
“Passou a cega, findou o verão, 
e nós não estamos salvos”. 

Jr 8.20

Na versão da Bíblia “A 
Mensagem” do Pr. Eugene 
Peterson, este texto diz: 
“As colheitas já estão 
armazenadas, o verão passou, 
mas nada mudou para nós. 
Ainda estamos esperando 
o resgate”.  Tempos difíceis, 
cansaço evidente, pouca 
força, esperanças parcas, 
realidade dura; por isso 
queremos chamar a atenção 
dos irmãos para ver este 
texto sob os olhos de Deus: o 
que Deus vê, e o que espera 
de nós. Um texto curto 
que traz para nós algumas 
informações preciosas, 
e aponta um desafio:
Há um campo. A primeira 

coisa revelada aqui é que há 
um campo – Se há colheita, 
houve plantação, se houve 
plantação, isso aconteceu 
em um campo. Jesus nos 
alerta para a realidade neste 
“campo” dizendo: “A seara, 

na verdade, é grande, mas os 
trabalhadores são poucos” 
(Mt 9.37). Esta realidade ele 
diz aos seus discípulos, como 
desejando abrir-lhes os olhos. 
Há um campo e ele é grande.
Há um tempo. Outra verdade 

extraída deste texto é que 
ele fala da necessidade de 
se observar a existência do 
tempo: “passou o verão”. Não 
podemos nos entreter com 
nada, o tempo urge; não 
podemos desviar os nossos 
olhos sob o risco de perdermos 
oportunidades que Deus 
cria para que sejamos úteis. 
Há um grito. No meio do 

campo, no final da colheita, 
alguém gritou: “Estamos 
esperando o resgate” (versão 
A Mensagem).  Em que direção 
estão os nossos ouvidos que 
não ouvimos estes gritos? 
O campo grita: “Passa à 
Macedônia e ajuda-nos” (At 
16.9); “Passou a sega, acabou 
o verão, e nós não estamos 
salvos” (Jr 8.20). Deus fala: “A 
quem enviarei, quem há de ir 
por nós?” (Is 6.9); “Oh! Quem 
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irá as novas proclamando 
que Deus em Cristo salva 
o pecador?” (SH 456)
Há uma resposta. Se há 

um grito, precisa haver uma 
reação; se há uma pergunta, 
precisa haver uma resposta. 
A pergunta que nasce deste 
grito no campo exige uma 
resposta de quem ouviu, e 
nós ouvimos. Qual é a nossa 
resposta ao “A quem enviarei, 
quem há de ir por nós?” feita 
por Deus ao profeta Isaías? (Is 
6.8). Diga: “Eu irei”; responda: 
“Eis-me aqui”. – Veja o Hino 
455 de Salmos e Hinos: “É 
tempo! É tempo! O Mestre 
está chamando já! Marchar, 
marchar, confiando em seu 
amor! [...] Igreja alerta, o dia 

prometido vem, quando 
aclamado o Salvador será”. – 
E Mc 16.15: “E disse-lhes: Ide 
por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura.”
As nações estão gritando 

constantemente e 
continuamente: “O teu 
Deus, onde está?” (Sl 42.3). 
Precisamos dar uma resposta. 
E a única que irá promover 
alguma esperança virá 
quando você se colocar nas 
mãos de Deus, com desejo de 
ser bênção onde Ele enviar.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Louve a Deus porque o teu nome está no “Livro da Vida”;
2. Peça ao Senhor para falar do amor de Deus a outros;
3. Dê graças a Deus pelos irmãos que venceram o COVID;
4. Agradeça a Deus pela esperança que temos nele; 
5. Agradeça a Deus por tantos irmãos serem fiéis nos dízimos e ofertas; 
6. Suplique a Deus suas bênçãos para Congregação de Guaratinguetá;
7. Dê graças e louvores a Deus pelo Espírito Santo que nos santifica; 
8. Ore em favor dos planos e projetos dos ministérios neste ano; 
9. Peça a direção e discernimento de Deus para sua vida;
10. Ore por sabedoria e justiça para o nosso governo;
11. Renda graças e louvores ao nosso Deus por Sua misericórdia;
12. Interceda pelo retorno da centésima ovelha;
13. Ore pela paz e harmonia no Oriente Médio;
14. Peças as bênçãos de Deus para os moradores de rua;
15. Ore para que Deus abençoe nossos enfermos e os cure.

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!

NOTA DE PESAR - “...Resta um repouso 
para o povo de Deus.”  (Hb 4.9). Na noite de 

22 de junho, o nosso Senhor chamou a D Maria 
Moreno ao descanso prometido. Após um 
longo tempo de sofrimento, ela foi descansar 
na Casa do Pai. Louvamos a Deus por sua 
vida e suplicamos orações em favor do Pb 
Manoel Arantes e dos filhos Douglas e Denise. 

ASSEMBLEIA GERAL – Com a presença 
inicial de 56 irmãos, tivemos a nossa 

assembleia geral ordinária neste último 
domingo (20 de junho), em segunda 
convocação.  Com a graça de Deus e ajuda 
de vários irmãos, este tempo foi bom. Nossa 
profunda gratidão a Deus por ter nos abençoado.

CONSELHO FISCAL – Para o biênio 
2021/2022, nesta assembleia geral foi 

eleito o novo Conselho Fiscal, sendo os 
seguintes irmãos para o exame de contas”: 
Márcio Minicz, Mateus Uzan, Ebner Granjeiro;  
e para exame do livro de atas: Geocerem 
Castilho, Sônia Garelha, Sueli Amaral. Como 
suplentes ficaram os irmãos; Eder Granjeiro e 
Tiago Sabino. Oremos por eles para que eles 
desenvolvam um trabalho para glória de Deus.

CULTO DA MATURIDADE – Com 
grande saudade e alegria, recebemos 

vários queridos irmãos para cultuar a 
Jesus no segundo culto da maturidade. 
Como foi gostoso nosso ajuntamento! 
Como foi bom rever gente da nossa alma! 
Bendito seja Deus! Já está confirmando o 
terceiro culto para o dia 18 de julho às 16h. 

MINISTÉRIO DE CASAIS – Com grande 
alegria informamos o retorno das 

atividades do Ministério de Casais, que 
inclusive já teve um encontro no Dia dos 
Namorados, com uma boa participação dos 
casais da igreja. A liderança está sob estes 
casais: Como presidente o Pb. Carlos Guedes 
e Roseana, com o apoio dos irmãos: David e 
Beth Barnett, Francisco Nascimento e Márcia 
Gabriela, Pb. Alancaster e Renata. Vamos 

orar por eles e dar-lhes o apoio necessário.

CLASSE DE BATISMO – Será neste 
domingo próximo (26 de junho) a primeira 

aula para a classe de batismo. Todos os irmãos 
que sentiram de Deus o chamado, bem 
como os que desejarem conhecer, mesmo 
que já batizados, são convidados a participar. 

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO – 
Este ministério é o responsável por toda 

comunicação da ICE SJC, quer seja mídia, 
boletim, vídeos, transmissão de cultos e toda 
informação. O seu líder é o Pb. Samuel Alves 
e ele está precisando de irmãos que possam 
ajudar a desenvolver este ministério. Se você 
tem boa vontade, disposição e um pouco de 
habilidade nestas áreas, por favor, procure 
o Pb. Samuel e se aliste para servir o Senhor. 

SAÚDE – Alguns irmãos nossos estão 
precisando de nossa cobertura de oração 

sobre a saúde: Roberto Uzan, Cida Julião, 
Luiza Amara, Nadir Moreno e Haythan. 
Deus estenda Sua graça e os fortaleça.
 

EBD ESPECIAL – Continuamos com as aulas 
especiais: Dia 27 de Junho - Tema: “Jesus no 

lago” (Lc 5.1-11) Profª . Silvana Francelina; Dia 04 
de Julho - Tema: “Jesus num casamento” (Jo 2.1-
12) Profª. Soraya Abdulhamid; Dia 11 de Julho 
- Tema: “Jesus na sinagoga” (Lc 6.6-11) Profª. 
Ann Barnett; Dia 18 de Julho - Tema: “Jesus 
noutra sinagoga” (Lc 12.10-17) Pr. Vinícius 
Araújo; Dia 25 de Julho - Tema: “Jesus na 
multiplicação e no mar” (Jo 6.1-21) Profª. Ana 
Lúcia C. Costa; Dia 01 de Agosto - Tema: “Jesus 
na estrada” (Mc 10.46-52) Pb. Carlos Guedes.

FÉRIAS PASTORAIS – O conselho de 
Presbíteros e a Mesa Administrativa de 

Presbíteros aprovaram dez dias de férias para o 
Pr. Valdemberg. Por favor, ore para que o bom 
Deus restaure as forças do casal nesse período, 
entre os dias 13 e 23 de julho. Dê apoio aos 
trabalhos que seguem sob a presidência 
do Pb. Carlos Guedes e apoio do Pr. Vinicius.
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“E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, 
a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua 
cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida 
perdê-la-á; quem perder a sua vida por minha 
causa, esse a salvará.” (Lc 9.23-24); Segunda 
feira – Lc 8.40-56 (filha de Jairo);  Terça feira 
– Lc 9.1-9 (os doze e João);  Quarta feira - Lc 
9.10-17 (pães e peixes); Quinta feira – Lc 9.18-
27 (Pedro e Jesus); Sexta feira – Lc 9.28-36  
(transfiguração);  Sábado – Lc 9.37-45  (uma 
cura); Domingo – Lc 9.46-62 (questão de 
amor); “Pois o Filho do Homem não veio para 
destruir as almas dos homens, mas para salvá-
las.” (Lc 9.56).

DAMARIS COUTINHO COSTA MOURA
ROBERTO ROCHA COSTA
EULA TEIXEIRA ROVELLA
SELMA PACINI DE MOURA
MARCOS ROBERTO HOHNE
PEDRO GALVÃO DE MOURA
JULIANO SERGIO ARANTES DA COSTA
RENATA APARECIDA DE LIMA B. LIBRELON

MARFIZA e DANIEL SHOJI
ALINE e MARCOS DEMANT 
LUDMILA e MARCIO STOLF JUNIOR
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

Grupo B

Dc. Paulo Amaral
Pb. Carlos Guedes Vieira 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


