
“Tendo eles orado, tremeu o lugar onde 
estavam reunidos; todos fi caram cheios 
do Espírito Santo e, com intrepidez, 
anunciavam a palavra de Deus”.  At 4.31

Analisando o contexto de At 4.23-
31, vemos que Jesus deu ordem a seus 
discípulos para que fi cassem em Jerusalém 
e esperassem pela promessa, que é a 
vinda do Espírito Santo, e que agora 
estaria com eles. Então, logo aparece a 
pergunta: “Senhor é nesse tempo que 
vais restaurar o reino a Israel?” A resposta 
foi que “tempos ou datas competem 
somente ao Pai e foram estabelecidas pela 
sua própria autoridade”.  Jesus ainda lhes 
disse: “Vocês serão minhas testemunhas 
e receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês”. Depois de falar 
com seus discípulos, Jesus foi elevado às 
alturas até desaparecer nas nuvens. Nesse 
momento, apareceram dois anjos dizendo 
que o mesmo Jesus que subiu aos céus, 
da mesma forma voltará. Conforme At 
1.14, os discípulos permaneceram em 
oração antes de iniciar o trabalho de 
evangelismo. Depois de receberem o 
Espírito Santo, deram o início à missão de 
evangelizar, anunciando as boas novas. 
Em Atos 4, as vidas dos discípulos estão 
ameaçadas por pregar o evangelho. E 

pelo que os discípulos oram? Eles oram 
por proteção? Não. Eles oram por um 
movimento do evangelho. Eles oram por 
ousadia sufi ciente e um senso do poder 
e presença de Deus em suas vidas, para 
que eles não recuassem da pregação. 
A oração é fundamental na preparação 
e concretização da evangelização e 
de toda a vida cristã. Devemos ser 
ousados, unidos e consistentes em pedir 
a presença de Deus e o evangelho para 
renovar a vida de pessoas perdidas, e 
manter viva a vida dos crentes na igreja.

Os cristãos através dos tempos 
continuam na vanguarda das operações 
humanitárias. Não podemos negligenciar 
nosso tempo com Deus por meio da 
oração e meditação em Sua palavra. 
Como igreja, precisamos prevalecer em 
oração e com unidade de pensamento. 
A oração precisa ter objetivos: Saber 
o que queremos pedir ao Pai, sem ser 
chuva no mar. Romanos 8.26-27 nos diz: 
“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em 
nossa fraqueza, pois não sabemos como 
orar, mas o próprio Espírito intercede por 
nós com gemidos inexprimíveis.  E aquele 
que sonda os corações conhece a intenção 
do Espírito, porque o Espírito intercede 
pelos santos de acordo com a vontade de 
Deus”. Não é o que eu quero, mas o que 
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o Espírito coloca e quer. Deus nos escuta 
e tem interesse em nós. Existe um inter-
relacionamento entre nós e Deus. Neste 
relacionamento somos parceiros, mas a 
interdependência é divina. No livro de 
Isaías, capítulo 40, vemos claramente que 
é Deus quem nos encoraja para anunciar 
as boas novas. O homem é como a 
relva, mas a Palavra de Deus permanece 
para sempre. Deus é o braço forte que 
governa, Ele é o poder. Ele está assentado 
em Seu trono e tudo lhe é subordinado.

Evangelizar é anunciar a vida eterna. 
Jo 17.3 diz: “Esta é a vida eterna: que te 
conheçam, o único Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a quem enviaste” – Este é 
o nosso alvo em 2021. Quando Jesus 
ora, além de orar por si mesmo e pelos 
seus discípulos, Ele ainda ora por todos 
os crentes e por aqueles que crerão 
na mensagem das boas novas do 

evangelho ( Jo 17.20), sendo libertos das 
garras do inimigo. Por isso, como igreja, 
precisamos entender da seriedade do 
nosso papel de intercessores durante o 
processo de evangelismo. As almas estão 
aprisionadas por satanás e precisam ser 
libertas, buscando a satisfação em Cristo 
Jesus, nosso único e suficiente Salvador. 
Um dia, Deus vai julgar o mundo com 
Sua justiça por meio de Seu filho que 
ressuscitou dentre os mortos, conforme 
a pregação do apostolo Pedro em Atos 3.

A oração deve ser feita com fé, com 
confiança, com objetividade, com 
humildade, com obediência, segundo a 
vontade de Deus e em nome de Jesus. “Se 
fracassarmos na oração, fracassaremos em 
toda a frente da batalha” (Leonard Ravenhill)

Pr. Daniel Garelha

Motivos de Oração

1. Clame ao Senhor Deus que nos dê a graça de Sua proteção;
2. Agradeça a Jesus por sua terna e completa salvação;
3. Ore a Deus em favor das famílias enlutadas por perdas;
4. Interceda junto ao Senhor pelos nossos desempregados;
5. Clame a Deus por sabedoria e discernimento para a liderança da Igreja;
6. Renda graças e louvores ao Senhor por sua grande misericórdia;
7. Ore ao Senhor Deus em favor de harmonia aos casais da igreja;
8. Peça a Deus que oriente o governo em ações pelo povo;
9. Disponha o seu coração e tempo para conhecer melhor a Jesus;
10. Invista seus dons e talentos para tornar Jesus conhecido;
11. Ore a Deus em favor do culto presencial para a ICE SJC;
12. Apresente-se a Deus para adorá-lo em todo lugar e tempo;
13. Interceda a Deus em favor das vidas sem Jesus, e as evangelize; 
14. Clame a ação de Deus em favor dos moradores de Manaus;
15. Agradeça a Deus pelas chuvas no nosso querido Brasil.

Idosos: Ondina Rodrigues, 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!

ORAÇÃO É NECESSÁRIO - No boletim 
passado (2171), foi apresentada uma 

coluna que dizia que “Oração é bom” – Isso é 
uma grande verdade. Neste final de semana, 
durante a transmissão do culto on line, 
experimentamos que, além de bom, a oração 
é necessária.  Um dos integrantes do culto 
me disse, “Não adianta só os dons e talentos 
para o culto, é preciso estar preparados 
espiritualmente também”.  Quantas lutas 
nós travamos para colocar o culto nos lares. 
Quem estava presente (equipe operacional), 
pôde perceber quantas barreiras tivemos que 
superar, coisas sem explicação técnica. Tudo 
isso nos levou a entender que precisamos de 
“toda a armadura de Deus para que possais 
resistir no dia mau e, depois de terdes vencido 
tudo, permanecer inabaláveis” (Ef 5.13) – Por 
favor ore pelos cultos, a dificuldade de pregar ou 
louvar para uma igreja vazia já é em si uma luta. 

PARABÉNS SÃO PAULO – Nesta última 
segunda feira nossa capital completou 467 

anos. Diferente dos anos anteriores, que as 
manifestações eram públicas e grandiosas para 
o tamanho da cidade, neste ano, por conta 
da pandemia, tudo se resumiu a pequenas 
apresentações de gratidão.  Esta querida cidade, 
a maior da América do Sul, sempre recebeu a 
todos com grande carinho. Ali tem gente de 
todas as partes do país e de muitos lugares do 
mundo. Agradecemos a Deus pela maravilhosa 
acolhida que nos foi dada pelos paulistas e 
paulistanos que vivem em SJCampos. Parabéns 
querida São Paulo, pelos seus 467 anos. 

ENSINAR A CRIANÇA É BOM - Graças 
a Deus porque as crianças nascem com 

desejo de aprender. Deus mesmo colocou isso 
nelas; elas são ensináveis. Por isso devemos ter 
muito cuidado com o que iremos ensinar, pois 
elas aprendem tudo e por todos as vias:  pelos 
olhos, pelos ouvidos, pelos sentimentos....  Uma 
TV ligada as ensina, uma discussão dos pais as 
ensina, uma ação errada do pai as ensina, um 
desvio de conduta do irmão mais velho as 
ensina, a aprovação de uma coisa errada por 

parte do avô as ensina, uma música liberal as 
ensina, uma conversa crítica dentro do carro 
sobre o sermão do domingo as ensina; o avanço 
no sinal vermelho as ensina, uma desculpa 
mentirosa para não atender uma ligação 
telefônica as ensina.  Por isso os pais precisam 
estar atentos ao que elas estão vendo, ouvindo 
e sentindo.  Elas estão atentas a tudo o que 
se passa ao redor, são como um “radar ou um 
sonar” que capta movimentos e sons externos 
e os coloca para dentro. “Ensina a criança no 
caminho que deve andar, e, ainda quando for 
velho não se desviará dele.” (Pv 22.6). Os pais 
são os primeiros e maiores responsáveis pelo 
ensino da criança.  Assim como Deus colocou na 
criança o desejo de aprender, colocou nos pais 
o amor e a condição para ensinar, bem como 
um dia com vinte e quatro horas para fazer 
isso.  Por causa da falta de tempo, do trabalho, 
do relaxo e até mesmo por preguiça, alguns 
pais deixam essa responsabilidade de ensinar 
nas mãos de outros: Escola, Igreja, TV, Mídia 
Social etc. E tal atitude virá repercutir no futuro.

NOTA DE PESAR – Com dor informamos 
aos queridos irmãos que Dª. Yvone da Silva 

Arten, mãe do querido Álvaro Arten, faleceu na 
manhã da última sexta feira no hospital Santa 
Casa de Misericórdia em SJCampos. O corpo 
foi velado e sepultado no cemitério Campo 
Grande em SP, no sábado (16 de janeiro) às 13h. 
Por favor, oremos pelos filhos Álvaro e Dagmar. 

NOTA DE PESAR II - “Portanto, resta um 
repouso para o povo de Deus” (Hb 4.9). Uma 

grande dor tomou conta de nosso coração 
ao saber que o Senhor havia chamado ao 
descanso o seu servo José Carlos da Silva. 
Após muitas lutas travadas na saúde, com 
terríveis dores, Deus chamou nosso querido 
irmão ao descanso. Ele era amável e dócil, 
falava do evangelho de Jesus a todos quanto 
estavam por perto. Deixa a esposa, Sônia Silva 
e dois filhos, Diógenes e Dante.  Oremos ao 
Senhor por consolo e direção para a família.



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 mesmo apascentarei as minhas ovelhas e 
as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida 
buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a 
quebrada ligarei e a enferma fortalecerei; ...” 
(Ez 34.15-16).  Segunda-feira – Ez 35.1-15 
(contra monte Seir); Terça feira – Ez 36.1-38 
(restaurações); Quarta feira – Ez 37.1-28 (vale 
de ossos); Quinta feira – Ez 38.1-23 (contra 
Gogue); Sexta feira – Ez 39.1-29 (queda de 
Gogue); Sábado – Ez 40.1-19 (visão do templo); 
Domingo – Ez 40.20-49 (visão do templo). “Dar-
vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito 
novo; tirarei de vós o coração de pedra e vos darei 
coração de carne.” (Ez 36.26).

ADRIANO LUIZ DE CARVALHO NETO
DEBORAH FOGAÇA SOUZA MINICZ
MARIA LUCIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA
PAULO FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA
EDUARDO BERNARDINO LIRA
ANDERSON COSTA MARQUES
ESDRIA LUIZA CUSTÓDIO
SIMONE GUIMARAES CUSTODIO 
SONIA MARIA PEREIRA SILVA
MARCOS ALEXANDRE RAUER DEMANT
NILZA SPREZANI COSTA
SABRINA PINOTTI FERREIRA LEITE
TIAGO TEIXEIRA RAMOS 
ISABELA DA SILVA STOLF

SILVANA e ARGEMIRO MARCOS DE SOUZA 
SANDRA REGINA e SERGIO HAUSSMANN 
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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 B
 
Dc. Paulo Amaral 
Dc. Fábio Verissimo 
Pb. Marcos Vasconcelos 
Tiago Nascimento 
Tales Nascimento 
Letícia Carvalho


