
Um jovem foi para o estudo da Bíblia na 
residência de um casal amigo. Era noite 
de quinta feira. O casal dividiu o estudo 
entre ouvir a Deus e obedecer a palavra 
do Senhor. O jovem queria muito saber 
se “Deus ainda fala com as pessoas”. Após 
o estudo, ele saiu para um café com os 
amigos que estavam na reunião familiar 
e eles discutiram mais um pouco sobre a 
mensagem da noite. De formas diversas 
eles falaram como Deus tinha conduzido 
suas vidas de maneiras diferentes.

Em torno das 22h o jovem se despediu 
dos amigos e começou a dirigir-se para 
casa. Sentado no seu carro, ele começou a 
orar: “Deus! Se ainda falas com as pessoas, 
fale comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo para 
obedecê-lo”. Enquanto dirigia pela rua 
principal da cidade, teve um pensamento 
estranho, como se uma voz falasse dentro 
de sua cabeça: “Pare e compre um litro 
de leite”. Ele balançou a cabeça e falou 
alto: “Deus, é o Senhor?”.  Não obteve 
resposta e continuou dirigindo-se para 
sua casa. Porém, novamente, surgiu o 
pensamento: “Compre um litro de leite”.

O jovem lembrou do Profeta Samuel e do 
fato dele não reconhecer a voz de Deus. E 
disse para si mesmo: “Muito bem, Deus! 
No caso de ser o Senhor, eu comprarei o 
leite. Isso não me parece ser um teste de 
obediência muito difícil. E o leite será útil.”

O jovem parou, comprou o leite e 
reiniciou o caminho de casa. Quando 
passava pela sétima rua, novamente ele 
sentiu algo dizendo: “Vire naquela rua”.  

– “Isso é loucura!” pensou ele, e passou 
direto. Ficou com a sensação que deveria 
ter virado na sétima rua. No retorno 
seguinte, ele virou e dirigiu-se pela sétima 
rua. Meio brincalhão, ele falou alto: “Muito 
bem, Deus. Eu farei”. Passou por algumas 
quadras quando de repente sentiu que 
devia parar. Brecou e olhou em volta. Era 
uma área mista de comércio e residência. 
Não era a melhor área, mas também não era 
a pior da vizinhança. Os estabelecimentos 
estavam fechados e a maioria das casas 
estavam escuras, como se as pessoas já 
tivessem ido dormir, exceto uma do outro 
lado que estava acesa. Novamente, ele 
sentiu algo, “Vá e dê o leite para as pessoas 
que estão naquela casa do outro lado da 
rua”. O jovem olhou a casa, começou a 
abrir a porta do carro, mas voltou a sentar-
se. “Senhor, isso é loucura. Como posso ir 
para uma casa estranha no meio da noite?”.

Mais uma vez, ele sentiu que deveria 
ir e levar o leite. Finalmente, ele abriu 
a porta e falou consigo:  “Muito bem, 
eu irei e entregarei o leite àquelas 
pessoas. Se o Senhor quer que eu 
pareça um louco, tudo bem. Eu quero 
é ser obediente, contudo, se eles não 
responderem logo, eu vou embora daqui”.

Atravessou a rua e tocou a campainha. 
Ele pode ouvir um barulho vindo de 
dentro, parecido com o choro de uma 
criança. A voz de um homem soou 
alto: “Quem está aí? O que você quer?”. 
A porta abriu-se antes que o jovem 
pudesse responder ou ir embora. Em pé, 
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do lado de dentro, estava um homem 
vestido de jeans e camiseta; tinha um 
olhar estranho e não parecia feliz em ver 
um desconhecido em pé na sua soleira. 
O jovem entregou-lhe o litro de leite e 
disse somente: “Comprei isto para vocês”.

O homem pegou o leite e correu para 
dentro falando alto. Em seguida apareceu 
uma mulher que passou pelo corredor 
carregando o leite e foi para a cozinha. O 
homem seguia-a segurando nos braços 
uma criança que chorava muito. Após 
isso veio até a porta onde ainda estava 
o jovem, e lágrimas corriam pela face 
do homem e, ele começou a falar entre 
soluços. “Nós oramos. Tínhamos muitas 
contas para pagar este mês e o nosso 
dinheiro havia acabado. Não tínhamos 
mais leite para o nosso bebê. Apenas 
orei e pedi a Deus que me mostrasse 
uma maneira de conseguir leite”.

A esposa gritou lá da cozinha: “Pedi 

a Deus para mandar um anjo com um 
pouco de leite. Você é um anjo?”. O 
jovem pegou a sua carteira e tirou todo o 
dinheiro que havia nela e colocou-o nas 
mãos do homem. Voltou-se, e foi para 
o carro, com muitas lágrimas nos olhos. 
Ele agradeceu por experimentar que 
Deus ainda responde aos pedidos justos 
e verdadeiros.  Deus ainda fala conosco. 

“Havendo Deus, outrora falado muitas 
vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas, nestes últimos dias, nos falou 
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo. Ele, que é o resplendor da glória 
e a expressão exata do seu Ser...” (Hb 1.1-3)

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Renda todos os louvores ao Senhor Jesus, Ele é Digno;
2. Dê graças ao nosso Deus pela Sua tão grande Salvação;
3. Aceite a ação consoladora do Espírito Santo e seja agradecido;
4. Interceda junto a Deus pelos missionários no Campo;
5. Ore ao Senhor em favor dos retiros da ICE SJC;
6. Peça a Deus Sua graça e bênção para nossos enfermos;
7. Suplique o cuidado de Deus para nossos cultos e EBD; 
8. Confirme sob os cuidados de Deus a Saúde de nossos idosos;
9. Agradeça ao Senhor por Sua terna misericórdia;
10. Interceda em favor do nosso governo;
11. Ore pela ação de Deus na vida da centésima ovelha; 
12. Clame a graça de Deus para a congregação em Tupã; 
13. Peça ao Senhor Jesus que abençoe os corais da igreja;
14. Ore a Deus em favor dos moradores no Jd Uirá; 
15. Renda graça e dê louvores a Deus pelo Seu perdão;

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 



Notícias fique bem informado!

SOBERANIA DE DEUS  – Uma faculdade 
agrícola fez uma pesquisa sobre as coisas 
essenciais empregadas na produção de 

100 alqueires de milho em meio hectare de 
terra. Verificou-se que o homem contribuiu 
apenas com o trabalho de preparar o terreno, 
plantar e colher. Já o Senhor participou com 
cerca de 1.800.000 litros de água, uns 3.200 
litros de oxigênio, 2.400 litros de carbono, 
8.000 litros de monóxido de carbono; 73 
quilos de nitrogênio; 57 quilos de potássio; 
18 quilos de fósforo; 34 de enxofre; 23 de 
magnésio; 23 quilos de cálcio; 908 gramas 
de ferro, além de pequenas quantidades de 
iodo, zinco e cobre. Após estas informações 
responda uma coisa: “afinal a quem pertence 
este milho?” – Concluímos que tudo 
pertence a Deus. Contudo Ele nos entrega 
tudo e requer de nós apenas a décima parte, 
e ainda faz a promessa para que quem o fizer 
receberá bênçãos sem medida (Ml 3.10).

GRATIDÃO  – A família Custódio agradece 
toda a igreja pelos anos de participação 

nas diversas atividades no Jardim Uirá. A 
Bíblia diz que para tudo “há um tempo 
determinado e um propósito” (Ec 3.1). Ao 
longo de 15 anos sementes foram lançadas: 
Dª. Luiza, Rute, Maria Helena, Bete Coutinho, 
Janaína, Conceição, Josy, os diáconos da 
igreja e muitas outras vidas foram usadas 
por Deus para estar à frente em diferentes 
fases desse trabalho. Um exército de servos 
apoiou os retiros e as programações naquele 
bairro.  Com certeza um dia escutarão do 
Senhor: “Porque tive fome, e me destes de 
comer; tive sede, e me destes de beber…”. 
(Mt 25.35). Crendo na permissão de Deus 
para esse tempo, encerramos o trabalho 
na comunidade, sabendo que “Aquele que 
começou a boa obra, há de completar” (Fl 
1.6)

COMPROMISSO DE FÉ  – Já entramos 
no mês de fevereiro e queremos saber 

se você já respondeu ao apelo de missões. 
Como vimos na última Conferência de 
Missões, são três bilhões de pessoas que 
esperam “ouvir de Jesus”. Um grupo se 
dispôs a ir, e somos nós que iremos “segurar 
as cordas”.

RETIROS – Nossos adolescentes e jovens 
estão se preparando para um tempo de 

retiro que acontecerá nos dias 26 de fevereiro 

a 01 de março, no feriado de Carnaval.  
Oremos por suas vidas e pelos preletores. 
O Conselho de Presbíteros decidiu orar 
e dar o apoio para a realização dos retiros, 
recomendando que sejam observados todos 
os protocolos da OMS.

CONVENÇÃO NACIONAL – Está 
confirmado a Convenção Espiritual 

Nacional em Anápolis (GO), para os dias 
07 a 10 de julho. O tema será “IGREJAS 
SAUDÁVEIS PLANTANDO NOVAS IGREJAS”. 
Esta é uma excelente oportunidade de 
edificação, comunhão, e direção de Deus 
para a sua igreja. Temos bastante tempo para 
nos programar e participar.

NOSSOS FILHOS – “...teus filhos, como 
rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.” 

(Sl 128.3). Esses meninos(as) crescem, e 
por vários motivos se afastam na nossa 
mesa: trabalho, missão especial, faculdade, 
casamento, experiências naturais... Convido 
todos os irmãos a nos juntarmos em oração 
pelos nossos filhos que saíram de perto de 
nossos olhos, para que continuem sob os 
olhares e cuidados do Pai Eterno.

NAVIO LOGOS HOPE – Neste navio 
estão 400 missionários voluntários de 

60 nacionalidades diferentes. Para facilitar a 
comunicação, a língua falada é o inglês. Estes 
missionários não têm salário. Alguns estão 
com famílias inteiras na missão. Quando 
chegou o COVID, eles ficaram em alto mar 
por mais de quatro meses. No mês de janeiro 
uma boa parte dos missionários tiveram 
COVID. Além disso, eles enfrentam a força da 
natureza, avanço de piratas e até as doenças 
locais. Muitas outras crises acontecem. Por 
ser um navio filantrópico, não existem armas, 
mas a maior e melhor arma é a oração. Por 
isso, pedimos que orem pela tripulação e 
pelos países que receberão a visita do navio 
na disseminação do evangelho da paz. (Pr. 
Wilderley e Ione).

PROJETO PENIEL - Os trabalhos de 
evangelismo através do esporte no Peniel 

está para reiniciar em breve com a novidade 
da inclusão de aula de dança para meninas. 
Segue um convite para você que gostaria de 
participar desse projeto de evangelismo. Os 
interessados devem procurar a secretaria da 
ICE SJCampos. 



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.icesjc.com.br
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.

Terezinha Carolina Cunha Martins
Daniel Braga Shoji
Larissa Cassiano Fernandes
Luiz Augusto Costa Cavalheiro
Cleide Moreira Coelho De Lima
Paulo Eduardo Do Rio Vieira Pereira
Alexandre Corrêa De Moraes
Abdiel De Sousa Costa
Jean Roberson Azevedo

Naiara e Caio Henrique Coutinho
Fernanda e André Luis Freitas de Oliveira
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Reflexão Diária

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Dados Bancários

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo Henrique P. A. Santos 
Francisco  Asssis O. Nascimento 
Tales Henrique F.  Nascimento 
Letícia Cruz Fagotti 
Mariana Dousseau G. Melo 
Pb. Carlos G. V. Melo

“Eu vos batizo com água, para 
arrependimento; mas aquele que vem 
depois de mim é mais poderoso do que eu... 
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 
fogo” (Mt 3.11). Segunda feira – Mt 5.1-12 
(bem-aventurados); Terça feira – Mt 5.13-48 
(mensagem prática); Quarta feira - Mt 6.1-4 
(esmola); Quinta feira – Mt 6.5-14 (oração); 
Sexta feira – Mt 6.15-18 (jejum); Sábado – Mt 
6.19-24 (ricas lições); Domingo – Mt 6.25-
34 (ansiedade); “Batizado Jesus, saiu logo da 
água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu 
o Espírito Santo descendo como pomba... 
Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo.”  (Mt 3.16-17).

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

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

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

HOJE

PRÓXIMO SÁBADO


