
“Entrai por suas portas com ações de 
graças e nos seus átrios, com hinos de 

louvor;” (Sl 100.4)

“Conta as muitas bênçãos, dize-as de 
uma vez e verás surpreso quanto Deus já 
fez” (SH 379) – Realmente não dá para 
contar as bênçãos do Senhor sobre nossa 
vida. Verdade é que estamos alegres 
e agradecidos; reconhecemos que a 
“boa mão do Senhor esteve conosco” (Ed 
7.6,9,28) em todo esse tempo. Por isso, 
nos juntamos ao rei Davi e anunciamos: 
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo 
que há em mim bendiga o seu santo nome. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te 
esqueças de nenhum só de seus benefícios.” 
(Sl 103.1-2) – Queremos cantar e contar o 
que o Senhor fez por nós, que nos deixou 
“...como quem sonha. Então, a nossa boca 
se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; 
então, entre as nações se dizia: Grandes 
coisas o Senhor tem feito por eles. Com 
efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós; 
por isso estamos alegres.” (Sl 126.1-3) – 
Por isso estamos alegres e agradecidos!

Que uma coisa fique bem claro: Não 
foi perícia médica; não foi sorte; não foi 
casualidade; não foi consciência; não foi o 

plano de saúde nem o hospital escolhido; 
não foram os remédios, e sim “foi a boa 
mão do Senhor” que dirigiu todas as coisas 
em resposta às orações dos irmãos que 
se dobraram diante de Deus. “Seja a paz 
de Cristo o árbitro em vosso coração, à 
qual, também, fostes chamados em um só 
corpo; e sedes agradecidos.” (Cl 3.15).  – 
Por isso estamos em paz, e agradecidos!

Estamos agradecidos, porque isso é bom 
e esta é a vontade de Deus. Disse alguém: 
“A vida cristã sem gratidão é como um 
pássaro sem asas”. Ação de graças deve 
ser algo comum no dia a dia daqueles que 
vivem de Cristo e reconhecem que a vida, 
por si só, já é uma dádiva.  Somos gratos por 
poder reconhecer que “toda boa dádiva e 
todo dom perfeito são lá do alto, descendo 
do Pai das luzes, em quem não pode existir 
variação ou sombra de mudança” (Tg 
1.17), bem como também percebemos 
que “Deus é quem efetua em vós tanto 
querer como o realizar, segundo a sua boa 
vontade” (Fl 2.13), vontade essa que neste 
tempo todo nós experimentamos ser 
“boa, agradável e perfeita” (Rm 12.2) – Por 
isso estamos conscientes, e agradecidos!

Riquíssimas foram as bênçãos de Deus, 
inúmeros os benefícios do Senhor, 
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incontáveis as demonstrações de 
cuidado dos irmãos da igreja, infinitas 
as misericórdias de Jesus conosco em 
cada detalhe. Fazemos das palavras de 
Davi, quando na Caverna de Adulão: “O 
Senhor tirou a minha alma do cárcere, 
para que eu dê graças ao seu nome; os 
justos me rodearam, quando me fizeste 
bem” (Sl 142.7). Este povo se nos rodeou 
e nos fez bem naquele tempo de “aflição”, 
certamente receberá recompensa, pois 
Ele mesmo prometeu: “Quem der a beber, 
ainda que seja um copo de água fria, a 
um destes pequeninos, por ser este meu 
discípulo, em verdade vos digo que de modo 
algum perderá o seu galardão.” (Mt 10.42) 
– Por isso estamos gratos e agradecidos! 

Deus deseja que tenhamos um coração 
grato e que vejamos as coisas boas da vida. 
“Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade 

de Deus em Cristo Jesus para convosco.” 
(1Ts 5.18). Chamamos a sua atenção, 
para a expressão “em tudo”. É importante 
observar que Deus nos exorta a sermos 
gratos em tudo, por isso devemos louvá-lo 
nas situações difíceis, nas provações, nas 
respostas àquelas orações que não foram 
exatamente como esperávamos. O Salmo 
100 nos mostra razões e nos convida a 
sermos gratos a Deus exageradamente, 
e nos motiva à gratidão: Ele nos fez e 
somos dele (3); Ele nos pastoreia (4); Ele 
é bom (5);  é misericordioso (5); Ele é fiel 
(5); “Não fosse o Senhor, que esteve ao 
nosso lado, Israel que o diga; não fosse o 
Senhor, que esteve ao nosso lado,...”  (Sl 
124.1-2). – Por isso nossa ação de graça.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Ore em favor do nosso Brasil: Seu povo, seu governo, sua economia;
2. Dê graças a Deus pelo Espírito Santo que intercede por nós;
3. Agradeça a Deus pela unidade e paz entre os Ministérios da Igreja;
4. Agradeça a Deus pela fidelidade dizimal dos irmãos, e ore por isso; 
5. Renda graças a louvores a Deus pela campanha do caminhão; 
6. Interceda junto a Deus por salvação em nossos cultos e EBD; 
7. Ore ao Senhor pelos “Trabalhos Espirituais” no Recanto Peniel;
8. Graças a Deus pela vida de Jesus Cristo na vida da Igreja;
9. Ore pela ação de Deus em favor dos nossos idosos;
10. Agradeça ao Senhor pela Sua graça maravilhosa;
11. A congregação de Quatá e seu Pastor precisam das suas orações;
12. Agradeça ao Senhor pela dedicação dos professores da EBD;
13. Peça a provisão de Deus para os refugiados no Brasil;
14. Interceda ao Senhor em favor de proteção no retorno das aulas;
15. Ore a Deus pelo retorno da centésima ovelha.

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!

OFICIAL – Atenção todos os oficiais da ICE 
SJCampos! Agendem o dia 10 de setem-

bro, a partir das 9h, para estarmos juntos no 
Recanto Peniel, para um momento de comu-
nhão com os oficiais e suas famílias. Nenhum 
problema será tratado, nenhuma decisão a 
ser tomada. Um tempo apenas para comu-
nhão no Peniel – café com conversa.

DÍZIMOS E OFERTAS – No próximo do-
mingo (14 de agosto), em obediência à 

Palavra de Deus, e para “manutenção na Casa 
de Deus”, traremos nossos dízimos e ofertas 
missionárias e consagraremos ao Senhor, na 
“casa do Tesouro” (Ml 3.10). Queremos reforçar 
sobre a necessidade de esclarecer a destina-
ção dos dízimos e ofertas; então, após fazer 
seu depósito/transferência, avise o tesourei-
ro. A conta: Banco do Brasil, Ag. 3443-6; C/C 
19.600-2 – PIX (CNPJ) 45.693.165/0001-24.

GRUPO EMME (PV Curitiba) - O que 
você irá fazer para dar apoio ao trabalho 

do Grupo EMME em nossa congregação em 
Guará? Será nos dias 16 e 17 de agosto. Pedi-
mos que ore em favor deste trabalho, rogan-
do ao Senhor por salvação. Apresente-se para 
dar apoio. Procure o Pb. Josué Lara ou o Dc. 
Alexandre Moraes.

CULTO DE GRATIDÃO – Será neste do-
mingo (07 de agosto), por ocasião do cul-

to da noite (18h15). A família Viana convida 
todos os irmãos para um Culto de Ações de 
Graças pelas bênçãos do Senhor em favor da 
saúde da Dª. Beth. Todos os que “dobraram os 
joelhos” agora “levantarão os braços” em gra-
tidão a Deus.

RETIRO DE INVERNO – Gratidão é a pala-
vra de toda a liderança dos adolescentes 

que estiveram no Retiro de Inverno no ZION. 
A igreja se envolveu com orações e participa-
ção. 

XVIII CONCÍLIO NACIONAL – Acontecerá 
dos dias 20 a 23 de outubro na cidade de 

Anápolis (GO) o Concílio Nacional. A convo-
cação já foi feita, os preparativos seguem em 
bom ritmo, agora é nossa vez de orar e nos 
aprontar para representar a ICE SJCampos. 

OFERTA MISSIONÁRIA – Somos imensa-
mente gratos a Deus por nos permitir par-

ticipar de Sua obra pelo mundo. Há trinta dias 
foi lançada campanha para aquisição de um 
caminhão para ajudar um missionário na Ín-
dia na coleta de lixo - isso é o trabalho que ele 
desenvolve para evangelizar famílias carentes 
naquele país. No último domingo encerrou-
-se a campanha e foi arrecadado a importân-
cia de R$  32.000,00.  Nossa profunda gratidão 
a todos que se envolveram com esta missão. 

ESCALAS – A partir do mês de setembro 
deste ano tornaremos a usar os presbíte-

ros na direção e preleção dos cultos de do-
mingo – Por favor, oremos por isso.  

BOA RECEPÇÃO – O Senhor nos tem 
abençoado com muitos convidados du-

rante dos cultos de domingo, e esta é uma ex-
celente porta para sermos carinhosos e bem 
receptivos. Pedimos aos irmãos que conti-
nuem a recebê-los com toda alegria e dedica-
ção, estendendo sobre eles as ricas bênçãos 
de Deus.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Vanda Beloni 
e Dª. Sidneia convidam todas as irmãs para 

a reunião de oração. Será um tempo em que 
assumimos o compromisso de permanecer 
diante de Deus em orações pela vida da Igre-
ja. Nesta quarta feira (10 de agosto) será na 
casa da Dª. Luiza Amara P. Prado no seguinte 
endereço: Avenida Visconde de  Caravelas,  70  
-  Bairro  Jardim  dos  Lagos

CORAIS – Como estamos com saudades 
de ouvir alguns corais de nossa igreja que 

ficaram parados por conta da pandemia que 
assolou o mundo inteiro. Por gentileza, vamos 
orar e motivar o seu retorno.



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.

“Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no 
Senhor. Porque não é aprovado quem a 
si mesmo se louva, e sim aquele a quem o 
Senhor louva” (2Co 10.17-18). Segunda 
feira – Gl 1.1-5 (a saudação); Terça feira - Gl 
1.6-9 (os gálatas); Quarta feira - Gl 1.10-17 
(o evangelho); Quinta feira – Gl 1.18-24 
(viagem de Paulo); Sexta feira - Gl 2.1-10 
(em Jerusalém); Sábado – Gl 2.11-21 (a 
justificação); Domingo – Gl 3.1-5 (o apelo 
de Paulo); “...De boa vontade, pois, mais me 
gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim 
repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer 
nas fraquezas...” (2Co 12.9, 10).  

JOSE IRAM MOTA BARBOSA 
ANA JULIA MENDOZA DEMANT 
VANESSA JULIÃO SEIXAS DOS SANTOS 
JACINTA DE FATIMA M. DAS NEVES MUZEL 
DANTE DEMÉTRIUS PEREIRA SILVA
ADNA COSTA WIIK
JOAO CARLOS GONÇALVES 
MARINES DO PRADO
LUCAS DA SILVA STOLF 
ROSELI REGINA RIBEIRO PEREIRA 
WILSON DO AMARAL 

ELISANGELA POLO e CARLOS EDUARDO DE 
OLIVEIRA
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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


