
Numa certa casa moravam muitos 
irmãos e viviam em paz. Certo dia veio 
alguém àquela casa e ameaçava a todos 
por conta de dívidas que eles tinham 
contraído. Na verdade, a dívida era 
muito alta e não tinham como pagar. O 
cobrador sabia que não tinham como 
sanar a dívida, por isso os ameaçava, 
ofendia muito, e prometeu matar a todos. 
No meio de todas ofensas e impropérios 
que eram ditos, entra uma pessoa 
naquela casa e diz que pagou toda conta, 
e que o cobrador pode parar de ameaçar 
e se retirar. A realidade da conta paga não 
traz alegria ao cobrador que, no meio do 
nervosismo e já alterado, resolve sacar 
uma arma e atira. O homem que havia 
pagado a conta entra na direção da bala 
e morre no lugar de um morador da casa. 

Percebendo que acertou um inocente, 
o cobrador corre fugindo do local. Alegria 
e tristeza se misturam nos sentimentos 
daquela família: “Este homem pagou 
toda a nossa dívida, além disso, morreu 
em nosso lugar. Quem era ele? Por que 
pagou toda dívida? Por que se colocou 
na frente da bala???  Dias depois 
descobrem que aquele bom moço havia 
deixado uma carta para a família. Todos 

queriam ler e saber o que estava escrito. 
Estavam curiosos para saber o porquê 
aquele moço haver pago a conta e se 
colocado à frente da bala.  Esta história 
soa familiar? Alguma semelhança não é 
mera coincidência. Guardadas as devidas 
proporções, o Senhor Jesus pagou toda 
nossa dívida morrendo em nosso lugar. 

 JESUS, ELE MORREU E MORREU POR 
NÓS - (Jo 19.30) “Está consumado”. 
Todos sabiam que Ele era inocente: A 
mulher de Pilatos, o governador, os 
discípulos ali presentes, os soldados 
que acompanharam, todo o povo, os 
ladrões na cruz. Sem exceção alguma, 
todos davam testemunho de Jesus 
afi rmando que Ele não tinha culpa. Por 
que então Ele foi condenado e morreu? 

Havia uma dívida e era contra nós (Cl 
2.13-14: Ele pagou. Havia muita culpa 
e sentimento de culpa: Ele removeu. 
Havia pecado, transgressão, mentira, 
ciúme, crime, adultério, fraude, roubo, 
engano, corrupção: Ele perdoou. Havia 
condenação por causa de todos esses 
erros: Ele cancelou. Por que Ele fez isso? 
Será que pagou nossa dívida, removeu 
nossa culpa, perdoou nosso pecado, 
cancelou nossa condenação e fez tudo 
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isso porque somos bonzinhos? – NÃO, 
claro que não! (Rm 3.10-20). Será que 
Ele fez tudo isso porque precisava de 
nós para pregar o seu Reino? Também 
NÃO.  Ele o fez por amor de si mesmo 
(Is 43.25-26).  ELE TEM AMOR, E PÔDE 
FAZER O QUE FEZ. Ele morreu por nós, 
para que não morrêssemos: “Que sendo 
rico, se fez pobre, para que pela sua 
pobreza, vos tornásseis ricos" (2Co 8.9). 

Todas as provas atestam que Jesus 
morreu: A terra reagiu (Mt 27.51-
53); os soldados testemunharam 
(Mc 15.44-45); José de Arimateia o 
embalsamou (Mt 27.59-60); as mulheres 
viram tudo (Lc 23.55). Ele morreu!

JESUS RESSUSCITOU DOS MORTOS - (Lc 
24.4-6) “Ele não está aqui”. A boa notícia 
é que Ele venceu a morte: “Ele ressuscitou, 
lembrai-vos de como vos preveniu” (Lc 

24.6). A maior e a melhor notícia que 
poderíamos dar é esta. Esta notícia nos tira 
o peso da culpa por Sua morte, nos alegra 
porque ele venceu, e nos motiva a passar 
adiante esta informação. Ela reabilita, 
restaura, redireciona. Esta notícia salva!

Esta Ressurreição tem provas concretas, 
sinais claros e visíveis. A esperança 
dos discípulos embora ofuscada pela 
morte (21); o testemunho de algumas 
mulheres conhecidas (22); a visão dos 
anjos confirmando a Ressurreição (23); 
a palavra de discípulos verificando a 
exatidão das notícias (24);  o que diz as 
Escrituras sobre a Ressurreição (27b).

Comemoramos hoje a Ressurreição 
de Cristo. Ele é a nossa vitória e nossa 
garantia de Vida Eterna. Aleluia!

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Pela fidelidade nos dízimos e ofertas;
2. Agradeça a Deus pela ‘Tarde de Artes’ no ECC;
3. Louve ao Senhor por sua bondade e graça; 
4. Adore a Deus na beleza de sua santidade e fidelidade;
5. Ore ao nosso bom Deus em favor dos idosos e crianças da ICE SJC;
6. Clame a Deus para que ponha fim na guerra na Ásia; 
7. Peça o cuidado do Pai para com os desempregados; 
8. Ore a Deus em favor do nosso do governo;
9. Interceda junto a Deus por consolo para famílias enlutadas;
10. Confirme sob a direção de Deus as eleições para oficiais da igreja; 
11. Dê graças ao Senhor por sua grande vitória sobre a morte; 
12. Peça a Deus uma oportunidade para falar da ressurreição de Jesus; 
13. Ore a Deus pelos trabalhos especiais do culto de Páscoa; 
14. Agradeça a Deus pelos visitantes e convidados em nossos cultos;
15. Ore ao Senhor pelos 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!

ÉDEN LAR – No último sábado (09 de abril), 
aconteceu uma abençoada assembleia ge-

ral no Eden Lar, com agradável comunhão. Foi 
feita a eleição da nova diretoria para o biênio 
seguinte, a saber: Presidente: Pb. Joancir Porto 
da Silva; Vice-Presidente Geral e do Patrimônio: 
Leandro Crispim; Vice-presidente Divulgação:  
Daniel Druwe Araújo; 1ª Tesoureira: Ana Cláu-
dia França da Silva; 2º Tesoureiro: Gildázio Ne-
ves Saraiva; 1ª Secretária: Sandra Regina Costa 
Oliveira Traldi; 2ª Secretária: Egliane Mendes 
Rodrigues Santos, e mais sete Diretores gerais. 
Vamos orar por esta nova diretoria.

SEMINARISTA – Nossa igreja é muito pri-
vilegiada em ter em sua membresia tantos 

adolescentes e jovens que fizeram seminário 
bíblico para aumentar sua intimidade com 
Deus, bem como seu conhecimento nas Escri-
turas. Nestes dois domingos (09 e 17 de abril), 
teremos presentes três seminaristas que cur-
sam teologia no PV, a saber: João Pedro, André 
Minicz e Giovana Faria. Rendemos louvores a 
Deus e rogamos que esta sede de Deus conti-
nue. 

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS – Com o 
objetivo de preparar os servos para o traba-

lho de culto ao Senhor, o CEM - Centro de Estu-
dos Musicais está em plena atividade com suas 
aulas de cânticos e instrumentais. Informamos 
e convidamos todos para o dia 26 de abril, às 
20, no templo da ICE SJC, um agradável mo-
mento musical, tendo como convidado espe-
cial o Prof. Carlos Henrique Costa. Vai ser muito 
bom! Agende esta data e venha participar.

CASA DE ORAÇÃO – O Senhor chamou a 
nossa comunhão de “Casa de Oração” (Mt 

20.13). E por conta disso estamos convidando 
os irmãos para se juntarem a nós em reuniões 
de oração que acontecem na quarta feira às 
15h no ECC, sob a liderança da Vanda Beloni; às 
19h30 no templo da igreja, com a liderança do 
Pr. Daniel e Sônia; e, às 19h30 de forma virtual, 
sob a liderança do Pb. Samuel Pereira. Participe. 

VIGÍLIA DE 24H – O Pb. Samuel Alves Perei-
ra está reorganizando nossa vigília de 24h. 

Ela terá um novo formato, agora será de trinta 
minutos, sendo a) dez minutos iniciais - pela fa-
mília: filhos, pais, avós, irmãos; b) dez minutos 
seguintes - pela igreja: cultos, liderança, minis-
térios, alvos, membresia; c) dez minutos finais: 
livre. Estamos programando tudo para o reiní-
cio mais breve possível.

PÁSCOA – RESSURREIÇÃO – Neste domin-
go (17 de abril), teremos a rica oportunida-

de de viver dois momentos: a Páscoa judaica na 
sua instituição e a Ressurreição de Jesus, que se 
dá na Páscoa. “O Cordeiro de Deus” venceu a 
morte, e nós iremos celebrar, anunciar e viver 
esta vitória. Você está convidado a participar 
destes cultos, às 9h e às 18h15.

SAÚDE - Na semana passada, alguns que-
ridos irmãos apresentaram um quadro de 

saúde que aspira cuidados e por isso precisam 
de nossa cobertura de oração. São eles:  Ângela 
Carvalho, Nadir Moreno, Beth Viana, Hermínia 
dos Santos, Roseane Dousseau, Luiza Custódio 
e Dc. Rubens, Pb. Manoel Arantes. – “Está al-
guém entre vós sofrendo? Faça oração.”  (Tg 5.13).  
Todos eles já estão se recuperando em casa.

REUNIÃO DA LIDERANÇA – Nosso Pastor 
está convidando todos os Presbíteros ativos 

para a reunião do Conselho, no sábado 23 de 
abril, às 9h no Espaço de Convivência Cristã. 
Também a Mesa Administrativa está convidada 
para a reunião no dia 30 de abril, às 9h também 
no ECC. 

CHEGOU A RAQUEL - Uma notícia de gran-
de alegria foi a chegada da linda Raquel 

Costa Perote, filha do Pb. José Perote e da Le-
tícia Costa Perote.  Louvamos a Deus por esta 
rica bênção. Ela nasceu no dia sete de abril, com 
3,595 kg e 48 cm. Mãe e filha passam muito 
bem, graças a Deus.



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.

“Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas 
acerca do que é bom? Bom só existe um. Se 
queres, porém, entrar na vida, guarda os 
mandamentos.” (Mt 19.17). Segunda feira – Mt 
19.13-30 (crianças e o jovem); Terça feira – Mt 
20.1-16 (trabalhadores); Quarta feira - Mt 20.17-
28 (oração de mãe); Quinta feira – Mt 20.29-34 
(dois cegos); Sexta feira - Mt 21.1-11 (a cidade); 
Sábado – Mt 21.12-17 (o templo); Domingo – 
Mt 21.18-22 (a figueira); “E todo aquele que tiver 
deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou 
mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu 
nome, receberá muitas vezes mais e herdará a 
vida eterna.”  (Mt 19.29).

HIBERVAL RODOLFO CASTILHO 
ENEDINA MARTINS GONÇALVES 
SILVANA SILVA DE ARAUJO 
ADRIANA REGINA NUNES 
IVETE ALVES FERREIRA 
JETER GUEDES MELO
JONAS KELBER DE AQUINO 
IRMA ALMEIDA FOGAÇA MATIAS 
JULIA PEDROSA MANTOVANI DE CAMPOS
TIAGO SABINO VENANCIO NASCIMENTO

MAHELY e JOSÉ ELIAS MAIA
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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
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 B

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


