
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de 
todo coração, como para o Senhor e 

não para homens.”   ( Cl 3.23) 

Ao tratar de santidade, precisamos 
ter claro que, sim, ela começa 
no nosso coração. Afinal somos 
chamados a ser “puros de coração”! 
Mas não para aí: também somos 
desafiados a ser santos em todo o 
nosso procedimento (1Pe 1.15), ou 
seja, em nossa postura, conduta, 
maneira que vivemos. A santificação 
é um processo que ocorre de dentro 
para fora, não podemos nem inverter 
a ordem, nem tirar uma das etapas; 
somos chamados a viver de acordo 
com a transformação que está 
acontecendo em nosso interior e ser 
testemunhas de um Deus que é santo. 

Isso quer dizer que não podemos 
nos acomodar com uma postura 
que não reflete quem Deus é, ou 
pior, usar de versículos bíblicos (fora 
de contexto) para justificar essa 
postura, dizendo, por exemplo, que 
“Deus vê o coração” e coisas assim. 
Pois, esse mesmo Deus diz em 
Sua palavra que nós conhecemos 

uma árvore pelos seus frutos (Mt 
7.17-20), isto é, nós manifestamos 
exteriormente – em ações, reações, 
postura, palavras – aquilo que 
somos, que está sendo gerado 
internamente. E Jesus usa da mesma 
lógica quando diz que “a boca fala do 
que está cheio o coração” (Mt 12.34b).

A Bíblia também nos diz que “aquele 
que diz que permanece nele (Jesus), 
esse deve também andar como ele 
andou” (1João 2.6). E o processo 
de santificação é exatamente isso: 
em primeiro lugar, permanecer em 
Cristo, conhecê-lo, ser como Cristo 
é, para então andar como Ele andou, 
viver, agir, pensar, falar como Ele! 
Assim testemunharemos quem Ele é, 
sendo instrumentos dele na vida de 
pessoas que ainda não O conhecem 
– evangelizando, anunciando 
as boas novas de salvação – e 
também na vida de nossos 
irmãos na fé, que já O conhecem. 

Uma vez que a Igreja “é um 
centro de conversão, confissão, 
arrependimento, reconciliação, 
perdão e santificação, onde pessoas 
falhas colocam sua confiança em 
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Cristo, se reúnem para conhecê-lo 
e amá-lo mais e aprendem a amar 
aos outros como Ele planejou” 
- segundo o escritor Paul David 
Tripp em seu livro Instrumentos 
nas mãos do Redentor - em outras 
palavras, nosso testemunho pode 
e deve ser relevante no corpo 
de Cristo também, e é nesse 
ambiente que encorajamos e somos 
encorajados, exortamos e somos 
exortados, confessamos pecados, 
ajudamos e somos ajudados a 
ser mais parecidos com Jesus.

Não podemos, porém, deixar que o 
foco do nosso coração seja o exterior, 
os frutos, o comportamento em si, 
porque, dessa forma, inverteremos 
a ordem do processo, tirando Jesus 
do centro do nosso coração e, 

facilmente, começaremos a viver 
uma vida de aparências, guiada pelo 
reconhecimento das pessoas. O foco 
do nosso coração, nossa motivação, 
deve ser sempre conhecer a Cristo, 
contemplá-lo e permanecer nele e, à 
medida em que isso acontece, somos 
transformados à imagem dele, de 
dentro para fora, testemunhando 
quem Ele é, como diz o versículo de 
2Coríntios 3.18: “E todos nós, com o 
rosto desvendado, contemplando, 
como por espelho, a glória do Senhor, 
somos transformados, de glória 
em glória, na sua própria imagem, 
como pelo Senhor, o Espírito”. 

Deborah Elizabeth Barnett

Motivos de Oração

1. Por favor suplique as bênçãos de Deus para os plantonistas dos cultos;
2. Renda Graças a Deus pela Salvação que nos veio por Jesus Cristo; 
3. Busque a Deus e ore por maior santidade em nossas ações e pensamentos; 
4. Ore ao Senhor em favor dos convidados e visitantes nos cultos; 
5. Adore a Deus e rogue por fidelidade nos dízimos e ofertas; 
6. Interceda junto ao coração de Deus pelos enfermos e desempregados; 
7. Ore por direção e sabedoria para o nosso governo; 
8. Ore em favor da paz na Ásia;
9. Confirme sob os cuidados de Deus o retiro dos adolescentes; 
10. Rogue a Deus por suas bênçãos para a EBD especial;
11. Dê graças a Deus pela proteção e discernimento na liderança; 
12. Ore pela nossa congregação em Atibaia; 
13. Ore pela assembleia geral de outubro na ICE SJC; 
14. Peça o favor de Deus para nossos idosos; 
15. Clame o favor de Deus para programações de julho e agosto;

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!

CONVENÇÃO NACIONAL – Encerrou-
-se no domingo (10 de julho) a Conven-

ção Espiritual Nacional que aconteceu em 
Anápolis (GO). Queremos deixar registrado 
nossos parabéns por tudo o que ocorreu 
ali e pela forma como todos nós pudemos 
participar das mensagens. O tema foi muito 
edificante e muito bem exposto pelos pre-
letores, que fizeram boa base bíblica aplica-
da na prática. Ficou um ótimo desafio para 
todos nós “semearmos a boa semente”. As 
mensagens estão no site para serem aben-
çoadoras. Aqui estão os links da transmis-
são da nossa Convenção Espiritual Nacional 
2022: Dia 7 - Noite: https://youtu.be/2wX1T-
4nzFYE;  Dia 8 - Manhã: https://youtu.be/s6r-
6CA4qQAw;  Dia 8 - Noite: https://youtu.be/
AlmPBdREUgA; Dia 9 - Manhã: https://youtu.
be/sVuw7NJ4xeA; Dia 9 - Noite: https://you-
tu.be/a7hPLus6L8M; Dia 10 - Manhã: https://
youtu.be/QLxPPE6IVnk.  – Basta clicar em 
cima e ser edificado.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – 
Lembramos aos irmãos que fomos 

convocados para uma  Assembleia Geral 
Extraordinária aqui mesmo no templo da 
ICE SJC, no dia 24 de julho de 2022, às 10h, 
conforme convocação no boletim 2247 de 
03 de julho. Todos os seus membros estão 
convocados para tratar da cessão do imóvel 
situado na Rua Professor Carvalho Pinto 330, 
Villa Palazzi, Cep 19780-000 em Quatá (SP) à 
Congregação desta igreja na cidade de Qua-
tá (SP), nos termos da letra a) do Parágrafo 3º 
do Artigo 13, e de acordo com o Artigo 63 do 
Estatuto. 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE – Está tudo 
sendo preparado com muito carinho 

para o início das atividades do aniversário 
de nossa cidade, que se dará às 6h30 do dia 
27 de julho, em culto de gratidão e adora-
ção ao Senhor Jesus. Confirme sua presen-
ça e venha para receber todos os que virão 
e não são membros aqui. Um grande coral 
envolvendo várias igrejas está ensaiando. A 

liderança do Ministério de Música convida os 
irmãos para os ensaios nos dias 16 e 22 de ju-
lho, às 19h no templo. A Palavra de Deus virá 
através do Pr. Carlito Paes. 

TRÂNSITO IMPEDIDO – Informamos 
que Rua Quinze de Novembro, na altura 

da Praça Cônego Lima, está em reforma, e 
que por isso todo o trânsito sofreu altera-
ções. Os motoristas que estão vindo para os 
cultos e EBD precisam vir pela Rua Francisco 
Rafael, entrando na Rua Coronel José Mon-
teiro na altura do cemitério do centro. 

NOTEBOOK – Nossa congregação em 
Pindamonhangaba está precisando de 

um notebook usado para auxílio no louvor 
dos cultos. Qualquer irmão que o tenha e 
deseje ofertar para nossa congregação, por 
favor ,procure o Dc. Alexandre Moraes, ou o 
Pb. Josué Lara. 

VIGÍLIA GERAL – A vigília será um tem-
po para nos dedicarmos ao Senhor em 

oração junto com todos que amam orar e 
desejam se aproximar de Deus. Esta próxima 
vigília está marcada para o dia cinco de agos-
to, às 21h no ECC, e terá a liderança das Mu-
lheres em Ação e do Ministério de Oração. 
Venham todos para este tempo de oração. 

ORAÇÃO –  Dª. Vanda Beloni e Dª. Sidneia 
informam o recesso da reunião de oração 

das mulheres. 

RETIRO DE INVERNO – Nossos adoles-
centes estão a pleno vapor nos preparati-

vos para o acampamento que eles terão nos 
dias 29 a 31 de julho, com o tema “Chegai-vos 
a Deus e Ele se chegará a vós” (Tg 4.8), abor-
dando a necessidade de santificação para a 
volta de Jesus. Os preletores serão os Prs. Ale-
xandre, Pedro Verselino e o irmão David Bar-
nett. A liderança do ministério está contando 
com o apoio em oração, e também através 
de alimentos para viabilizar o retiro baixando 
os custos. 



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.

“Pois o amor de Cristo nos constrange, 
julgando nós isso: um morreu por todos; 
logo, todos morreram.” (2Co 5.14). Segunda 
feira – 2Co 7.1-4 (afeto de Paulo); Terça 
feira – 2Co 7.5-16 (chegada de Tito); Quarta 
feira - 2Co 8.1-15 (oferta da igreja); Quinta 
feira – 2Co 8.16-24 (Tito); Sexta feira - 2Co 
5.18-21 (a reconciliação); Sábado – 2Co 
6.1-10 (a abnegação); Domingo – 2Co 6.11-
18 (sem comunhão); “De sorte que somos 
embaixadores em nome de Cristo, como 
se Deus exortasse por nosso intermédio. 
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos 
reconcilieis com Deus.” (2Co 6.20).  

MARTA PRADO SANCHES 
ROBERTO MATIAS ALVES 
ULISSES MEDEIROS 
ANA CLAUDIA FRANÇA SILVA
ELIZABETH ANTONIA CUSTODIO BARNETT 
NORMA SUELI DE OLIVEIRA CRAWFORD 
ANA CAROLINA BRAZ NEVES MOISES 
IRIS ROCHA SERPA 
SEBASTIANA FÁTIMA MACHADO

ROSELI APARECIDA e JOSE EDILIO DE O. XAVIER
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

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

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 E

Dc. Edison Theodoro Quadra
Dc. Eduardo Alves da Cunha
Dc. Daniel Braga Shoji
Ariel E. N. Andrade
Kellen Cristine S. G. Andrade
Marcio Stolf Junior
Pb. Josué Amaral Lara Júnior


