das 
pedras atiradas contra si 

uma linda construção. Esta 
habilidade não é natural, 
e sim, vinda de Deus. 
Percebemos que é um 

tempo para se aproximar de 
Deus e manter comunhão 
estreita com Ele, conhecê-
lo para só depois falar algo 
sobre Ele.  Este é o tempo do 
templo em casa (Jo 7.53); é 
tempo da oração secreta 
no quarto fechado (Mt 6.6); 
é tempo da adoração em 
espírito e em verdade; pois 
estes o Pai procura (Jo 4.23-
24). É tempo do discipulado 
pessoal (Jo 1.43,45); é 
tempo de contato pessoal 
na saída do culto, que 
faz arder o coração (Lc 
22.15,32), ou seja, voltamos 
ao princípio, voltamos ao 
reino, voltamos à Palavra.  
Grandes templos fechados, 
grandes “igrejas” abertas 
e agindo como igreja. 
Nós somos a igreja de 
Jesus, somos edifício de 
Deus (1Co 3.9). Vamos sair 
daqui e tomarmos o nosso 
lugar determinado por 
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Jesus, assumindo o nosso 
posto de atalaia de Deus. 
Este é o nosso tempo.
Este é o tempo da igreja 

sair, é o tempo da igreja 
falar, é o tempo da igreja ser 
igreja. O senhor do texto de 
Mateus 20, está saindo o dia 
todo por toda a praça “para 
assalariar trabalhadores 
para a sua seara” (Mt 20.1-
5). Não podemos ficar 
calados a pretexto algum; 
não podemos ficar parados 
sob aspecto algum. 
Cumpre-nos ir e falar; é 
tempo de acordarmos, 
como bem falou Paulo aos 
Romanos 13.11-14 (por 
favor releia este texto).
Somos discípulos de 

Jesus e fomos chamados 
para discipular outros.
Ele esteve conosco o 

tempo todo, e por isso 
chegamos até aqui. Muitas 
empresas grandes foram 
à falência, aglomerados 
de lojas fecharam, muitos 
funcionários foram 
demitidos, templos 
foram fechados, famílias 
foram afastadas, mas 
a Palavra do Senhor se 
manteve viva e eficaz.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Renda graças e dê louvores ao Senhor Jesus;
2. Reconheça a bondade e misericórdia de Jesus na sai vida;
3. Agradeça a Deus pela sua terna salvação em Cristo; 
4. Interceda junto ao Senhor pelos desempregados;
5. Ore pela economia do nosso Estado;
6. Suplique que Deus ponha limites no COVID 19;
7. Peça os cuidados de Deus para nossos professores; 
8. Ore em favor do retorno da centésima ovelha; 
9. Agradeça ao Senhor por seu grande amor e graça;
10. Louve a Deus por sua paz em nosso coração;
11. Honre a Deus com as primícias de sua renda; 
12. Dedique ao Senhor a sua adoração 

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!

DEVOCIONAL – “Ó, terra, terra, terra! 
Ouve a palavra do Senhor!” (Jr 22.29). 

Como está a sua devocional diária? Quero te 
estimular e mantê-la em dia, pois o Senhor 
te direcionará, enriquecerá, fortalecerá 
e te alimentará através da sua Palavra. 

120 ANOS NO VALE – Aqui no Vale 
do Paraíba, a comemoração dos 

cento e vinte anos será no templo da 
ICE SJCampos, no dia 28 de agosto às 
19h30, em culto de gratidão e louvor. 

254 ANOS DA CIDADE – O aniversário 
de nossa cidade terá o início das 

programações comemorativas às 6h30, 
aqui na ICE SJCampos, no dia 27 de julho, 
com a presença da nossa Orquestra. 
Será muito importante estarmos 
presentes para receber este povo que 
o Senhor enviará. “Orai pela paz da 
cidade, na sua paz, tereis paz” (Jr 29.7).

BOLETIM AUDIO VISUAL – Somos 
imensamente gratos ao Alexandre Dias 

Alves, dono da empresa AAVidProd, que 
tem nos auxiliados filmando e fazendo 
as edições para as mensagens curtas, 
e para o início do boletim áudio visual, 
que foi para as mídias sociais a partir 
desta semana. Agradecemos também 
aos nossos irmãos que estão ligados 
à transmissão das notas: Dc. Renato, 
Kauan Aquino e Dominique Barbosa. 

CUIDADORES DE IDOSOS – Atenção 
irmãos que são ou querem ser 

cuidadores de idosos. A nossa irmã Lara 
Tolentino dará algumas dicas preciosas e 
nos preparará melhor para desenvolver 
este auxílio que é prestado aos idosos. 
Será um curso dado uma vez por semana 
no salão social da ICE SJC. Os pretendentes 
precisam trazer uma toalha grande, 
um óleo de massagem, um caderno 
e caneta. Por favor quem se interessar 
procure a secretaria e deixe o seu nome. 

Não haverá custo algum neste curso.

OFERTA PARA MISSÕES – Conforme 
foi avisado no culto do domingo, 

estamos levantando uma oferta especial 
para Missões com o fim de auxiliar o Mis 
José Antônio na compra de um carro que 
o ajudará a se locomover entre as tribos 
onde exerce seu ministério.  Os irmãos 
que desejarem participar devem fazer 
suas ofertas e especificar o destino, até o 
dia 18 de julho (domingo).  Ao fazer sua 
oferta será preciso identificar o objetivo.

EBD ESPECIAL – A aula especial deste 
domingo (04 de julho), será ministrada 

pela professora Soraya Abdulhamid, e tem 
como tema: “Jesus num casamento” (Jo 2.1-
12).  Venha participar, vale muito a pena!

FÉRIAS PASTORAL – Dos dias 13 a 
23 de julho, o Pr Valdemberg e Dª. 

Beth estarão de férias. O pastor pede 
que todo apoio necessário seja dado 
aos trabalhos da ICE SJC, que seguirão 
sob a presidência do Pb. Carlos Guedes 
e apoio dos presbíteros e diáconos.

BAZAR DA TARDE DE ARTES – É 
grande a alegria e a gratidão das 

irmãs que lideraram o bazar no final de 
semana passado. O alvo foi em muito 
superado e, certamente, as esposas 
dos missionários e as missionárias no 
campo serão abençoadas. A liderança 
deixa seu agradecimento por todo 
empenho das irmãs neste trabalho.. 

SANTA CEIA – Graças a Deus voltamos 
com os nossos cultos presenciais e, com 

isso, podemos participar da Santa Ceia, que 
ocorrerá tanto no culto da manhã como à 
noite neste domingo (04 de julho). No dia 
18 de julho, às 16h, será a vez dos irmãos da 
maturidade. “Examine-se, pois, o homem a 
sim mesmo, e, assim, coma do pão e beba 
do cálice;”. Venha preparado e participe.



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.

“...Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, de toda a tua alma, de 
todas as tuas forças e de todo o teu 
entendimento; e: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo.” (Lc 10.27); Segunda 
feira – Lc 10.1-12 (a missão);  Terça feira 
– Lc 10.13-16 (cidades);  Quarta feira - 
Lc 10.17-24 (o retorno); Quinta feira 
– Lc 10.25-37 (o samaritano); Sexta 
feira – Lc 10.38-42  (as irmãs);  Sábado 
– Lc 11.1-13  (a oração); Domingo – Lc 
11.14-22 (a cura); “Por isso, vos digo,: 
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; 
batei, e abrir-se-vos-á.” (Lc 11.9).

MARCO AURELIO GUIMARAES
VANIA BARBOSA DE CARVALHO C. COSTA
MARCELE GOMES RIBEIRO
ANGELA CRISTINA DE O. AQUINO
ANNE CATHERINE NOBREGA DOS SANTOS
DIOGENES PEREIRA DA SILVA

VERA LUCIA e ABDIEL COSTA
JANINE e RENATO ABRAHÃO 
VALERIA e CLAUDIO OSIRO
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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
Matheus Amorim
Matheus Uzan
Alexandre Moraes
Cleuides Moraes


