
“Respondeu-lhe o Senhor: A 
minha presença irá contigo, e eu te 

darei descanso”  (Ex 33.14)

Quem está cansado aí, levanta 
a mão!!!!  Creio que todos nós 
nos manifestaríamos: uns com 
cansaço físico, uma estafa 
intensa pelo muito trabalho; 
outros atravessando um vale de 
lágrimas que traz consigo marcas 
claras do cansaço na alma; outros 
chegam com gemidos constantes 
que traduzem cansaço diário.  

Sofrer dores sem alívio causa 
cansaço. Um relacionamento que 
não se resolve, causa cansaço; um 
filho que decide não obedecer 
aos pais, causa cansaço; um 
homem que distribui currículos 
a semana inteira e não recebe 
nenhum convite para entrevista, 
causa cansaço; aquela oração 
que persiste sem uma “resposta 
clara”, causa cansaço; o namoro 
longo sem uma definição, causa 
cansaço; a falta de mudanças 
antes esperadas, causa cansaço...  
Enfim, são muitas as coisas 
na vida que trazem cansaço. 

O autor de Hebreus sempre 

compara a vida do crente com a 
vida do judeu que saiu do Egito 
em busca da Terra Prometida, o 
“descanso de Deus” (Hb 4.10 - 
Shabbãth). Nós também fomos 
resgatados de nosso Egito 
espiritual, onde estávamos 
sem fé e sem Deus (Ef 2.2-3), 
para uma nova vida em Cristo, 
por causa do grande amor de 
Deus (Ef 2.4). O problema é 
que, muitas vezes, saímos desse 
tal Egito, mas parece que não 
chegamos a essa Terra Prometida 
de que tanto se fala. Será que 
ficamos no meio do caminho? 
“Temamos, portanto, que, sendo-
nos deixada a promessa de entrar 
no descanso de Deus, suceda 
parecer que alguns de vós tenha 
falhado.” (Hb 4.1). A epístola aos 
Hebreus nos fala que o tempo 
para entrar no descanso de Deus 
é hoje. Segundo o autor, quem 
crê entra hoje na terra de seu 
repouso. E esse descanso é para 
agora e não somente para um 
tempo futuro. Para quem aceitou 
o convite de Jesus: “Vinde a mim, 
todos os que estais cansados e 
sobrecarregados, e eu vos aliviarei.” 
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(Mt 11.28), este descanso já está 
dentro de nós. Somos o templo 
onde o Espírito habita, como 
Jesus afirmou: “Se alguém me 
ama, obedecerá a minha palavra. 
Meu Pai o amará, nós viremos a 
ele e faremos morada nele.” (Jo 
14.23), e Ele nos dará descanso 
“Respondeu-lhe o Senhor: A 
minha presença irá contigo, e 
eu te darei descanso” (Ex 33.14).

E como se entra nesse descanso?  
“Do mesmo modo que a fé nas 
promessas de Deus era requerida 
para se entrar no descanso de 
Canaã, também só ingressaremos 
no descanso pleno e eterno da 
salvação, mediante a fé sincera 
na pessoa e na obra expiatória de 
Jesus Cristo”. Resta um repouso, 
“esforcemo-nos, pois, por entrar 

naquele descanso” (Hb 4.11) – 
Esforço para descansar. Agora 
é o esforço e depois o descanso 
eterno. Na última segunda feira 
(31 de maio), por volta das 2h, 
a nossa querida irmã Ondina 
Bueno Rodrigues foi chamada 
para entrar no descanso eterno; 
ela já desfrutava do descanso 
aqui, porque havia aceitado o 
convite de Jesus de vir a Ele, e 
agora, também pela graça do 
Cordeiro, ela entra na Casa do 
Pai, onde existem mansões, pão 
com fartura e descanso eterno.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Ore ao Senhor por consolo e conforto para as famílias em luto; 
2. Peça a Deus em favor da liderança de nossa ICE SJC; 
3. Agradeça ao Senhor pelas suas ricas misericórdias; 
4. Agradeça ao Senhor pelas sua eterna e bendita graça; 
5. Interceda pelos missionários na Índia, Coreia do Norte e China;
6. Louve a Deus porque o teu nome está no “Livro da Vida”;
7. Apresente-se ao Senhor para falar do amor de Deus a outros;
8. Ore em favor das aulas especiais da EBD em junho e julho;
9. Peça o favor de Deus para nossos cultos presenciais; 
10. Dê graças a Deus pelos irmãos que venceram o COVID;
11. Ore em favor da paz entre Palestinos e Israelenses; 
12. Peça o cuidado de Deus para os desempregados da igreja;
13. Ore em favor da assembleia geral do dia 20 de junho; 
14. Graças a Deus pelo “Dom de Jesus” e sua salvação. 

Idosos: Ondina Rodrigues, 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!

A CASA DO PAI - Nossa querida irmã 
Dª. ONDINA BUENO, foi chamada 

para a Casa do Pai. Conosco foram 
quase 105 anos servindo ao Rei dos 
reis, dedicando-se totalmente ao povo 
de Deus com intensa alegria. Seu 
testemunho e sua fé permaneceram 
inabaláveis por todo este tempo. Nós 
aqui já estamos saudosos e queremos 
reconhecer o esforço dos filhos para que 
Dª. Ondina tivesse seus dias prolongados 
e com bem-estar, especialmente a 
total dedicação da Yolanda que serviu 
Jesus servindo sua mamãe. “Bendito 
seja Deus que nos libertou do império 
das trevas e nos transportou para o 
reino do Filho do seu amor” (Cl 1.13)

CONVOCAÇÃO – Não se esqueça 
que todos nós, os membros da ICE 

SJCampos, fomos convocados para 
a Assembleia Geral Ordinária que 
acontecerá no dia 20 de junho de 2021, 
às 9h conforme o Art 13, parágrafo 1º, 
alínea I do nosso Estatuto em vigor.  Nesta 
assembleia serão ouvidos os relatórios 
das atividades de 2019 de todos os 
ministérios e congregações. Também 
faremos a eleição do Conselho Fiscal. 

COVID 19 – Há mais de catorze meses 
após o seu início no Brasil, a pandemia 

ainda dá sinais de que está muito forte. 
Portanto, todos nós devemos continuar 
mantendo todo o cuidado possível, tanto 
na igreja como em nossas saídas de casa. 
Não é tempo de abandonar a vigilância! 
Mantenha-se em oração e vigilância 
(Mt 26.41). Busque a Deus em favor de 
conforto às famílias enlutadas e peça que 
Deus cure os que estão com a Covid 19.

NOVAS RESTRIÇÕES – No início 
da noite de segunda feira (31 de 

maio) o Prefeito de nossa cidade, 
falou de novas restrições para conter 
a expansão do COVID, e por conta 

disso, não teremos culto presencial 
neste domingo (06 de maio).

ASSEMBLEIA GERAL - Em reunião 
ordinária a Mesa Administrativa e 

o Conselho de Presbíteros resolveram 
que, na assembleia geral que acontecerá 
no dia 20 de junho, a eleição do 
Conselho Fiscal será apenas de forma 
presencial. A reunião toda será híbrida 
(presencial e virtual), mas a eleição dos 
seis conselheiros somente entre os 
que estiverem presentes no templo. 

ICE SJCAMPOS - Congregue na Igreja 
mais próxima da Bíblia, mesmo que ela 

fique longe de sua casa! A ICE SJCampos 
tem um compromisso com a Palavra de 
Deus e tanto o Conselho de Presbíteros 
como a Junta Diaconal, que compõem 
a Mesa Administrativa têm zelo em 
seguir o que “Assim diz o Senhor”. Vale 
muito a pena vir conhecer e participar 
de nossos cultos, EBD e reuniões. 

EBD - ESTUDANDO OS MILAGRES 
DE JESUS – Cumprindo o alvo do 

ano que é “Conhecer a Jesus e torná-lo 
conhecido”, agora em junho e julho, a 
nossa EBD irá estudar os milagres de 
Jesus e a sua relação conosco.  Dia 13 
de Junho - Tema: “Jesus em casa” (Lc 
4.38-39) Pr. Valdemberg Viana;  Dia 27 
de Junho - Tema: “Jesus no lago” (Lc 5.1-
11) Profª.  Silvana Francelina; Dia 04 de 
Julho - Tema: “Jesus num casamento” (Jo 
2.1-12) Profª. Soraya Abdulhamid; Dia 
11 de Julho - Tema: “Jesus na sinagoga” 
(Lc 6.6-11) Profª. Ann Barnett; Dia 18 de 
Julho - Tema: “Jesus noutra sinagoga” 
(Lc 12.10-17) Pr. Vinícius Araújo;  Dia 25 
de Julho - Tema: “Jesus na multiplicação 
e no mar” (Jo 6.1-21) Profª. Ana Lúcia C. 
Costa; Dia 01 de Agosto - Tema: “Jesus na 
estrada” (Mc 10.46-52) Pb. Carlos Guedes.



Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.com.br - Fone: (12) 3921-3971
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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.

“Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do 
Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no 
deserto, durante quarenta dias, sento tentado 
pelo diabo.” (Lc 4.1-2); Segunda feira – Lc 4.14-
29 (a rejeição); Terça feira – Lc 4.31-44 (muitas 
curas); Quarta feira - Lc 5.1-11 (a pesca); 
Quinta feira – Lc 5.12-16 (o leproso); Sexta 
feira – Lc 5.17-26 (o paralítico); Sábado – Lc 
5.27-32 (Levi); Domingo – Lc 5.33-39 (o jejum); 
“Passadas que foram as tentações de toda 
sorte, apartou-se dele o diabo, até momento 
oportuno. Então, Jesus, no poder do Espírito, 
regressou para a Galileia, e a sua fama correu 
por toda a circunvizinhança.” (Lc 4.13, 14).

LUCAS POLO DE OLIVEIRA
ALMERICE FREITAS LEITE
ATALIBA APPARECIDO DE MORAES JÚNIOR 
RAQUEL MOREIRA CHAGAS 
IRANI RODRIGUES CASTELLO 
JACQUELINE OLIVEIRA M. DE MELO
 ANA LUCIA DA CRUZ COSTA
ELSA SANTOS DE OLIVEIRA
JULIO CESAR RODRIGUES COURBASSIER 
ISABELLA DE SOUZA NOGUEIRA
LUCAS NUNES CUSTODIO
LUDMILA CREVELIN STOLF

SILVANA FRANCELINA e AFONSO FILHO
ANDREA e ROBERTO ROCHA COSTA 
GEOCEREM e HIBERVAL CASTILHO

06
07
07
08
09
09
10
10
11
12
12
12

06
07
08

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

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
Cleuides Moraes


