
É maravilhoso saber que o 
Senhor Jesus se interessa pela 
nossa santificação ao ponto de 
interceder ao Pai. Jesus orou por 
nossa santidade, e sabemos que o 
Pai sempre atende a oração do Filho 
(Jo 11.42). Esta 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 traduzam 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. 
Ele (logos/palavra) 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” (Jo 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. 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 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. Ore ao Senhor em favor de santidade para os membros da Igreja;
2. Ore ao Senhor em favor de santidade para nossos cultos e EBD; 
3. Ore ao Senhor por santidade para nossos relacionamentos em casa;
4. Ore ao Senhor por santidade para nossos pensamentos e sentimentos; 
5. Renda graças e louvores ao Senhor Jesus por sua infinita graça; 
6. Interceda pelos missionários na Ásia;
7. Peça a Deus que abençoe nossa igreja com conversões; 
8. Ore e agradeça pelos visitantes e convidados nos cultos; 
9. Peça as bênçãos de Deus para os moradores de rua;
10. Suplique o favor de Deus para nosso tempo de oração; 
11. Agradeça a Deus pelo clima tão agradável e pelo cobertor; 
12. Confirme sob os cuidados do Pai nossos irmãos enfermos; 
13. Peça a Deus suas bênçãos para nossos irmãos desempregados; 
14. Ore em favor das nossas autoridades;
15. Rogue os cuidados de Deus para o 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, 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!

NOTA DE PESAR – O querido Pr. Esli Pe-
reira Faustino foi morar com Jesus – Uma 

perda gigante para nossa denominação. Ho-
mem santo, fiel, dedicado, simples, amoroso, 
professor aplicado, escritor, poeta.  Estava há 
um longo tempo sofrendo na sua saúde, e o 
Senhor o chamou ao descanso. Oremos pela 
Dª. Líbna (esposa) e pelos três filhos: Else Le-
mes, Erik e Esli Junior. 

NOTA DE PESAR II – Nesta terça feira, a 
Sra. Rosa Maria Quadra, querida irmã do 

Dc. Edison Quadra, faleceu vítima de infarto, 
aos 62 anos. O velório aconteceu no Parque 
das Flores, das 13h às 17h. Ore por consolo 
para a família. 

DIADEMA REAL – Muitas famílias foram 
abençoadas nos últimos trinta e três anos 

pelo material produzido pela nossa revista 
Diadema Real. Tudo começou no dia 16 de 
junho de 1989: nos lembramos dos seus pri-
meiros dias e de algumas lutas que estas bra-
vas mulheres travaram para escrever, editar e 
publicar uma revista que a princípio era para 
o público feminino, mas que com o passar 
dos tempos se tornou a revista da família cris-
tã evangélica. Parabéns!

VIGÍLIA GERAL – Lembramos a todos os 
irmãos que no dia 01 de julho, às 21h, tere-

mos a vigília no ECC. Será um tempo de con-
sagração ao nosso Senhor. A liderança deste 
trabalho está dividida entre os ministérios dos 
Adolescentes e Pequenos Grupos. 

ELEIÇÃO DOS OFICIAIS – Creio que todos 
já oraram pela indicação dos oficiais para 

nossa assembleia geral no final de outubro. 
Agora você poderá fazer as indicações de no-
mes para Diáconos e Presbíteros. Deixe a con-
sulta por conta do Conselho de Presbíteros.

REUNIÃO DOS OFICIAIS – Aproxima-se o 
dia da reunião de líderes, lembrando que 

todas elas são virtuais. Dia 23 de junho às 9h, 
a reunião será do Conselho de Presbíteros; Dia 

25 de junho às 9h, será a reunião da Mesa Ad-
ministrativa. 

ORAÇÃO DAS MULHERES – Nesta quarta 
feira (29 de junho,) às 15h, as irmãs esta-

rão reunidas na casa da Dª. Aparecida Julião 
para um tempo de oração, e todas as queri-
das irmãs estão carinhosamente convidadas. 
Endereço: Rua  Cidade  de  Brasília, 463,  Vista  
Verde

ASSUNTOS DA MESA ADMIN ISTRATI-
VA - Foram concluídas obras de melhoria 

no Salão do ECC, na rua Santo Agostinho 23, 
além de instalação de batentes no estaciona-
mento em frente à casa para melhorar a se-
gurança. Com isso, o ECC volta a ser uma boa 
opção para reuniões dos Ministérios. Outras 
pequenas melhorias devem ser feitas. Para a 
utilização das dependências do ECC procure 
o Pb. Domingos ou acerte com a secretaria. 

SAÚDE – Percebemos o aumento do nú-
mero de COVID e uma virose muito forte 

que se espalha entre nós, por isso recomen-
damos que todos os irmãos tomem os devi-
dos cuidados por você mesmo e pelos que 
estão ao redor. Você pode ter o privilégio de 
uma saúde forte, mas alguém próximo pode 
ter uma baixa imunidade. Isso é um ato de 
amor aos irmãos. 

TARDE DE ARTES - O Ministério Tarde de 
Artes convida todos os irmãos para visita-

rem o Bazar de Inverno, que acontecerá nos 
dias um e dois de Julho, sexta e sábado, a 
partir das 14h.  Agende e venha estar conos-
co. "Grandes coisas fez o SENHOR por nós, pelas 
quais estamos alegres." (Sl 126.3).

CONVENÇÃO NACIONAL – Após quatro 
anos, retorna a Convenção Nacional. Este 

ano acontecerá nos dias 7 a 10 de julho, no 
SETECEB, em Anápolis (GO). – Ore por isso e 
estude uma possibilidade de estar presente. 
O tema será “Igrejas Saudáveis plantando no-
vas igrejas”. 



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.

“Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos 
profetas; porque Deus não é de confusão, 
e sim de paz.”  (1Co 14.32-33). Segunda 
feira – 1Co 15.29-34 (a ressurreição); 
Terça feira – 1Co 15.35-49 (os ressurretos); 
Quarta feira - 1Co 15.50-58 (a 
transformação); Quinta feira – 1Co 16.1-
4 (a oferta aos carentes); Sexta feira - 1Co 
16.5-9 (os projetos); Sábado – 1Co 16.10-
18 (Timóteo e Apolo e outros); Domingo 
– 1Co 16.19-23 (saudações); “Eis que vos 
digo um mistério: nem todos dormiremos, 
mas transformados seremos todos.” (1Co 
15.51).  

LIA CANDIDA DE LARA 
DAMARIS COUTINHO COSTA MOURA  
ROBERTO ROCHA COSTA 
EULA TEIXEIRA ROVELLA
MARCOS ROBERTO HOHNE
PEDRO GALVÃO DE MOURA
RENATA APARECIDA DE LIMA B. LIBRELON 
JULIANO SERGIO ARANTES DA COSTA 

MARIANGELA e RICARDO M. CAVALHEIRO
MARFIZA e DANIEL BRAGA SHOJI 
LUDMILA e MARCIO STOLF JUNIOR
ALINE PRISCILA e MARCOS  DEMANT
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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:  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 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


