
“Amados, visto que temos essas 
promessas, purifiquemo-nos de tudo 
o que contamina o corpo e o espírito, 

aperfeiçoando a santidade no temor de 
Deus.” 2 Co 7.1

Sabemos que somente em Cristo 
somos salvos, lavados e redimidos pelo 
Seu sangue. Isso faz que sejamos novas 
criaturas, como diz o texto de 2Co 5.17. As 
promessas que o texto traz, estão escritas 
no capítulo anterior: “somos santuários de 
Deus” (2Co 6.16), “filhos e filhas do Todo-
Poderoso” (2Co 6.18). Deus nos convoca a 
nos separar e nos retirar de perto daquele 
que nos vai levar para longe dele. Separar 
não é a ideia de enclausurar ou esconder - 
“Purifiquemo-nos de tudo que contamina” 
(2Co 7.1 - NVI), - mas de sair de perto de 
tudo que vai nos fazer “sujar” novamente, 
tanto no corpo como no espírito.

A tentação é real, os nossos olhos 
desejam o que é proibido, nossas mãos 
coçam para praticar o mal, nosso coração 
nos engana com os seus sentimentos. 
Mas a Palavra orienta a nos purificarmos 
de TODA a impureza, seja física ou do 
espírito. Ela também nos diz quem 
pode nos purificar: Jesus (1Jo 1.9). Após 

estarmos limpos, é necessário fazer boas 
escolhas quanto a lugares a frequentar, 
de amigos para comunhão, de evitar os 
pensamentos impuros, de se afastar de 
toda harmonia com o mal, e da união 
pecaminosa com incrédulos (2Co 6.14-
16). Uma vez que somos “nova criatura”, 
precisamos observar bem nossas escolhas.

Purificação é estar aos pés daquele 
(Deus) que tem poder para nos perdoar, 
nos quebrantar diante dele. É ser cheio 
do Espírito (Ef 5.18-21) e viver o fruto do 
Espírito. Santificação é desejar se purificar 
diante de Deus, a tal ponto de decidir 
“não comer (se envolver) as finas iguarias 
do rei (do mundo)”, como fez o profeta 
Daniel (Dn 1.8), ou seja, renunciar às 
coisas aparentemente boas, agradáveis 
aos olhos e desejáveis, para ter algo de 
forma ilícita ou pecaminosa (Gn 3.6).

Precisamos adotar novas atitudes na 
caminhada cristã, seguindo a orientação 
de Deus (2 Co 6) de manter o foco naquele 
que tem a sabedoria e o poder. Como 
fazer isso de forma prática? Como sair de 
perto daquilo que pode nos corromper? 

1. Precisamos conhecer a Deus de forma 
mais profunda, mergulhar no estudo da 
Palavra e não nos contentar somente 
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com as mensagens dos cultos de 
domingo, mas procurar nos aprofundar;

2. Ter coragem para dizer NÃO ao 
pecado, pela motivação correta: “Longe 
de mim em pecar contra o Senhor”, 
assim fizeram Josué e Samuel (Js 22.29 
e 1Sm 12.23). Fuja como fez José na 
casa de Potifar, no Egito (Gn 39.6-12).

A santificação vem após a purificação 
pelo sangue do Cordeiro. Sem ela não 
podemos ver o Senhor e nem as suas 
maravilhas (Hb 12.14). A purificação 
em Cristo aperfeiçoa a nossa vida em 
santidade e temor a Deus. Viver uma 
vida em santidade é viver uma vida além 
do que o mundo oferece, é conseguir 
contemplar o Todo-Poderoso em meio às 
diversidades da vida, é fazer tudo o que 
está no seu alcance para que pessoas 
conheçam a Cristo, tenham suas vidas 

transformadas pelo poder do Evangelho, 
para que possam glorificar a Deus.

A santificação nos aperfeiçoa no 
temor de Deus. Nosso Deus precisa ser 
reverenciado! Precisamos nos ajoelhar 
diante de dele (fisicamente e/ou no 
coração). Não podemos tratar Deus 
de forma banal, ELE É O SENHOR. Não 
podemos questionar a sua Palavra, porque 
NELA ESTÁ A SABEDORIA. Podemos 
chamá-lo de Pai, amigo, Salvador, mas 
nunca deixará de ser SENHOR. A vida em 
santificação nos revela a grandeza de 
Deus, nos impulsiona a viver no temor do 
Senhor. A Ele toda honra, gloria e louvor!

Ed  Ieda Rafael 
ICE Fortalezense 

Motivos de Oração

1. Busque a Deus em favor de santificação para a nossa igreja; 
2. Suplique o favor do Senhor para as atividades da EBD; 
3. Confirme sob o cuidado de Deus o acampamento de inverno; 
4. Renda louvores e graças a Deus pela salvação em Cristo; 
5. Peça a Deus a Sua provisão para os desempregados da igreja;
6. Agradeça a Deus pelos visitantes e convidados nos cultos; 
7. Ore em favor do nosso governo;
8. Agradeça a Deus pela segurança dos irmãos em viagem;
9. Interceda pela nossa congregação em Bragança Paulista; 
10. Dê graças ao Senhor pelos nossos idosos e ore por eles; 
11. Ore pelos trabalhos de libra que acontecerão em agosto; 
12. Peça a direção de Deus para o trabalho do Grupo EMME; 
13. Busque a proteção de Deus em oração para os enfermos; 
14. Ore por luz e discernimento para a liderança da igreja;
15. Confirme sob os cuidados de Deus a vida dos casais.

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. 

“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!

TEMPO DE ORAÇÃO – “Preciosas são as ho-
ras na presença de Jesus” (SH 488). O pregador 

do culto de domingo nos desafiou a separar um 
tempo exclusivo para oração – comunhão com 
o Pai. Geralmente reservamos pouco tempo 
para estar em comunhão com Deus. Temos 
grande necessidade daquele diálogo sem pres-
sa, daquela comunhão que deixa saudades. In-
vista mais do seu tempo em oração. Isso irá de-
terminar todas as demais atividades de sua vida. 

GRUPO EMME – Aproxima-se o dia para o 
trabalho do Grupo EMME (PV Curitiba-PR) 

em nossa congregação em Guará. Tudo vai 
acontecer nos dias 16 e 17 de agosto. Pedimos 
que orem em favor deste trabalho rogando 
ao Senhor por salvação. Apresente-se para dar 
apoio. Procure o Pb. Josué Lara ou o Dc. Alexan-
dre Moraes.

FÉRIAS – Julho é um tempo que muitas fa-
mílias tiram para descanso: umas recebem 

gente querida e outros viajam para estar com 
gente querida. Isso deve nos levar a oração por 
proteção de Deus. 

DÍZIMOS – Todos nós somos desafiados 
e chamados a ser fieis nos dízimos e nas 

ofertas com o Ministério de Missões. A conta da 
Igreja: Banco do Brasil, Ag. 3443-6, C/C 19.600-2 
– PIX= CNPJ  45.693.165/0001-24 -  Após fazer 
seu depósito ou transferência, por favor, avise 
ao tesoureiro (12 - 9 9155.5463 - Dc Fábio), ou se 
preferir, coloque uma cópia do depósito no seu 
envelope. Caso precise que algum tipo de apoio 
para que seu dízimo seja recolhido em sua casa, 
nos avise: Pr. Valdemberg (12- 9 8127.5927), ou 
Pr. Vinícius (12 - 9 8199.8135). 

OPERAÇÃO MOBILIZAÇÃO – Aconteceu 
no último sábado (16 de julho) na sede da 

OM – Operação Mobilização – o culto de aniver-
sário por trinta e seis anos de serviços prestados 
no preparo de missionários. Culto abençoado 
com a direção do Pr. Márcio Lugão e preleção do 
Pr. André Bahia. Atualmente esta agência mis-
sionária está presente em 120 países do mundo 

e conta com 500 missionários que servem Jesus 
em vários lugares.  Rogamos que o bom Deus e 
Pai de Missões abençoe ricamente a OM e lhes 
conceda graça e proteção. 

FÉRIAS – Que tempo abençoado, que tem-
po de comunhão!  Nós aqui continuamos 

recebendo gente amada em nosso meio: Rodri-
go, Mariana e filhas, Luiz Gustavo Costa, Paulo 
André, Márcio Eduardo, Mirna e filhos, e o Pb. 
Alancaster Chineider que, após três meses tra-
balhando fora, retorna ao nosso convívio. 

OBRA DE DEUS – Já considerou a oportuni-
dade de você ver a obra que Deus está fazen-

do no mundo inteiro e se envolver com isso?  O 
curso Perspectivas 2022 está promovendo esta 
chance para todos nós.  O início está marcado 
para o dia 30 de agosto às 19h30, na Igreja Pres-
biteriana Central SJCampos de forma presencial. 
Ele será sempre nas terças feiras, e terá a duração 
de três meses. Para maiores informações procu-
re o Pb. Roberto Vieira: Vale muito a pena! 

OBRA DE DEUS II – A Obra de Deus vai 
além das paredes da igreja. No dia primeiro 

de agosto teremos iniciado o curso de libras, 
visando alcançar os surdos de nossa cidade. Até 
então a comunidade surda não é alcançada. 
Com este curso estaremos nos preparando para 
receber os surdos na nossa igreja. Procure a Do-
minique, a Débora Coutinho ou o Kauan Aquino 
para mais informações. As vagas são limitadas!

REUNIÃO – Pr. Valdemberg informa que no 
dia 23 de julho, às 9h, haverá reunião da Jun-

ta Diaconal, e no dia 28 de julho, às 20h, será a 
reunião da Mesa Administrativa, ambas e forma 
virtual.

VIGÍLIA GERAL – Lembramos aos irmãos 
que nesta sexta feira (05 de agosto) teremos 

a vigília. Queremos informar que ela se dará aqui 
no salão social da igreja e começará às 20h, com 
a liderança das Mulheres em Ação e do Ministé-
rio de Oração. 



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.

“E ele morreu por todos, para que os que vivem 
não vivam mais para si mesmo, mas para aquele 
que por eles morreu e ressuscitou.” (2Co 5.15). 
Segunda feira – 2Co 9.1-5 (a oferta); Terça 
feira – 2Co 9.6-15 (plantio e colheita); Quarta 
feira - 2Co 10.1-12 (Paulo Apóstolo); Quinta 
feira – 2Co 10.13-18 (Paulo missionário); Sexta 
feira - 2Co 11.1-6 (defesa de Paulo); Sábado 
– 2Co 11.7-15 (desprendimento de Paulo); 
Domingo – 2Co 11.16-33 (sofrimento de 
Paulo). “Tendo, pois, ó amados, tais promessas, 
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da 
carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa 
santidade no temor de Deus.” (2Co 7.1).  

ALICE LEVY SUPINO 
INEDINA ALVES PEREIRA CUNHA 
JANINE RUTH BARNETT 
MARIA CONCEIÇÃO ROCHA SOUSA
SIDNEA CONCEIÇAO CHELOU 
ANA ELISA PEREIRA DA CUNHA 
ANA LIDIA DA COSTA HOHNE 
GABRIEL JOSÉ DE SOUZA 
GENY LEITE DE MORAES 
MATEUS JORDAO SOCCI VICCHIATTI
MICHELE JAGER BARBOSA  
ROSELI APARECIDA VERGUEIRO XAVIER
ALAIR JAGER BARBOSA

PAOLA MARIAH e SAMUEL JORGE DA SILVA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO E

Dc. Edison Theodoro Quadra
Dc. Eduardo Alves da Cunha
Dc. Daniel Braga Shoji
Ariel E. N. Andrade
Kellen Cristine S. G. Andrade
Marcio Stolf Junior
Pb. Josué Amaral Lara Júnior

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 

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: missoes@icesjc.com.br

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6

 Enviar comprovantes para:
tesouraria@icesjc.com.br
CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO A

Dc. Renato Abrahão F. Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Alair Jager Barbosa
Pb. Domingos S. Barbosa
Dominique Jager Barbosa
Miriam Alves dos Santos


