
“Ora, amados, visto que temos tais 
promessas, purifiquemo-nos de toda 

a impureza tanto da carne, como 
do espírito, aperfeiçoando a nossa 

santificação no temor de Deus” 
(2Co 7.1).

Em 2Co 7.1, Paulo fala sobre 
purificação mediante promessas. A 
reflexão sobre este versículo, nos leva 
a pensar a quais promessas Paulo se 
refere, e isto nos conduz aos versículos 
anteriores (2Co 6.16-18), onde 
encontramos duas felizes promessas:

A primeira promessa expressa um 
lugar. O lugar que Deus quer em 
nossa vida. Lugar de DEUS e SENHOR, 
tornando-nos moradia e santuário. 
“...como Deus disse: Neles habitarei, 
e entre eles andarei, e eu serei o seu 
Deus e eles serão o meu povo” (16).

A segunda promessa expressa o tipo 
de afeto e relacionamento que Deus 
planeja ter conosco. Ele prometeu 
afeto paternal, nos querendo como 
filhos e filhas. “Eu serei para vós Pai, 
e vós sereis para mim filhos e filhas, 
diz o Senhor Todo-poderoso” (18).

Que privilégio para nós, que 
somos pó, estarmos no afeto do 
Senhor Todo-Poderoso, como 

filhos e filhas. Como pode, DEUS, 
puro e santo, querer ser nosso Pai, 
nos tratando com tal afeto? Como 
podemos legalizar este privilégio?

“Ora, amados, visto que temos 
tais promessas, purifiquemo-nos 
de toda a impureza tanto da carne, 
como do espírito...” (2Co 7.1a). 
Purificação e Santificação, estas são 
as palavras chaves. A condição das 
promessas tem a ver com a busca da 
santificação da carne e do espírito. 
Então nos vem outra questão: 
Como alcanço esta santificação? 

Alcançar santidade é buscar em 
todo tempo conhecer a Deus e sua 
vontade, através de sua palavra, 
esvaziando-nos de nós mesmos, 
com renúncia ao pecado e toda e 
qualquer semelhança ao mundo, 
em suas várias faces como: maldade, 
impureza, maledicência, idolatria...
etc. Pois, enquanto santuários de 
Deus, devemos testemunhar os 
frutos e atributos do Espírito de 
Deus, fazendo-nos vivenciar e refletir 
em todo tempo, dia a dia, a vontade 
e o amor de Deus em nosso viver. 

A palavra santificação nos remete 
a uma ação contínua, uma prática 
contínua, que nos leva a demonstrar 
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santidade e pureza. Precisamos 
parecer com o Pai. “Como filhos 
obedientes, não vos conformeis com 
as concupiscências que antes tínheis 
na vossa ignorância. Mas como 
é santo aquele que vos chamou, 
sede vós também santos em todo o 
vosso procedimento” (1Pd 1.14-15). 

A santidade tem tudo a ver com 
testemunho, pois só assim, ao buscá-
la, podemos ser semelhantes ao 
nosso Deus e Pai, a exemplo de Seu 
Filho Jesus, que em testemunho 
de obediência, deixou seu lugar de 
Deus, e se fez homem para satisfazer 
a vontade do Pai, como vemos nos 
seguintes versículos: “De sorte que 
haja em vós o mesmo sentimento que 
houve em Cristo Jesus, que, sendo em 
forma de Deus, não teve por usurpação 
ser igual a Deus, mas a si mesmo se 

esvaziou, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens. E 
achado na forma de homem, humilhou-
se a si mesmo sendo obediente até a 
morte, e morte de cruz. Pelo que Deus 
o exaltou soberanamente e lhe deu um 
nome que é sobre todo o nome, para 
que ao nome de Jesus se dobre todo 
joelho dos que estão nos céus, na terra e 
debaixo da terra, e toda língua confesse 
que Cristo Jesus é o Senhor, para 
glória de Deus Pai” (Filipenses 2.5-11). 

A Santificação nos leva, portanto, à 
obediência; a obediência, nos leva a 
testemunhar, e o testemunho deve ser 
a revelação pessoal de que Deus vive 
em nós, e que nós vivemos para honra 
e glória de nosso DEUS e SENHOR. 

Prof ª.  Admeia Coutinho

Motivos de Oração

1.    Clame a Deus em favor da Paz entre russos e ucranianos;  
2. Ore em favor dos civis destas duas nações; 
3. Peça a Deus sabedoria e direção para os governos destes países; 
4. Interceda pelos soldados que seguem ordens e atacam outros;  
5. Ore pelas crianças e idosos destes países tão frios;  
6. Ore pela Igreja de Jesus fazer a diferença nestes solos em guerra;  
7. Clame por uma intervenção pacífica de outros países; 
8. Peça a proteção de Deus para os retiros do povo de Deus;  
9. Agradeça a Deus pela terna e eterna Salvação em Jesus; 
10. Suplique a bondade e presença de Deus nos cultos do domingo;  
11. Ore pelas famílias que estarão em viagem neste feriado; 
12. Interceda a Deus pelos nossos irmãos desempregados;  
13. Clame a bondade e graça de Jesus para a centésima ovelha; 
14. Ore pela saúde de nossos irmãos: Pb Aderbal, Anderson, Nadir, Beth,  
15. Renda graças e louvores a Deus por sua infinita misericórdia.

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!

CETEVAP – A ICE SJCampos parabeniza 
o CETEVAP, reconhecendo o seu valor ao 

longo destes 28 anos de vida. Somos testemu-
nhas do valor dos pastores ali formados e já fo-
mos grandemente beneficiados. sabendo que 
muitos pastores entre nós ali adquiriram sua 
formação. Lembramos com alegria e gratidão 
o nosso querido Pr. João Arantes Costa, que foi 
fundador deste Centro de Estudos Teológicos.

CLD – Mais dois irmãos nossos decidem 
se preparar melhor para enfrentar o “Egito” 

lá fora! Isso é motivo de grande alegria e deve 
nos levar aos joelhos em gratidão e vigilância 
por eles. O Senhor tem despertado nossos 
adolescentes e jovens a um envolvimento 
maior com a Obra de Deus em santidade e 
zelo. Desta vez são o André Minicz e a Giovana 
Faria que seguem para um ano de aprendiza-
do e preparo no Palavra da Vida. No domin-
go tivemos um momento no culto quando 
orarmos por eles; e para que Deus continue 
nos levantando neste compromisso de san-
tificação e maior envolvimento com a obra.

PROJETO “QUERO DOAR” – Nossos 
irmãos da ICE Monte Castelo, estão pre-

cisando de apoiadores voluntários para o 
projeto “Quero doar” que acontece no Re-
canto Peniel – pessoas para ajudar os pro-
fessores de educação física (Basquete) aulas 
semanais. Futsal com crianças: segundas e 
quartas-feiras em dois horários, às 9h e às 
15h; Futsal com adolescentes: terças-feiras 
às 18h30; Aulas de dança: terças-feiras às 
18h30. Temos a intenção de iniciar aulas de 
basquete. Temos material e infraestrutura. 
Precisamos de professor(a) e voluntários.

MINISTÉRIO DE CASAIS - O Ministério de 
Casais informa que tem uma nova direção 

e está reiniciando suas atividades para o ano 
de 2022. Convida a todos os casais para sua pri-

meira reunião que acontecerá no dia 19 de mar-
ço, às 19h30, no templo da ICE SJC. O preletor 
será o Pr. Fernando. da Igreja Batista de Jacareí. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Mesa Ad-
ministrativa da Igreja Cristã Evangélica de 

São José dos Campos, nos termos do Artigo 
14 do Estatuto, convoca os seus membros 
para a Assembleia Geral Ordinária a se reali-
zar no templo da Igreja, à Rua Cel. Monteiro 
167, nesta, no dia 27 de março de 2022, às 9 
horas em primeira convocação com um ter-
ço dos membros, ou às 9h15m em segun-
da convocação com qualquer número de 
membros, para apreciar a seguinte pauta, 
nos termos do Artigo 13, Parágrafo 1º, Alínea 
I: - 1. Relatórios eclesiástico, financeiro e patri-
monial de 2020; 2. Parecer do Conselho Fiscal 
sobre as contas da tesouraria da Igreja e dos 
ministérios, departamentos e congregações, 
e sobre a regularidade das Atas da Mesa Ad-
ministrativa e do Conselho de Presbíteros; 
3. Eleger o Conselho Fiscal para o próximo 
biênio 2021/2022; 4. Outros assuntos. São 
José dos Campos, 27 de fevereiro de 2022. 
Pr. Valdemberg Rodrigues Viana - Presidente

CHUVAS – Clamamos que os irmãos do-
brem seus joelhos pelas famílias afetadas 

pelo excesso de chuvas na região serrana 
de Petrópolis (RJ). Esse já se tornou o maior 
desastre da história daquela cidade. As chu-
vas são bênçãos de Deus para todos nós: 
elas trazem comida para nossa mesa, e uma 
significativa melhoria no ar que respiramos. 
O que acontece é que muitos construíram 
suas casas de forma irregular, ou em lugares 
impróprios (Mt 7.24-27), e quando as chu-
vas chegam para abençoar encontram edi-
ficações irregulares que não suportam “os 
ventos ou o aumento dos rios” e caem.  A 
nós compete dar apoio através de orações e 
participação financeira para aliviar as perdas.



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.

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, 
e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; 
o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-
se-lhes-á.” (Mt 7.7-8). Segunda feira – Mt 
9.1-8 (um paralítico); Terça feira – Mt 9.9-13 
(Mateus); Quarta feira - Mt 9.14-17 (jejum); 
Quinta feira – Mt 9.18-23 (Jairo); Sexta feira 
– Mt 9.27-38 (dois cegos, um mudo, muitos 
trabalhadores); Sábado – Mt 10.1-15 (os 
doze); Domingo – Mt 10.16-23 (ensino); “Ora, 
se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas 
aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que 
está nos céus, dará boas coisas aos que lhe 
pedirem?”  (Mt 7.11).

EBNER ELI GRANJEIRO 
ELAIS DOS SANTOS BATISTA OLIVEIRA 
RODRIGO MONTEIRO AMARO 
VICENTE BUENO 
JOAO LUIZ PEREIRA JUNIOR  
DINAH COSTA OLIVEIRA  
JOAO LUIS PEREIRA
JOHN DUNACHIE BARNETT  
ADMEIA MACEDO COUTINHO  
CAIO HENRIQUE COUTINHO  
DANIEL VILANOVA SHOJI  
MARIA DA PIEDADE SOARES DE SOUZA  
ANDRESSA RIBEIRO PEREIRA 

ELIZABETH CRISTINE e CLAUDIO YUKIMI OGAVA
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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


