
 (2Co 7.1; Hb 12.14)

A doutrina da santificação é um 
ensino básico do viver diário do crente 
a ponto de o apóstolo Paulo dizer 
que quem despreza a santificação 
está desprezando o próprio Deus 
(1Ts 4.7-8). O ensino Bíblico acerca 
da santidade tem três aspectos:

1) A santificação é uma posição – 
“Aquele que está em Cristo nova criatura 
é.” (2Co 5.17). “Nenhuma condenação 
há para aquele que está em Cristo 
Jesus.” (Rm 8.1). Se eu estou em Cristo 
eu sou um santificado, regenerado, 
selado pelo Espírito Santo. Todo 
crente convertido é, posicionalmente 
diante de Deus, um santo.

2) A santificação é processual – É uma 
espécie de experiência de santificação – 
na conversão quem santifica de imediato 
é o Espírito Santo. Na santificação 
processual é Deus quem nos santifica 
e nós participamos desse processo de 
santificação. Essa luta que temos no 
dia a dia para crescer em santidade, 
vencendo as tentações e pecados, 
significa que estamos num processo de 

santificação. Ela é progressiva, variável 
e depende da nossa submissão a Deus. 

3) A santificação final – É o nosso 
estado final quando estivermos com 
Cristo, quando seremos glorificados e 
transformados à imagem de Jesus. Será o 
nosso estado final por toda a eternidade, 
sendo este a conclusão do projeto 
santificador de Deus em nossas vidas.

Mas enquanto a santificação final 
não ocorre, nós lutamos contra a nossa 
natureza decaída, contra as atrações 
do mundo e contra as tentações de 
Satanás. Temos esses três inimigos no 
processo de santificação. Entretanto, 
contamos com algo muito bom porque 
estamos crescendo em santificação, 
pois Deus está nos santificando, nos 
transformando de glória em glória. 
John Newton diz: “Eu não sou o que eu 
poderia ser, eu não sou o que eu deveria 
ser, eu não sou o que eu quero ser, eu 
não sou o que eu espero ser, mas Graças 
a Deus eu não sou o que eu era uma vez, 
e posso dizer, como o grande apóstolo 
Paulo, pela Graça de Deus eu sou o 
que sou.” Então nós não observamos, 
mas Deus está nos transformando 
se, de fato, buscamos a santificação. 
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A santificação, na linguagem paulina, 
é deletar do meu caráter e dos meus 
hábitos, os costumes do velho homem, 
que são substituídos por aquilo que 
é do novo homem em Cristo Jesus.

Em 2Co 7.1 o processo de santificação 
baseia-se nas promessas de Deus (2Co 
6.14-16), que está conosco e no Espírito 
Santo que está em nós, e é na força, 
poder, submissão e dependência do 
Espírito Santo que nos santificamos. 
Não somos somente habitação do 
Espírito Santo, mas também podemos 
ser cheios do Espírito de Deus (Ef 5.18).

Se Deus habita conosco, anda entre 
nós, se somos povo de Deus, nós 
precisamos nos separar do mundo. 
Santificação é separação – temos que 
ser separados do mundo: fazei tudo 
para a glória de Deus (1Co 10.31). Temos 

que ter uma vida de consciência de 
quem somos. Deus nos diz que somos 
seus filhos. Paulo escreve em Efésios que 
devemos ser imitadores de Deus como 
filhos amados. Não somos mais filhos 
das trevas, mas somos filhos da luz. Em 
2Pe 1.4 as promessas de Deus na área da 
santificação são para que nos tornemos 
cada vez mais parecidos com Cristo, 
coparticipantes da natureza divina, 
e que cada vez mais sejamos livres 
das corrupções e paixões que há no 
mundo. É um processo de mortificação 
dessas paixões, e à medida que o 
Espírito Santo mortifica essas paixões, 
também coloca vivificação e amor a 
Deus e ao próximo, em nossos corações. 

Profa. Débora Fogaça

Motivos de Oração

1. Ore ao Senhor pelo programa da Páscoa na Igreja;
2. Busque o Senhor pelos irmãos desempregados;
3. Ore e faça investimento pelo retorno da centésima;
4. Clame a proteção e provisão de Deus para seu povo na ICE SJC;
5. Dê graças a Deus pelo seu terno cuidado com as famílias;
6. Peça a Deus sua sabedoria para os professores da EBD;
7. Interceda junto ao Senhor pelos nossos idosos;
8. Ore em favor da saúde e vida dos missionários no campo;
9. Ore a Deus em favor dos caminhoneiros que trabalham sob pressão;
10. Dê graças a Deus pela disposição dos irmãos na transmissão do culto; 
11. Ore em favor da igreja de Jesus na Ucrânia, e sua liderança; 
12. Peça a Deus em favor da harmonia e paz entre os casais;
13. Interceda junto ao Senhor pelo nosso governo;
14. Ore pelos moradores de rua;
15. Renda graças e dê louvores a Deus pelos visitantes nos culto.

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!

FIDELIDADE – “Ora, além disso, o que 
se requer dos dispenseiros é que cada um 

deles seja encontrado fiel” (1Co 4.2) – Ser 
encontrado fiel: o Senhor espera isso de 
nós, e nos dá toda condição para tal. Neste 
segundo domingo traremos ao Senhor os 
nossos dízimos e ofertas para o Ministério 
de Missões. Vamos obedecer ao Senhor?

DÍZIMOS – Queridos irmãos, para 
que nos mantenhamos fieis ao nosso 

bom Deus no que tange aos dízimos e 
ofertas com o Ministério de Missões, va-
mos divulgar aqui a nossa conta:  Banco 
do Brasil  Ag. 3443-6;  C/C 19.600-2 - CNPJ  
45.693.165/0001-24 -  Após fazer seu de-
pósito ou transferência, por favor avise 
ao tesoureiro por e-mail  (fabio.verissimo.
lima@gmail.com), ou por WhatsApp (12 - 
9 9155.5463) - Dc. Fábio; ou coloque uma 
cópia do depósito no seu envelope. Caso 
precise que algum tipo de apoio para que 
seu dízimo seja recolhido em sua casa, nos 
avise (12 3932.3971).

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos 
a todos os irmãos que as atividades de 

oração nas quartas feiras seguem aconte-
cendo intensamente. Ajuste seu relógio, 
veja o melhor tempo, e venha participar 
conosco deste momento importante. 
Às 15h a reunião de oração e intercessão 
acontece no ECC, sob a liderança das mu-
lheres; às 19h30, nas dependências da 
igreja (Sala da Togas), sob a liderança do Pr 
Daniel e Sônia; no mesmo horário sob a li-
derança do Pb. Samuel, através da internet.  
A Palavra de Deus nos orienta a sermos 
perseverantes na oração: “Regozijai-vos na 
esperança, sede pacientes na tribulação, na 
oração, perseverantes” – Rm 12.12

BATISMO – Neste final de semana re-
ceberemos duas irmãs através do ba-

tismo. “Quem crer e for batizado será salvo;” 
(Mc 16.16).  Eles testificaram a sua fé, e atra-
vés do discipulado estão crescendo, agora 

irão testemunhar em público esta fé. O Pr. 
Barnett irá conduzir o batismo. 

ENCONTO DE CASAIS - O Ministério 
de Casais da ICE SJCampos está pro-

gramando o segundo encontro de casais 
para o dia 30 de abril. Ore, programe-se, e 
prestigie este encontro que visa melhorar 
o relacionamento em casa. Alguma dúvi-
da? Procure o Pb. Carlos e Rose.

O MUNDO SOB SUSPENSE - "E, certa-
mente, ouvireis falar de guerras e rumores 

de guerra; vede, não vos assusteis, porque é 
necessário assim acontecer, mas ainda não é 
o fim."  (Mt 24.6) – Mais uma vez estamos 
em meio a guerra, desta feita entre Rússia 
e Ucrânia. Os filhos de Coré, no Salmo 46.9, 
afirmam que "Deus põe termo à guerra até 
os confins do mundo, quebra o arco e des-
pedaça a lança;" - Então, vamos orar para 
que o Senhor ponha limite a esta guerra.

SETECEB – Aproxima-se o dia da come-
moração de aniversário (21 de Abril) da 

nossa Casa de Profetas que está em Aná-
polis (GO). Rendemos graças ao Senhor 
Jesus pela existência desta escola prepa-
ratória de pastores e missionários. Serão 
84 anos preparando os vocacionados e os 
enviando aos campos do Senhor. Deus os 
abençoe e sustente.

DIA DA RESSURREIÇÃO – Eis um cari-
nhoso convite para toda a ICE SJCam-

pos, para envolver-se com as comemo-
rações da ressurreição de nosso Senhor 
Jesus Cristo. No dia 17 de abril celebrare-
mos a vitória de Cristo em culto especial 
de manhã, às 8h00, quando falaremos da 
Páscoa judaica e da vitória da vida sobre a 
morte na Ressurreição de Jesus Cristo, e de 
toda esperança que nos veio por este tão 
maravilhoso dia. Ninguém pode ficar de 
fora. É oportuno lembrar que teremos o 
culto da noite normalmente às 18h15.     



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.

“Falava ele ainda, quando uma nuvem 
luminosa os envolveu; e eis, vindo da nuvem, 
uma voz, que dizia: Este é o meu Filho amado, 
em quem me comprazo; a ele ouvi.” (Mt 17.6). 
Segunda feira – Mt 17.22-27 (impostos); 
Terça feira – Mt 18.1-5 (o maior); Quarta 
feira - Mt 18.6-9 (os tropeços); Quinta feira 
– Mt 18.10-14 (os pequenos); Sexta feira - 
Mt 18.15-22 (a culpa); Sábado – Mt 18.23-
35 (o credor); Domingo – Mt 19.1-12 (o 
divórcio); “E disse: Em verdade vos digo que, 
se não vos converterdes e não vos tornardes 
como crianças, de modo algum entrareis no 
reino dos céus.”  (Mt 18.3).

MARIA TEREZINHA VIEIRA DA CUNHA
JOÃO PEDRO BASTOS MARQUES  
SERGIO HAUSSMANN DO NASCIMENTO
ANTONIETO GRANGEIRO FILHO  
HERMINIA MORENO DOS SANTOS
ELISABETH MONTEIRO ARIZA RUIZ
MARCIA REGINA DAGA DE SOUZA 
REINALDO MANTOVANI JUNIOR 

ALMERICE e ANTONIO LEITE FILHO
CRISTIANE e HENRIQUE DE OLIVEIRA QUILICI
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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 A

Dc. Renato Abrahão F. Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Alair Jager Barbosa
Pb. Domingos S. Barbosa
Dominique Jager Barbosa
Miriam Alves dos Santos


