
“Sede santos, porque eu sou santo”. 
(1Pe 1.16)

Você está no meio de uma refeição que 
está sendo preparada para quem você irá 
receber, quando dizem que a laranja do 
suco que será servido não será suficiente. 
Então você vai ao mercado para comprar 
e, ao chegar lá, só há laranjas passadas 
e podres para comprar. Você não pode 
oferecer um suco para a pessoa importante 
que receberá com esse tipo de laranja. 
Como receberá com laranjas estragadas 
alguém tão ilustre em sua casa? Quando 
Jesus escolheu você para apresentá-lo 
diante de Deus, que é santo, seu estado era 
de não ter nada de bom para oferecer; você 
estava alterado e, por causa do pecado, 
perdeu sua originalidade. Mas Jesus não 
mudou de ideia: “Vinde a mim, todos os 
que estais cansados e sobrecarregados, 
e eu vos aliviarei.” (Mt 11.28).

O fato de Deus te buscar no estado em 
que você estava, prova seu amor: “Mas 
Deus prova o seu próprio amor para 
conosco pelo fato de ter Cristo morrido 
por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm 
5.8). Ter sido separado por Deus não é 
somente uma obra de amor, mas é uma 
oportunidade única de voltar ao propósito 

original de Deus para o homem: Viver para 
adorá-lo. Qual é a motivação de Jesus 
com pessoas imerecidas de seu amor? 
Simplesmente e maravilhosamente, 
Ele quis se revelar a você (Mt 11.27)

Depois de saber dessa notícia amorosa, 
de como Jesus o chamou, você deve 
abandonar seus pecados, renunciá-
los, pois o Deus santo que o convidou, 
“Vinde a mim”, morreu para que você 
pudesse viver sem seus pecados, não 
escravo dos pecados, mas livre para 
servi-lo por amor, como Ele o amou.

Há mais um convite nessa festa 
maravilhosa de perdão de pecados que 
lhe mostra como você, separado por Deus, 
deve andar: “... aprendei de mim, porque 
sou manso e humilde de coração” Mt 11.29. 
Aprender de Jesus é um processo contínuo 
em que o separado por Deus é introduzido, 
através do sacrifício de Cristo, pois nessa 
vida estaremos sempre diante de nossos 
pecados, mas com uma enorme diferença, 
agora caminhando com Jesus. Mesmo 
quando você peca, Ele continua com você. 
É por isso que os pecados envergonham 
os santos, porque há uma consciência 
de que Jesus está com você mesmo 
quando você ainda peca. Deve fazê-lo 
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ficar constrangido, envergonhado e muito 
incomodado, pois agora você sabe que 
Jesus morreu pela culpa de seus pecados 
e quer você na presença santa dele.  

O processo de santidade envolve 
em continuar aprendendo de Jesus e 
rejeitando nossos pecados para aprender 
sobre Ele que é: “Manso e humilde de 
coração”. A vida do separado, escolhido, 
salvo por Deus, deve mostrar a santidade 
do Deus que agora habita, pois Ele é 
santo (1Pe 1.16). Você escolheu o fruto 
proibido, o pecado por natureza; isto é 
somente o que conseguimos escolher, 
mas Jesus escolheu você para ser santo 
e viver em santidade. Por isso vá e dê 
bons frutos (Lc 6.43-49). Em Cristo, 
você é filho de Deus (Jo 1.12), e deve 
mostrar características do pai (Mt 5.9).

Fico imaginado Jesus sempre com os 

salvos dizendo: “Olha para mim, aprenda 
comigo, reaja ou não reaja como estou 
te ensinando. Sou manso e humilde de 
coração”. Imagino ele segurando a mão 
dos salvos sempre mostrando Seu belo 
e perfeito coração. Esse caminhar de 
Jesus com o salvo mostra como deve ser 
o seu coração: como o de Jesus. Uma vez 
tendo atendido esse convite de Jesus, - 
“Vinde a mim” – nenhum pecado combina 
mais com você na caminhada com um 
Deus santo que o salvou e planejou 
caminhar com você eternamente.

Deus o abençoe com santidade, 
para usufruir de uma vida com 
descanso para sua alma a qual Jesus 
escolheu para você: “... e achareis 
descanso para a vossa alma”.  Mt 11.29

Pr. Gleiston

Motivos de Oração

1. Renda graças e louvores ao Senhor por sua eterna Salvação;
2. Cante louvores a Jesus por sua doce misericórdia; 
3. Interceda diante de Deus em favor dos irmãos desempregados;
4. Agradeça ao Pai pelo importante papel da igreja na sociedade;
5. Ore em favor do sustento dos missionários no campo; 
6. Peça as bênçãos de Deus para o retorno das aulas especiais da EBD;
7. Suplique a direção e proteção de Deus para as viagens de julho; 
8. Ore pela nossa congregação em Bragança Paulista; 
9. Dê graças pelos resultados do bazar da Tarde de Artes; 
10. Confie ao Senhor em oração a vida dos enfermos da igreja;
11. Confirme sob os cuidados de Deus a vida dos idosos e crianças; 
12. Peça ao Senhor Jesus que abençoe as famílias enlutadas; 
13. Ore a Deus pela paz entre Israel e Palestina;
14. Ore a Deus pela paz entre Ucrânia e Rússia; 
15. Ore em favor dos moradores de rua.

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!

CURSO PERSPECTIVA - Inicia dia 30 de 
agosto o curso Perspectivas 2022 de for-

ma presencial. Ele será sempre às 19h30 das 
terças feiras, e se dará na Igreja Presbiteriana 
Central SJCampos, com duração de três me-
ses, aulas semanais e encerramento previsto 
para 29 de novembro. É uma excelente opor-
tunidade de você ver a obra que Deus está 
fazendo no mundo inteiro e se envolver com 
isso. Qualquer dúvida procure o Pb. Roberto 
Vieira.  Vale muito a pena. 

MISSÕES URBANAS - Você já pensou 
em fazer parte de um ministério de mis-

sões que visa alcançar a comunidade surda? 
Há um grupo de pessoas se preparando 
para receber os surdos na nossa igreja. Se 
você quer fazer parte desse projeto, procure 
a Dominique, a Débora Coutinho ou o Kauan 
Aquino para mais informações. Não perca 
tempo, pois as vagas são limitadas!

SANTA CEIA – Neste domingo (03 de ju-
lho), tivemos a Santa Ceia em duas ocasi-

ões: 9h e 18h15. Estamos dispostos a levar a 
ceia a alguns queridos irmãos que não pude-
ram participar da comunhão; para isso basta 
nos ligar e informar.

CONVENÇÃO NACIONAL – Aconteceu 
nesta semana a Convenção Espiritual Na-

cional da nossa denominação no SETECEB 
em Anápolis (GO). 

INDICAÇÃO DOS OFICIAIS – Estamos 
muito certos de que você já orou pela 

nossa assembleia geral de outubro, quan-
do se dará a eleição dos Diáconos e Presbí-
teros para os próximos quatro anos: agora 
é o tempo de fazer as indicações. Ponha no 
papel os nomes de líderes que você deseja 
indicar para o oficialato da igreja e entregue 
na secretaria ou envie para o Pastor Valdem-
berg ou o Pb. Carlos Guedes até o dia 07 de 
agosto, e deixe a consulta por conta do Con-
selho. 

CONSAGRAÇÃO – No próximo domin-
go (10 de julho), por ocasião do culto da 

manhã, teremos a alegria de consagrar ao 
Senhor a linda Raquel, filha do Pb. Perote e 
da Letícia. 

VISITA PRESIDENCIAL – Nossas congre-
gações de Tupã e Quatá irão receber a vi-

sita do presidente da Mear, Pr. Dionatan Car-
doso, nos dias nove e dez de julho.  Oremos 
para seja um tempo de alegria e paz!

FÉRIAS - Uma das grandes bênçãos des-
te tempo de férias é que podemos rece-

ber amados irmãos de longe para passar um 
tempo conosco; dentre eles já recebemos o 
Tiago Lara, o Lucas Costa e a Carol Barnett, e 
tem mais gente chegando. 

PV ATIBAIA - Que rica experiência para 
todos nós foi a vinda destes onze que-

ridos irmãos para passar um abençoado 
final de semana conosco. Reconhecemos o 
esforço de vários irmãos que se desdobra-
ram para lhes dar assistência e rogamos que 
Deus os abençoe muito. Ficou um gostinho 
de “quero mais.”

GRATIDÃO – Todos nós do Ministério de 
Ensino, bem como todos os pais de filhos 

até 12 anos, somos imensamente agradeci-
dos a Deus pelas vidas de nossas irmãs Dª. 
Vanda Beloni e Dª. Liamar Pereira, por todo 
o tempo destas professoras investido no 
berçário da ICE SJCampos, nestes últimos 12 
anos. Crianças foram ensinadas dos princí-
pios da Palavra de Deus. Oremos agora pelas 
novas professoras. 

ORAÇÃO – Dª. Vanda Beloni e Dª. Sid-
neia convidam todas as irmãs para, nesta 

quarta feira (13 de julho) às 15h, se reunirem 
na casa da Dª. Márcia Regina Daga  de  Souza 
para um tempo dedicado a oração. Será no 
seguinte endereço: Rua Patativa,100 - Apto. 
162 B - Vila Tatetuba



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.

“Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, 
sempre nos conduz em triunfo e, por 
meio de nós, manifesta em todo lugar a 
fragrância do seu conhecimento.”  (2Co 
2.14). Segunda feira – 2Co 4.1-6 (a 
fidelidade); Terça feira – 2Co 4.7-15 (as 
lutas); Quarta feira - 2Co 5.1-10 (o corpo); 
Quinta feira – 2Co 5.11-17 (o zelo); Sexta 
feira - 2Co 5.18-21 (a reconciliação); 
Sábado – 2Co 6.1-10 (a abnegação); 
Domingo – 2Co 6.11-18 (sem comunhão); 
“Temos, porém, este tesouro em vasos de 
barro para que a excelência do poder seja 
de Deus e não de nós.” (2Co 4.7).  

DIOGENES PEREIRA DA SILVA 
FILIPE LEME LOPES
FRANCISCO CARLOS OLOPES
WAGNER DE OLIVEIRA LIMA
ALINE VILANOVA SHOJI
JOAO VICTOR GOMES DOMINICI 
DANIELLA ROBERTA DA CUNHA MONTEIRO 
PAULO EBER DOS SANTOS

DAMARIS COUTINHO e OTONIEL MOURA
DANIELLA e BRUNO CRUZ ALMEIDA 
DANIELA e FELIPE KAWASHIMA 
ANA CAROLINA e FABRICIO FARIA 
JULIANA C. e EDUARDO BERNARDINO LIRA
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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: 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 D

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


