
Ao escrever aos irmãos que 
estavam fugindo por causa da 
perseguição ao evangelho (1Pe 
1.1), Pedro lembra-os da coisa 
mais importantes nesta vida, 
que é a salvação realizada pelo 
Senhor (1Pe 1.2,3). Sempre 
quando leio a carta de I Pedro 
me vem à mente as mensagens 
que o “mundo gospel” de 
nossos dias produz. Imagino 
como é difícil para a maioria 
dos cristãos de hoje lerem 
essa carta e não encontrarem 
em nenhum momento 
Pedro dando uma palavra 
“consoladora” do tipo: “creiam 
irmãos que isso logo passará, 
e o Senhor será abundante na 
vida de vocês; o melhor ainda 
está por vir”. Antes Pedro diz que 
o Senhor tem um propósito em 
permitir a provação. (1Pe 1.6,7)

Enquanto “nós” esperamos 
uma saída para os problemas 
atuais, a Palavra de Deus sempre 
nos faz lembrar o que é mais 
importante. E ali, no contexto 

da carta, o mais importante 
não era ser livre da opressão 
momentânea, mas era lembrar 
que eles foram salvos pelo 
Senhor para testemunhar com 
suas vidas um novo padrão de 
vida, uma vida santa, pois só 
assim eles estariam glorificando 
ao Senhor (1Pe 1.16,17).

É certo que muitas vezes 
as lutas desafiam a nossa 
fé e tentam nos fazer parar. 
Perder o emprego, perder a 
saúde, ver o sofrimento de 
alguém que amamos etc. 
E nesses momentos, várias 
vezes somos envolvidos pela 
fraqueza espiritual, e assim 
tendemos a nos afastar de 
Deus e de seus ensinos, 
abrindo caminho para que o 
pecado se intensifique em nós. 

São muitas as coisas que 
podem enfraquecer sua fé e 
fazê-lo se corromper. Então, 
lembre-se, o mais importante 
não é a situação que você está 
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passando neste mundo, mas é 
se você está vivendo como o 
Senhor deseja que você viva. 
Não importa a situação em que 
você se encontra. Lembremos 
do que disse Paulo:  “Digo 
isto, não por causa da pobreza, 
porque aprendi a viver contente 
em toda e qualquer situação. 
Tanto sei estar humilhado como 
também ser honrado; de tudo 
e em todas as circunstâncias, 
já tenho experiência, tanto 
de fartura como de fome; 
assim de abundância como de 
escassez; tudo posso naquele 
que me fortalece.” Fp 4.11-13

Cristo requer de nós, seus 
servos, uma vida santa porque 

Ele é Santo. Então não espere 
um tapinha nas costas e uma 
palavra do tipo: “Calma filho, 
isso vai passar”. Antes espere 
o que Ele prometeu: Ele 
estará sempre ao nosso lado, 
nos auxiliando a servi-lo e a 
glorificá-lo (1Pe 1.5; Mt 28.20). 

Esperamos que, mesmo em 
meio às lutas, tribulações e 
opressões deste mundo e, 
apesar dos nossos inimigos, 
possamos servir ao Nosso 
Senhor em santidade, 
pois esta é a sua vontade. 

Pr. Edilson Lima
ICE Santana

Motivos de Oração

1. Vamos todos orar por paz e harmonia entre Rússia e Ucrânia; 
2. Ore pela saúde do Pb Aderbal, Pb Aderbalzinho e Beth; 
3. Ore ao Senhor em favor do retorno da centésima ovelha;  
4. Renda graças e dê louvores a Deus por Sua eterna Salvação; 
5. Suplique o favor de Deus para o nosso governo;  
6. Ore em favor da assembleia geral do dia 27 de março;  
7. Agradeça a Deus pelos visitantes e convidados nos cultos;  
8. Clame a graça do Bom Deus em favor dos desempregados; 
9. Dê graças ao Deus Todo Poderoso pela Sua bendita Graça; 
10. Ore a Deus pelo retorno das atividades dos ministérios; 
11. Peça todo o cuidado de Deus para nossos idosos;  
12. Ore em favor dos profissionais de saúde; 
13. Clame a graça de Jesus em favor de consolo para os enlutados; 
14. Interceda pela Igreja de Jesus e os missionários na Ucrânia;  
15. Ore pelos moradores de rua de nossa cidade;

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, Luiza Amara e 
Luiza Custódio, Pb. Aderbal e Pb. Aderbalzinho.

“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!

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS - Com 
alegria informamos que começaram as 

aulas para aprimoramento no louvor ao 
nosso Deus. Inscreva-se e venha estudar 
para se desenvolver melhor no louvor de 
Deus. Qualquer dúvida fale com a Dª. Iso-
lina, ou procure a secretaria da ICE SJC.

CONCÍLIO NACIONAL – Precisamos 
trazer para oração e nos fazer repre-

sentar no Concílio Nacional que aconte-
cerá em Anápolis (GO), nos dias 20 a 23 
de outubro. Lembramos aos irmãos que 
o Concílio é de igrejas e nos faremos re-
presentar pelos líderes que serão indica-
dos pela Mesa Administrativa da igreja. 

ASSEMBLEIA GERAL – Para cumprir 
nosso Estatuto em vigor, no Capítu-

lo III, Art 13, parágrafo 1º, todos os mem-
bros da ICE SJCampos estão convocados 
para a Assembleia Geral Ordinária, que se 
dará no dia 27 de março às 9h. Nesta As-
sembleia ouviremos todos os relatórios 
referentes ao exercício de 2021, tanto da 
Igreja, dos Ministérios e das Congregações.

NOTÍCIAS DO CAMPO – Nossa irmã 
Mis. Lis Lopes nos mandou notícias 

do campo. Somos agradecidos a Deus 
pela proteção ali revelada. A carta em 
sua íntegra está no mural de missões. 

NOTA DE MUDANÇA – Tivemos uma se-
mana de mudanças para a Casa do Pai: Na 

terça feira (01 de março), nosso irmão Laércio 
Dousseau (irmão da Roseane Melo), foi morar 
com o nosso Senhor  Jesus Cristo. No sábado 
(05 de março), o nosso querido Anderson 
Marques foi chamado por Jesus ao “descanso 
eterno” prometido aos filhos de Deus (Hb 4.1, 
9). “Ouvi uma voz do céu: Escreva isto: ‘Benditos 
são aqueles que, de agora em diante, morrem 
no Senhor; é uma bênção morrer assim!  “Sim”, 
diz o Espírito, “bendito é o descanso de seu 
trabalho árduo. Nada do que fizeram será em 
vão; no fim, Deus abençoará por tudo o que 

fizeram”.  (Ap 14.12 – Versão A Mensagem).

DIA DA MULHER – Na terça feira (08 de 
março) muitos países lembraram de ho-

menagear suas mulheres, e isso é bom e jus-
to. O Senhor Jesus restaurou o valor e a digni-
dade das mulheres. “... a mulher que teme ao 
Senhor, essa será louvada.”  Pv 31.30. Nós, da 
ICE SJCampos, parabenizamos as mulheres e 
rogamos que o Senhor aceite nossa gratidão 
por ter providenciado esta obra tão frágil e ao 
mesmo tempo tão forte, e ter trazido para nós.

SAÚDE – Boas novas de alegria foram 
nos dadas sobre a saúde: O nosso ir-

mão Sérgio Hausmann, após a colocação 
da órtese, se sente muito bem, e se recu-
pera em casa. A Beth apresenta melhoras 
acentuadas com a diminuição das tonturas; 
graças a Deus por isso. No entanto preci-
samos permanecer firmes em oração pela 
saúde de outros queridos irmãos:  Pb. Ader-
bal, Pb. Aderbalzinho, Ady Araújo, e outros. 

CLUBE DO LIVRO - O Ministério de Ensino 
da ICE SJC está promovendo um clube do 

livro infantil que acontece quinzenalmente às 
15h30 no Parque Vicentina Aranha. Um tem-
po de comunhão e aprendizado. Os livros 
desse ano irão tratar os Frutos do Espírito.  
Para mais informações procure a Daniela 
Kawashima (ou Gianne Muramoto. Quere-
mos ver todas nossas crianças envolvidas 
nesse novo projeto.

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO - Dª Vanda e 
Sidnea avisam que a próxima reunião de 

oração será no dia 16 de março às 15h na sala 
de oração da Igreja. As irmãs que desejarem 
uma reunião em suas casas podem agendar 
com a irmã Sidnea (12 98870-2128), para a 
última quarta-feira de cada mês.

MINISTÉRIO DE CASAIS - A primeira reu-
nião do ano acontecerá dia 19 de março às 

19h, no templo  da ICE SJC. Todos os casais 
estão convidados.



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.

“Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, 
ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste 
estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste 
aos pequeninos.” (Mt 11.25). Segunda feira 
– Mt 12.22-33 (cura e acusações); Terça feira – 
Mt 12.34-37 (árvore e frutos); Quarta feira - Mt 
12.38-42 (Jonas); Quinta feira – Mt 12.43-45 
(estratégia); Sexta feira - Mt 12.46-50 (família 
de Jesus); Sábado – Mt 13.1-9 (o semeador); 
Domingo – Mt 13.10-23 (explicação); “E, 
estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis 
minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que 
fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu 
irmão, irmã e mãe.”  (Mt 12.49-50).

MARIA LUCIA LOPES STIAGO
MATHEUS UZAN DA CUNHA
CLAUDIO OSIRO
ROSEMARY DAS DORES BIANCCHI
ZELIA MARTINS DE MOURA
ONESIO BARBOSA

ZÉLIA e PEDRO GALVÃO DE MOURA
VANESSA e CARLOS ROBERTO MOURA 
FERNANDA e JOSUÉ DO AMARAL LARA JUNIOR
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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 B

Dc. Paulo Henrique P. A. Santos
Francisco  Asssis O. Nascimento
Mariana Dousseau G. Melo
Pb. Carlos G. V. Melo


