
“Uma vez que tudo será assim desfeito, 
vocês devem ser pessoas que vivem de 
maneira santa e piedosa, esperando e 
apressando a vinda do Dia de Deus.”

2Pedro 3.11-12

Sempre que abrimos o Novo 
Testamento, é perceptível que as 
ordens e mandamentos para a Igreja 
nas epístolas estão lá para apontar 
a Segunda Vinda, manter viva a 
expectativa existente nos leitores 
imediatos, e mostrar como devem 
se preparar para esse evento central 
da esperança cristã. Na segunda 
epístola de Pedro, especifi camente 
no capítulo três, não é diferente. 
Os versículos onze e doze apontam 
diretamente para a conduta do cristão 
à luz dessa esperança na Segunda 
Vinda, pois, “uma vez que tudo assim 
será desfeito, …” faz referência aos 
outros dez primeiros versículos que 
tratam do fi m dos tempos. A esse 
ponto do quarto evangelho, percebe-
se certa negligência nos avisos, 
sendo tratado como polêmico e por 
isso, um assunto que não deve ser 
discutido ou aprofundado. Mas, uma 

vez que há uma ligação indissolúvel 
entre convicção e conduta, o tema 
da Segunda Vinda deve ser muito 
presente nas nossas meditações e no 
nosso dia a dia, e, por mais incrível 
que possa parecer, de forma prática. 

Deus, através da epístola de Pedro, 
ordena: “... vocês devem ser pessoas 
que vivem de maneira santa e piedosa, 
esperando e apressando a vinda do 
Dia de Deus.” (2Pd 3.12). A ordem de 
Deus para a santidade tem como 
origem, motivação e objetivo, a 
Segunda Vinda, ou o “Dia do Senhor”. 
Devemos viver de maneira santa e 
piedosa para que, quando esse dia 
chegar, não fujamos envergonhados 
(1Jo 2.28) ... então o esperamos.

Viver em santidade por causa de 
algo que não sabemos quando 
acontecerá é muito difícil, mas essa 
paciência é trabalhada em nós pelo 
Espírito Santo, juntamente com o 
restante do caráter de Cristo sendo 
formado em nós, quando nos 
importamos com a Segunda Vinda.

Precisamos viver em santidade 
também porque essa vida “apressa 
a vinda”. Mas como apressa? Por que 
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apressa? Não seria possível apresentar 
agora todas as respostas para essas 
questões. Mas, de forma resumida, 
apressa porque, a partir do momento 
em que entendemos a iminência 
da volta, somos impulsionados 
para a pregação do Evangelho do 
Reino em toda terra (Mateus 24.14). 
Essa mensagem deve ser pregada 
e praticada através do discipulado 
(Mateus 28.18; 2Timóteo 2.2). Além de 
discipulado, não fazemos isso sozinhos, 
pois vivemos em família, como corpo 
(Efésios 4.1-6), então, somos feitos um, 
como o Filho e o Pai são UM, para que 
a pregação seja respaldada (João 17).

Para vivermos essa unidade nos 
padrões de Deus, devemos ser 
transformados individualmente, 
experimentando uma renovação 

de mente (Romanos 12.2). Deus, 
através de Paulo, nos encoraja a 
permanecermos firmes nessa busca 
de esperar e apressar quando escreve: 
“Estou plenamente certo de que aquele 
que começou boa obra em vós há de 
completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.” 
(Filipenses 1.6). É Deus que produzirá 
a santificação em nós, contanto que 
busquemos isso. Ele mesmo promete 
para quem depender pacientemente 
Dele, e que anseia a Segunda 
Vinda, que produzirá o caráter de 
santidade. Viver pacientemente a 
santificação, apressa a Segunda Vinda, 
a saber, nossa bendita esperança. 
Maranata, Senhor Jesus, MARANATA!

                                                                
 Sem. João Pedro de Oliveira Faria

Motivos de Oração

1. Reconheça a soberania de Deus e O adore em espírito e em verdade;
2. Admita suas falhas diante da Palavra de Deus e confesse-as;
3. Bendiga ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez na cruz por você;
4. Renda louvores e dê graças a Deus pela eterna salvação em Cristo; 
5. Interceda junto a Deus pela santidade da ICE SJCampos;
6. Agradeça a Deus por sua graça e misericórdia;
7. Ore ao Pai em favor dos nossos irmãos desempregados; 
8. Ore ao Pai em favor dos nossos irmãos enfermos; 
9. Busque a Deus por maior envolvimento do povo com a obra; 
10. Adore a Deus por sua bendita e santa Palavra;
11. Agradeça ao Senhor pelos convidados e visitantes nos cultos; 
12. Ore a Deus pela nova etapa da EBD Especial; 
13. Rogue as bênçãos de Deus para as eleições de outubro; 
14. Peça ao Senhor seu terno cuidado para a centésima ovelha; 
15. Ore a Deus pela paz no Oriente Médio como também na Ucrânia.

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!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Mesa Ad-
ministrativa da Igreja Cristã Evangélica de 

São José dos Campos, nos termos do Artigo 
14 do Estatuto, convoca os seus membros 
para a Assembleia Geral Extraordinária a se 
realizar no templo da Igreja, à Rua Cel. Mon-
teiro 167, nesta, no dia 24 de julho de 2022, 
às 10 horas em primeira convocação com 
um terço dos membros, ou às 10h15m em 
segunda convocação com qualquer número 
de membros, para tratar da cessão do imóvel 
situado na Rua Professor Carvalho Pinto 330, 
Villa Palazzi, Cep 19780-000 em Quatá (SP) à 
Congregação desta igreja na cidade de Qua-
tá (SP), nos termos da letra a) do Parágrafo 3º 
do Artigo 13, e de acordo com o Artigo 63 do 
Estatuto. São José dos Campos, 26 de junho 
de 2022. Pr. Valdemberg Rodrigues Viana - 
RG 107.572.927, CPF 206.504.773-91 - Presi-
dente

EBD ESPECIAL - Programação das aulas 
especiais da EBD nos meses de Julho e 

Agosto, começará no dia 10 de julho com 
aula ministrada pelo Dc. Roberto Costa e An-
drea, com o tema: “A família em provérbios: a 
mulher virtuosa”;  dia 17 de julho ministrada 
pelo Pb. Milton Carlos e Clotilde, com o tema: 
“Papéis no lar: submissão feminina”; dia 24 
de julho pelo Pb. Domingos e Alair, com o 
tema: “Papéis no lar: liderança amorosa mas-
culina”;  dia 31 de julho pelo Dc. Rubens e Isa-
bel, com o tema: “Papéis no lar: homens não 
magoados”. 

CAMPANHA DE MISSÕES - Como anun-
ciado nos cultos deste domingo, foi lança-

da a Campanha para colaborar com o Projeto 
Índia na aquisição de um caminhão, que vai 
facilitar muito as operações de reciclagem de 
lixo e viabilizar o alcance de mais cinco famí-
lias ciganas como estratégia de plantação de 
uma igreja local. Interessados em colaborar 
podem utilizar o envelope de ofertas indi-
cando que é para Campanha do Caminhão, 
ou depositar nas contas da Igreja ou Missões 
e avisar igualmente ao tesoureiro. O alvo é de 

50 mil reais. O total arrecadado até o final de 
julho será enviado à Missão Cristã Evangéli-
ca de nossa denominação, responsável pelo 
Projeto. Considere participar!

ORAÇÃO DAS MULHERES – Nesta quar-
ta-feira (06 de julho) às 15h, as irmãs es-

tarão reunidas na casa da Dª. Maria Dilma 
Bueno, no seguinte endereço: Av. dos Esta-
dos, 523 – Vila Maria. Ali haverá um tempo 
de oração, e todas as queridas irmãs estão 
carinhosamente convidadas. 
 

CORPO DE CRISTO – Por favor, junte-se a 
mim nestas questões e se pergunte: Qual 

a minha participação na Igreja? Qual a minha 
função no Corpo de Cristo? Que dons o Espí-
rito me deu com vistas ao aperfeiçoamento 
dos santos? (Ef 4.11-13). Qual a minha cola-
boração para o crescimento da igreja? – Sei 
que todos “nós somos Corpo de Cristo; e, in-
dividualmente membros deste corpo.” (1Co 
12.27). Isso nos traz privilégios e responsa-
bilidades; esta aliança ultrapassará o tempo. 
Por favor, invista mais no seu irmão, se inte-
resse pela vida dele; ao sentir sua falta ligue e 
mostre amor; “Tudo quanto, pois, quereis que 
os homens vos façam, assim fazei-o vós tam-
bém a eles; porque esta é a Lei e os Profetas.” 
(Mt 7.12). Assim como foi investido em você 
para que fosse membro do Corpo de Cristo, 
invista nos outros. 

CHEGOU O NíCOLAS – Com perfeita 
saúde e muito lindo, no dia vinte de junho 

chegou o Nícolas, filho da Juliana Marcondes 
e Cristiano Reis. Louvamos a Deus e parabe-
nizamos a família, rogando as bênçãos de 
Deus sobre eles. 

DOMINGO ESPECIAL – No próximo do-
mingo (03 de julho), teremos a presença 

muito especial de onze irmãos do PV de Ati-
baia que virão cultuar Jesus conosco aqui na 
ICE SJCampos, tanto no culto da manhã (9h), 
como na EBD (10h30) e no culto da noite 
(18h15). Venha e traga um convidado.



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.

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, 
inabaláveis e sempre abundantes na obra 
do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso 
trabalho não é vão.””  (1Co 15.58). Segunda 
feira – 2Co 1.1-11 (conforto); Terça feira 
– 2Co 1.12-41 (sinceridade); Quarta feira 
- 2Co 1.15-24 (a saudade); Quinta feira – 
2Co 2.1-11 (o perdão); Sexta feira - 2Co 
2.12-17 (amizade e vitória); Sábado – 2Co 
3.1-11 (o ministério); Domingo – 2Co 3.12-
18 (liberdade); “Sede vigilantes, permanecei 
firmes na fé, portai-vos varonilmente, 
fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam 
feitos com amor.” (1Co 16.13-14).  

MARCO AURELIO GUIMARAES 
VANIA BARBOSA DE C. COUTINHO COSTA 
MARCELE GOMES RIBEIRO 
ANGELA CRISTINA DE O. AQUINO 
ANNE CATHERINE NOBREGA DOS SANTOS 

JANINE RUTH e RENATO ABRAHÃO FERES LAOD
VERA LUCIA e ABDIEL DE SOUSA COSTA
 VALERIA R.S.OSIRO e CLAUDIO OSIRO
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo H. P. Amaral dos Santos
Francisco de Assis O. Nascimento
Adméia Macedo Coutinho
Delson Fredy Batista de Oliveira
Mariana Dousseau G. de Melo
Pb. Carlos Guedes Vieira de Melo

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: missoes@icesjc.com.br

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


