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SEGUINDO A SANTIFICAÇÃO (PARTE II )
“Segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor.” (Hb 12.14)
Para crescermos em santificação
precisamos
entender
que
santificação
se
fundamenta
na Palavra de Deus e em Suas
promessas e ensinos – “A tua
Palavra é a verdade” (Jo 17.17).
Jesus diz que a Palavra de Deus
nos santifica, e nos purifica.
A santificação que se baseia nas
promessas de Deus exige nossa
participação. Em 2Co 7.1 diz que
devemos nos purificar (voz ativa),
ou seja, nós participamos desse
processo. O pecado suja, contamina
e mata, por isso ele precisa ser
mortificado
e
abandonado.
Ainda neste versículo lemos
“aperfeiçoando a nossa santidade”,
ou seja, o verbo aperfeiçoar
significa lutar pela perfeita
santidade. Em Hebreus 12.14 o
verbo seguir tem um componente
de intensidade, onde seguir é
perseguir, colocar todo o seu foco
nisso. Portanto, santificação exige

nossa participação; requer luta,
perseverança e determinação.
A santificação é abrangente. Em
2Co 7.1 temos uma síntese da
doutrina. A santificação abrange
nosso ser completamente. O
espírito é a parte interior e a carne
é a parte física, exterior. Em Marcos
7.15 (“Nada há fora do homem que,
entrando nele, o possa contaminar;
mas o que sai do homem é o que o
contamina”), Jesus diz que o que
entra pela boca do homem não
é o que o contamina, mas o que
o contamina é o que procede
do seu coração. O pecado está
dentro de nós, por isso Paulo
diz que devemos nos oferecer a
Deus como “sacrifício vivo, santo
e agradável” (Rm 12.1); “e não vos
conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação
da vossa mente” (Rm 12.2).
A santificação é motivada pelo
temor a Deus: “...aperfeiçoando
a nossa santidade no temor de
Deus” (2Co 7.1). O processo
de santificação se dá quando
entendemos o temor, o respeito,

a consideração a Deus. Em 1Pe
1.16-17 notamos o temor a Deus
claramente no texto. Esse temor
nos impede de fazer aquilo que
ofende a Deus. Todas as práticas
pecaminosas são resultado da
falta de temor a Deus. O temor
a Deus é a grande motivação
da nossa vida de santificação,
por isso que Salomão diz em
Provérbios que “O temor do Senhor
é o princípio de toda sabedoria” (Pv
9.10). Quanto mais temor, respeito
e reverência temos diante de
Deus, mais nos preocupamos em
ter uma vida de santificação: “O
temor de Deus é raiz e princípio
da fé cristã.” (Matthew Henry)
Concluindo, o segredo da
santificação é o sacrifício de Cristo.

Aquilo que Ele realizou na cruz
por nós, onde todos os nossos
pecados foram perdoados e fomos
justificados pela fé. Neste sentido
entendemos o que está na Bíblia
em 1Jo 1.7-9. Quando o pecado nos
suja precisamos ser purificados, daí
ocorre o processo de santificação.
Somos crentes salvos e perdoados
em Cristo Jesus, portanto somos
santos posicionalmente, mas
estamos num processo de
santificação que vai culminar
com nossa santificação final.
Profª Déborah Fogaça

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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agradeça ao bom Deus pela Eterna Salvação em Cristo;
Dê graças ao Senhor pelo serviço dos Diáconos;
Confirme a Orquestra sob os cuidados de Jesus;
Ore por alguns irmãos desempregados;
Peça a Deus em favor dos refugiados da Ucrânia;
Interceda pelos nossos missionários no campo;
Agradeça a Deus pelo programa da Páscoa na igreja;
Louve a Deus pela Ressurreição de Jesus;
Ore ao Senhor pelo retorno da centésima ovelha;
Clame a Deus por Sua terna misericórdia para os enfermos;
Ore em favor da paz entre Rússia e Ucrânia;
Peça a Deus por sabedoria para o nosso Governo;
Ore pela expansão do evangelho de Jesus em SJCampos;
Interceda por comunhão e paz entre as famílias da Igreja;
Renda graças e louvores a Deus pelos nossos idosos;

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.

Notícias

fique bem informado!

TARDE DE ARTES – Todas as terças-feiras,
com início às 14h30, várias irmãs se reúnem
no ECC para trabalharem em função de auxiliar
as esposas de missionários que estão no campo. As suas atividades estão ligadas aos trabalhos manuais e aulas de inglês, tudo realizado
com muito amor e dedicação.
GRATIDÃO – No domingo de Páscoa (17
de abril), tivemos um dia bem cheio de atividades com muita alegria e gratidão. Primeiro
ao Grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, por tamanho amor; aos irmãos por toda
dedicação e aplicação no exercício dos seus
dons para benefício de todo o Corpo, tanto na
peça da Páscoa pela manhã, como na Cantata
do culto da noite. Somos gratos pelos irmãos
que trabalham nos bastidores para que todas
as coisas saiam da melhor forma possível. O
Senhor vos recompensará por tamanho zelo e
amor a Deus.
VIGÍLIA PRESENCIAL – Tudo acertado para
nossa segunda vigília presencial no ECC às
21h do dia 29 de abril. Desta feita a direção é do
Ministério de Sociabilidade junto com a Tarde
de Artes.
A CENTÉSIMA OVELHA – Estou certo que
todos nós conhecemos um irmão que está
“afastado da comunhão”, e por isso convidamos
todos os irmãos a se envolverem conosco na
busca e restauração. Considerando que temos
muitas centésimas longe do rebanho, primeiro
ore e depois com todo amor e sabedoria faça
o investimento de se aproximar, estreitar o espaço e só então convidar para a comunhão.
Lembre-se, a centésima deve ser investimento
de todos nós.
PÁSCOA NO PENIEL – O Pb. Domingos e
sua família carinhosamente estão convidando os irmãos para a celebração da Páscoa
no Recanto Peniel que acontecerá no dia 27 de
abril às 19h. É de grande importância o envolvimento de todos nós neste trabalho.

SETECEB – Acontece no dia 21 de abril o
aniversário do nosso seminário em Anápolis
(GO). Para nos representar e receber uma justa
homenagem lá estará o Pr. John e Ann Barnett.
Deus seja louvado através da vida exemplar
deste amado casal de nossa Igreja.
MULHERES EM ORAÇÃO - Nesta quarta-feira, D. Sidneia e D. Vanda Beloni convidam
todas as irmãs para se reunirem para oração na
casa da Dona Odete Marsi às 15h - o endereço é:
Rua Shizuco Lida, 150 apt. 93 - Jardim América
A DEVOCIONAL DIÁRIA - Em poucos dias
entraremos no mês de maio e perguntamos
mais uma vez como está a sua vida devocional, seu momento diário de leitura da Palavra
de Deus. Lembrando aos irmãos que além da
edificação e crescimento no conhecimento de
Deus, todos os que completarem a leitura em
um ano receberão um Certificado e uma Bíblia
de presente. Queremos lhe incentivar a leitura,
por conta da edificação e do crescimento que
ela produz.
NOSSAS LUTAS – “Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. ...” (Tg 5.13); considerando que temos lutas em todas as áreas da vida,
e que podemos nos unir para ajudar, quero
convidar você a orar por alguns queridos nossos que sofrem, uns na área de saúde, outros
na vida financeira, outros ainda na comunhão
conjugal; outros, lutam com os filhos fora do
Caminho. Lutas, lutas, lutas. E o que podemos
fazer para ajudar estes irmãos, é em primeiro lugar orar. “Minha casa será chamada casa de oração...” (Mc 11.17). Podemos fazer isso no “quarto
fechado” ou na companhia de irmãos.
CUIDADO – Fomos informados que
o
COVID ainda é uma ameaça presente
e constante. Não podemos relaxar achando
que já estamos totalmente livre deste mal. Por
causa do provável relaxamento o número de
casos cresce, e nosso cuidado se faz necessário
por conta de vários idosos e irmãos com baixa
imunidade.

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

Aniversariantes
25
26
26
28
29
30
30
30
30

-

CARLOS GUEDES VIEIRA DE MELO
JOAO MARCOS NUNES CUSTODIO
TADEU BATISTA PIRES 26/04/1954
MARIANGELA COSTA CAVALHEIRO
AMAURY CORREA DE MORAES FILHO
CAROLINA SUPINO
CAROLINE NOGUEIRA FREGONI
ESDRAS COSTA DE OLIVEIRA
RUBENS ROSELLA BARACHO

Reflexão Diária
“Tal como Filho do Homem, que não veio
para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por muitos.” (Mt
20.28). Segunda feira – Mt 21.23-27
(autoridade); Terça feira – Mt 21.28-32
(dois filhos); Quarta feira - Mt 21.33-46
(lavradores); Quinta feira – Mt 22.114 (as bodas); Sexta feira - Mt 22.1522 (o tributo); Sábado – Mt 22.23-33
(ressurreição); Domingo – Mt 22.34-40
(mandamentos); “Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, de toda a tua alma, e de todo o
teu entendimento. (Mt 22.37).

Plantão
HOJE
GRUPO B
Dc. Paulo H. P. Amaral dos Santos
Francisco de Assis O. Nascimento
Adméia Macedo Coutinho
Delson Fredy Batista de Oliveira
Mariana Dousseau G. de Melo
Pb. Carlos Guedes Vieira de Melo

Casamento
25 - ISABEL CRISTINA e RUBENS ISSAO MURAMOTO
26 - CRISTIANE e HENRIQUE DE OLIVEIRA QUILICI
28 - LILIAN e JOAO LUIZ PEREIRA JUNIOR

Agenda Semanal
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

PRÓXIMO DOMINGO
GRUPO C
Dc. Pablo Miller Seixas dos Santos
Dc. Cláudio Osiro
Vanessa Julião Seixas dos Santos
Lídia Berbert de O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos Santos 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.

