
“[...]não mais andeis como também 
andam os gentios, na vaidade dos seus 
próprios pensamentos, obscurecidos de 

entendimento [...]”(Ef 4.17-18)

Normalmente, quando se fala 
em santidade, logo pensamos em 
questões morais ligadas ao caráter 
ou ao comportamento de uma 
pessoa. Obviamente, esse é um dos 
aspectos importantes da busca pelo 
viver piedoso, mas não devemos 
esquecer que a obra de Cristo 
também santifica pensamentos 
e crenças contrários a Deus.  

O apóstolo Paulo diz: “e não vos 
conformeis com este século (no 
original “era”), mas transformais-vos 
pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus” 
(Rm 12.2). Assim, observamos que 
o processo da nova vida em Cristo 
passa necessariamente por uma 
renovação da mente.  Afinal, em vez de 
manter e reproduzir os pensamentos 
desta era, o crente deve, a partir do 
evangelho, renovar o seu pensar para 
experimentar a vontade de Deus. 

Santidade, portanto, não é apenas 
o viver piedoso, mas também o 

pensar piedoso e correto a respeito 
de Deus, da vida e de si mesmo. 
Este pensar correto é moldado pelo 
ensino das Escrituras, naquilo que 
conhecemos como sã doutrina. 

Essa relação entre o pensar correto 
e o viver santo é demonstrada em 
muitos exemplos na Bíblia, que 
associam a falsa doutrina (heresia) 
a um tipo de vida que desagrada a 
Deus. Em 1Timóteo 6.3-6, o apóstolo 
Paulo alerta sobre esses homens. “Se 
alguém ensina outra doutrina e não 
concorda com as sãs palavras de nosso 
Senhor Jesus Cristo e com o ensino 
segundo a piedade, é enfatuado, nada 
entende, mas tem mania por questões e 
contendas de palavras, de que nascem 
inveja, provocação, difamações, 
suspeitas malignas, altercações 
sem fim, por homens cuja mente é 
pervertida e privados da verdade, 
supondo que a piedade é fonte de lucro”. 

Repare também na ligação entre a 
heresia e o viver libertino, segundo 
o apóstolo Pedro apontou: “Assim 
como, no meio do povo, surgiram falsos 
profetas, assim também haverá entre 
vós falsos mestres, os quais introduzirão, 
dissimuladamente, heresias destruidoras, 
até ao ponto de renegarem o Soberano 
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Senhor que os resgatou, trazendo sobre 
si mesmos repentina destruição. E muitos 
seguirão as suas práticas libertinas, 
e, por causa deles, será infamado o 
caminho da verdade” (2Pe 2.1-2). 

De fato, a Bíblia apresenta a doutrina 
correta como distintivo dos verdadeiros 
crentes. “Quem é o mentiroso, senão 
aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este 
é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 
Todo aquele que nega o Filho, esse não 
tem o Pai; aquele que confessa o Filho 
tem igualmente o Pai”. (1Jo 2.22-23). 

Infelizmente, na contramão da Bíblia, 
o cristianismo dos nossos dias se 
preocupa muito pouco com doutrina. 
O apóstolo João seria considerado 
radical por muitos crentes ao declarar: 
“Todo aquele que ultrapassa a doutrina 
de Cristo e nela não permanece não tem 
Deus; o que permanece na doutrina, 

esse tem tanto o Pai como o Filho. Se 
alguém vem ter convosco e não traz 
esta doutrina, não o recebais em casa, 
nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto 
aquele que lhe dá boas-vindas faz-se 
cúmplice das suas obras más” (2 Jo 9-11). 

A relação entre sã doutrina e santidade 
não deve ser subestimada no meio 
da igreja. Muitos comportamentos 
pecaminosos brotam da falta de uma 
boa doutrina. Muitos crentes estão 
lutando contra seus pecados sem 
utilizarem a espada do Espírito, que é 
a Palavra de Deus. Jesus orou ao Pai, 
dizendo: “Santifica-os na verdade, a tua 
Palavra é a verdade” (Jo 17.17). Santidade 
tem tudo a ver com boa doutrina! 

Pr. Vinícius Ferreira 

Motivos de Oração

1.   Ore pela saúde de alguns irmãos que se acham enfermos;
2.   Busque a Deus pela liderança espiritual da Igreja;
3.   Ore a Deus pelas programações de carnaval nos ministérios;
4.   Agradeça a Deus os convidados e visitantes nos cultos;
5.   Clame a graça de Deus em favor do Éden Lar;
6.   Agradeça ao Senhor pelo perdão que nos deu;
7.   Interceda a Deus pelo retorno da 100ª ovelha;
8.   Peça a Deus que abençoe EBD especial da ICE SJC;
9.   Ore por maior compromisso e fidelidade nos dízimos;
10. Renda graças e louvores ao Deus único e sábio; 
11. Ore pela saúde do Pr. Carlos Eduardo M. Barbosa; 
12. Reconheça a bondade de Deus e o adore com alegria;
13. Peça ao Senhor suas bênçãos para os moradores de rua;
14. Ore a Deus em favor dos cultos de domingo; 
15. Confirme sob os cuidados de Deus nossos TEENs e Jovens. 

Idosos: Carmem Luna, Lucy Costa, 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, 
Anderson 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!

NOTA DE PESAR - Nossa querida irmã 
Lucy de Sousa Costa, foi descansar na 

Casa do Pai, a quem ela serviu a sua vida 
inteira. Foram 97 anos dedicados ao Senhor 
Jesus. Deixa um testemunho de fé, lealdade 
e serviços na Obra de Deus. Oremos por 
consolo e conforto para toda família. 

DE VOLTA ÀS ATIVIDADES - Após as festas 
de final de ano, a vida volta ao seu curso 

normal, e todos nós precisamos da orientação 
do Senhor para que este retorno seja feito 
na proteção e discernimento de Deus. Ele faz 
novas todas as coisas e renova a face da terra. 
Para este novo recomeço aconselhamos a 
tomar toda “Armadura de Deus” revelada em 
Ef 6.11-13. Certamente isso fará toda diferença.

ABORDAGEM – Ao perceber um 
convidado no culto, por favor, receba-o com 

amor. A abordagem precisa ser feita sempre 
com uma palavra de incentivo e ânimo, pois 
é o Espírito Santo que tem trazido gente nova 
para a Igreja. Ajude-o a se localizar, mostre-
lhe o bebedouro, e discretamente a toalete, 
ajude o a sentar-se, divida a Bíblia com ele(a).

PEQUENOS GRUPOS - Entendemos 
que uma forma de mantermos uma boa 

comunhão com os irmãos, dando e recebendo 
amor, conhecendo melhor os irmãos e 
compartilhando os dons com mais facilidade, 
seja através de pequenos grupos. Queremos 
a sua disposição em se envolver. Estamos 
orando por uma nova liderança que alavanque 
os PGs. Quem se sentir motivado a participar 
desta liderança, por favor nos procure.

ERRATA – Em nosso boletim passado (2221 
de 09 de janeiro), ocorreu um erro cometido 

na data da reunião da Junta Diaconal.  A data 
correta é 20 de janeiro às 20h no ECC. Agradeço 
aos irmãos que observaram e me avisaram. 

COMUNHÃO - Como será que alguns 
irmãos conseguem ficar tanto tempo sem 

a comunhão, e sem as bênçãos que advêm 

da comunhão? A Bíblia diz que a comunhão 
é “boa e agradável” e acrescenta que “ali o 
Senhor ordena a bênção e a vida para sempre” 
(Sl 133) – Estimulamos a retornar ao convívio 
dos irmãos, a este lugar onde a bênção e vida 
acontecem por ordem de Deus. Contamos 
também com o investimento de todos os 
irmãos no apoio ao retorno dos demais. 
Nossos cultos e EBDs são seguros, observamos 
todos os protocolos de segurança. 

CULTO DE MISSÕES – Olhem que bênção 
nós receberemos na noite do dia 23 de 

janeiro. O Mis. Marco Manzano (Manaus - 
AM) estará conosco e nos dará um relatório 
das bênçãos de Deus no norte do Brasil e 
nos trará a Palavra de Deus.  Que excelente 
motivo para vir e trazer um convidado.

CARTA DO CAMPO – Chegou mais 
notícias do campo missionário, desta vez 

da nossa irmã Ieda Rafael que está na frente 
de batalha em Fortaleza (CE). Suas notícias 
nos alegram o coração e glorificam a Deus. 

RETIRO DE CARNAVAL – Estamos a 
um pouco mais de seis semanas do 

período chamado ‘Carnaval”, tempo em 
que jovens e adolescentes participam de 
retiros. Por isso compartilhamos com a Igreja 
a necessidade de oração e apoio a eles, 
principalmente porque cresce o número de 
contágios de COVID no Estado. Apresente-se 
a Deus em oração por eles e lhes dê apoio.

DÍZIMOS – “Minha é a prata, meu é o ouro, 
diz o Senhor dos Exércitos” (Ag 2.8) – O 

dízimo é uma porta de bênçãos que Deus 
abriu para nós participarmos da sua obra. 
Devemos fazê-lo, não porque Deus precise 
uma vez que Ele é o dono de tudo (Sl 24.1-
2); somos nós que precisamos nos envolver, 
nossa alma encontra sentido quando 
obedecemos ao Senhor. Traga seu dízimo e 
sua oferta e deixe Deus trabalhar em seu favor.



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.

“...Não é o servo maior do que seu senhor. Se 
perseguiram a mim, também perseguirão a 
vós outros; se guardaram a minha palavra, 
também guardarão a vossa.” (Jo 15.20). 
Segunda feira – Jo 18.1-11 (no jardim); Terça 
feira – Jo 18.12-14 (com Anás); Quarta feira 
- Jo 18.15-18 (Pedro); Quinta feira – Jo 18.19-
24 (Anás); Sexta feira – Jo 18.25-27 (Pedro); 
Sábado – Jo 18.28-32 (com Caifás); Domingo 
– Jo 18.33-40 ((com Pilatos);  “Quando vier, 
porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará 
a toda verdade; porque não falará por si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas que hão de vir”  (Jo 16.13).

BERENICE RODRIGUES DA COSTA LEFUEL 
AUREA LUCIA DE ARAÚJO  
REGINA GORETTI PACHECO SANTOS 
LUIS FILIPE KARATANASOV BELONI
ADRIANA REIS VERÍSSIMO DE LIMA 
ARGEMIRO MARCOS DE SOUZA
VANTOIL GOMES DE LIMA JUNIOR  
ISABEL CRISTINA MIRANDA MURAMOTO 

MARIA LÚCIA e ESDRAS COSTA DE OLIVEIRA
ANA LUCIA e MANOEL COUTINHO COSTA
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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
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 D

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


