
“Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura” Mc 16.15

Quando Deus me manda ir

Esta vida tem muita coisa boa: 
chocolate (estou proibido), pudim 
(ainda posso) e goiaba (tem cheiro 
de infância e era a árvore que eu, um 
paulistano asfáltico, conseguia subir 
sem medo, na chácara dos parentes 
em Minas). Gosto de filme baseado 
em fatos, e ainda, de jogar bola. Mas 
amo conversar a respeito de Jesus; 
amo ler a Bíblia com as pessoas; 
na igreja, em casa, sobretudo com 
quem ainda não conhece a Jesus 
de modo pessoal, real e profundo.

Ainda lembro da primeira pessoa 
não cristã com quem li as Escrituras 
com a finalidade de apresentar a Boa 
Notícia que é Jesus. Era uma jovem 
deficiente visual. Eu tinha uns 17 
para 18 anos; ela, uns três ou quatro a 
menos. Possuía o Evangelho de Jesus 
segundo Lucas em braile. Ainda me 
espanto com a força penetrante 
com que a mensagem divina corria 
por seus dedos, desaguava em 
sua mente, regava seu coração, 
estremecia seu corpo, acalmava sua 

alma e iluminava seu entendimento. 
Eu fazia praticamente nada, ficava só 
espiando o Espírito Santo trabalhar. 
Não consigo lembrar o momento de 
sua conversão ao Senhor – tenho a 
certeza de que aconteceu. Eu, pelo 
menos, me converti várias vezes 
naqueles distantes sábados à tarde.

Isso me faz lembrar o Filipe da 
Bíblia, o diácono. Lucas dedica 
poucas linhas a ele (Atos 6.1-7; 8.4-
40), mas o que há ali é sobre sua 
paixão para falar de Jesus. Investiu 
em Samaria, seguindo o exemplo 
de Jesus com a mulher samaritana. 
Comunicava-se bem tanto com a 
multidão como no relacionamento 
pessoal. Rompeu fronteiras ao 
Evangelho antes mesmo dos 
apóstolos. As pessoas atendiam suas 
palavras (8.6), lhe davam crédito 
(8.12). Com este diácono/evangelista 
tudo acontecia repentina e 
surpreendentemente, tornando-
se um exemplo vivo da habilidade 
que o Espírito Santo tem de “soprar 
onde quer, sem que se deixe saber 
de onde vem ou para onde vai”.

Certo dia um anjo o mandou 
iniciar viagem em determinada 
direção (8.26 e seguintes). Era para 
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encontrar um alto funcionário do 
governo africano muito interessado 
nas Escrituras. Sua enorme sede 
pela verdade não era o bastante 
para encontrá-la. Ele lia, lia, mas 
não assimilava. Deus usou Filipe 
para destravá-lo e batizá-lo, bem ali 
à beira da estrada. Que coisa boa!

Há tanta gente boa para imitarmos: 
Billy Graham, falecido há pouco (meu 
pai converteu-se a Jesus no Estádio 
do Pacaembu com ele), Corrie Ten 
Boom, evangelista maravilhosa após 
ter sido conduzida aos campos de 
concentração nazista por esconder 
judeus da prisão. Lembro-me do 
Pastor Rubens Lopes evangelizando 
pela televisão nos anos 60. Jamais 
vou me esquecer do Pastor 
Daniel Belmont anunciando-me o 
Evangelho quando pela primeira 

vez eu cri. Lembra do Pastor João 
Arantes levando um alto-falante 
tipo corneta para o Paraná para 
“competir” com o padre na pregação 
das Escrituras. Sigamos os bons.

Quando Deus me manda ir? 
Sempre, todo dia. Já mandou. 
No dia em que meu nome foi 
escrito no Livro da Vida, também 
foi incluído entre os voluntários 
evangelistas do reino. Espero ainda 
ter a honra de falar sobre Jesus 
para muita gente. Peço a Deus que 
me atenda neste desejo definitivo.

Pr.  Daniel da Silva – ICE Paulistana

Motivos de Oração

1. Renda graças e louvores ao Deus de toda glória;
2. Agradeça ao Senhor por “tão grande Salvação”;
3. Interceda junto ao coração de Deus pela liderança de nossa ICE SJC;
4. Ore em favor do retorno da centésima ovelha e trabalhe por isso; 
5. Peça as bênçãos de Deus sobre a saúde dos nossos irmãos;
6. Clame por harmonia e paz para os casais da igreja;
7. Ore a Deus em favor dos estrangeiros que vivem no Brasil;
8. Dê graças pelas chuvas que estão caindo no Sudeste;
9. Louve ao Senhor por sua terna misericórdia e graça;
10. Ore a Deus por proteção no retorno das atividades presenciais;
11. Agradeça a Deus pelos que trabalham na transmissão do culto;
12. Ore por proteção para os missionários no campo;
13. Peça a Deus que abençoe as atividades dos ministérios e EBD;
14. Confirme sob os cuidados do Pai os irmãos desempregados. 

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!

PEQUENOS GRUPOS – “a igreja que se 
reúne na casa deles” (At 12.12; Rm 16.5; 1Co 

16.19; Cl 4.15; Fm 2) – Estes versos narram que 
a “igreja” pode e deve se reunir fora do templo. 
A aproximação de amigos e irmãos, a maior 
intimidade com a Palavra, a facilidade para 
convidar vizinhos, a descontração nas reuniões, 
a interação nos encontros, a abrangência 
do envolvimento e a maior comunhão são 
características que devem nos levar a participar 
dos Pequenos Grupos. Por favor, ore por isso e 
procure o Pr. Vinícius para te ajudar a participar 
ou criar um PG. Agora, em março, queremos 
ativar ou reativar os PGs de forma presencial.

SAÚDE – Alguns queridos irmãos passaram 
por experiências de intervenção cirúrgicas, 

a saber Roseane Melo e Pr. Ildefonso, Dª. 
Carmem Vilanova, Dª. Raquel Mantovani, Pr. 
Barnett. Dª. Beth Viana também vai passar por 
uma cirurgia no dia 23 de fevereiro. Outros 
irmãos lutam contra o COVID. Oremos por eles.

CHEGADA DO PR. VINÍCIUS – 
Agradecemos a Deus pelo tempo que 

ele concedeu ao Pr. Vinícius e a Débora 
para estar de férias. Nossos irmãos 
chegaram por aqui no dia 01 de fevereiro e 
começaram suas atividades no dia seguinte.

GRATIDÃO – O Dc. Manoel Sobrinho, 
junto com Isabel e Manuela, agradece 

a igreja por toda a cobertura de oração 
pelo restabelecimento da sua saúde. 
Deus agiu de forma intensa e milagrosa. 
O Dc. Manoel está em casa e desfruta das 
bênçãos de Deus na comunhão em família.

SANTA CEIA – No último domingo (07 de 
fevereiro) tivemos a ministração da Santa 

Ceia para todos os irmãos que estiveram 
presente nos cultos. Os oficiais estão dispostos 
a servir os irmãos que desejarem participar em 
casa. Comprometemo-nos a observar com rigor 
os protocolos e servir com todo amor. Apenas 
nos ligue e diga quando e quantos estarão em 
sua casa para participar. Precisamos de duas 

ou três datas para que possamos nos preparar. 

DÍZIMOS E OFERTAS – “Trazei todos os 
dízimos à casa do Tesouro, para que haja 

mantimento na minha casa;” (Ml 3.10). A 
ordem de Deus é clara e direta, não necessita 
de interpretação ou contextualização. Dízimo 
é dízimo e deve ser trazido para a casa do 
tesouro, e o objetivo é a manutenção da casa do 
Senhor. Neste domingo (14 de janeiro) iremos 
obedecer e consagrar ao nosso Senhor os 
dízimos e ofertas. Os dados bancários para sua 
contribuição são: para dízimos: Banco do Brasil - 
ag. 3443-6 C/C 19.600-2, CNPJ 45.693.165/0001-
24; para missões: Banco do Brasil - ag. 0175-9, 
C/C 106.753-2, e BRADESCO - ag 0225-9, C/C 
358.726-6. Quem tiver dificuldade em vir à 
Casa do Tesouro, ou prefere não ir ao banco, 
por favor, nos ligue e iremos até você, faremos 
o depósito e lhe entregaremos o comprovante.

CULTO DE MISSÕES – Informamos 
a todos os irmãos que, no dia 21 de 

março, teremos o culto Missionário aqui na 
ICE SJC e o preletor será o Pr. Glauco, atual 
diretor da MCE (Missão Cristã Evangélica).

LEITURA DA BÍBLIA – Você que terminou 
a leitura completa da Bíblia no ano de 2020, 

por favor, nos informe e providenciaremos 
um certificado de conclusão e uma Bíblia 
para você doar a alguém. Iremos aguardar 
sua informação até o final de fevereiro. 

NOSSAS CONGREGAÇÕES – As 
Congregações sob nossa responsabilidade 

devem ser lembradas como filhas que temos 
de cuidar. Por favor, continuem a colocá-las 
diante de Deus em oração, pois isso agrada a 
Deus e resulta em bênçãos para nossos irmãos. 

CLASSE DE BATISMO – O batismo é 
uma ordenança de Deus para quem crer 

em Jesus. Deus colocou em seu coração o 
desejo de se batizar, então, por favor procure 
o Pb. Carlos Guedes ou o Pr. Valdemberg. 
As aulas preparatórias logo começarão.



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.

“A meu povo ensinarão a distinguir entre o 
santo e o profano e o farão discernir entre o 
imundo e o limpo” (Ez 44.23).  Segunda-feira 
– Ez 48.1-35 (os limites); Terça feira – Dn 5.1-31 
(a escritura); Quarta feira – Dn 7.1-28 (quatro 
animais); (o templo); Quinta feira – Dn 8.1-27 
(carneiro e bode); Sexta feira – Dn 10.1-21 (rio 
Tigre); Sábado – Dn 11.1-45 (reis); Domingo 
– Dn 12.1-13 (o fim). “Toda criatura vivente 
que vive em enxames viverá por onde quer 
que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, 
e, aonde chegarem estas águas, tornarão 
saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde 
quer que passe este rio.” (Ez 47.9).

MARIA MORENO COSTA
DANIEL BRAGA SHOJI 
IARA BRAZ NEVES
LARISSA CASSIANO FERNANDES
LUIZ AUGUSTO COSTA CAVALHEIRO
CLEIDE MOREIRA COELHO DE LIMA
PAULO EDUARDO DO RIO VIEIRA PEREIRA
ALEXANDRE CORRÊA DE MORAES
ABDIEL DE SOUSA COSTA
JEAN ROBERSON AZEVEDO
ALBERTO DOS SANTOS
ELIETH BRAGA MARTINS DE MORAES
ERIC COSTA HOHNE

MARIA e MANOEL ARANTES COSTA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Dc. Josias Custódio
Reinaldo Mantovani Jr.
Pb. Milton Santos
Dc. Cláudio Osiro
Renan Muramoto
Lídia Muramoto
Débora Coutinho

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 D

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


