
“Santifica-os na verdade, a tua 
palavra é a verdade” (Jo 17.17)

É maravilhoso saber que o Senhor 
Jesus se interessa pela nossa 
santificação ao ponto de interceder 
junto ao Pai. Jesus orou por nossa 
santidade e sabemos que o Pai 
sempre atende a oração do Filho 
(Jo 11.42). Essa passagem bíblica é 
consoladora e inspiradora para todo 
o que busca viver em santidade. 

A segunda parte do versículo 
também é importante, apresentando 
o meio que Deus usa para nos 
santificar. Jesus disse: “santifica-os 
na verdade, a tua Palavra é a verdade”. 
Jesus parece dizer que a verdade 
e a palavra são a mesma coisa.  

No evangelho de João, Jesus é 
descrito como o “logos” de Deus. 
Embora a maioria das versões em 
português traduzem como ‘verbo’, 
a melhor tradução para logos é 
“palavra”. “No princípio era o logos/
palavra, e o logos/palavra estava 
com Deus, e o logos/palavra era 
Deus. Ela estava no princípio com 
Deus. Todas as coisas foram feitas 
por intermédio dele, e, sem ele, nada 
do que foi feito se fez” (Jo 1.1-3). 

Além do próprio Senhor Jesus, 
a palavra encarnada (Jo 1.14), 
o evangelho de João enfatiza a 
palavra que vem de Deus como 
geradora de vida. Por exemplo, 
Jesus declarou em João 17.14a: “Eu 
lhes tenho dado a tua palavra” e “não 
rogo somente por estes, mas também 
por aqueles que vierem a crer em 
mim por intermédio da tua palavra” 
(17.20). Jesus afirma claramente 
aos seus adversários: “Examinais as 
Escrituras, porque julgais ter nelas 
a vida eterna, e são elas mesmas 
que testificam de mim” (Jo 5.39). 

Podemos entender que Jesus não 
é apenas a Palavra de Deus, como 
também é aquele que ensina a 
palavra de Deus. De modo que tudo 
aquilo que Jesus fez (sua vida) e 
ensinou (suas palavras) é a revelação 
máxima do próprio Deus. Conforme o 
autor aos hebreus nos ensina quando 
diz: “Havendo Deus, outrora, falado, 
muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, nestes nos últimos 
dias, nos falou pelo Filho” (Hb 1.1-2a).

Tudo que sabemos de Jesus (sua 
vida e seus ensinos), nós aprendemos 
pelos apóstolos que registraram, 
inspirados pelo Espírito Santo, o que 
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chamamos de Novo Testamento, 
além é claro da revelação do Antigo 
Testamento. Portanto, quando Jesus 
ora pedindo ao Pai que santifique 
seus discípulos, na verdade podemos 
compreender que Ele deseja que o Pai 
que use a Palavra para santificá-los. 

Toda essa discussão serve 
apenas para nos lembrar do valor 
imprescindível das Escrituras na vida 
dos crentes. A Palavra que gera vida 
inicial, é a mesma que sustenta e 
continua vivificando os crentes para 
a santificação. Precisamos ouvir a 
explicação e aplicação das Escrituras 
nos sermões. Precisamos cantá-las 
em nossas canções. Precisamos orar 
as Escrituras. Toda vida comunitária 
na igreja é guiada e direcionada pelas 
Escrituras. Individualmente, devemos 
ler, memorizar e estudar as Escrituras. 

Quanto mais cheios da Bíblia, mais 
santificação, porque Jesus orou 
pedindo que o Pai nos santificasse 
por meio de sua Palavra. Isso é 
uma realidade! Muitas práticas 
pecaminosas são vencidas a partir 
de um exercício simples (não 
simplista) de confrontação bíblica, 
memorização bíblica e prática de 
obediência bíblica. Apesar de não 
ser um caminho fácil, a santificação 
acontece porque é o poder de Deus 
operando em nós por meio de sua 
Palavra. Não há mistério, pois Jesus 
orou para que Deus nos santificasse 
por meio da Palavra. Avante, ó crentes!  

Pr. Vinícius Ferreira

Motivos de Oração

1. Nossa terna gratidão a Deus pela salvação em Jesus Cristo;
2. Peça as bênçãos de Jesus sobre nossos jovens e adolescentes;
3. Ore pelos retiros que aconteceram neste período de Carnaval;
4. “Ebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor” – Dê graças por isso;
5. Ore nominalmente por dois “irmãos afastados” de nosso meio;
6. Disponha o seu coração a orar e ore pelo retorno da centésima;
7. Interceda junto a Deus pela vida dos missionários no campo;
8. Confirme sob os cuidados de Jesus o Ministério de Ensino;
9. Pela restauração da saúde de vários irmãos com COVID;
10. Renda louvores e graças a Deus pela vida da ICE SJCampos; 
11. Peça as bênçãos de Deus para nossos irmãos em experiências missionárias;
12. Rogue a proteção de Deus para nossas congregações;
13. Suplique a Deus que ponha limites na extensão deste COVID; 
14. Ore a Deus pelas famílias afetadas pelas chuvas no Nordeste;
15. Peça a Deus em favor do nosso governo.

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!

NOTA DE PESAR – Após alguns dias 
internado, nesta quinta feira (20 de 

janeiro), nosso Senhor Jesus chamou para 
o descanso prometido o seu servo Josias 
Pereira de Souza com 93 anos.  Ele e sua 
esposa, D Ivonete, serviram o Senhor Jesus 
por longos anos conosco, e por motivos de 
saúde e idade, achou melhor cultuar Jesus na 
igreja Batista ao lado de sua casa. Um homem 
de Deus, que certamente deixa saudades. 

RETORNO – Nesta semana recebemos 
de volta os “semeadores” que 

renunciaram a alguns projetos pessoais 
para se lançar no norte do país. Eles trazem 
histórias que merecem ser ouvidas, pois 
nos irão animar, motivar e glorificar a Deus. 

CULTO DE MISSÕES – Está conosco 
o Mis. Pr. Marco Manzano que irá nos 

trazer a Palavra de Deus no domingo (23 de 
janeiro), às 18h15. Esta é uma ótima razão 
para estar no culto e trazer convidados. 

SAÚDE – Lamentamos informar que 
temos vários irmãos contaminados 

com a COVID 19. Essa nova cepa chamada 
Ômicron é mais contagiosa, e veio 
acompanhada da gripe Influenza.  Pense 
nos irmãos que podem não ter a mesma 
imunidade sua.  Por esta causa vamos 
nos juntar em orações pela saúde destes 
amados. E, por favor, previna-se, não corra 
riscos desnecessários!  “Muito pode, por 
sua eficácia, a súplica do justo.” (Tg 5.16).

CULTO INFANTIL – Com imensa alegria 
informamos o retorno dos cultos infantis. 

Sob a liderança e conselho, do Dc. Cláudio 
Oziro e do irmão Fabrício Faria, vários de 
nossos adolescentes recomeçaram no 
último domingo (16 de janeiro), o culto para 
as crianças entre dois e onze anos, com o 
tema: “CONHECENDO O ÚNICO DEUS”. Às 
18h15 as crianças já se encaminham direto 
para o Salão Social da igreja. Ore por este 
importante trabalho com nossos pequenos.

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS - 
Estamos iniciando mais um abençoado 

ano no Centro de Estudos Musicais - CEM. 
As matrículas e rematrículas estão abertas 
para este ano de 2022, na secretaria da 
Igreja. Os mais variados cursos atendem 
a diversas denominações. O início das 
aulas está previsto para o começo do 
mês de fevereiro. Os horários serão 
18h30, 19h30 ou 20h30, segundas ou 
terças. Os interessados devem fazer sua 
matrícula ou rematrícula na secretaria 
da igreja. Oramos a Deus suplicando 
sua bênção em mais este novo ano. 

RECESSO – FÉRIAS - DESCANSO 
- Alguns ministérios de nossa igreja 

estão em recesso durante os meses de 
dezembro e janeiro. Irmãos e suas famílias 
estão em viagens e muitos aproveitam 
para descansar, restaurar forças, traçar 
nossos planos refazendo projetos, renovar 
laços familiares revendo entes queridos. 
Apresente ao Senhor: estradas cheias, 
gente estressada no trânsito, excesso 
de chuvas, aeroportos lotados, filas nas 
rodoviárias. Isso deve nos levar à oração, 
para que nossos irmãos tenham tempo 
de descanso, recarga das forças, e voltem 
para nosso meio com alegria e proteção. 
“Ele não permitirá que os teus pés vacilem; 
não dormitará aquele que te guarda [...] O 
Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, 
desde agora e para sempre” (Sl 122.3, 8). 

DEVOCIONÁRIO - Ainda temos 
alguns exemplares do devocionário 

de 2022.  Se você tem interesse em 
presentear alguém, procure a secretaria. 

COMUNHÃO – “Estar na igreja não salva, 
mas o salvo sabe da importância de 

estar na igreja” (Pr. André Ramos) – Como é 
bom a comunhão do povo de Deus. Como 
é bom estarmos juntos. Ore a Deus para 
que proteja e abençoe nosso ajuntamento. 



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.

“Naquele dia, nada me perguntareis. Em 
verdade, em verdade vos digo: se pedirdes 
alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá 
em meu nome.” (Jo 16.23). Segunda 
feira – Jo 19.1-16 (Pilatos); Terça feira – 
Jo 19.17-22 (na Cruz); Quarta feira - Jo 
19.23-27 (os ladrões); Quinta feira – Jo 
19.28-37 (a morte); Sexta feira – Jo 19.38-
42 (o sepultamento); Sábado – Jo 20.1-10 
(a ressurreição); Domingo – Jo 20.11-18 
(Madalena);  “Não rogo somente por estes, 
mas também por aqueles que vierem 
a crer em mim, por intermédio da sua 
palavra.”  (Jo 17.10).

RUBENS ALEXANDRE MIRANDA MURAMOTO
VINICIUS COSTA CAVALHEIRO 
PABLO MILLER SEIXAS DOS SANTOS 
JULIANA GIANELLI LIMA 
MARIA ELISA BARBOSA SOCCI VECCHIATTI 
MATHEUS SALVINO AMORIM 
JANETE DE MOURA MARIANO 
JOSUE DO AMARAL LARA JUNIOR 
KAUAN KELBER DE OLIVEIRA AQUINO  
DANIELLA DE SOUZA NUNES MACHADO 
FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA SARAIVA

SILVANA e ATALIBA APPARECIDO 
ALICE GOMES e AMAURY C. DE MORAES FILHO
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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
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 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


