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A SANTIFICAÇÃO - UM DESAFIO DIÁRIO
“Tendo, pois, ó amados, tais promessas,
purifiquemo-nos, tanto da carne como do
espírito, aperfeiçoando a nossa santidade
no temor do Senhor.” 2Co 7.1
Conta-se que, numa cidade do interior,
quando as modernas lâmpadas nos
postes ainda não existiam, havia um
acendedor de lampiões que, com uma
vara comprida, ia de poste em poste,
acendendo os lampiões. De longe não
se poderia vê-lo mais, mas por onde
passava, deixava atrás de si um rastro
luminoso. “Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens” (Mt 5.16). Mas, como
ser luz num mundo de trevas e cheio de
impurezas? Em 2Co 7.1, Paulo prescreve a
seguinte receita: “Purifiquemo-nos de toda
impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no
temor de Deus.” Nesta receita destacamse os seguintes procedimentos:
A purificação das impurezas: Nos
tempos bíblicos, quando alguém era
convidado para uma festa, mesmo
tendo tomado um bom banho antes
de sair de casa, ao percorrer o caminho
empoeirado ou barrento, sujava os pés.
Por isso, no local da festa havia sempre

um servo lavando e enxugando os
pés daqueles que chegavam. Assim,
ao aceitarmos a Cristo como Salvador,
recebemos um banho completo;
tornamo-nos novas criaturas: “as
coisas velhas passaram, e tudo se fez
novo” (2Co 5.17). Porém, no caminhar
diário, sujamo-nos com atitudes e
pensamentos pecaminosos. Por isso
necessitamos do perdão purificador de
Cristo, não totalmente, pois já fomos
limpos quando aceitamos o Evangelho:
“Quem já se banhou não necessita de lavar
senão os pés” (Jo 13.10). Faz-se necessário
arrependimento e pedido de perdão, não
para a salvação, mas para a consagração,
santificação e comunhão com Ele.
A purificação do corpo e do espírito:
Nota-se que, tanto, na época de Paulo
como atualmente, o ato decisivo para
sairmos da condição miserável que
o mundo proporciona é a conversão.
No entanto, alguns, mesmo após se
converterem a Cristo, entendem que
podem
participar
tranquilamente
das festas e práticas mundanas sem
contaminar o espírito. Porém, esse
entendimento é herético. Não se deve
fazer esta dicotomia! “Acaso, não sabeis

que o vosso corpo é santuário do Espírito
Santo” (1Co 6.20). E, “é do coração que
vêm os maus desígnios” (Mt 15.19). Por
isso carecemos da purificação constante,
tanto do espírito, quanto do corpo.
O aperfeiçoamento na santidade e no
temor de Deus: Paulo conclui exortando,
não somente a Igreja dos coríntios, mas
as de todos os lugares e de todos os
tempos, para que valorizem suas vidas
e não desmereçam a graça redentora
de Cristo. Ou seja, que busquem, sem
cessar, a santificação “no temor de
Deus”. Pois a graça não exclui, mas exalta
o temor. Assim, a proximidade com
um Deus deve nos levar à santidade
e não à promiscuidade. Abandonar o
estilo anterior de vida; trilhar um novo
caminho; ter o Espírito Santo como guia
e a Bíblia como lâmpada para os pés,

devem ser os nobres desejos daqueles
que professam a Cristo como Senhor.
Amados, ninguém se afasta do
caminho de Deus de um momento
para o outro. No início o pecado é
horroroso, e o coração é invadido por
remorso e pesar. Mas, ao continuar
pecando e permanecer no mesmo erro,
desaparece toda sensibilidade. Perdese a vergonha e o senso da decência,
a consciência já não acusa mais. Por
isso, é urgente e necessário, para que
o diabo não tenha lugar em nossas
vidas, deixarmos as práticas indecentes
e nos “revestirmos do novo homem”
(Ef 4.24). Em nome de Jesus. Amém!
Pr. Saulo César da Silva
ICE Bragança Paulista

Motivos de Oração
“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)
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Volte sua atenção para o Senhor em louvor e adoração;
Agradeça ao Deus Todo Poderoso sua eterna salvação e amor;
Ore ao nosso Deus em favor da assembleia geral do dia 27;
Rogue a intervenção de Deus pondo limite à guerra na Ucrânia;
Clame por paz entre estes os dois países: Rússia e Ucrânia;
Peça a Deus seu favor para a centésima ovelha;
Agradeça ao Senhor por ter colocado limites no COVID;
Ore por sabedoria e discernimento para o nosso governo;
Cante louvores e renda graças ao bom Senhor pelo Seu perdão;
Ore por conversões ao Senhor Jesus e invista nisso;
Ore por proteção de Deus para os motoristas de aplicativos;
Dê graças a Deus pela liderança de nossa igreja;
Peça ao Senhor que visite nossos enfermos com graça e poder;
Interceda pelos missionários que estão em campo;
Confirme sob os cuidados de Deus as novas aulas da EBD.

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 e
Luiza Custódio, Pb. Aderbal e Pb. Aderbalzinho.

Notícias

fique bem informado!

VIGÍLIA – O Conselho de Presbíteros aprovou o retorno às vigílias de 24h para o mês
de abril, sob novo formato, a saber: Será todo
primeiro dia do mês; cada família terá 30 minutos; este tempo atenderá a seguinte divisão: os
primeiros dez minutos será de oração pela santidade da sua família, outros dez minutos pela
santidade da igreja, os últimos dez minutos
terá um assunto especial a cada mês. E toda
sexta feira que antecede a Santa Ceia, teremos
uma vigília presencial no ECC começando às
21h, seguindo até as 24h – Cada ministério
ficará responsável por um dia, seguindo uma
escala que será liberada com antecedência.
PÁSCOA – Aproxima-se o dia em que nós
celebraremos a vitória de Jesus sobre a
morte, através da Sua Ressureição: “Tragada
foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a
tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?”
(1Co 15.54-55). Está tudo sendo preparado
para apresentarmos ao nosso Deus a profunda gratidão de nossa alma pela vitória de Jesus
sobre a morte na Sua Cruz. Neste ano, a Páscoa
será no dia 17 de abril, às 8h (OITO HORAS). Por
favor, esteja presente e apresente sua gratidão
ao nosso Deus. Uniremos o culto e a EBD numa
só reunião. VOCÊ NÃO PODE PERDER.
ATUALIZAÇÃO DA MEMBREZIA – Por
conta da assembleia Geral para eleição de
oficiais que teremos em outubro deste ano, o
Conselho de Presbíteros retoma o programa
de atualização dos membros. Por favor, nos
ajude em oração.
ASSEMBLEIA GERAL – É de grande importância a participação de todos os irmãos na
assembleia ordinária que teremos no dia 27 de
março às 9h. Os relatórios serão apresentados
ao conhecimento de toda igreja.
CONCLUSÃO DA LEITURA – Mesmo tendo sido marcado com boa antecedência alguns irmãos que concluíram a leitura da Bíblia
em 2021 não puderam comparecer ao culto
do último domingo (13 de marco) para pegar

o seu certificado e a Bíblia. Por isso informamos
que os certificados e Bíblias dos que ainda não
os receberam ficaram à disposição na secretaria.
CASAMENTO – Aconteceu no sábado (12
de março) o casamento do Matheus e Ana
Elisa. Nossos irmãos Gilberto Cunha e Inedina
Alves trouxeram sua filha Ana Elisa para, junto
com o Matheus, receberem a bênção de Deus
sobre o matrimônio deles. Os pais agradecem
a Deus por este momento.
OLHOS ATENTOS – Considere que os dias
sãos maus, e que o “mundo jaz no maligno”.
Se isso fizermos com critério, iremos abrir os
olhos para o que nossos filhos estão vendo,
ouvir o que estão ouvindo, mostrar interesse
sobre quem são seus amigos e acompanhá-los
mais de perto. Isso é proteção, isso é amor, isso
é necessário num mundo tão mal.
PEQUENOS GRUPOS – O Conselho se
reuniu e aprovou a nova liderança dos PGs,
sob a responsabilidade dos nossos queridos
irmãos Ali Neto e da Ana Carolina, que formaram uma ótima equipe e estão com alegria
reestruturando todos os PGs. Uma pergunta
não quer calar: “VOCÊ PARTICIPA DE QUE PG?”
A ideia é que você precisa estar integrado, pois
isso traz crescimento, amadurecimento, edificação e novas experiências. Por favor, procure
o Neto ou a Nani e converse sobre um PG.
SAÚDE – É do conhecimento de todos que
o Governo do Estado de São Paulo nesta semana liberou o uso de máscara tanto em ambientes abertos como em locais fechados. No
entanto, sinta-se seguro para usar ou não, mas
evite tecer comentários sobre este assunto.
Vamos respeitar uns aos outros, lembrando da
recomendação de Paulo “Cada um tenha bem
definida em sua própria mente... e quem come
para o Senhor come, porque dá graças a Deus;
e quem não come para o Senhor não come e dá
graças a Deus.” (Rm 16.5-6).

Dados Bancários
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
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DAVID JOHN BARNETT
VALERIA REIS DA SILVEIRA OSIRO
ANESIA DE ARAÚJO HOLLAND		
ELIANE VIEIRA MACIEL
YOLANDA RODRIGUES BUENO		
GUILHERME CHINEIDER LIBRELON
RAQUEL MANTOVANI
ALEX PEÑA DURAN
JULIANA CABRAL DE OLIVEIRA LIRA
MAHMUD MOHAMAD HUSSEIN ALI NETO
PAULO CARDOSO DOS SANTOS
ELIZABETH FATIMA DA SILVA MEDEIROS
FABIANA APARECIDA FERNANDES
ANDREA DO PRADO COSTA

Reflexão Diária
“Mas o que foi semeado em boa terra é o que
ouve a palavra e a compreende; este frutifica
e produz a cem, a sessenta e a trinta por um.”
(Mt 13.23). Segunda feira – Mt 13.24-30 (o
joio); Terça feira – Mt 13.31-32 (a mostarda);
Quarta feira - Mt 13.33-35 (o fermento);
Quinta feira – Mt 13.36-43 (o joio); Sexta
feira - Mt 13.44-46 (tesouros); Sábado –Mt
13.47-52 (a rede); Domingo – Mt 13.53-58
(em Nazaré); “Entendestes todas as coisas?
Responderam-lhe: Sim... Tendo Jesus proferido
estas parábolas, retirou-se dali... E não fez ali
muitos milagres, por causa da incredulidade
deles.” (Mt 13.51, 53, 58).

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

Casamento
23 - IRANI e EDUARDO FERNANDES CASTELLO
24 - VERA LUNA e JOAO LUIS PEREIRA
25 - ANA PAULA e WAGNER DE OLIVEIRA LIMA

Agenda Semanal
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

PRÓXIMO DOMINGO
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

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.

