
“Jesus... ordenou-lhe: Vai para 
tua casa, para os teus...” (Mc 5.19) 
 
Ao ler o Novo Testamento, vira e mexe, 
você esbarra com a frase ordenada 
por Jesus: “Vai para tua casa” – Jesus 
curava, libertava, salvava e em seguida 
falava: “Vá para tua casa”, como que 
orientando as pessoas a começarem a 
nova vida de cura, liberdade ou salvação 
pelo ambiente de seu próprio lar.   
A casa de alguém é na verdade o melhor 
lugar do mundo para se estar. Se existe um 
espaço onde somos nós mesmos e não há 
receio de rejeição; se existe um lugar onde 
temos a certeza do amor incondicional; 
se existe um canto no mundo onde 
temos total liberdade e a certeza da 
cooperação sem interesse outros, esse 
lugar se chama “Família, lar, minha casa”. 
As dificuldades que passamos no trabalho 
e as fadigas da vida nos levam a lembrar 
da nossa casa. Viagens que fazemos e até 
hospedagens em locais de luxo não matam 
a saudade que temos de nossa casa.  
Muito investimento foi feito na intenção 
de abastecer a nossa casa com amor e para 
renovar a aliança através da restauração 
da paz e harmonia.  Confessamos que 

não é fácil, pois a “nossa luta não é 
contra sangue e carne, e sim contra os 
principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso” 
(Ef 6.12), de nada adianta usarmos 
nosso próprio arsenal, nossa sabedoria 
ou experiência pessoal “para apagar os 
dardos inflamados do Maligno” (Ef 6.16). 
Esta guerra é de joelhos e não de braços, 
precisamos nos render ao Senhor e 
clamar por Sua força, nos “revestindo de 
toda armadura de Deus, para poder ficar 
firmes contra as ciladas do diabo.” (Ef 6.11). 
O texto de Marcos 5.1-20 narra a uma 
viagem que o Senhor Jesus fez com 
todos os discípulos para o outro lado 
do mar. Ao chegar na praia é recebido 
por um homem possesso de uma legião 
de demônios. Uma vez livre o homem 
apresenta o desejo de acompanhar Jesus, 
deixando toda a sua vida antiga para 
traz. Ao que o Senhor lhe dá uma nova 
direção, dizendo: “Vai para tua casa, para 
os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor 
te fez e como teve compaixão de ti.” (Mc 
5.19) – Na verdade não era um conselho 
nem se tratava de uma boa sugestão, 
era uma ordem de Jesus àquele homem.   
A SUA CASA É UM ÓTIMO LUGAR PARA 
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COMEÇAR. Talvez este homem quisesse 
seguir Jesus por vergonha da família ou 
receoso dos moradores do lugar pelo seu 
passado tão destrutivo, ou para evitar 
futuras oposições ou acepções que viriam 
pelos danos causou à cidade. O fato é 
que desejou seguir com Jesus, mas é 
enviado para sua casa. Há tanta coisa para 
se fazer em casa, e certamente aquele 
homem estava longe a muito tempo. 
Todos os projetos que você tem, quer 
seja na área espiritual ou não, comece 
em sua casa. Observe que Jesus não 
censurou o que o homem queria, e sim 
o local. Tudo o que ele queria fazer era 
bom, era bíblico, mas precisava começar 
no lugar certo: Sua família e parentes.  
A CASA É UM ÓTIMO LUGAR PARA 
CULTUAR. A ordem de Jesus era para 
aquele homem ir para sua casa com 

uma finalidade específica: falar o que o 
Senhor fez com ele e da Sua compaixão. 
Como é bom juntar a família e falar sobre 
quem é Jesus, falar do Seu amor, Sua 
misericórdia, Sua graça... Isso é culto. 
A casa não funciona apenas como 
dormitório, onde se chega cansado do 
trabalho, das lutas externas e se tem 
a casa como um espaço para recarga. 
Não é apenas refeitório. Não é errado 
trabalhar fora e vir para almoçar e 
dormir, mas nosso lar é mais do que 
isso. É um espaço para se viver toda 
intensidade do amor e perdão de Jesus.  
Aproveite o tempo que está em casa, 
para que seja um tempo de qualidade, de 
estreitar relacionamentos, de expressar 
amor, de experimentar o perdão, de 
provar da graça e misericórdia de Jesus. 

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Renda graças ao Deus Pai pela nossa salvação; 
2. Exalte a Deus Pai pela pessoa e obra de Jesus Cristo; 
3. Agradeça a Deus pela presença contínua do Espírito Santo;  
4. Louve a Deus pelas boas notícias em relação à cirurgia da dona Beth;
5. Busque a Deus por avivamento na igreja brasileira;
6. Ore pela nossa congregação em Tupã, Pr. Ednaldo e família;  
7. Peça ao Senhor pelas regiões de Recife, atingidas por fortes chuvas;
8. Peça misericórdia de Deus pelas pessoas com depressão;
9. Interceda pela comunhão das famílias da nossa igreja; 
10. Ore a Deus em favor das famílias enl utadas;
11. Peça ao Senhor pelos irmãos desempregados;
12. Ore a Deus em favor do prefeito e vereadores de nossa cidade;
13. Interceda pelas lideranças nacionais do 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!

CAMPANHA DO AGASALHO – Nosso 
seminarista João Pedro agradece aos ir-

mãos que participaram da campanha para 
levantar itens de inverno que foram enca-
minhados para uma comunidade chamada 
“Três Cocos” em Itaquera (SP).  

GRUPO EMME – Confirmamos que a 
data para o trabalho do Grupo EMME 

(PV Curitiba - PR) em nossa congregação em 
Guará será dias 16 e 17 de agosto. Por favor, 
apresente este trabalho diante de Deus e 
rogue por salvação naquelas apresentações. 

OITENTA E OITO ANOS – No dia primei-
ro de junho nosso Éden Lar completou 

oitenta e oito ação de serviços prestados a 
nossa cidade. Em todo este tempo traba-
lhando com crianças e juniores o evangelho 
do Senhor Jesus foi ensinado e vivido junto 
as crianças e suas famílias.  A ICE SJCampos 
parabeniza o Éden Lar.

TRABALHOS EXTERNOS – Solicitamos 
aos queridos irmãos que orem por nos-

sos trabalhos externos. São seis congrega-
ções: Atibaia (Pr. Wellington), Bragança Pau-
lista (Pr. Saulo), Guaratinguetá (Pr. Ricardo), 
Pindamonhangaba (Pr. Acácio), Quatá (Pr. 
Ulman), Tupã (Pr. Ednaldo); dois pontos de 
pregação:  Recanto Peniel (Pb. Domingos), 
Jd. Diamante (Pb. Jonas); e vários PGs. Por 
favor, programe uma visita a um destes tra-
balhos, dê seu apoio e contribua para o cres-
cimento da Obra de Deus. Ao precisar do 
endereço, ligue na secretaria (12) 3921:3971.

SAÚDE – Nossa mais profunda gratidão 
a todos os irmãos pela demonstração de 

carinho e amor nas orações e apoio a Beth 
neste tempo de cirurgia.  Na segunda feira 
(30 de maio), ela internou às 9h para uma ci-
rurgia que só ocorreu por volta das 17h, ten-
do sua primeira etapa sendo concluída com 
êxito às 20h30. A segunda etapa foi realiza-
da na sexta-feira a tarde, sendo esta, a cirur-
gia propriamente dita, pois a primeira parte 

foi apenas o preparatório para chegar até o 
tumor. As orações moveram as mãos do mé-
dico para benefício da serva do Senhor. 

FAMÍLIAS ENLUTADAS – Foram muitas 
as famílias que nos últimos dois anos per-

deram gente querida. Tais famílias precisam 
de oração para serem fortalecidas e consola-
das, mas também necessitam de apoio que 
poderá vir através de uma visita de amor. Se-
pare um tempo e marque uma visita a uma 
das famílias que sofreu com perdas, esteja 
certo de que o Senhor Jesus irá com você.

REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHE-
RES - Dª. Sidneia e Dª. Vanda convidam 

todas as irmãs para um tempo de oração 
que acontecerá na quarta feira (08 de ju-
nho), às 15h, na casa da Dª. Carmem Villano-
va Luna, no seguinte endereço: Rua Santa 
Clara, 751 - Vila Adyana.  

LICENÇA PASTORAL – Por conta dos 
cuidados de sua esposa, dona Beth Via-

na, o Pr. Valdemberg entrou em período de 
licença. O conselho de presbíteros da igreja 
e o Pr. Vinícius estão à disposição para pro-
porcionarem cuidado pastoral aos que ne-
cessitarem. A liderança da igreja pede ainda 
que os irmãos respeitem o tempo de licença 
pastoral e continuem orando pela recupera-
ção da Beth.  

CONVENÇÃO ESPIRITUAL – Depois 
de dois anos de interrupção por conta 

da pandemia, a liderança nacional da ICEB 
(Igreja Cristã. Evangélica do Brasil) volta a 
promover a Convenção Espiritual. O evento 
tem o objetivo de reunir os irmãos de todas 
as regiões do país para refletir sobre o tema 
“Igrejas saudáveis plantando novas igrejas”. 
A Convenção ocorrerá no SETECEB, em Aná-
polis-GO, nos dias 7 a 10 de julho. Para saber 
como participar, acesse www.seteceb.com.
br ou ligue na secretaria da igreja.  



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.

“Assim, pois, importa que os homens 
nos considerem como ministros de 
Cristo e despenseiros dos mistérios de 
Deus.” (1Co 4.1). Segunda feira – 1Co 
5.1-13 (impureza); Terça feira – 1Co 
6.1-11 (atritos); Quarta feira - 1Co 6.12-
20 (sensualidade); Quinta feira – 1Co 
7.1-8 (casamento); Sexta feira - 1Co 
7.9-24 (família); Sábado – 1Co 7.25-40 
(casamento); Domingo – 1Co 8.1-13 
(ídolos); “Não vos escrevo estas coisas 
para vos envergonhar; pelo contrário, 
para vos admoestar como a filhos meus 
amados.” (1Co 4.14).

DELSON FREDY BATISTA DE OLIVEIRA 
GILBERTO ALVES DA CUNHA 
IVANUZIA MOTA DE CARVALHO 
LUCAS POLO DE OLIVEIRA 
ALMERICE FREITAS LEITE 
ATALIBA APPARECIDO DE MORAES JÚNIOR
IRANI RODRIGUES CASTELLO
JACQUELINE OLIVEIRA M. DE MELO
ANA LUCIA DA CRUZ COSTA  
ELSA SANTOS DE OLIVEIRA 
JULIO CESAR RODRIGUES COURBASSIER

SILVANA FRANCELINA e AFONSO FILHO
ANESIA e LAWRENCE ROZIER HOLLAND
ANDREA e ROBERTO ROCHA COSTA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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


