
“E a vida eterna é esta: Que te conheçam 
a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus 

Cristo, a quem enviaste.” Jo 17.3

Lembre-se dos prováveis 
compromissos firmados neste ano: 
Servir a Deus com mais dedicação; estar 
mais presentes aos cultos; envolver-se 
de forma mais efetiva nos ministérios da 
igreja; ser mais fiel aos dízimos e ofertas; 
trabalhar com mais zelo no evangelismo; 
ler a Bíblia toda em um ano; voltar a 
fazer aquelas visitas para promover 
comunhão; falar do amor de Jesus 
para aquele vizinho ou amigo; ser mais 
carinhoso com as palavras e atitudes 
para com os de casa; fazer um jejum 
uma vez por mês; investir mais tempo 
em oração; demonstrar mais amor aos 
irmãos que são diferentes; distribuir 
cem folhetos em um mês; retomar o 
investimento na centésima ovelha; 
participar da EBD... Você se achou em 
algum destes “votos”, ou qual você fez? 

Estamos terminando o nono mês 
de um ano cujo tema central foi: 
“Conhecer Jesus e torná-lo conhecido”. 
Certamente as aulas da EBD atenderam 
a este objetivo, os sermões dos 
domingos nos alertaram para isso, o 
trabalho dos ministérios andou nesta 

direção, avisos foram exaustivamente 
dados. Todo este investimento nos 
leva a algumas perguntas: O QUE EU 
TENHO FEITO? QUAL A MINHA REAÇÃO 
EM FACE A ESTES DESAFIOS?  QUAL 
A MINHA RESPOSTA A ESTE TEMA? 

Sem parecer cansativo, nem querendo 
ser chato, mas responda para si e para 
Deus: Qual foi o seu investimento no 
tema deste ano? Faltam um pouco mais 
de três meses para terminar o ano. Que 
tal aceitar o desafio de falar de Jesus para 
alguém, e investir para que tal pessoa 
“chegue ao pleno conhecimento da 
verdade” (1Tm 2.4).  Fomos alimentamos 
por todo este tempo, agora chegou o 
momento de levarmos as boas novas 
de salvação aos que se acham perdidos. 

“Eis os milhões que em trevas tão 
medonhas, jazem perdidos sem o 
Salvador!  Oh! quem irá as novas 
proclamando que Deus em Cristo salva 
o pecador?” (SH 456) – Quem deseja 
responder a este chamado da mesma 
forma que o profeta Isaias respondeu 
ao convite de Deus, dizendo: “Eis-
me aqui, envia-me a mim”? (Is 6.8).  
Meus irmãos queridos, já é tempo de 
acordarmos! Hoje é o dia e agora é o 
momento: “é necessário que façamos as 
obras daquele que me enviou, enquanto 
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é dia; a noite vem, quando ninguém pode 
trabalhar” (Jo 9.4) – Palavras do Senhor 
Jesus Cristo! Aproveitemos para refazer 
nossos planos priorizando as atividades 
que agradam a Deus e refletem nosso 
amor por Ele em gratidão e serviço.

Diante de um cego de nascença 
o Senhor Jesus falou para os seus 
discípulos: “É necessário que façamos as 
obras daquele que me enviou, enquanto 
é dia, a noite vem, quando ninguém pode 
trabalhar.” (Jo 9.4). Entendemos que 
hoje é o tempo, e agora é o momento 
de semearmos a boa semente; falar 
que Jesus é o Senhor. Testemunhar 
como o seu amor nos alcançou e 
“tudo o que Ele fez por nós e como 
teve compaixão de nós” (Mc 5.19).

O apóstolo Paulo entendeu a urgência 
desta missão ao falar: “Já é hora de vos 
despertardes do sono? Porque a nossa 

salvação está, agora, mais perto do que 
quando no princípio cremos.” (Rm 13.11). 
Estamos nos últimos três meses do ano, 
e cremos ser tempo de rever alguns 
desafios que fizemos no início do ano, 
bem como fazer um autoexame sobre 
nosso compromisso com Deus, no que 
tange ao tema do ano de nossa igreja: 
“Conhecer Jesus e torná-lo conhecido”. 

Convido todos os irmãos e membros 
da ICE SJCampos, para juntar suas forças 
a fim de cumprir os compromissos 
assumidos, tanto os pequenos como 
os grandes. Se está desanimado, 
recorra ao Senhor e conte tudo a Ele. 
Não temos forças nem habilidades, 
mas no Senhor as encontramos.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Renda glórias e louvores ao Deus único e sábio por seu grande amor;  
2. Agradeça ao Pai por sua terna misericórdia e graça; 
3. Ore a Deus em favor de nossos idosos; 
4. Peça o cuidado do Pai em favor de nossos desempregados;  
5. Apresente a Deus sua gratidão pelo retorno dos irmãos aos cultos;  
6. Interceda junto ao Senhor pelos moradores de rua; 
7. Suplique a Deu que abençoe as aulas da EBD da ICE SJC;  
8. Dê graças ao Senhor pelo seu maravilhoso perdão;  
9. Ore a Deus em favor dos refugiados no Brasil; 
10. Ore a Deus pelos enfermos da ICE SJC;  
11. Louve a Deus pelas bênçãos e vitórias ao seu povo; 
12. Peça a Deus que abençoe nossos cultos com sua presença;  
13. Suplique a proteção e direção de Deus para nosso governo;  
14. Ore ao Senhor em favor da economia da nossa cidade;  
15. Peça as bênçãos de Deus para os ministérios da igreja;

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!

CANTATA DE NATAL – Vamos nos 
preparar para o Culto de Natal? A 

partir de outubro toda a igreja está 
carinhosamente convidada para os ensaios 
da Cantata de Natal 2022. Os músicos da 
orquestra com seus instrumentos também 
estão convidados. Os ensaios serão nas 
noites de sexta feira no templo da ICE SJC.

CONFERÊNCIA DE MISSÕES 
– Aproxima-se o dia de nossa 

Conferência Missionária. Este ano 
será nos dias 27 e 28 de novembro e 
teremos duas participações mais do 
que especiais: OM de SJCampos e o Pr. 
Vassílios Constantinides = APEC América 
Latina. Reserve esta data na sua agenda.

RECANTO PENIEL – Com a volta das 
atividades no Recanto Peniel, será 

necessário algum ajuste para o bom 
andamento do uso do espaço e para o 
devido planejamento. Para tanto, o Diretor 
de Patrimônio da ICE SJC, Pb. Domingos 
Barbosa, solicita que os pedidos de 
agendamento sejam feitos com, pelo 
menos, uma semana de antecedência, 
via secretaria da igreja. Alguns casos 
serão encaminhados por ele junto a 
Mesa Administrativa para conhecimento 
e posterior liberação do uso do espaço.

ICE BRAGANÇA PAULISTA – O Pr. 
Vinícius, o Pr. John Barnett e o Pb. 

Josias Custódio, junto com outros irmãos, 
representaram a ICE SJCampos junto à 
congregação de Bragança Paulista, que, 
no sábado (18 de setembro) completou 
15 anos de vida. Naquela ocasião ocorreu 
a posse do Pb. Josias como Diretor do 
campo.  Louvamos a Deus pelos 15 
anos de nossa igreja naquela cidade, 
e pelo Evangelho de Jesus que está 
sendo semeado através dos membros.

ICE PINDA – Uma forma de “voltar 
às primeiras obras” (Ap 2.5) irá 

acontecer neste sábado na congregação 
em Pinda. Teremos uma manhã de 
evangelismo face a face, num contato 
direto, através de distribuição de folhetos, 
de oração nas casas, e convidando 
as pessoas para o culto da noite. 

CONVITE PARA PINDA – O projeto 
de evangelismo em Pinda será assim: 

Sairemos do ECC às 8h do sábado – 
(25 de setembro) e, a partir das 14h30, 
teremos um trabalho voltado para as 
crianças do bairro. Às 19h será o culto 
com a preleção do Pr. José Roberto, e o 
louvor com o Quarteto Zoé. O endereço 
é Rua Rodrigo da Silva Araújo, 323 – 
Santa Cecília, em Pìndamonhangaba.

CULTO INFANTIL - Vamos recomeçar 
o culto infantil a partir de outubro. O 

Senhor mesmo despertou alguns jovens 
para isso, e o reinício, sob a supervisão do Pr. 
Jonas Aquino, se dará no dia 03 de outubro. 
Então, senhores pais, venham e tragam os 
filhos, pois eles serão abençoados pelo 
Senhor através de um grupo de irmãos 
bem preparados para o culto infantil.

SALVOS E SINGULARES - Neste final 
de semana (24 a 26 de setembro), 

com a graça de Deus, acontecerá a 
quinta Conferência Singular em águas 
de Lindóia-SP. Precisamos de oração 
para um grupo de irmãs de nossa igreja 
que estará presente; são elas:  Adriana 
Nunes, Ivete Ferreira, Sebastiana Fátima, 
Gabriela Macedo e Admeia Coutinho. 

NOTA DE PESAR – Informamos a 
todos os irmãos que nesta terça feira, 

por volta do meio-dia, o Senhor chamou 
ao descanso o Sr. Osvaldo Barbosa (83 
anos), irmão do Pb. Domingos. Ele estava 
internado há alguns dias no Policlin. Era 
casado com Valdete Barbosa há 54 anos e 
deixa cinco filhos, doze netos e um bisneto. 
Oremos pela família e pelo Pb. Domingos. 



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.

“...O reino de Deus é assim como se um homem 
lançasse a semente à terra; depois, dormisse 
e se levantasse, de noite e de dia, e a semente 
germinasse e crescesse, não sabendo ele 
como.” (Mc 4.26-27). Segunda feira – Mc 5.1-
20 (gerasenos); Terça feira – Mc 5.21-24 (Jairo); 
Quarta feira - Mc 5.25-34 (hemorragia); 
Quinta feira – Mc 5.35-43 (Talita cumi); Sexta 
feira – Mc 6.1-6 (Nazaré); Sábado – Mc 6.7-
13 (aos doze); Domingo – Mc 6.14-29 (João 
Batista); “tendo ouvido a fama de Jesus, vindo 
por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a 
veste. Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as 
vestes, ficarei curada.”  (Mc 5.27-28).

MARIA CONCEIÇAO FOGAÇA CUNHA 
LINDSAY MENDOZA AMORIM
PAULO ROBERTO XIMENES COSTA
FABRICIO FARIA 
GIANNE RIBEIRO PEREIRA MURAMOTO
NAIR MATOS DE SOUZA MANNA 
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes 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

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

Dc. Pablo Miller S. Santos
Dc. Cláudio Osiro
Débora Coutinho Rodrigues
Lídia Berbert  O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  S. Júnior


