
“Às margens dos rios da Babilônia, 
nós nos assentávamos e chorávamos 
lembrando-nos de Sião”  (Sl 137.1)

O nosso tempo de reclusão por 
conta da pandemia me fez pensar 
no tempo em que Israel fi cou longe 
de Canaã, do templo, às margens 
dos rios da Babilônia. Cativos, eles 
não tinham nem vontade de tocar 
músicas de louvores a Deus. Eles 
penduraram suas harpas, estavam 
deprimidos com a situação em que 
viviam (Sl 137.1-2). Muitos cristãos 
nos dias de hoje tiveram a mesma 
reação do povo de Israel: deixaram 
que as difi culdades, os medos e as 
incertezas apagassem o desejo de 
adorar a Deus, esquecendo que 
Deus está além das paredes. Paulo 
e Silas reagiram diferente quando 
presos em cadeias; louvaram 
o Senhor até que as paredes 
estremecessem (At 16.25-26). 
Louvado seja Deus, pois muitos 
seguiram o exemplo de Paulo e Silas 
e adoraram o Senhor em seus lares, 
através dos meios de comunicação e 
até cantando à capela. Dias difíceis? 
Sim, mas foram dias de aprendizado.

Ao retornarmos aos cultos 

presenciais, o façamos com alegria 
e gratidão, assim como “o pardal 
encontrou casa e a andorinha ninho 
para si” (Sl 84.3), nós voltaremos 
a estar na Casa do nosso Deus. 
Que alegria, quantas emoções! Ver 
os irmãos pela internet domingo 
à noite, daqui de Fortaleza, foi 
uma sensação indescritível. Sim, 
voltaremos! E agora? Vamos voltar 
para a mesma forma de cultuar a 
Deus, ou sentir o prazer de adorá-
lo? Aprendemos que não há nada 
melhor do que estar em Sua 
presença e na companhia dos irmãos 
(Sl 16.2-3). Será que a experiência 
do distanciamento nos dará mais 
paciência e cuidado com nossos 
irmãos? Será que o nosso coração está 
com mais desejo  de levar pessoas 
a conhecer a Cristo? Aproveitemos 
o nosso tema, iremos “Conhecer 
mais a Jesus e torná-lo conhecido”  

Neste tempo de pandemia 
aprendemos a orar, interceder 
com mais tempo e fervor uns 
pelos outros? Ou permanecemos 
sendo egoístas em nossos próprios 
pedidos? Louvado seja Deus pois um 
grande grupo de irmãos da igreja 
intensifi cou suas orações por meio 
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das vigílias de vinte e quarto horas 
nas quartas e nos sábados. Que 
experiência marcante! As doações 
para os irmãos necessitados, as 
ligações para os que ficaram “ilhados” 
dentro de suas próprias casas... 
Quantas experiências, quantas 
quebras de paradigma... Aos poucos, 
estamos voltando à normalidade, 
mas nossas experiências não podem 
ser esquecidas, nossa vida cristã 
não pode voltar a ser morna,  “de 
sorte que fomos sepultados com 
ele pelo batismo na morte; para 
que, como Cristo foi ressuscitado 
dentre os mortos, pela glória do 
Pai, assim andemos nós também 
em novidade de vida” (Rm 6.4). 
Devemos ser cristãos ainda mais 
maduros, entendendo a fé viva, 
seguindo a verdade em amor e 

crescendo em Cristo: “para que não 
mais sejamos como meninos, agitados 
de um lado para outro....” (Ef 4.14-15).

Deus nos deu a oportunidade de 
reclusão para refletirmos nossas 
práticas cristãs e vivermos uma 
vida diferente, de forma que 
agrade ainda mais o coração de 
Deus. Agora é tempo de avançar, 
não podemos mais perder tempo 
com coisas triviais, já aprendemos 
que é possível viver sem elas. 

Igreja avante, pois o Dia 
do Senhor se aproxima.

 Ed. Ieda Rafael
ICE Fortalezense (CE)

Motivos de Oração

1. Ore pelo comércio e comerciários de SJC nesta fase vermelha; 
2. Ore por discernimento para as Igrejas de SJC;
3. Ore pelos moradores de rua;
4. Ore pela centésima ovelha e suas lutas;
5. Agradeça a Deus por sua misericórdia e graça;
6. Agradeça a Deus pelas chuvas que caem em nossa região;
7. Agradeça o perdão e bondade de nosso Salvador Jesus; 
8. Agradeça a Deus pelo esforço e dedicação dos professores da EBD;
9. Clame ao Senhor que interrompa a extensão deste vírus;
10. Interceda junto a Deus pelos missionários no campo;
11. Adore ao Senhor por sua maravilhosa Salvação;
12. Ore por envolvimento de todos no tema do ano;
13. Peça ao Senhor que abençoe a vida dos nossos idosos;
14. Renda graças e louvores a Deus por seu grande amor;
15. Ore por maior compromisso dos irmãos nos dízimos. 

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, 
Maria Dilma, Dª.  Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, 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!

ORAÇÃO É BOM – ‘Confessai, pois, os 
vossos pecados uns aos outros e orai uns 

pelos outros, para serdes curados. Muito 
pode, por sua eficácia, a súplica do justo’ (Tg 
5.16). Em obediência a este conselho de 
Tiago, e entendendo que a oração é um 
meio de manter nossa comunhão com o 
Pai e demostrar nosso amor pelos irmãos, 
convidamos todos os irmãos a participarem 
de nossa vigília de oração que acontece 
toda quarta-feira e todo sábado, com 
início às 8h, estendendo-se até o mesmo 
horário no dia seguinte. Cada família se 
junta e ora por vinte minutos por motivos 
relacionados à igreja, aos irmãos enfermos, 
à ação de Deus no limite ao COVID... 

GRATIDÃO É BOM – Dentre as coisas que 
os pais devem estimular os filhos a fazer 

está a gratidão. Não somos uma geração 
que pode ser chamada de agradecida. 
Não se canse de ensinar seu filho a dizer 
“muito obrigado!”.  O próprio Jesus falou de 
uns homens que foram abençoados com 
milagre e sobre eles disse: “Não eram dez 
os que foram curados? Onde estão os nove? 
Não houve, porventura, quem voltasse para 
dar glória a Deus, senão este estrangeiro?” (Lc 
17.17-18).  Apresente a Deus um coração 
agradecido, Ele é a fonte de todas as bênçãos: 
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade 
de Deus...’ (I Ts 5.18). Agradeça também aos 
irmãos que estão sendo instrumentos de 
bondade para conosco. Paulo reconheceu 
e agradeceu publicamente o zelo dos 
filipenses a seu favor, quando diz: ‘Alegrei-
me, sobremaneira, no Senhor, agora, 
uma vez mais, renovastes a meu favor o 
vosso cuidado;’ (Fl 4.10). Gratidão é bom!

CUIDADO É BOM – Não relaxe no 
cuidado do seu corpo, lembre-se do 

que diz a Palavra: “Não sabeis que sois 
santuário de Deus e que o Espírito Santo 
de Deus habita em vós?” (1Co 3.17). Neste 
tempo de pandemia use máscara, alimente-
se bem, tome bastante água, durma o 

tempo suficiente, não consuma mágoas, 
não engula inveja, não se cerce de más 
companhias, mantenha sua devocional 
em dia, faça suas orações, perdoe e peça 
perdão, busque a Deus em todo o tempo, 
seja agradecido. Tomar cuidado é bom!

SAÚDE É BOM – Alguns de 
nossos queridos irmãos estão precisando 

de nossa cobertura de oração em favor de 
sua saúde, a saber: José Carlos Silva, Dc. 
Manoel Sobrinho e Isabel, Yolanda Bueno, 
Erinéia Souza, Berenice Costa, Yvone Arten, 
Juliana Lira, Hélio Garelha, Maria Moreno, 
povo de Manaus, Evani Custódio, Lúcia 
Gomes, Haythan; Deus os visite e os fortaleça.

CASAMENTO - Aconteceu no último 
Sábado (16 de janeiro) o casamento de 

nossos irmãos Tales Nascimento e Letícia. 
A mensagem ficou sob a responsabilidade 
do Pr. Vinícius, o compromisso das alianças 
foi feito pelo Pr. Valdemberg, e a oração 
consagratória foi realizada pelo Pr. Carlos 
Alberto. Agradecemos a Deus que mesmo em 
tempos de pandemia nos tem abençoado.

EBD ESPECIAL - Como nos anos 
anteriores, nos meses de férias temos a 

nossa EBD Especial. O tema que está sendo 
abordado é sobre a pessoa bendita de 
Jesus Cristo. Neste próximo domingo (24 de 
janeiro), o preletor será o Pr. Edilson Lima (ICE 
em Santana), e vai abordar a volta do Senhor 
Jesus. As aulas seguem de forma virtual e 
todos estão carinhosamente convidados 

DEVOCIONÁRIO 2020 – Temos ainda 
disponível para vendas o Devocionário 

Cristão Evangélico de 2020. O objetivo é 
proporcionar às famílias momentos de 
devoção diária com Deus, e presentear 
outras famílias. Por favor os interessados 
liguem na ICE SJC em horário comercial 
e falem com a secretária (3921.3971).



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.

“Acaso, tenho eu prazer na morte do perverso? 
– Diz o Senhor Deus; não desejo eu, antes que 
ele se converta e viva? Mas, desviando-se o 
justo da sua justiça e cometendo iniquidade, 
fazendo segundo todas as abominações que 
faz o perverso, acaso viverá...” (Ez 18.22-23). 
Segunda-feira – Ez 26.1-21 (contra Tiro); Terça 
feira – Ez 27.36 (lamentações); Quarta feira – Ez 
29.1-21 (contra o Egito); Quinta feira – Ez 30.1-
26 (Babilônia); Sexta feira – Ez 31.1-18 (destino 
do Egito); Sábado – Ez 32.1-32 (Contra Faraó); 
Domingo – Ez 33.1-31 (o atalaia). “Porque não 
tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor 
Deus. Portanto, convertei-vos e vivei.” (Ez 22.30)

PABLO MILLER SEIXAS DOS SANTOS 
CECILIA MARIA DE GIROLANDO AMOS 
JULIANA GIANELLI LIMA
MARIA ELISA BARBOSA SOCCI VECCHIATTI
MATHEUS SALVINO AMORIM 
JANETE DE MOURA MARIANO 
JOSUE DO AMARAL LARA JUNIOR
KAUAN KELBER DE OLIVEIRA AQUINO
DANIELLA DE SOUZA NUNES MACHADO 
FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA SARAIVA
ANA CLAUDIA DA CRUZ PRIETO
PEDRO DOUSSEAU GUEDES DE MELO
ADRIANO LUIZ DE CARVALHO NETO
DEBORAH FOGAÇA SOUZA MINICZ

ALICE e ENRICO SUPINO
ALICE e AMAURI MORAES
SILVANA e ATALIBA DE MORAES 
MARIA JOSE e PR. VALDECI BONIFACIO
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

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

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


