
A nossa santifi cação tem tudo a ver 
com a graça de Deus.

“Pois esta é a vontade de Deus: a vossa 
santifi cação” (1Ts 4.3)

Santifi cação é um assunto que mexe 
com nossa cabeça e com o nosso 
coração. De um lado, pensando 
de forma racional, descobrimos 
de imediato a nossa limitação e 
incapacidade de nos tornarmos 
pessoas santas, puras vivendo em um 
mundo atolado na imoralidade, nas 
impurezas e nos prazeres da carne. 
Do outro lado, temos o conhecimento 
da verdade e da maravilhosa obra 
de redenção na nossa vida, a 
experiência do novo nascimento, e 
ao mesmo tempo um comodismo e 
um conformismo muito grandes que 
nos têm impedido de alcançar uma 
vida espiritual vitoriosa e frutífera. 

Concluímos então, rapidamente, 
que santifi cação tem a ver com o 
exercício efi ciente da fé e dos dons 
espirituais explicitados em atitudes 
práticas que resultem na honra 
e na glória de Deus. No Antigo 

Testamento, por repetidas vezes 
vemos a expressão “Sejam santos, pois 
eu, o Senhor, sou santo.” (Lv 20.7, 26).

Temos uma ideia clara da santidade 
de Deus e da nossa limitação, quando 
vemos o cuidado e o zelo de Moisés 
em seguir os protocolos para se 
comunicar com Deus na tenda do 
encontro buscando a direção certa 
para conduzir o povo (Nm.7.89).  Ele 
compreendia bem o tamanho da 
santidade de Deus, por isso se limitava 
a obedecer. Ouvia com clareza a voz 
de Deus vinda do Santo dos Santos, 
mas não podia entrar lá, porque o 
lugar separado pela grossa cortina 
só podia ser frequentado uma vez 
por ano pelo Sumo Sacerdote. (Lv.16).

Em Josué 3.5 vemos a ordem de 
Deus para que o povo se santifi casse 
a fi m de verem as maravilhas 
de Deus no meio deles.  Enfi m, 
está claro para nós que a nossa 
santifi cação sempre agradará a Deus 
para que possamos nos aproximar 
da Sua doce e santa presença.   

Passando para o Novo Testamento, 
já pararam para pensar no privilégio 
que temos de ouvir a voz de Deus 
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todos os dias sem o risco de sermos 
exterminados de sua presença santa? 
Ao abrirmos a sua Palavra vamos nos 
deparar com o perfeito cumprimento 
do seu plano, completamente 
recheado de amor, misericórdia e 
graça. O Cordeiro sem defeito foi 
morto no nosso lugar. O sacrifício 
foi completo. Tudo pela Graça. 
Simplesmente Graça, por meio de 
nosso Sumo Sacerdote, Jesus Cristo, 
que nos trouxe a nova aliança, o 
novo caminho, a nova vida, por meio 
de sua própria vida entregue a nós 
como expiação pelos nossos pecados.

Vejam este texto: Portanto, irmãos, 
por causa do sangue de Jesus, 
podemos entrar com toda confiança 
no lugar santíssimo. Por sua morte, 
Jesus abriu um caminho novo e 

vivo através da cortina que leva 
ao lugar santíssimo (Hb.10.19-22).

Não temos mais desculpas irmãos. 
Basta abrirmos, primeiramente, 
o nosso coração e nossa mente 
para mudanças, e em seguida a 
Palavra de Deus para ouvirmos e 
praticar o que Ele espera de cada 
um de nós: uma vida de santificação 
continuada até o dia quando 
estaremos para sempre com o Senhor.

Assim, aproximemo-nos com 
toda confiança do trono da graça, 
onde receberemos misericórdia 
e encontraremos graça para nos 
ajudar quando for preciso (Hb.4.16).

Prof ª.  Aélia Cavalcante

Motivos de Oração

1. “Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores...” (Sl 92.1)
2. “Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim...” (1Co 11.28)
3. Suplique o favor de Deus para nossos irmãos enfermos; 
4. Peça o cuidado do Pai com nossos adolescentes e jovens nas escolas; 
5. Interceda junto ao Senhor em favor do nosso governo; 
6. Dê louvores ao Senhor Jesus por sua rica graça e amor; 
7. Ore e honre a Deus com seu dízimo e oferta – Ml 3.10;
8. Clame a graça e provisão de Deus para nossos desempregados; 
9. Ore em favor dos missionários no campo de trabalho;
10. Peça ao Senhor suas ricas bênçãos para nossos cultos; 
11. Ore pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia; 
12. Agradeça a Deus pela liberdade que temos de culto no país;
13. Ore a Deus pela centésima ovelha e invista no retorno;
14. Interceda junto a Deus pelas programações de maio; 
15. Peça a Deus em favor dos imigrantes no Brasil. 

Idosos: Carmem Luna, 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, Osni Cunha, 
Luiza Amara 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!

DIA DE SANTA CEIA – No primeiro domin-
go de maio (01 de maio), tanto às 9h como 

às 18h15 todos os irmãos estão carinhosa-
mente convidados a “se examinar” para parti-
cipar da Santa Ceia. Por entender que alguns 
estão com dificuldade física ou em escala de 
trabalho, o Conselho de Presbíteros está aten-
to para visitá-los com objetivo de ministrar a 
Santa Ceia. Basta nos sinalizar, através de uma 
ligação.

DIA DE DÍZIMO – A ordem é “Trazei todos 
os dízimos à casa do Tesouro” (Ml 3.10). No 

segundo domingo (08 de maio) nós iremos 
obedecer a esta ordem do próprio Deus atra-
vés do profeta Malaquias. Daremos aqui o 
endereço para os seus dízimos e ofertas: Ban-
co do Brasil – Ag 3443-6 C/C 19.600-2 – PIX 
45.693.165/0001-24 (CNPJ). Por favor, ao fazer 
sua transferência, nos informe no telefone 
(3921.3971) para a destinação dos dízimos e 
ofertas para missões. Deus os abençoe!

ELEIÇOES DE OFICIAIS – Está aberta a 
temporada para indicação dos oficiais (Di-

áconos e Presbíteros) para as nossas eleições 
de outubro. Por favor, apenas indique os no-
mes que entendeu em oração, e deixe a con-
sulta para o Conselho de Presbíteros. 

MAIO – Entramos no quinto mês do ano 
e nossa dependência de Deus continua 

enorme; por isso convidamos todos a um 
maior envolvimento com Deus e com seu 
povo. Neste envolvimento todos poderão tra-
balhar seus dons para edificação do “Corpo de 
Cristo”. Maio é chamado mês das mães, e por 
isso queremos agradecer a Deus pelas maravi-
lhosas mulheres que Ele nos deu a quem cha-
mamos carinhosamente de “mãe” – Parabéns 
mamães!

CIRURGIA – Esta palavra pode nos assus-
tar, mas se entendermos que “a presença 

de Jesus é garantida todos os dias” (M6 28.20), e 
que nós “descasamos na sombra do Onipoten-
te” (Sl 91.1). Então enfrentaremos com toda se-

gurança qualquer situação “ainda que eu ande 
pela sombra da morte” (Sl 23.4). Alguns irmãos 
nossos então neste clima de cirurgia, outros 
já passaram: Dc. Otoniel, Dª. Odila; outros irão 
passar: Beth Viana, Priscila STiago, Carlos Edu-
ardo, Amilton Sória... Vamos rogar sobre eles a 
agradável e doce presença de Jesus, e isso será 
suficiente. Daí virão todas as outras bênçãos, 
inclusive a completa recuperação. 

ÉDEN LAR – Esta querida casa de acolhi-
mento infantil está precisando de nosso 

apoio em presença. Programe um tempo 
para visitar e conhecer o trabalho que é feito 
ali. Esta casa é nossa.

ANIVERSÁRIO DO SETECEB - No último 
dia 21, o nosso Seminário completou 84 

anos de vida servindo ao Senhor, preparando 
os vocacionados. São milhares os formandos 
nesta Casa de Profetas, que estão servindo 
às igrejas como líderes, pastores, educadores 
e missionários. Há muita gratidão em nossos 
corações por esta casa que é de todos nós. 
Louvamos a Deus por todo este tempo se 
bons serviços.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Como é precioso 
o tempo que passamos em oração! Por isso 

nossa igreja mantém vários horários e locais 
em que podemos orar. Todos estão convida-
dos a participar. Na quarta-feira às 15h as ir-
mãs se reunirão na igreja para um tempo com 
Deus; às 19h30 temos dois locais: um virtual 
sob a liderança do Pb. Samuel Pereira, e outro 
presencial, no salão social da igreja, sob a lide-
rança do Pr. Daniel e Sônia. E nos domingos às 
17h30 na sala togas. 

PEQUENOS GRUPOS – A liderança dos 
PGs convida os irmãos para participar do 

próximo encontro que teremos! Dia 02 de 
maio, às 19h, teremos reunião do – PGCast. 
on-line, sob direção da Ana Carolina Costa, 
João Victor, Ali Neto e Rodrigo. Qualquer dúvi-
da ou interesse, por favor, entrar com contato 
com a liderança do ministério.



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.

“Jerusalém, Jerusalém, que matas os 
profetas e apedrejas os que te foram 
enviados! Quantas vezes quis eu reunir os 
teus filhos, como galinha ajunta os seus 
pintinhos debaixo das asas,” (Mt 23.37). 
Segunda feira – Mt 24.1-14 (o princípio 
das dores); Terça feira – Mt 24.15-28 
(Tribulação); Quarta feira - Mt 24.29-31 
(a Parousia); Quinta feira – Mt 24.32-44 
(a figueira); Sexta feira - Mt 24.45-51 
(servos); Sábado – Mt 25.1-13 (as virgens); 
Domingo – Mt 25.14-30 (os talentos); 
“Aquele, porém, que perseverar até o fim, 
esse será salvo.”  (Mt 24.13).

DAVI BARUEL LARA 
REINALDO MANTOVANI 
JOSE ALBERY PEROTE FILHO 
DANIEL REINKE LOURENÇO 
FERNANDA SANTOS VIEIRA 
MARIA CREONICE AZEVEDO 
AMILTON SÓRIA 

ANA ELISA e JOÃO PAULO DE PODESFÁ V. A.
CLOTILDE e MILTON CARLOS DOS S. JUNIOR
CAROLINE e NICOLA JARDEL R. NOGUEIRA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Dc. Pablo Miller Seixas dos Santos
Dc. Cláudio Osiro
Vanessa Julião Seixas dos Santos
Lídia Berbert de O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  Santos Júnior

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
18h15 - Culto

Quarta-feira
Presencial - 19h30 - Reunião de Oração
Salão Social da ICESJC
Online - 19h30 - Reunião de Oração
Google Meet 

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 D

Dc. Alexandre C. Moraes
Fabrício Faria
Matheus Salvino Amorim
Matheus Uzan da Cunha
Cleuides Alves S. Moraes
Pb. Marcos Alexandre R. Demant


