
“Para a liberdade foi que Cristo nos 
libertou. Permanecei, pois, firmes e 
não vos submetais, de novo, a jugo de 

escravidão.”  (Gl 5.1)

Normalmente, nos filmes que relatam 
histórias de senhores e escravos, nota-
se que o maior sonho dos escravos é sair 
da casa dos seus senhores, pois ali não é 
a casa deles; eles não têm vínculos nem 
afinidades com os senhores da casa; 
cumprem as ordens por obrigação, 
servem por medo e obedecem por 
constrangimento. Mas, ao contrário 
dos escravos, os filhos querem ficar 
na casa. Ali é o seu lar; para eles, as 
orientações da casa são princípios de 
vida. A comunhão é plena; a obediência 
não é fragmentada, e sim completa. 

Disse Jesus: “O escravo não fica 
sempre na casa; o filho, sim, para 
sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres.” (Jo 8.35-
36). Para os gálatas, que antes foram 
libertos por Cristo e agora estavam 
voltando para escravidão, Paulo 
aponta às sinalizações do percurso:

Não se desviem do caminho para 
a liberdade: “Para a liberdade foi que 

Cristo nos libertou. Permanecei, pois, 
firmes e não vos submetais, de novo, a 
jugo de escravidão”, proclama Paulo 
(Gl 5.1). Portanto, firmem-se na graça; 
permaneçam nele; não se afastem da 
sua verdade; não desmereçam a sua 
graça; não voltem à escravidão. Como 
um pássaro que, ao passar boa parte da 
sua vida preso dentro de uma gaiola, 
após liberto, volta outra vez à prisão 
desprezando o ato do seu libertador, 
assim é aquele que volta ao pecado 
após ser liberto por Cristo. “Ó gálatas 
insensatos! Quem os fascinou? Vocês que 
tiveram uma exposição tão perfeita de 
Jesus Cristo crucificado?”; “Vocês estavam 
correndo tão bem; quem os impediu 
de continuar obedecendo à verdade?”, 
questiona Paulo! (Gl 3.1; 5.7). Jesus 
Cristo é o nosso Emancipador Glorioso! 
Ele é quem nos liberta da escravidão 
do pecado e da morte. Se estamos 
livres, continuemos assim, dando 
honras e glória ao nosso Libertador.

Não ultrapassem os limites da 
liberdade: “Porque vós, irmãos, fostes 
chamados à liberdade; porém não 
useis da liberdade para dar ocasião à 
carne” (Gl 5.13). Portanto, foquem-se 
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no caminho; valorizem a liberdade; 
não voltem ao pecado; ao invés de 
maltratar, amem; ao invés dos prazeres 
mundanos, produzam o fruto do 
Espírito. Cristo nos libertou! No entanto, 
sua liberdade não concede licença para 
o pecado; ela é limitada pelo amor. 
O amor é o parâmetro e a baliza da 
nossa liberdade! Por isso devemos 
estar sempre fazendo o bem. Amem 
ao próximo, diz Paulo, pois, se viverem 
mordendo e devorando uns aos outros, 
logo também serão destruídos. Mas, 
além do amor, nossa liberdade também 
é limitada e avalizada pelo Espírito 
Santo. Andai no espírito; diz Paulo, e 
jamais satisfaçam às paixões da carne. 
Porque a carne e o Espírito são opostos. 
Somos como passageiros de um navio. 
Podemos andar para onde quisermos, 

mas sempre dentro dos limites da 
embarcação. Assim, os que são de Deus, 
ao invés de viver na prática do pecado, 
devem produzir o fruto do Espírito.

Irmãos o diabo oferece uma falsa 
liberdade, mas Jesus oferece a 
verdadeira liberdade. Seus limites 
são como cerca à beira do abismo 
para nos preservar do mal. Ser 
cristão não se limita a somente 
desfrutarmos de grandes privilégios, 
mas também de assumirmos grandes 
responsabilidades. “Porque escrito está: 
Sejam santos, porque eu sou santo.” 
(1Pe 1.16). Em nome de Jesus. Amém!

Pr. Saulo César da Silva – 
ICE Bragança Paulista (SP)

Motivos de Oração

1. Louvado seja nosso Deus e Pai, de geração em geração - louve-O;
2. Bendito seja Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo; adore-O;
3. O Espírito Santo de Deus nos habilita para toda boa obra; deixe-O agir;
4. Clame a Deus para que ponha fim nesta guerra entre Rússia e Ucrânia; 
5. Ore ao Senhor em favor dos nossos desempregados;
6. Peça a direção e conforto de Deus para as famílias enlutadas;
7. Confirme sob os cuidados de Deus a vida e saúde de nossos idosos;
8. Renda graças e louvores ao Senhor por sua terna misericórdia;
9. Agradeça ao Senhor por maravilhoso perdão que nos deu;
10. Ore a Deus pela assembleia que teremos domingo;
11. Interceda pelos nossos cultos aos domingos;
12. Ore pelos moradores de rua; 
13. Ore a Deus em favor do governo;
14. Peça a Deus sua graça e bondade para os missionários na Ucrânia; 
15. Ore a Deus para que a cegueira espiritual seja removida e haja salvação.

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 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 MUDANÇA – “Sobe para aqui e te 
mostrarei o que deve acontecer depois destas 

coisas” (Ap 4.1b). Que final de semana nós tive-
mos aqui na ICE SJC! Que nota de dor e pesar! 
No sábado (19 de março), no início do dia, o Se-
nhor chamou o Pb. Aderbal Junior, e no início 
da noite chamou o Pb. Aderbal de Oliveira. Su-
plicamos que os irmãos se apresentem a Deus 
em oração esta querida família. Como uma 
mulher suporta perder um filho pela manhã e 
o esposo a noite? Por favor, ore por Dª. Odila e 
por toda a família. 

SAÚDE – Ainda pedimos que os irmãos 
levantem voz de oração em favor do Dc. 

Rubens Custódio, Dª. Nadir Moreno, Dc. Nelson 
Prado, Pb. Manoel Arantes, Dª. Luiza Mara, Ân-
gela Carvalho. Lembre-se da recomendação de 
Tiago: “Muito pode, por sua eficácia, a súplica do 
justo” (Tg 5.16).

ENCONTRO DE CASAIS – Foi uma alegre 
e edificante reunião de casais que aconte-

ceu no último sábado (19 de março), às 19h, no 
templo da ICE SJCampos. Mais de 60 casais ou-
viram a exposição Palavra de Deus através do 
Pr. Fernando Sanches da PIB de Jacareí (SP). Já 
temos o segundo encontro marcado, agende a 
data e traga seu cônjuge para participar e reno-
var a aliança de vocês. 

RECANTO PENIEL – Estamos precisando 
de apoiadores para o projeto “Quero doar”: 

Irmãos para ajudar os professores de educação 
física (Basquete) em aulas semanais. Os interes-
sados, por favor, procurem o Pb. Domingos. 

ÉDEN LAR – “Aos 21 de fevereiro de 1934 
após culto de oração da Egreja Christã Evan-

gelica de S. José dos Campos, uma assembleia 
extraordinária foi convocada pelo actual pas-
tor – Rev. M. F. Arantes, para tratar da creação 
de um asylo para menores desamparados...” 
Com estas palavras registradas em ata, foi dado 
início ao Éden Lar das crianças. Precisamos co-
nhecer e nos envolver com esta obra que é de 
todos nós.

ÉDEN LAR II – Não podemos nos esquecer 
que o Éden Lar é responsabilidade de todos 

nós, membros da ICE SJCampos. Aquela casa 
foi aberta debaixo de muita oração e sob orien-
tação de Deus, para assistir crianças cujos pais 
estavam em tratamento de saúde aqui na ci-
dade de SJC. Precisamos de pessoas para levar 
adiante esta obra social, espiritual e educativa.  
Tire um tempo para visitar, conhecer e se envol-
ver com esta obra que conta com 88 anos de 
serviços bem prestados à  cidade.

PÁSCOA – “Este mês vos será o principal dos 
meses; será o primeiro mês do ano.” (Ex 12.2)  

“...Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo!” (Jo 1.29)  “Ide, pois, depressa e dizei aos 
seus irmãos que ele ressuscitou dos mortos e vai 
adiante de vós...” (Mt 28.7).  Queremos confir-
mar um programa todo especial sobre o Dia da 
Ressurreição do Senhor Jesus Cristo.  Você não 
pode faltar: será no dia 17 de abril, às 8h na ICE. 
Um horário especial para um culto especial, 
num programa muito especial.

MUNDO MAL – Em diversos lugares a Pa-
lavra de Deus nos alerta sobre os perigos 

do mundo, afirmando: “Sabemos que somos de 
Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno.” (1Jo 
5.19), e que “Aquele, pois, que quiser ser amigo do 
mundo constitui-se inimigo de Deus.” (Tg 4.4b), 
por isso, ouça a voz de Deus: “Não ameis o mun-
do nem as coisas que há no mundo. Se alguém 
amar o mundo, o amor do Pai não está nele.” (1Jo 
2.15).  Aproxime-se de Deus e do povo de Deus 
para ser fortalecido e caminhar de forma que 
agrada a Deus. 

VIGÍLIA – No dia primeiro do mês de abril, 
cada família terá 30 minutos, assim distribu-

ídos: os primeiros dez minutos será de oração 
pela santidade da sua família, outros dez mi-
nutos pela santidade da igreja, os últimos dez 
minutos pela programação da Páscoa.  E toda 
sexta feira que antecede a Santa Ceia teremos 
uma vigília presencial no ECC começando às 
21h seguindo até as 24h – O ministério de Di-
áconos começará a vigília.



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.

“Porque do coração procedem maus desígnios, 
homicídios. adultérios, prostituição, furto, falsos 
testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que 
contaminam o homem;” (Mt 15.19,20). Segunda 
feira – Mt 14.1-12 (João Batista morre); Terça 
feira – Mt 14.13-21 (sobre pães); Quarta feira 
- Mt 14.22-33 (sobre o mar); Quinta feira – Mt 
14.34-36 (em Genezaré); Sexta feira - Mt 15.1-
20 (as tradições); Sábado – Mt 15.21-31 (muitas 
curas); Domingo – Mt 15.32-38 (mais pães); 
“E vieram a Jesus muitas multidões trazendo 
consigo seus coxos aleijados, cegos, mudos e 
outros muitos e os largaram junto aos pés de 
Jesus; e ele os curou.”  (Mt 15.30).

MARIA ROSINEI UZAN DA CUNHA
RODRIGO VERGUEIRO XAVIER 
CLAUDIO YUKIMI OGAVA 
JULIANA CIPRESSO DE MELO 
PAOLA FERNANDA BEZERRA LEME LIMA
ROBSON BARBOSA DO VALE 
TALES HENRIQUE FAGOTTI NASCIMENTO
ALINE BARBOSA SARAIVA

ELISABETH e PR. VALDEMBERG VIANA
ANA FLÁVIA e MARCO AURELIO GUIMARAES
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Dc. Pablo Miller S. Santos
Dc. Cláudio Osiro
Débora Coutinho Rodrigues
Lídia Berbert  O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  S. Júnior

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 D

Dc. Alexandre C. Moraes
Fabrício Faria
Matheus Salvino Amorim
Matheus Uzan da Cunha
Cleuides Alves S. Moraes
Pb. Marcos Alexandre R. Demant


