
“com toda oração e súplica, orando em 
todo tempo...” Ef 6.18

Um dos pedidos mais piedosos que os 
discípulos fizeram a Jesus, foi: “Senhor, 
ensina-nos a orar como também João 
ensinou aos seus discípulos.” (Lc 11.1). 
A bem da verdade, o que a nossa 
geração quer não é aprender a orar, e 
sim, a dizer as palavras que façam as 
coisas funcionar como eles planejam – 
“Shazam; Abracadabra; Abre-te Sésamo; 
Pirlimpimpim”. Palavras que, no mundo 
da fantasia, façam acontecer. Lembre-
se que entre Betânia e Jerusalém, a 
figueira secou-se com uma palavra 
de Jesus: “Nunca mais nasça fruto de 
ti!” (Mt 21.19) – É desta palavra que 
estamos nos referindo aqui. Coisas 
que tragam resultados de imediato. 
“Acalma-te, emudece-te”, foi o que o 
Senhor Jesus falou quando o mar estava 
agitado e, ao ouvir tais palavra, “fez-se 
grande bonança” (Mc 4.29).  Palavras 
proferidas, reações esperadas obtidas. 
Não são as palavras mágicas que fazem 
funcionar, mas a pessoa certa: Jesus.

Como somos a geração do “aqui e 
agora” – queremos tudo muito rápida 

e, de preferência, sem esforço algum 
– O mágico Simão desejou este poder, 
crendo que poderia ser conseguido 
por meios humanos (At 8.19-20).

O rei Davi se destaca como um homem 
que orava, e dentre as muitas coisas que 
tinha para dizer sobre o seu amor ao 
Senhor, diz: “Amo o Senhor, porque ele 
ouve a minha voz e as minhas súplicas” (Sl 
116.1). Poderia dizer que O amava pela 
sua escolha para ser rei; por ter lhe dado 
vitória sobre Golias; por ter expandido 
o reino através do seu reinado; por 
ter confirmado seu reino, a ponto de 
o Salvador ser chamado de “Filho de 
Davi” (Mc 10.47). Mas, apesar de tantas 
razões para ele amar ao Senhor, ele diz: 
“Amo porque ele ouve a minha voz”.

Salomão, que acompanhou toda a 
vida de Davi, refere-se à sua morte 
dizendo: “Findam-se as orações de 
Davi, filho de Jessé” (Sl 72.20). Este é o 
único Salmo de Salomão, que poderia 
encerrar com muitas honras a seu pai, 
mas diz que ele orava; e Davi apresenta 
algumas razões desta afirmação:

O Senhor se inclinou para ouvir a 
oração (Sl 116.2). O Todo Poderoso, o 
Criador de tudo, se inclina para ouvir 
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a oração. Deus tem prazer na oração. 
Ele mesmo diz: “Clama a mim e eu te 
responderei” (Jr 29.11). Não diz ali que 
Ele se inclina para receber adoração, 
louvor, oferta ou qualquer outra coisa, 
embora possa fazer. “A minha casa será 
chamada casa de oração” (Mt 21.13). 
Poderia ter tantos nomes, mas Ele 
escolheu este. Nosso Deus ama oração, 
e espera que O busquemos para orar.

O Senhor responde à oração em 
qualquer situação (Sl 116.3-4). Existem 
locais estranhos para se orar: Jonas, no 
interior de um peixe (Jn 2.1); Moisés, 
no alto de um monte (Ex 17); Daniel 
orava em uma janela aberta, e orava 
sempre; Neemias orou e chorou (Ne 
1.4, 11); Ester orou com jejum (Et 4.16); 
o rei Ezequias orou (Is 37.14-20; 38.1-
3); os hipócritas oram, o gentio ora, os 

discípulos oram (Mt 6.5-9); Jesus orou; 
Paulo orou; Pedro orou, Cornélio orava 
(At 10.2). Orações em todos os lugares: 
jardins, montes, igrejas; no mar, em 
quartos fechados, em prisões, em lombo 
de camelo (Eliezer), cavernas, palácios...

Houve um tempo que havia a hora 
para orar, o lugar para orar, a postura 
para orar, mas o nosso Senhor Jesus 
venceu e abriu para nós uma porta 
para chegarmos ao Pai por meio do 
Seu nome (Jo 14.13-14), a qualquer 
hora e lugar e sob qualquer situação.

Se nosso Deus e Pai ama tanto 
o momento da oração, por que 
nós não? Apresente-se para orar 
e ore, o Senhor ouvirá e reagirá. 

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Louve ao Senhor por sua infinita bondade, graça e misericórdia; 
2. Ore a Deus em favor do nosso do Governo;
3. Ore ao Senhor pelos moradores de rua, nestas noites frias; 
4. Agradeça ao bom Deus pela eterna salvação em Cristo; 
5. Ore por alguns irmãos que estão desempregados; 
6. Clame a Deus por sua terna misericórdia para os enfermos; 
7. Agradeça a Deus pela liberdade que temos de culto no país;
8. Peça a Deus em favor dos imigrantes no Brasil; 
9. Ore em favor das famílias enlutadas; 
10. Ore ao Senhor por recursos para nossos missionários em campo;
11. Interceda junto ao Senhor por santidade para nossa igreja; 
12. Confirme sob os cuidados do Senhor os nossos idosos;
13. Dê graças ao Senhor pelos visitantes nos cultos e os cumprimente; 
14. Suplique a Deus o seu favor para a centésima ovelha;
15. Clame a Deus por salvação e semeie a boa semente.

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!

GRATIDÃO – A liderança do Ministério 
de Casais expressa sua gratidão aos casais 

que participaram do encontro no Dia dos Na-
morados. Foi um trabalho muito bem-feito, 
que visou o fortalecimento dos casais presen-
tes. 

SAÚDE – Após uma grande vitória, não 
esperamos pequenas lutas, e sim um 

descanso. Mas na saúde da Beth após uma 
benção rica veio outra luta; mas o Senhor tem 
garantido Sua bendita presença e obtivemos 
mais uma vitória para a glória do nome de Je-
sus. A Beth precisou voltar ao centro cirúrgico 
para colocação de um dreno que já era pre-
visto para cirurgias daquele porte. Ela se recu-
pera muito bem, sem dor alguma, e aguarda 
apenas a drenagem total para sua liberação. 
Somos gratos pelas orações que nos dão paz 
e ânimo.

SAÚDE II - Somos gratos a Deus pela cirur-
gia tão abençoada pela qual passou o Pr. 

Antônio Vieira. Graças a Deus, ele já se recupe-
ra em casa junto com a família. Vamos conti-
nuar orando pela restauração da Dª. Iris Serpa, 
do Filipe Kawashima, Dª. Nadir Moreno, Allan 
Wiik e Carlos Eduardo. 

ORAÇÃO – “Invoca-me, e te responderei; 
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas 

que não sabes” (Jr 33.3). Queremos convi-
dar você, que é membro da ICE SJCampos, 
a separar um tempo para orarmos juntos na 
quarta feira. Temos três horários e locais dis-
tintos: às 15h, sob a liderança da Dª. Vanda 
e Dª. Sidneia, na casa da Dª. Odila Braga, rua 
Carvalho de Araújo, 253 - Vila Maria; às 19h30, 
no templo da igreja, sob a liderança do Pr. Da-
niel e Sônia Garelha; e, às 19h30, para os que 
preferem ficar em casa, teremos orações pela 
internet sob a liderança do Pb. Samuel A.Pe-
reira. Não temos por que não nos envolver. 

VÍGÍLIA 24H – Informamos que ainda 
restam poucos horários a serem preenchi-

dos em nossa vigília de 24h, e confesso que 

estou estranhando essas vagas abertas, até 
porque é um chamado a orar por sua própria 
família em sua casa – zero de sacrifício. Você 
não precisará sair do conforto de sua casa, e 
vai orar pelos seus. O Pb. Samuel Pereira ain-
da aguarda a manifestação das famílias na 
escolha da sua meia hora para a vigília de 24 
horas que acontecerá duas vezes na semana: 
Quarta-feira e Sábado. Entre em contato com 
ele para acertar o seu horário. Temos poucos 
horários disponíveis. São estes: 11h30 - 12h; 
12h -12h30; 12h30 – 13h; 13h – 13h30; 13h30 
– 14h; 14h30 – 15h; 15h30 - 16h; 16h30 – 17h; 
17h - 17h30; 17h30 – 18h; 19h30 – 20h; 02h30 
- 03h; 04h – 04h30; Por favor, avise o Pb. Sa-
muel Alves sobre sua preferência. Se quiser 
participar em outros horários, apenas avise. 
Esses horários acima ainda não têm ninguém. 
É apenas para nos aproximar em família e orar 
uns pelos outros. 

FAMÍLIAS ENLUTADAS – Convidamos 
os queridos irmãos para se juntar a nós na 

cobertura de oração e apoio a famílias que 
perderam entes amados nestes dois anos. 
Vou passar aqui os nomes de alguns amados 
irmãos nossos que já estão morando com Je-
sus, e que suas famílias estão conosco e preci-
sam de apoio: José Carlos Silva, Claudinel; Ma-
ria Moreno, Graziela Olopes, Pb. José Carlos 
Costa, Antônio Julião, Pb. Aderbal, Hermínia 
Santos, Erhardt Reinke, Pb. Aderbal Filho, Val-
dete Barbosa ....  Ore ao Senhor pelas famílias, 
faça uma ligação telefônica, marque uma visi-
ta virtual, leia um texto de conforto, seja uma 
bênção para eles. “Consolai-vos, pois, uns aos 
outros” (1Ts 5.18) 

CULTO DE MISSÕES – Neste domingo 
teremos a alegria de receber um casal de 

missionários que estão atuando na Ásia. Por 
motivo de segurança para eles, não pode-
remos transmitir a mensagem do culto da 
noite. Essa é mais uma razão para estarmos 
juntos aqui no templo. O restante do culto, 
orações, louvores, avisos e comunhão serão 
transmitidos.



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.

“Porque, eu recebi do Senhor o que também 
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o pão... fazei isto em 
memória de mim.”  (1Co 11.23, 24). Segunda 
feira – 1Co 12.1-11 (os dons); Terça feira – 1Co 
12.12-31 (a igreja); Quarta feira - 1Co 13.1-13 
(o amor); Quinta feira – 1Co 14.1-25 (os dons); 
Sexta feira - 1Co 14.26-40 (o culto); Sábado – 
1Co 15.1-19 (a ressurreição); Domingo – 1Co 
15.20-28 (Cristo); “Examine-se, pois, o homem 
a si mesmo, e, assim, como do pão, e beba do 
cálice; pois quem come e bebe sem discernir o 
corpo, come e bebe juízo para si .” (1Co 11.28-
29).  

MARIANA DE TOLEDO JULIAO PAIVA
ADY COSTA ARAÚJO ARTHAUD BERHET 
JANAINA FARIA PEREIRA  
CRISTIANE SERPA QUILICI  
MILTON CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
SORAIA SOARES DO VALE  
JOSE HENRIQUE CORRÊA DE MORAES
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 

CAREN FERNANDES e EDER ESLI GRANGEIRO
MARIA TEREZINHAe ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO E

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

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 A

Dc. Renato Abrahão F. Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Alair Jager Barbosa
Pb. Domingos S. Barbosa
Dominique Jager Barbosa
Miriam Alves dos Santos


