
O texto do evangelista Marcos 
narra mais um episódio em 
que Jesus realiza um milagre e, 
imediatamente, é arguido por parte 
do público presente. Há sempre 
aqueles que irão discordar, reclamar, 
questionar, inflamar o ambiente, 
simplesmente para desviar o foco 
ou tirar a atenção da relevância e 
importância do que acabara de 
ocorrer. Foram vários os momentos 
em Seu ministério que Jesus 
precisou acabar com discussões 
inúteis, mudar vereditos injustos 
e injustificáveis, dar respostas 
firmes e incisivas, demonstrando 
Seu poder, autoridade, sabedoria.

Em todos os episódios de 
tentativas de afronta a Jesus, o 
ponto em comum é o ensino do

evangelho, a pregação, 
evangelização. E aqui, é importante 
rememorar o conceito, por 
muitas vezes diluído e até 
confundido, inclusive entre 
cristãos: “evangelização é o ensino 
(anúncio, proclamação, pregação) 
do evangelho (mensagem de Deus 
que nos conduz à salvação) com 
o objetivo (esperança, desejo, 
meta) de persuadir (convencer, 

converter).” [Amplified Bible]. 
A mensagem de Deus (o 

evangelho) estava sendo pregada 
em Cafarnaum: “Jesus anunciava-
lhes a Palavra” (v.2). Uma multidão 
O cercava de maneira que era 
impossível para o paralítico 
chegar até o Senhor. Com ajuda 
de amigos, e de maneira bem 
incomum, o homem chega até o 
Mestre e não recebe apenas a cura 
física, mas ouve “os seus pecados 
estão perdoados” (v.5). Que poder 
o Evangelho tem. Que incrível 
poder ler e perceber que nenhum 
milagre que Jesus realizou está 
desassociado da pregação. O Filho 
do Homem estava interessado não 
apenas em pernas físicas funcionais, 
mas na caminhada de uma vida 
transformada pelo poder do Espírito. 

Nada ou ninguém tem o poder 
de parar o Evangelho, nem de 
transformar como o Evangelho. 
Logo, o verdadeiro cristão não 
vive por vista, e sim por fé. J. Mack 
Stile, escreveu: “Infelizmente, a 
influência que predomina sobre 
nossas práticas evangelísticas vem 
do mundo – talvez do mundo dos 
negócios ou da seção de autoajuda 
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das livrarias – e não das Escrituras”. O 
alerta de Stile é para que a igreja não 
perca de vista que a transformação 
genuína só se dá por meio da Palavra. 
Nada ou ninguém tem o poder de 
transformar como o Evangelho. 

Jesus fez uma pergunta àqueles que 
o arguiram de ser um blasfemador, “o 
que é mais fácil? Dizer ao paralítico: 
“Os seus pecados estão perdoados”, 
ou dizer: “Levante-se, tome o seu leito 
e ande”? (9). A mudança é completa 
porque o Evangelho muda todas 
as coisas; não é apenas o á-bê-cê, 
mas o á-a-zê da vida cristã. Tim 
Keller, afirma: “É impreciso achar 
que o evangelho é que salva os 
não cristãos, e depois os cristãos 
amadurecem pelo árduo esforço 
de viverem segundo os princípios 
bíblicos. É mais exato dizer que 

somos salvos por crer no evangelho 
e depois somos transformados em 
cada aspecto da nossa mente, do 
nosso coração e da nossa vida ao 
crermos no evangelho de forma 
cada vez mais profunda, à medida 
que vivemos”. Após todo o ocorrido 
dentro da casa onde Jesus ensinava, 
o homem se levantou, pegou seu 
leito enquanto todos observavam, 
“a ponto de todos se admirarem 
e darem glória a Deus” (12). 

Essa é a mudança que o evangelho 
provoca: a acusação é transformada 
em glorificação a Deus.

Pr. Filipe Pessoa
ICE Curitiba - PR

Motivos de Oração

1. Dê graças a Deus pela saúde e pela paz que Ele nos traz; 
2. Agradeça ao Senhor pela bendita graça e misericórdia; 
3. Ore ao Senhor pela saúde espiritual dos nossos filhos e netos; 
4. Ore pela paz e harmonia nas famílias da igreja; 
5. Clame o favor de Deus para o nosso governo;
6. Interceda junto a Deus pelo sustento dos missionários; 
7. Reconheça a bondade de Deus em sua vida e agradeça a Ele; 
8. Ore ao Senhor por maior compromisso com sua obra;
9. Peça a Deus que a ICE SJC seja fiel e participativa;
10. Ore em favor dos moradores de rua;
11. Clame o favor e misericórdia de Deus para a centésima; 
12. Ore ao Senhor para que haja edificação em nossos cultos;
13. Peça ao Senhor que proteja e alegre nossos idosos;
14. Suplique a Deus pelos nossos irmãos com COVID;
15. Ore em favor de nossos irmãos desempregados.

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!

CARTAS – Deus ama tanto a sua 
igreja que mandou o apóstolo João 

escrever cartas para sete igrejas que 
estavam na Ásia.  Essas cartas são muito 
conhecidas de todos nós, e, a partir de 
dia quinze de agosto, começaremos 
a estudá-las. Os assuntos abordados 
são do interesse de todos nós, por isso 
venha aos cultos da noite e participe. 
O pregador nos lançou um desafio: ler 
os capítulos dois e três de Apocalipse.

CULTOS HÍBRIDOS – Estimulamos 
todos os irmãos a retornarem aos 

cultos presenciais com duas bases bíblicas, 
a saber:  Sl 133.1 que nos fala que tal 
comunhão é boa e agradável, sendo que 
Deus ali ordena a sua bênção e a vida; e, 
Hb 10.25 que nos exorta e admoesta a 
não deixar de congregar, pois o “Dia se 
aproxima”. No entanto, continuaremos 
com os cultos também sendo transmitidos 
pela internet, visando atender alguns 
irmãos com maiores dificuldades de 
locomoção ou que prefiram cultos online. 

120 ANOS DE ICEB – A ICEB completa 
cento e vinte anos servindo fielmente 

ao Senhor, e as comemorações já 
começaram em vários locais. No dia 21 de 
agosto será na ICE Central de Goiânia, e 
no dia 28 de agosto será aqui na ICE SJC, 
às 19h, e o preletor será o Pr. John Barnett. 

PENIEL - Evangelismo está acontecendo 
através do esporte no Recanto Peniel. 

Esta semana tiveram início as aulas 
de Futsal com objetivo de evangelizar 
crianças e adolescentes do bairro. Este 
projeto é uma parceria do IQD - Instituto 
Quero Doar e da ICE SJC, e é dirigido pelo 
Pastor Jonathas com o Pb. Alípio, ambos 
da ICE Monte Castelo, e ainda com a 
participação da missionária Lis Lopes.

DO CAMPO MISSIONÁRIO - "Quero 
expressar quão grande bênção têm 

sido as ofertas recebidas das queridas da 
Tarde de Artes da ICE SJC. A oferta é sempre 
muito bem-vinda e me auxilia na compra 
de medicamento, roupa e calçado e 
outras despesas que muitas vezes acabam 
ficando para depois como um corte de 
cabelo etc. O significado que essa oferta 
tem, vai além do valor em si, pois o carinho 
vem desde a confecção de cada peça, que 
é produzida com todo amor e dedicação. 
Para nós, mulheres, como isso é precioso! 
Nos sentimos amadas mesmo estando 
tão longe de vocês. Desejo de todo o meu 
coração que o Senhor as abençoe e retribua 
com toda sorte de bênçãos a cada uma. 
Muito obrigada! Ms. Romilda Carvalho"

NOTA DE PESAR – Informamos com 
muita dor que nosso Senhor chamou 

ao descanso a Maria das Graças Rodrigues 
(66 anos), na madrugada do dia 09 de 
agosto. Ela sofria com uma enfermidade 
chamada “Demência por Corpos de 
Lewy”.  Deixa quatro filhos casados, e 
cinco netos.  Ela era filha do nosso irmão 
Vicente Bueno e Dª. Maria Dilma. Vamos 
orar por conforto e consolo para a família. 

SAÚDE – Convidamos os irmãos 
para se juntarem a nós em oração 

por alguns membros da ICE SJC 
que foram contaminados com este 
COVID. Oremos para que Deus os 
restaure e proteja suas famílias.

ESCOLA BÍBLICA – Começamos os 
estudos sobre “EDIFICAREI A MINHA 

IGREJA”; a primeira aula já foi dada pela Profª. 
Silvana Francelino. Dando continuidade 
a este tema, teremos a segunda aula 
que será ministrada pela Profª. Ann 
G. Barnett. Venha participar. Também 
começaremos as aulas online do curso A 
SOBERANIA DE DEUS E AS PROFECIAS – 
SEGUNDA VINDA, ministrado pela Profª. 
Ana Lúcia. Acompanhe pela Internet.



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-lhe o senhor: Muito bem, 
servo bom; porque foste fiel no pouco, terás 
autoridade sobre dez cidades.” (Lc 19.17). 
Segunda feira – Lc 20.27-44 (saduceus); 
Terça feira – Lc 20.45-47 (escribas); Quarta 
feira - Lc 21.1-6 (oferta e o templo); Quinta 
feira – Lc 21.7-19 (as dores); Sexta feira – Lc 
21.20-24 (Jerusalém); Sábado – Lc 20.25-28 
(a Volta); Domingo – Lc 20.29-38 (vigie e 
ore); “Então, se verá o Filho do Homem vindo 
numa nuvem, com poder e grande glória. 
Ora, ao começarem estas coisas a suceder, 
exultai e erguei a vossa cabeça; porque a 
vossa redenção se aproxima.”  (Lc 21.27-28).

NAIR RAIKE LOURENÇO
JOANA JOAQUINA MONTEIRO
KELLEN CRISTINE SANTOS GRANCIANINOV  
CAREN FERNANDES RIBEIRO GRANGEIRO 
LUCCA ZAMBONINI SOARES
LUCY DE SOUZA COSTA
ANA CAROLINA K. BELONI MELO
MANOELA CRISTINA DIAS COSTA CASTRO

MELINA e RONALDO R. DA CUNHA FILHO
JULIANA e LUIZ CARLOS GIANELLI LIMA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO A

Dc. Renato Laod
Pb. Domingos
Alair Jager
Dominique J. Barbosa
Miriam Santos

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 B

Dc. Paulo Amaral
Pb. Carlos Guedes V. de Melo
Francisco Nascimento
Tales Nascimento
Letícia Carvalho


