
“Reparando, porém, na força do 
vento, teve medo; e, começando a 
submergir, gritou:  Salva-me, Senhor!"

Mateus 14.30

Se eu fosse um dos discípulos 
que estavam no barco, no meio 
de uma tempestade, com certeza 
ficaria desesperada e com medo, 
mesmo que tivesse acabado de sair 
de um momento extraordinário da 
multiplicação dos pães. Eu sei disso, 
porque por várias vezes fui tomada 
por um profundo desespero, frente 
às turbulências da vida... Talvez 
você também tenha vivido algo 
desestabilizante,  uma morte precoce 
de alguém que amava muito, uma 
doença de um filho, um afastamento 
repentino de um amigo(a), uma crise 
no casamento, um desemprego, 
um desentendimento no trabalho... 
Quantas vezes passamos por 
situações que não podemos fazer 
nada para melhorá-las ou resolvê-
las... Nestes momentos, conhecer 
Cristo e não confundi-lo com um 
fantasma, como ocorreu com os 
discípulos ao avistá-lo andando 
por sobre as águas, é fundamental. 

Há dois anos eu tive uma 

experiência de ler os evangelhos 
duas vezes, concomitantemente, por 
estar fazendo leituras sistematizadas 
da Bíblia com duas pessoas queridas. 
Foi uma experiência singular. Parecia 
que estava, literalmente, andando 
com Jesus, que convivia com Ele 
no meu dia a dia, pois as leituras 
me colocavam numa reflexão diária 
muito mais intensa.  Mesmo assim, 
eu sei que no lugar de Pedro eu 
teria afundado muito antes dele. 
Na verdade, afundei, em muitas 
situações, perguntando para Jesus 
se era mesmo ele que estava ao meu 
lado, se poderia andar sobre as águas 
na companhia dele, se ele poderia 
mesmo resolver meus problemas. 
Questionamentos imaturos... 

Mas Jesus nos compreende, ele 
entende da natureza humana, pois 
se fez um de nós mesmo sem ter 
pecado algum. Ele nos responde que 
podemos andar por sobre as águas 
com ele. Posso ouvir a voz de Jesus, 
ecoando pelos séculos, dizendo para 
Pedro e para mim: Vem! Mas logo, 
o olhar que deveria estar fixo em 
Jesus, aquele que estava andando 
comigo por meio do Espírito Santo, 
que transformava as leituras diárias 
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dos quatro evangelhos em algo 
vivo na minha vida, desvanecia. Os 
ventos contrários se agigantavam, 
afundava! Em oração, às vezes num 
sussurro, outras num grito, pedia 
socorro: Salva-me, Senhor. A voz 
doce de Jesus, prontamente me 
atendia, mesmo frente à minha 
pequena fé, vacilante e duvidosa. 

O mais impressionante de tudo 
isso, foi observar que essas situações 
revelavam uma contradição: minha 
pequenez e a grandeza do Pai: 
amoroso e cuidadoso comigo, 
por meio de Jesus. E mesmo em 
meio à dor, os que viveram isso 
comigo puderam adorar a Deus 
e dizer: Verdadeiramente Jesus 
é o Filho de Deus. Mesmo que 
os problemas insistissem em 
permanecer, o mais importante 

foi aprender que o meu Deus 
continuaria sendo único e infalível, 
a despeito de qualquer situação. 

Há 36 anos, quando eu e meu 
esposo decidimos nos casar, nos 
inspiramos no Salmo 40. Naquele dia, 
concordamos que gostaríamos que 
a família que estávamos formando 
vivesse o cristianismo dia a dia, 
de forma que muitos nos vissem 
confiassem no Senhor. Naquele 
tempo eu não sabia que, para 
mostrar Jesus, eu teria que morrer 
cada dia mais para mim mesma. 
As fortes tempestades que passei 
me ajudaram a compreender, que 
“quando sou fraco, então é que sou 
forte” (2Co 12:10). A Deus toda glória! 

Profª. Sandra Fogaça Rosa 
Ribeiro

Motivos de Oração

1. Dê graças ao Senhor Deus pelos 106 anos de vida de nossa Igreja; 
2. Dê graças ao nosso Senhor pelos corais e líderes dos nossos corais;
3. Dê graças a Deus pelos dedicados professores que temos na EBD;
4. Dê graças nosso Senhor pelas nossas congregações;
5. Ore ao Senhor pela saúde dos queridos irmãos enfermos;
6. Confirme sob os cuidados de Senhor a vida e saúde de nossos idosos;
7. Interceda junto ao coração de Deus por conversão a Jesus; 
8. Suplique a direção de Deus para o nosso governo; 
9. Ore ao Senhor pelo Haiti e pelo Afeganistão;  
10. Peça as bênçãos de Deus para as programações de fim de ano;
11. Suplique o favor do Senhor pondo limites no COVID;
12. Agradeça a Deus pela sua maravilhosa Salvação;
13. Interceda a Deus por chuvas para o Sudeste e o Centro Oeste;
14. Ore a Deus por maior compromisso dos membros na Obra;
15. Clame ao Senhor por fidelidade nos dízimos e ofertas.

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!

REUNIÕES DA LIDERANÇA – O Pastor 
Valdemberg informa que no dia 23 

de setembro (quinta feira), às 20h, haverá 
reunião da Junta Diaconal e no dia 30 do 
mesmo mês, também às 20h a reunião da 
Mesa Administrativa – Todas as reuniões 
agora serão pela plataforma do TEAMS da 
Microsoft. Por favor se preparem para tal. 

PRIMEIRA CHAMADA – Como estão 
os preparativos para os projetos e 

orçamentos para 2022 no seu ministério 
e nas congregações? O tempo voa e nós 
precisamos nos antecipar e começarmos com 
orações para que Deus nos oriente e ilumine. 
Após orar, comece a pensar e se reúna com 
os demais líderes para falar sobre o assunto.

IGREJA É IGREJA – Igreja não tem palco, 
tem altar! No palco há performance, no 

altar há sacrifício!  Igreja não tem show, tem 
culto! No show tem exibição, no culto tem 
rendição! Igreja não tem estrelas, tem servos! 
Estrelas aparecem, servos obedecem! Igreja 
não tem fãs, tem discípulos! Fãs aplaudem 
e bajulam, discípulos aprendem e seguem! 
Igreja não tem artistas, tem ministros! 
Artistas atuam, ministros servem! Igreja 
não tem plateia, tem adoradores! Plateia 
assiste e reage, adoradores prostram-se 
e entregam-se! Por isso convido vocês 
a adorar e servir ao Senhor em culto.

OREMOS PELO NOSSO PAÍS – É ordem 
de Deus que oremos pelas autoridades, 

“porque na sua paz vós tereis paz” (Jr 29.7). No 
próximo ano teremos as eleições nacionais, 
e essa é mais uma forte razão para orarmos 
pelo Brasil. Continuemos orando para que 
o Senhor nos mostre os seus escolhidos. 
“Um governo onde faltem homens sábios 
destrói uma nação, mas se há conselheiros 
prudentes o povo vive em segurança.” (Pv 11.14 
– Versão Bíblia Viva); “O país que não tem um 
bom governo, cairá; com muitos conselheiros 
há segurança.” (Pv 11. 14 - Versão NTLH).

SETEMBRO – Chegamos ao nono mês, 
e estamos às portas de 2022; daqui para 

o final do ano é um pulo. Vamos aproveitar 
e rever algumas atividades: 1. Como está a 
sua leitura anual da Bíblia? 2. Como estão 
os votos que você fez a Deus no início de 
2021?  3. Em que pé anda a sua comunhão 
com Deus?  4. Faça um autoexame para 
ver como está o coração e a alma no que 
tange aos relacionamentos; 5. Programe 
o seu tempo para fazer uma ligação para 
aquele irmão que você não vê a tempos; 6. 
Coloque em dia o seu compromisso com 
os dízimos e ofertas. Deus lhee dê força e 
perseverança para completar tudo isso. 

QUASE 2022 – É tempo de autoexame, é 
ocasião certa para parar, sentar e refazer os 

planos ajustando-os à realidade atual. E qual 
é a nossa atual realidade? Sabendo ou não, 
ore ao Senhor: “Sonda-me, ó Deus, e conhece 
o meu coração, prova-me e conhece os meus 
pensamentos; vê se há em mim algum caminho 
mal e guia-me pelo caminho eterno.”  (Sl 139.23-
24).  É tempo de se aproximar de Deus e 
renovar sua aliança, estamos em quase 2022. 

CLAMOR PELOS ENFERMOS - Tiago disse 
que “...muito pode, por sua eficácia, a súplica 

do justo” (5.16). Então apresentamos alguns 
amados irmãos que precisam de nossa 
cobertura de oração, a saber:  Pb. Aderbal e Dª 
Odila, Pb. Josué Lara, Nadir Moreno, Anderson 
Marques, Luiza Mara, Erineia, Carlos Eduardo 
e Ann Barnett; e ore também pelas famílias 
enlutadas que perderam entes queridos. 

ICE BRAGANÇA PAULISTA – A nossa 
querida congregação em Bragança está 

em festa de aniversário. São 15 anos servindo 
ao Senhor e ao seu povo naquela cidade.  Por 
ocasião do aniversário, será apresentado o 
novo Diretor do Campo, o Pb. Josias Custódio 
que estará com sua família no culto. O Preletor 
será o Pr. Vinícius. Deus os abençoe ricamente. 



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.

“Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: 
Filho, os teus pecados estão perdoados. [...] 
Eu te mando: Levanta-te toma o teu leito e vai 
para tua casa” (Mc 2.5, 12). Segunda feira 
– Mc 3.13-19 (apóstolos); Terça feira – Mc 
3.20-30 (escribas); Quarta feira - Mc 3.31-35 
(família); Quinta feira – Mc 4.1-9 (semeador); 
Sexta feira – Mc 4.10-20 (explicação); 
Sábado – Mc 4.21-34 (parábolas); 
Domingo – Mc 4.35-41 (no mar); “Então, 
Ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha 
mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos 
que estavam assentados ao redor, disse: Eis 
minha mãe e meus irmãos.”  (Mc 3.33-34).

GUILHERME PRADO COELHO DE LEMOS
CAIO HENRIQUE BRITO BIJEGA
MELINA PACINI DE MOURA CUNHA 
MARIANA BRAGA SHOJI BARBOSA
NATALIA LINS MARIANO
YOSHIKO MASAGO GONÇALVES

INÊS APARECIDA e TADEU BATISTA PIRES
ANA CAROLINA e SÉRGIO FÓGLIA MOISÉS
HELENA e DC. PAULO HENRIQUE 
MARIA CONCEIÇÃO e DC. EDUARDO CUNHA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO A

Dc. Renato Abrahão F. Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Alair Jager Barbosa
Pb. Domingos S. Barbosa
Dominique Jager Barbosa
Miriam Alves dos 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 Henrique P. A. Santos
Francisco  Asssis O. Nascimento
Tales Henrique F.  Nascimento
Letícia Cruz Fagotti
Mariana Dousseau G. Melo
Pb. Carlos G. V. Melo


