
“Chegai-vos a Deus, e Ele se 
chegará a vós outros” (Tg 4.8a)

A grande notícia que temos que 
passar para todos os membros 
e visitantes dos nossos cultos e 
EBD, aqui na ICE SJCampos, é que 
o passo mais difícil em relação 
à salvação e santificação já foi 
dado de forma perfeita, eficaz 
e eterna. Foi como o anjo disse: 
“eis que vos trago boa-nova de 
grande alegria, que o será para 
o povo: é que hoje vos nasceu, na 
cidade de Davi, o Salvador, que 
é Cristo, o Senhor.” (Lc 2.10-11). 
Observem o que disse o anjo:  

1º) Quem disse o que foi 
dito foi “um anjo do Senhor” 
(Lc 2.9) – Mensagem direta 
de Deus para todo o povo; 

2º) O que foi dito: “boa-nova de 
grande alegria” – Uma notícia de 
grande alegria; pense em algo 
bom de ser ouvido, que irá alegrar 
a todos, sem distinção de raça, 
credo, língua, cor, nação... “Ele é 
a alegria de toda a terra” (Sl 48.2); 

3º) Para quem é esta boa 

nova: “para todo o povo”, isso 
inclui os adolescentes, idosos, 
desempregados, fieis, descrentes, 
americanos, índios, sulistas...; 

4º) A boa notícia é que “o Salvador, 
que é Cristo, o Senhor” veio morar 
conosco, veio para morar em nós. 
– Ele veio morar aqui. Consegue 
entender o que isso significa?  

O Deus Todo Poderoso, o Grande 
“Eu Sou”, o Criador de todas as 
coisas, que atende pelo nome 
de Jeová, veio morar conosco. O 
primeiro passo foi dado por Deus! 
Ele veio morar aqui, e isso faz 
toda a diferença, pois qualquer 
possibilidade de salvação só 
existe porque Deus veio; toda 
chance de santificação está em 
que Jesus vive em nós. Lembre-
se do que disse João: “No princípio 
era o Verbo, e o Verbo estava com 
Deus, e o Verbo era Deus. [...] E o 
Verbo se fez carne e habitou entre 
nós, cheio de graça e de verdade, 
e vimos a sua glória...” (Jo 1.1, 14).  

Ele veio, viveu entre nós, viveu 
como nós, morreu por nós e 
ressuscitou; prometeu enviar 
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o Consolador para continuar 
conosco, e hoje vive em nós: 
“Não vos deixarei órfãos, voltarei 
para vós outros.” (Jo 14.18). Ele 
nos prometeu que irá voltar 
para nos levar para morar com 
Ele (Jo 17.24; 1Ts 4.17). Ele veio 
e abriu as portas para salvação 
e para a santificação. Agora é 
nossa vez de reagir. O que você 
irá fazer em face disso?  Estamos 
num ano de investimento em 
santificação. Você percebe que 
tem melhorado nesta área, e está 
hoje mais santo do que antes? 

Qual a sua resposta para este 
ato de amor de Deus? Como você 
reage ao chamado de Jesus para 
uma vida de santidade? Aproveite 
este ano de santificação e renda-

se totalmente a Jesus, e diga para 
Ele que você deseja “ser santo, 
porque Ele, o Senhor, é santo.” (1Pe 
1.16). As mensagens, as aulas de 
EBD, os cânticos, os editais, tudo 
está sendo levado para estimular 
os membros a serem mais 
santos. Por isso aproveite este 
tempo para “achegar-se a Ele”, 
e certamente, “Ele se chegará a 
você”.  Ele já veio até você! Decida 
reagir e vir a Ele. Venha a Ele 
enquanto pode achá-lo, venha 
a Ele enquanto Ele está perto 
(Is 55.6). “Tempo de ser santo, tu 
deves tomar” (SH 354) - Este é o 
tempo de ser santo. Aproveite!

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. A Deus toda glória pela Salvação em Cristo Jesus; 
2. Agradeça ao Senhor Jesus por Sua terna misericórdia e graça;
3. Honre a Deus com seu dízimo e oferta - seja-Lhe agradecido; 
4. Interceda junto ao coração de Deus pelos casais da igreja;
5. Ore em favor do retorno da centésima;
6. Busque ao Senhor por santidade para toda liderança da igreja;
7. Adore a Deus por seu grande amor para conosco;
8. Rogue ao Senhor que abençoe nossos idosos;
9. Peça a Deus em favor dos visitantes nos cultos de domingo;
10. Renda graças e louvores a Deus pelos nossos corais; 
11. Ore a Deus por salvação nos cultos da ICE SJC; 
12. Ore ao Senhor em favor da Sua ação libertadora aos viciados; 
13. Interceda a Deus pela saúde dos nossos irmãos enfermos.
14. Rogue a Deus em favor do nosso Governo e sua liderança; 
15. Peça as bênçãos de Deus para o Retiro dos adolescentes;

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!

VIGÍLIA GERAL – Será nesta sexta feira 
(05 de agosto), às 20h, que teremos a vi-

gília. Informamos que é para toda a igreja e 
acontecerá no Salão Social da ICE SJCampos, 
tendo a liderança do Ministério de Oração e 
do Ministério Mulheres em Ação. 

CONFERÊNCIA SINGULAR – Confirma-
mos a 6ª Conferência Singular que vai 

acontecer nos dias dois a quatro de setem-
bro. Tudo se dará no Hotel Recanto Bela Vista 
em Águas de Lindóia (SP). Os preletores serão 
o Pr. Alexandre Sacha e Sra. Renata Gandolfo. 
Para maiores esclarecimentos entre no site 
https://conferenciasingular.com.br  ou pro-
cure a Admeia Coutinho (12) 9 9613.6348. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA – A Mesa Administrativa e o Conselho 

de Presbíteros agradecem a presença dos ir-
mãos na assembleia geral extraordinária que 
ocorreu no dia 24 de julho, bem como agra-
dece o empenho do Pb. Manoel Coutinho, 
que no uso dos dons que recebeu de Deus, 
serve a igreja com tanto empenho. Deus 
abençoe a todos. 

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS – A famí-
lia Viana deseja convidar todos os irmãos 

para um Culto de Ações de Graças que acon-
tecerá no dia sete de agosto às 18h15. Os 
irmãos que “dobraram os joelhos” em favor 
da saúde da Beth, agora “levantarão os bra-
ços” em gratidão a Deus, que é cuidadoso e 
amoroso. 

VIAGEM- Nosso Vice-presidente, Pb. Car-
los Guedes, está em viagem de férias com 

sua família. Por favor, ore por proteção de 
Deus para eles neste tempo de descanso. 

EBD ESPECIAL – Continuamos no mês de 
agosto as aulas especiais sobre santidade 

na família, agora com os seguintes professo-
res: Dia 07 – Dc Alexandre:  Papéis do Lar – 
obediência;  Dia 14 – Pb Jonas: Papéis do Lar – 
Honra;  Dia 21- Dc Daniel Shoji: Papéis do Lar 

– Pais; Dia 28 – Pb Josué Lara: Homens no lar;  
Dia 03 de Setembro: Seminário para profes-
sores;  Dia 04 de Setembro – Pr Valdemberg: 
Aula especial;  Dia 11 de setembro: Dc Fábio 
Reis: A Família em Provérbios – Disciplina.

255 ANOS DA CIDADE – Nesta quarta 
feira tivemos a alegria de receber, no tem-

plo da ICE SJCampos, muitas denominações 
da mesma igreja de Jesus. Comunhão agra-
dável, louvores alegres, mensagem aben-
çoada, num culto edificante. Nossa gratidão 
aos irmãos que trabalharam bem antes pro-
porcionando um ambiente acolhedor. Re-
conhecemos a dedicação dos ministérios de 
Sociabilidade e de Música que trabalharam 
fielmente para servir bem ao Senhor. Deus os 
recompense. 

RETIRO DE INVERNO – No final de sema-
na está acontecendo o já tradicional Retiro 

de Inverno de nossos adolescentes no ZION 
– A igreja está convidada a passar por lá para 
prestigiar e participar de algum evento. Será 
de grande alegria a presença dos irmãos! Por 
favor, apenas avise com um pouco de antece-
dência se for para almoçar ou jantar. 

OFERTA MISSIONÁRIA – Fomos desafia-
dos a nos envolvermos com a campanha 

para auxiliar um missionário na compra de 
um caminhão para trabalho na Índia. Oramos 
e entendemos ser de Deus. A Mesa Adminis-
trativa aprovou a campanha e agora é nossa 
vez de nos participar. Domingo (31 de julho) 
encerraremos a campanha. Faça sua oferta e 
nos informe a destinação, ou procure direta-
mente o Pb. Roberto Vieira.

CETEVAP – Você sabia que temos em 
nossa cidade um seminário para os que 

desejam se aprofundar no estudo da Palavra 
de Deus? É o Centro de Estudos Teológico 
do Vale do Paraíba – CETEVAP. Os interes-
sados devem procurar o Pr. Dionatan (12) 9 
8135.5124.



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.

“Ora, aquele que dá semente ao que semeia 
e pão para alimento também suprirá e 
aumentará a vossa sementeira e multiplicará 
os frutos da vossa justiça.” (2Co 9.10). Segunda 
feira – 2Co 12.1-6 (as visões); Terça feira – 
2Co 12.7-10 (o espinho); Quarta feira - 2Co 
12.11-18 (o apostolado); Quinta feira – 2Co 
12.19-21 (um apelo); Sexta feira - 2Co 13.1-
10 (o autoexame); Sábado – 2Co 13.11-12 
(saudações de Paulo); Domingo – 2Co 13.13 
(a bênção); “Porque o serviço desta assistência 
não só supre a necessidade dos santos, mas 
também redunda em muitas graças a Deus.” 
(2Co 9.12).  

LARISSA DE OLIVEIRA GRANGEIRO 
ANABEL ROCHA COSTA  
ANALIA LOPES ALBRES  
ANTONIO LEITE FILHO 
ARIEL ESTOLE NUNES DE ANDRADE
ELISABETH CARNEIRO DE PINHO VIANA
FERNANDA CRISTINA BARUEL LARA 
ANA PAULA CAMPOS DIAS ALMEIDA 
ARTHUR SÓRIA PRIETO 

FERNANDA e RAFAEL ALVES VIEIRA
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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: 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 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


