
“...Santifi cai-vos, porque amanhã o Senhor 
fará maravilhas no meio de vós”. Js 3.5

A nossa santifi cação tem tudo a ver com 
a graça de Deus, por isso ela muda a nossa 
história. Uma mudança de dentro para 
fora, e os que estão ao nosso redor logo 
percebem esta mudança. Quero pensar 
com os irmãos a história de um povo, 
historicamente considerado maus. Até o 
próprio profeta acreditava que não havia 
salvação para este povo ímpio e perverso.

Estamos falando do povo de Nínive. Deus 
deu a eles somente quarenta dias para 
mudar de vida ou seriam destruídos. Sua 
malícia já estava no limite para que a ira de 
Deus se manifestasse sobre aquele povo.

Conhecemos a história e sabemos que 
o profeta Jonas recebeu a incumbência 
de levar a mensagem, mas ele decidiu 
desobedecer por acreditar que não 
valia a pena, que aquele o povo não 
merecia ou não iria ter mudança alguma. 
Jonas aprendeu de forma “dolorosa” a 
obedecer a Deus e não a suas próprias 
vontades (Jn 1.1-15). Engolido por um 
grande peixe, amedrontado, angustiado, 
recorre a Deus em oração mesmo que 
dentro do peixe. Deus o ouve e o tira 

das entranhas do grande peixe (Jn 1.16 
-2.10). A ordem de Deus foi repetida, 
mas os quarenta dias para o povo mudar 
de vida ou ser destruído permanecera.

O profeta Jonas sai pelas ruas da cidade 
anunciando a mensagem, e a graça de 
Deus alcança o coração daquele povo. “Os 
ninivitas creram em Deus”, a mensagem 
também chegou ao rei, que por sua vez, 
creu em Deus. O rei proclama e divulga um 
jejum coletivo: adultos, crianças e até os 
animais. Tanto o povo como as autoridades 
decidiram viver uma vida de santifi cação 
e não somente de arrependimento. 

Certa vez fui visitar uma casa, ocasião 
em que uma criança veio me dizer: 
“toda a nossa família está em jejum, 
santifi cando nossas vidas a Deus”. 
Eu achei isso muito lindo. Todos 
devem viver uma vida em santidade.

A cidade de Nínive mudou, a vida 
das pessoas experimentou mudança. 
Arrependidas e em santifi cação, foram 
poupadas de serem mortas. “Viu Deus 
o que fi zeram” (Jn 3.10). Deus viu que a 
mudança não era simplesmente para fi car 
livre da morte, mas porque o povo mudou 
de comportamento. Entenderam a graça 
de Deus! O profeta Jonas fi cou insatisfeito 
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porque o povo se humilhou na presença 
de Deus, se arrependeu e se santificou. As 
expectativas de Jonas foram frustradas, 
ele não queria o bem daquele povo. Deus 
se levanta em favor e na defesa do povo. 
Deus revela sua compaixão com a grande 
cidade de Nínive. Deus muda a história 
deste povo, e Jonas admite que sabia 
desta possibilidade quando disse: “sabia 
que és Deus clemente, e misericordioso, e 
tardio em irar-se, e grande em benignidade, 
e que te arrependes do mal.” (Jn 4.2b)

Santificar é abrir mãos dos velhos 
hábitos pecaminosos, pois esta é 
a vontade de Deus (1Ts 4.3a). Não 
conseguimos fazer isso sem a ajuda do 
próprio Deus e de sua graça, por isso é 
necessário buscar a santificação. Como 
fazer? Encha-se do Espírito (Ef 5.18-21). 
Inclua em suas conversas diárias a Palavra 

de Deus; cante e ouça cânticos espirituais 
enquanto faz seus afazeres; retire da boca 
toda murmuração e encha os lábios de 
profunda gratidão das coisas pequenas 
e grandes; e por fim, sujeitem-se uns aos 
outros no temor de Cristo, reconhecendo 
que não são melhores do que os irmãos.

Se você já aceitou a Cristo como Salvador 
e Senhor, mas ainda não experimentou 
a vida em abundância que Jesus nos 
promete, comece hoje a viver uma vida 
em santidade. Divida com a família a 
sua decisão de caminhar em santidade 
de vida, e os convide para o mesmo 
projeto de vida. Contagie quem está do 
seu lado a se santificar. Una-se à igreja 
que já está buscando a santificação “...
Santificai-vos, porque amanhã o Senhor 
fará maravilhas no meio de vós” (Js 3.5).

Ed. Ieda Rafael

Motivos de Oração

1. Apresente-se a Deus e ore em favor da harmonia das famílias;
2. Renda graças e louvores a Deus por sua eterna Salvação;
3. Louve a Deus e ore em favor dos nossos idosos;
4. Peça a Deus sua bondade e sabedoria para o nosso governo;
5. Interceda junto a Deus pela liderança dos ministérios da igreja;
6. Clame a Deus por salvação em nossa cidade, e evangelize-a;
7. Agradeça ao Senhor pelo clima que nos deu no Sudeste;
8. Ore ao Pai em favor dos nossos desempregados e os auxilie; 
9. Peça a misericórdia de Deus para a centésima ovelha, e vá buscá-la; 
10. Ore a Deus pelos moradores de rua, e fale do perdão de Jesus;
11. Seja agradecido a Deus por seu maravilhoso perdão, e perdoe; 
12. Dê graças a Deus pela vida de Jesus na vida da ICE SJC; 
13. Interceda em favor da igreja na Ucrânia e na Rússia;
14. Suplique a Deus em favor de santificação para nossa igreja;
15. Ore ao Senhor pela proteção e direção para nossos jovens. 

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, 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!

RECADO DA TESOURARIA - Aconse-
lhamos aos líderes de ministérios da ICE 

a não pagar suas contas com PIX valor aci-
ma de um mil reais, priorizando o boleto ou 
transferência bancária. Para a contribuição 
dos dízimos e ofertas, podem ser feitos com 
PIX sem problema algum, basta nos informar 
o destino dele. Já para as compras feitas para 
o uso dos ministérios, dê preferência ao pa-
gamento com boleto ou transferência.

ESPORTE – Temos uma quadra no Re-
canto Peniel onde alguns jovens se reú-

nem para a prática de esporte, com a seguin-
te agenda: Nas segundas, terças e quartas 
feiras pela manhã, temos o projeto “Quero 
Doar” nas seguintes modalidades: aulas de 
basquete, de vôlei, de balé, de futsal. Nas 
quintas e sextas a prática esportiva de futsal. 
Nos sábados a prática de vôlei. Venha partici-
par! Será de grande benefício, além de físico, 
a comunhão que é doce e agradável.

ASSEMBLEIA GERAL – Nossa gratidão: 
aos líderes de ministérios pelo envio dos 

relatórios; aos tesoureiros pelo excelente ser-
viço prestado; aos irmãos que organizaram e 
lideraram os trabalhos da Assembleia; e nos-
sa gratidão aos membros do Conselho Fiscal 
pelo minucioso trabalho apresentado. Tudo 
transcorreu da melhor forma possível para 
o bom andamento dos trabalhos da igreja e 
para glória de Deus.

PÁSCOA – A nossa orquestra está con-
vidando todos os irmãos para um culto 

evangelístico no salão social do Edifício do 
Guilherme (na esquina em frente ao Hospital 
Policlin), no dia 15 de março às 18h. Por favor, 
ore por este trabalho e esteja presente para 
dar apoio.

EDUCADORA IEDA – Está entre nós a Ed. 
Ieda Rafael para um tempo de férias e co-

munhão com a família. Ela está precisando 
de nossas orações para a sua saúde. 

NOTÍCIAS DO EDEN LAR – No dia nove 
de abril acontecerá nas dependências do 

Éden Lar, na Av. dos Estados, 418 – Vila Maria, 
a assembleia geral ordinária para apreciação 
dos relatórios e eleição da nova Diretoria, 
Conselho Fiscal e Conselho Consultivo para o 
biênio. Temos o compromisso de cobrir esta 
‘Casa’ com orações e apoio presencial. 

MULHERES EM ORAÇÃO - Dª. Vanda Be-
loni e Dª.Sidneia  convidam as irmãs para 

nesta quarta feira (06 de abril), às 15h,  se reu-
nirem para oração no ECC. Um tempo de paz 
e alegria. 

LEITURA DA BÍBLIA – Já estamos entran-
do no mês de abril! Me permita pergun-

tar: “Como está a tua leitura devocional da Bí-
blia, no compromisso de ler toda ela em um 
ano?”  Se você ler quatro capítulos por dia 
completará a leitura toda em um ano. Além 
da edificação e crescimento no conhecimen-
to de Jesus, você ganhará um certificado e 
uma Bíblia para presentear alguém.

REFLEXÃO - Responda para você mes-
mo algumas destas perguntas: - “Porque 

alguns queridos irmãos estão ausentes de 
nossos cultos e EBD?” - “Qual a maior difi-
culdade que os crentes enfrentam para se 
comprometer com o reino de Deus?” - “O 
que mais afeta a fidelidade dos membros da 
igreja?” - “Como trabalhar de forma mais efi-
caz a busca pela centésima ovelha?” - “Como 
evangelizar de forma mais eficaz os nossos 
colegas e amigos?”. Após orar e meditar, por 
favor, ao encontrar respostas nos envie. Tere-
mos maior alegria em receber você e conver-
sar sobre o assunto. 

DEZ MANDAMENTOS – Neste primeiro 
domingo do mês de abril daremos início 

ao estudo dos dez mandamentos, em seus 
propósitos e princípios. Todos estão carinho-
samente convidados para conhecer, agrade-
cer e obedecer a eles. 



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.

“Então disse Jesus a seus discípulos: Se 
alguém quer vir após mim, a si mesmo 
se negue, tome a sua cruz e siga-me.” 
(Mt 16.24). Segunda feira – Mt 16.1-4 
(sinal do céu); Terça feira – Mt 16.5-12 
(o fermento); Quarta feira - Mt 16.13-
20 (confissão); Quinta feira – Mt 16.21-
28 (morte e cruz); Sexta feira - Mt 17.1-
8 (a glória); Sábado –Mt 17.9-13 (Elias 
veio); Domingo – Mt 17.14-21 (um 
jovem); “Porque o Filho do Homem há 
de vir na glória de seu Pai, com os seus 
anjos, e, então retribuirá a cada um 
conforme as suas obras.”  (Mt 16.27).

ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 
INES APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA PIRES 
KATIA APARECIDA SERGIO  
EDER ESLI GRANJEIRO  
OSCARLINA MOREIRA 
SARA ALVES DE SOUZA 
OTONIEL MOURA

ELIZABETH e SAMUEL MACEDO COUTINHO
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

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

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

Quarta-feira
Presencial - 19h30 - Reunião de Oração
Rua Santo Agostinho, 23 - Vila Adyana
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 E

Dc. Edison Theodoro Quadra
Dc. Eduardo Alves da Cunha
Dc. Daniel Braga Shoji
Ariel E. N. Andrade
Kellen Cristine S. G. Andrade
Pb. Josué Amaral Lara Júnior


