
“Conheço as tuas obras... 
abandonaste o teu primeiro amor.”

Apocalipse 2.2-4

Como Cristo veio à igreja e não foi 
reconhecido, induz-nos a recordar, 
para nossa advertência e incentivo 
da fé, a gloriosa experiência de 
João quando, prisioneiro na Ilha de 
Patmos, foi-lhe dado o privilégio 
de contemplar o Senhor Jesus 
passeando no meio das sete igrejas 
da Ásia, sondando as suas vidas. 

A cada igreja o Mestre repete 
solenemente: “Eu conheço...” 
Impressiona-me o fato de que 
Jesus é sabedor de todas as 
coisas que acontecem na vida dos 
membros das igrejas locais. Nada 
há encoberto para o Senhor. Ele 
nos conhece por dentro e por 
fora, sonda o nosso coração e vê 
a honestidade do nosso amor. 

A igreja em Éfeso era conhecida 
por suas obras, até certo ponto, 
excelentes: igreja laboriosa, 
perseverante na doutrina, 
disciplinada, meticulosa, sofredora 
e dinâmica. Porém o Senhor Jesus 
tinha contra ela uma queixa. 
Solenemente diz: Abandonaste 

o teu primeiro amor. Apesar das 
grandes virtudes encontradas nessa 
igreja, nem por isso o Mestre podia 
desculpá-la de sua falta de amor. 

Ainda que consigamos falar as 
línguas dos anjos, conhecer todos 
os mistérios da ciência, ter fé para 
transportar montes, dar todos os 
bens aos pobres, dar o corpo para ser 
queimado, se não tiver amor, nada 
alcançaremos perante o Senhor.

Na vida de um casal recém-casado 
há uma ilustração que nos esclarece 
o sentido do termo o primeiro 
amor. Ainda que os dois cônjuges 
servissem um ao outro o dia inteiro, 
pelo gozo que sentiam, não achariam 
que o estavam fazendo como 
servos, mas, sim, pelo gozo de servir. 

Duas moças trabalhavam juntas 
em certa fábrica de tecidos. Uma 
passou alguns meses fora visitando 
parentes. Ao voltar, encontrando-se 
com sua companheira de trabalho, 
perguntou-lhe: “Ana, ainda está no 
mesmo trabalho?” “Não estou mais 
trabalhando”, exclamou Ana. “Casei-
me!” Apesar de trabalhar mais em 
casa do que antes na fábrica, não 
o sentia porque lidava por aquele 
a quem tanto amava. Despedia-o 
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de manhã com um abraço e, ao 
anoitecer, esperava a sua chegada, 
indo ao seu encontro na rua logo 
que o via, levando-o depois para 
o jantar, que ela preparara com as 
próprias mãos. Todo o seu labor era 
como nada, porque se esforçava pelo 
marido, a quem muito amava! 

Porém, o tempo passou – dias, 
semanas, meses – e Ana começou 
a preocupar-se com o muito 
trabalho da casa e com as demais 
coisas da vida presente. Continuou 
a preparar o jantar e cuidar da 
casa, talvez melhor do que nunca, 
mas pouco a pouco deixou de 
receber o marido no portão, de 
acompanhá-lo alegremente para 
o jantar. De manhã não mais vinha 
até a rua para olhar seu amado 
desaparecer longe, porém, ocupada 

e sem deixar de servir, despedia-o 
com um simples “adeusinho”.

Assim aconteceu com a igreja de 
Éfeso: Cristo, o noivo, permanecia 
ardente em seu amor, mas a noiva 
esfriara, deixando de corresponder 
ao seu amor. Irmãos, magoamos o 
coração do nosso Salvador quando 
estando ele junto a nós, não é 
reconhecido nem reverenciado, 
não fazemos caso do seu ardente 
amor nem do penoso trabalho 
de sua alma. Ainda que sejamos 
infiéis em nosso amor, ele 
permanece fiel, pois de maneira 
nenhuma pode negar a si mesmo. 

Pr. João Arantes Costa
(In memoriam)

Motivos de Oração

1. Pela restauração da saúde de alguns irmãos enfermos;
2. Esta semana ore pela vida profissional e financeira de irmãos desempregados;
3. Peça as bênçãos de Deus sobre o trabalho no Peniel;
4. Ore a Deus por sabedoria e direção para os nossos governantes;
5. Agradeça a Deus pela excelência do ensino que é prestado na EBD;
6. Louve ao Senhor e O adore pela presença do Espírito Santo em nós;
7. Dê graças ao Todo Poderoso por seu grande amor e perdão; 
8. Agradeça a Deus pela salvação em Cristo Jesus – Plena, perfeita, completa;
9. Rogue a misericórdia de Deus para os moradores de Petrópolis (RJ);
10. Interceda junto ao Senhor pela centésima ovelha; 
11. Ore em favor dos nossos cultos para que Deus fale claro; 
12. Peça as bênçãos de Deus para os retiros que começam; 
13. Agradeça a Deus pelos convidados nos cultos de domingo;
14. Ore pelos exilados no Brasil e moradores de rua;
15. Dê graças a Deus pela sua maravilhosa paz e consolo.

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, 
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!

CAMPANHA MISSIONÁRIA - Recebe-
mos o seguinte relato da MCE sobre o 

desfecho da campanha do carro do Mis-
sionário Neto. Graças a Deus, após um bom 
tempo buscando um veículo adequado 
à região dos Kayapó, aprouve a Deus nos 
enviar exatamente o que precisávamos: 
uma Tracker 4x4 da Chevrolet e em exce-
lente estado. Pertencia ao Mis. Jeconias 
Souto, e ele fez por R$ 30 mil, um valor bem 
abaixo da tabela. Louvamos a Deus pela 
parceria da ICE de SJCampos nesse inves-
timento tão essencial. A família do Missio-
nário também expressou sua felicidade e 
gratidão a cada ofertante. Agora podem 
ir juntos às aldeias. Deus seja louvado!

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Convidamos 
os irmãos a se juntarem ao Pr. Daniel 

e Profª. Sônia nas reuniões presenciais de 
oração que acontecem na ICESJC  todas as 
quartas feiras às 19h30. Para os que moram 
longe, estão em viagem, escala de trabalho 
ou preferem as reuniões de oração virtuais, 
temos no mesmo dia e horário um tempo de 
oração com o Pb. Samuel Alves, que libera o 
link para todos, minutos antes do tempo. 

RELATÓRIOS – Por conta da convoca-
ção para a Assembleia Geral, esperamos 

que todos os líderes de ministérios bem 
como das nossas congregações nos en-
viem seus relatórios referente ao exercício 
de 2021 até o dia 13 de março. O endereço 
para o envio dos relatórios é a secretaria ou 
direto no telefone do pastor Valdemberg.

MOTIVOS PARA ORAÇÃO – Recebe-
mos uma ordem de Deus para orar uns 

pelos outros (Tg 5.16), e esta ordem é em 
todas as áreas: saúde física e emocional, 
necessidades diárias, por libertação, por di-
reção e proteção espiritual, pela pregação 

da palavra, pelas lideranças espirituais e 
políticas, no quarto fechado, na comunhão 
com irmãos, pelos inimigos. Assim sendo, 
quero convidá-los para se juntar a nós, pois 
temos vários motivos e alguns momentos 
durante a semana: Nos domingos antes 
do culto na sala das togas; na quarta fei-
ra às 19h30 no ECC, e no mesmo horário 
de forma virtual. Em março retomaremos 
nossas vigílias de 24 horas, e as irmãs vão 
retornar àquele tempo de oração e comu-
nhão. A ordem é: “Orai sem cessar” (1Ts 5.17).

PEDIDO DE ORAÇÃO – “Procurai a paz 
da cidade para onde vos desterrei, e orai 

por ela ao Senhor; porque na sua paz vós 
tereis paz.” (Jr 29.7). No final da tarde de 
quarta feira (15 de fevereiro), a cidade de 
Petrópolis (RJ) sofreu com um grande volu-
me de chuva que lhe trouxe muitas perdas 
de vidas e um prejuízo incalculável. Vamos 
orar ao Senhor pelas famílias enlutadas, 
pelo comércio que já amargava perdas por 
causa da pandemia, pelo governo do mu-
nicípio e do estado, e por solidariedade de 
todos nós. Nós erramos, construímos no 
lugar errado, desmatamos florestas, con-
cretamos demais o solo, invadimos, des-
truímos...  e quando chegam as chuvas... 
Chuvas são bênçãos de Deus para nós!  
Nós vamos orar pedindo perdão a Deus 
e por misericórdia para estes moradores.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Somos 
imensamente agradecidos aos professo-

res das aulas especiais da EBD nestes três úl-
timos meses. Agora em março retomamos 
as aulas da EBD, e devemos começar com 
uma aula ministrada pelo Pr. Barnett. Re-
conhecemos o esforço de cada professor, 
bem como a edificação na vida dos alunos, 
e agradecemos por esta valiosa experiência.



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.

“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com 
que vestiremos?” (Mt 6.31). Segunda feira 
– Mt 7.1-12 (juízo e oração); Terça feira – 
Mt 7.13-23 (profetas falsos); Quarta feira 
- Mt 7.24-29 (fundamentos);  Quinta feira 
– Mt 8.1-17 (muitas curas); Sexta feira – Mt 
8.18-22 (discipulado); Sábado – Mt 8.23-
27 (tempestade); Domingo – Mt 8.28-34 
(libertação); “buscai, pois, em primeiro lugar, 
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas. Portanto, não vos 
inquieteis com o dia de amanhã... basta ao dia 
o seu próprio mal.”  (Mt 6.33-34).

ALBERTO DOS SANTOS
ELIETH BRAGA MARTINS DE MORAES  
ERIC COSTA HOHNE 
NELSON PAIVA PRADO
GILSON DENIS MARTINS
ANN GILCHRIST BARNETT 
ROBERTO ALVES DA CUNHA NETO 
SAMUEL ALVES PEREIRA

ELIZABETH CRISTINE e CLAUDIO YUKIMI OGAVA
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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


