
“[...] a igreja de Deus, a qual ele 
[Jesus Cristo] comprou pelo seu 

próprio sangue” 
(Atos 20.28b)

O que é a igreja? Um prédio, um 
ajuntamento, uma comunidade, 
uma pessoa?  A resposta a esta 
pergunta determinará grande 
parte da nossa experiência na 
vida cristã. Para dissiparmos 
a confusão em relação a esse 
assunto, é preciso saber tanto a 
origem do termo como os vários 
sentidos que a palavra igreja 
ganhou em diferentes contextos.  

Ekklesia no contexto grego

O termo “igreja” é a tradução da 
palavra grega “ekklesia”. Esta palavra 
é formada por duas palavras no 
grego, a preposição “ek” (para fora) 
+ o verbo “eklesia” (chamados). 
Literalmente significa “chamados 
para fora”. Originalmente, era uma 
palavra usada na cultura grega para 
representar o ajuntamento do povo 
para tomada de decisões públicas. 

Ekklesia na Bíblia 

O termo “ekklesia” (igreja) ocorre 
114 vezes no Novo Testamento – 
é verdade que nem sempre com 
o mesmo sentido. Contudo, em 
109 ocasiões a igreja é descrita 
como o ajuntamento dos crentes, 
a assembleia de Deus, podendo se 
referir ao aspecto local ou universal. 
Esse é o principal significado do 
termo “ekklesia” no NT. Vemos 
esse sentido especialmente nas 
cartas de Paulo (1 Co 1.2; 1 Ts 1.1). 

Portanto, podemos entender que 
igreja é a reunião daqueles que 
foram chamados para fora do mundo 
para adorarem a Deus. Em outras 
palavras, a igreja são as pessoas 
que por meio de Jesus Cristo, hoje, 
estão em comunhão com Deus. 

Ekklesia nos dias atuais

Nos nossos dias, o termo igreja 
recebeu sentidos diferentes 
daquele ensinado nas Escrituras 
do NT. Um deles é o entendimento 
de que a igreja é o templo físico, 
o prédio que recebe os cultos. 
Muitas pessoas entendem que o 
prédio da igreja é a igreja. Assim 
atribuem santidade a paredes 
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e objetos se tornam sagrados. 
A confusão se dá porque a 

palavra “igreja” pode significar, no 
uso comum, o prédio, o templo, 
o lugar em que os crentes se 
reúnem para cultuar a Deus. 
Contudo, é preciso observar 
que a Bíblia nunca usa o termo 
"ekklesia" (igreja) nesse sentido.  

Outro uso equivocado do termo 
igreja pode ser visto na frase “eu 
sou a igreja”. Essa frase expressa o 
entendimento comum de que cada 
crente é a igreja. Geralmente, quem 
se utiliza dela o faz para defender 
que as paredes (o prédio) não são 
a igreja, mas as pessoas sim. Até 
aqui tudo bem, o problema é que 
colocam a ênfase no indivíduo "eu 
sou a igreja" e assim, atribuem um 
uso diferente daquele ensinado 

nas Escrituras que, em vez de se 
referir a prédios ou a indivíduos 
separados, revelam que a igreja é o 
ajuntamento dos salvos pela graça, 
mediante a fé em Jesus Cristo. 

A igreja é, portanto, entendida 
como um corpo (1 Co 12.12), uma 
família e um edifício (Ef 2.19-21). 
Todas essas imagens mostram o 
aspecto comunitário da igreja. 
Assim sendo, concluímos que 
não é possível ser igreja sozinho. 
Somos inseridos na comunhão dos 
salvos em Jesus (igreja universal), 
fazendo parte de uma igreja local 
(Hb 10.24-25; Rm 16.1,4-5), isto 
é, o grupo de pessoas que Jesus 
comprou pelo seu próprio sangue.

Pr. Vinícius Ferreira

Motivos de Oração

1. Agradeça a Deus pela sua infinita graça e amor;
2. Agradeça ao Senhor pelos 154 anos de nossa cidade;
3. Agradeça a Deus pela nossa denominação e todas as igrejas da ICEB;
4. Ore em favor das famílias enlutadas;
5. Peça o cuidado de Deus para nossos adolescentes e jovens;
6. Ore pelo Ministério de Expansão da nossa igreja; 
7. Busque a Deus pelos desempregados;
8. Apresente ao Senhor os enfermos;
9. Ore pelos governantes e líderes do Brasil;
10. Ore em favor do Pr. Welington à frente da congregação de Atibaia;
11. Rogue ao Senhor que nos use como instrumentos de salvação em                     
 nossa cidade.

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!

CULTO DE ANIVERSÁRIO SJC – 
Informações para a igreja sobre o 

tradicional culto em gratidão a Deus pelo 
aniversário de São José dos Campos. 
A celebração, que recebe irmãos de 
outras igrejas e autoridades civis da 
cidade, será dia 27, terça-feira, às 6h30. 
Mais informações na secretaria da igreja.  

PR. VALDEMBERG VIANA – 
Depois de um período de férias, o 

Pr. Valdemberg e a Beth retornaram 
em paz e segurança a São José dos 
Campos. No domingo, 25 de julho, ele 
assumirá novamente a presidência da 
igreja, que está sob a responsabilidade 
do vice-presidente, Pb. Carlos Guedes.  

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS 
– Tudo está sendo programado para 

a reinício das aulas do CEM em agosto. 
Vamos orar para que Deus levante 
novos alunos dispostos a aprender, para 
melhorar no louvor ao Senhor. Para mais 
informações procure a secretaria da igreja.

MUTIRÃO EM PINDA – No dia 07 
de agosto haverá um mutirão na 

congregação de Pindamonhangaba 
com o propósito de terminar a reforma 
da casa adquirida em março deste ano, 
possibilitando que a igreja do Senhor 
se reúna naquele lugar para cultuar a 
Deus, crescer em sabedoria e graça, 
e pregar o evangelho de Cristo. Os 
irmãos que desejarem participar podem 
procurar Pr. Vinícius ou o Pb. Josué Lara Jr. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Convidamos 
toda igreja para participar das 

reuniões de oração às quartas-feiras, 
sempre  às 19h30. Temos atualmente 
duas reuniões, uma presencial dirigida 
pelo Pr. Daniel no ECC, rua Santo 
Agostinho, n°23; e outra on-line, sob 
orientação do Pb. Samuel Pereira (o link 
é disponibilizado no WhatsApp oficial). 

EVANGELISMO PENIEL – A partir de 
agosto começaremos um projeto 

de evangelismo com esporte no Peniel. 
A ideia é disponibilizar aulas de futsal 
para crianças e jovens de 6 a 17 anos. 
Convidamos a igreja a se envolver 
fazendo parte da equipe de apoio e 
a contribuir para a compra de bolas e 
artigos esportivos para o projeto. Mais 
informações com o Pb. Domingos. 

ACAMPAMENTO DE INVERNO 
– O ministério de adolescentes 

realiza neste sábado e domingo o 
acampamento de inverno. Agradecemos 
a todos os irmãos que ajudaram na 
arrecadação de alimentos e na ajuda 
financeira para a realização do evento. 

FESTIVAL DE INVERNO – “Todo ser 
que respira louve ao Senhor. Aleluia!” 

(Sl 150.6).  Nesse sábado, 24 de julho, às 
19h, ocorrerá um culto de louvor ao nosso 
Deus. Será um tempo para exaltar aquele 
que se assenta no meio dos louvores e 
é adorado por anjos e serafins (Is 6.1-3). 
Faça sua inscrição e venha participar. 
 

CULTO DOMËSTICO – Essa é uma 
prática que tem sido esquecida 

em muitas famílias. Separe um tempo 
para ler a Bíblia, cantar louvores e 
orar junto com sua família. Deus será 
glorificado e sua casa fortalecida.  
 

BONS LIVROS – A leitura de bons 
livros é uma excelente maneira de 

crescermos espiritualmente. Geralmente, 
bons livros nos ajudam a entender melhor 
as Escrituras e mostram como o Espírito 
Santo ensinou crentes que viveram muito 
tempo antes de nós. Para indicação de bons 
livros e bons autores, procure o Pr. Vinícius.

"O coração do homem pode fazer 
planos, mas a resposta certa dos lábios 
vem do Senhor." (Provérbios 16:1)



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.

“Eu vos afirmo que, de igual modo, há 
júbilo diante dos anjos de Deus por um 
pecador que se arrepende (Lc 15.10); 
Segunda feira – Lc 15.1-2 (Jesus e os 
pecadores));  Terça feira – Lc 15.3-7 (a 
moeda perdida);  Quarta feira - Lc 15.8-
10 (a ovelha perdida); Quinta feira – Lc 
15.11-32 (O filho perdido); Sexta feira – Lc 
16.1-13  (o administrador infiel);  Sábado – 
Lc 16.14-18 (Jesus e os fariseus); Domingo 
– Lc 16.19-31 (A lei e os profetas); “Se não 
ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco 
se deixarão persuadir, ainda que ressuscite 
alguém dentre os mortos” (Lc 16.31).

ELENA GRANGEIRO SOARES
MARIA CONCEIÇÃO ROCHA SOUSA
SIDNEA CONCEIÇAO CHELOU
ANA ELISA PEREIRA DA CUNHA
ANA LIDIA DA COSTA HOHNE
GABRIEL JOSÉ DE SOUZA
JOAO MARCOS PEREIRA DA CUNHA
GENY LEITE DE MORAES
MATEUS JORDAO SOCCI VICCHIATTI
MICHELE JAGER BARBOSA    
ROSELI APARECIDA VERGUEIRO XAVIER 
ALAIR JAGER BARBOSA
LARISSA DE OLIVEIRA GRANGEIRO

PAOLA MARIAH e SAMUEL JORGE DA SILVA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

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

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 C

Pb. Josias Custódio
Dc. Pablo Miller S. dos Santos
Pb. Milton Santos
Dc. Cláudio Osiro
Lídia Muramoto
Débora Coutinho


