
“Eu sou o Senhor, vosso Deus; 
portanto, vós vos consagrareis e sereis 
santos, porque eu sou santo;” (Lv 

11.44)

A santidade é definitivamente o 
resultado da graça de Deus sobre 
seus filhos. Quero lhe pedir que 
pare por um instante e reflita. Quais 
estímulos você tem para um viver 
em santidade? São as bênçãos do 
Senhor, a expectativa de vida no 
presente, ou as oportunidades de 
sucesso nos empreendimentos? 
A despeito da resposta, saiba que 
a vida de santidade é um projeto 
do coração de Deus para o salvo, 
e aponta para uma qualidade de 
vida superior. Nessa existência, os 
processos naturais da vida cristã 
fluem quando somos ardentemente 
responsáveis no entendimento de 
sermos discípulos de Jesus de Nazaré. 

Então, compreenda que a 
finalidade de ser santo é muito 
mais abrangente, e tem a ver com 
intimidade com Deus. Tal intimidade 
é tão cativante que promove em 
nós a necessidade de viver “em 
santidade e justiça perante Ele em 
todos os nossos dias" (Lc 1.75). 

Desse modo, se pensarmos na 
santidade íntima como uma escolha 
primordial dentre muitas, nos 
tornaremos ajuizados e maduros. 

Perceba, a santidade na vida cristã 
é uma decisão de Deus para os 
seus filhos, sem a qual ninguém 
terá intimidade com o Senhor. Ser 
santo, então, é um mandamento 
de Deus para os seus discípulos. Se 
você desejar parecer-se com o Seu 
Criador, torna-se necessário viver em 
sintonia com os propósitos divinos. 
Ele mesmo disse a seus filhos que 
sejam santos como Ele é santo. A 
santidade, também, internaliza a 
vontade de Deus em nós - "Pois 
esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação, que vos abstenhais 
da prostituição..." (1Ts 4.3). Esta 
santidade, assim, torna-se prática e 
desejante à medida que o vínculo 
cresce entre o filho e o Pai. Dessa 
forma, como cristãos criados por 
Deus com esta destinação e frutos 
da redenção pelo sangue de Jesus, 
precisamos obedecer a esta vontade 
do Senhor. Portanto, a santidade 
torna-se uma realidade de vida do 
cristão quando este afasta-se das 
escolhas mundanas e toma decisões 
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firmadas nas palavras do Criador. 
Ademais, a santidade, além de 

revelar a nossa intimidade com 
Deus, capacita nosso discernimento 
entre ser filho de Deus ou filho das 
trevas. O apóstolo João expressou as 
intenções do coração de Deus para 
os seus filhos com estas palavras: 
"Nisto é glorificado meu Pai, em 
que deis muito fruto; e assim vos 
tornareis meus discípulos" (Jo 15. 8). 
Neste sentido, ser santo é buscar 
e pensar as coisas lá do alto, pois 
isto sustenta valores eternos que 
jamais devem ser desprezados. 
Esta é a vontade soberana de 
Deus, a nossa santidade de vida. 

Finalmente, a santidade de 
vida cristã é resultado dessa 
compreensão, de que o investimento 
na relação com Deus é prioridade. 

Assim, os demais anseios e vontades 
precisam ser ancorados nos 
ensinamentos de Jesus. É singular 
pensar nas Escrituras Sagradas como 
padrão do bem viver. Vida de oração, 
leitura diária da Palavra do Senhor e 
dedicação zelosa ao santo ministério 
compõem estas prioridades - "Porque 
escrito está: Sede santos, porque 
eu sou Santo" (1 Pd 1.16). Além do 
mais, deixe Deus, como o bom Pai, 
sentir alegria de você. Alegrar o 
coração de Deus quando buscamos 
a santidade é um sinal claro de 
transformação. E não se esqueça: ser 
santo nos habilita graciosamente 
para a vida cristã vitoriosa. 

Pr. Expedito Batista Filho
ICE Dunas – Fortaleza (CE)

Motivos de Oração

1. Renda louvores e graças ao bom Deus por sua terna misericórdia; 
2. Adore ao Senhor por sua maravilhosa Salvação;
3. Suplique a Deus pelos nossos irmãos com COVID;
4. Clame ao Senhor para que ponha limites na expansão da ômicron;
5. Ore ao Senhor para que haja edificação em nossos cultos;
6. Seja fiel ao Senhor em todos os seus caminhos; 
7. Interceda junto a Deus em favor irmãos desempregados;
8. Peça direção de Deus para as eleições que estão à frente; 
9. Peça a Deus que abençoe a nossa EBD e por ela edifique a igreja;
10. Ore ao Senhor por maior compromisso com sua obra;
11. Clame o cuidado de Deus para nosso Centro de Estudos Musicais;
12. Ore em favor da liderança de nossa querida igreja; 
13. Agradeça a Deus pela graça bendita de Jesus Cristo;
14. Clame ao Senhor para que nos ajude a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas; 
15. Agradeça a Deus pela cidade de São Paulo e seus 468 anos.

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!

NOVENTA ANOS – Com imensa alegria 
e gratidão queremos convidar a queri-

da igreja para um culto de ações de graças 
pelos noventa anos da D Nilza Costa. É 
tempo de gratidão a Deus. O culto acon-
tecerá às 19h do dia 05 de fevereiro na ICE 
do Bosque, e o Pr Dionatan será o preletor.

LEITURA BÍBLICA – Queremos marcar 
para o mês de fevereiro o culto em que 

entregaremos os certificados de conclusão 
e as Bíblias para serem presenteadas a outra 
pessoa. Quem concluiu a leitura no ano de 
2021, por favor nos informe na secretaria. 

GRATIDÃO - Gratidão é algo raro de 
se encontrar hoje.  Filhos não agrade-

cem aos pais todo o cuidado que tiveram 
ao longo da vida; patrões acham que não 
precisam agradecer aos funcionários por-
que lhes pagam; amigos não agradecem 
os favores que recebem, pois acham que 
mereciam algo maior; crentes não agra-
decem a Deus as bênçãos que recebem, e 
alguns ainda reclamam quando não che-
gam na hora que queriam. Assim cresce e 
se fortalece uma geração de gente ingra-
ta. Mas a palavra de Deus nos orienta a 
sermos agradecidos (1Ts 5.18). Deus ama 
este sentimento de gratidão – Lc 17.11-19

MISSIONÁRIA LIS LOPES – Após sete 
meses caminhando conosco, nossa 

irmã, Mis. Lis Lopes, retorna às suas ativi-
dades no Navio Logos. A viagem está mar-
cada para o dia 31 de janeiro em direção 
a África, onde tomará o navio e seguirá 
sua missão. Oremos por este trabalho.

LIVRO – Em 2017, o Pr. Roberto Ma-
tias lançou um livro para falar de Jesus 

e evangelizar: “Caminhando na Maravi-
lhosa Luz”. Pensando em promover mis-
sões, ele está fazendo uma promoção: o 
livro custa R$ 20,00 (vinte reais), mas para 
compras em nome de igreja, ele está 
vendendo por R$ 5,00 (cinco reais). Os in-

teressados devem procurar a secretaria. 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Saiba 
que o melhor programa para a sua fa-

mília nos domingos é na Rua Coronel José 
Monteiro, 167 – Ali se reúnem os mais bem 
preparados professores de Bíblia. Estamos 
estudando um livro sobre a santidade nos 
relacionamentos familiares. Os professores 
que vão atender as necessidades espiritu-
ais da sua família, expondo textos bíblicos. 
Agende este momento para crescimento 
e edificação da sua casa. Seja um aluno 
da EBD da ICE SJCampos. Você verá a dife-
rença em si e nos filhos, e ficará satisfeito. 

SANTA CEIA – Meus irmãos queri-
dos, está chegando o culto em que 

teremos a ministração da Santa Ceia. 
Será neste próximo domingo (06 de fe-
vereiro), em duas ocasiões: às 9h e às 
18h15. Todos os irmãos estão convida-
dos. A recomendação de Deus para nós 
é: “Examine-se, pois, o homem, a si mesmo, 
e, assim, coma do pão e beba do cálice;” 
(1Co 11.28). Os que desejarem receber a 
visita de um oficial levando a Santa Ceia, 
precisam nos informar o dia e local para 
que possamos lhe prestar assistência.

PARABÉNS SÃO PAULO! – Para-
béns para a querida cidade de São 

Paulo, pelos seus 468 anos. Nesta ter-
ça feira (25 de janeiro), nossa cidade 
completou mais um “janeiro”. Esta é a 
maior e mais receptiva cidade da Amé-
rica Latina, é abençoada e acolhedora. 
Compensa conhecer seus cantos e seus 
encantos, seu povo e o povo que aqui 
chega. Deus abençoe esta linda cidade.

SAÚDE – Atravessamos um vale 
difícil na área da saúde. O vírus se 

avizinha de todos nós, vamos juntar 
nossas vozes em oração em favor dos 
irmãos que foram contaminados, e su-
plicar que Deus amenize os sintomas.



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.

– “Não peço que os tire do mundo, e sim que 
os guarde do mal. Eles não são do mundo, 
como também eu não sou. Santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade.” (Jo 17.15-
17). Segunda feira – Jo 20.19-23 (Sem Tomé); 
Terça feira – Jo 20.24-25 (para Tomé); Quarta 
feira - Jo 20.26-31 (com Tomé); Quinta feira 
– Jo 21.1-14 (a sete discípulos); Sexta feira 
– Jo 21.15-25 (com Pedro); Sábado – Mt 
1.1-17 (genealogia); Domingo – Mt 1.18-
25 (Jesus nasce);  “Pai justo, o mundo não te 
conheceu; eu, porém, te conheci, e também 
estes compreenderam que tu me enviaste.”  (Jo 
17.25).

PEDRO DOUSSEAU GUEDES DE MELO
ADRIANO LUIZ DE CARVALHO NETO
DEBORAH FOGAÇA SOUZA MINICZ
MARIA LUCIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA
EDUARDO BERNARDINO LIRA 
ANDERSON COSTA MARQUES 
ESDRIA LUIZA CUSTÓDIO 
SIMONE GUIMARAES CUSTODIO 
SONIA MARIA PEREIRA SILVA 
MARCOS ALEXANDRE RAUER DEMANT 
NILZA SPREZANI COSTA  
SABRINA PINOTTI FERREIRA LEITE
TIAGO TEIXEIRA RAMOS

SILVANA APARECIDA e ARGEMIRO MARCOS DE 
SOUZA
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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
Pb. Josué Amaral Lara 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 A

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


