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A JUSTIÇA DE DEUS PARA OS DA JUSTIÇA
“A tua justiça é justiça eterna, e a tua
lei é a própria verdade.” Sl 119.142
Em tudo o que temos passado
nos dias de hoje precisamos muito
refletir quando o assunto é justiça.
Vamos começar pela origem e
significados da palavra. Justiça
vem do latim “Justitia”, que significa
direito, equidade, administração
da lei; de “Justus”, que significa
correto, justo. Na Bíblia a justiça
é o próprio Deus: “... será este o
Seu nome, com que será chamado:
Senhor, Justiça Nossa”. (Jr 23.6b).
Qual o nosso papel quando a
corrupção atinge a justiça e parece
que a equidade e o correto não
têm mais valor algum em nossa
sociedade?
Devemos
desistir
ou crer que o “Sol da Justiça irá
brilhar”? (Malaquias 4.2a). Como
instaurar a justiça numa “terra
injusta”, ou num contexto em que
os valores estão invertidos a ponto
de não se “discernir a mão direita
da esquerda”, como acontecia
em Nínive (Jn 4.11)? Cremos que

esteja nos planos de Deus levantar
a voz e clamar contra o pecado
que se instala e dita o ritmo e
direção das ações na comunidade.
A Palavra de Deus é clara quando
afirma que: “Toda alma esteja
sujeita às autoridades superiores;
porque não há autoridade que não
venha de Deus; e as que existem
foram ordenadas por Deus. Por isso
quem resiste à autoridade resiste
à ordenação de Deus; e os que
resistem trarão sobre si mesmos a
condenação.” (RC) Romanos 13.1,2
Saiba que Deus tem como regra a
Justiça e, seu padrão, a equidade.
A vontade de Deus é o que é justo.
Os homens podem até não serem
justos, ou se alegrarem com a
injustiça, mas a vontade de Deus
prevalece e a obra dele é perfeita.
“Ele é a Rocha cuja obra é perfeita,
porque todos os seus caminhos juízo
são; Deus é a verdade, e não há nele
injustiça; justo e reto é”. (RC) Dt 32.4
Mesmo

em

tempos

difíceis

precisamos voltar nossos olhos
para Deus e obedecê-lo. Só assim
obteremos a verdadeira vitória
que é o exercício pleno da vontade
de Deus. Precisamos levar a
esperança, que é Cristo, aos outros
que ainda não compreendem o
que é a verdadeira justiça. Nossa
verdadeira missão é proclamar
o Senhor da Justiça aos povos, e
assim, como cidadãos dos céus,
restabelecer a JUSTIÇA. Se cada um
de nós levarmos um pouco de Jesus
para as pessoas, nossa sociedade
será impactada e verá com clareza
que não importa o agradar ao
próximo, mas sim a Deus, e
desistirão de seus caminhos maus.

A Palavra de Deus nos estimula
à reinserção da justiça em nosso
país: “E se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e buscar a minha face e se converter
dos seus maus caminhos, então, eu
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus
pecados, e sararei a sua terra.” (RC)
2Cr 7.14. Então vamos buscá-lo,
orando, pregando, enfim, usando
os nossos dons para a proclamação
do nosso Salvador, o Justo Juiz.
Katia Arten

Motivos de Oração
“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)
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Agradeça a Deus pelas suas bênçãos sobre tua vida;
Agradeça a Deus por suas bênçãos sobre tua família;
Ore ao Senhor Jesus pela vida dos convidados nos cultos;
Ore para que a Palavra de Deus faça diferença em cada irmão;
Peça a Jesus sua maravilhosa provisão sobre o ‘Férias prá Jesus’;
Peça a Jesus sua necessária proteção às nossas crianças;
Confie e confirme em oração a Banda Abdom;
Interceda em favor dos refugiados da Venezuela e Bolívia no Brasil;
Ore por conversões e se disponha a evangelizar;
Adore ao Senhor por sua infinita graça junto aos adolescentes;
Confirme sob os cuidados de Deus o Acampamento de Inverno;
Ore pela vida e família de Pb. Vantoil Lima e Cleide;
Ore pela vida e família de Dc. Daniel Shoji e Marfisa;
A nossa congregação em Pinda precisa de oração, ore;
Peça os cuidados do Pai para o Mis. Onésimo (N. Tribos);
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro,
Dª. Nilza, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Dilma Freitas.

Notícias

fique bem informado!

DESAFIO FINANCEIRO – Entendemos
que fidelidade nos dízimos é uma
questão que envolve fé em Deus, amor
à obra, visão de reino, e desprendimento
financeiro. Naturalmente o nosso coração
não se abre para um envolvimento nesta
área, é preciso uma ação do Espírito de Deus;
e a vontade deste Deus é que cada um de
nós participemos desta obra que é a Igreja
de Jesus. Deixe o Espírito Santo conduzilo, e quando isso acontecer, você será fiel e
obediente à Palavra de Deus, que diz: “Trazei
todos os dízimos à casa do Tesouro, para que
haja mantimento na minha casa” (Ml 3.10).
Visando facilitar as contribuições, informamos
que os dízimos e as ofertas também podem
ser depositados na conta da Igreja no Banco
do Brasil, Ag. 3443-6, C/C 19.600-2 - CNPJ
45.693.165/0001-24.

dezembro e julho de cada ano. Neste ano de
2018, as aulas especiais serão por dois meses:
Julho e Agosto quando os temas abordados
são do interesse de toda a Igreja e estão
assim distribuídos: Dia 08/Jul - Especial sobre
Causas da Depressão - Dra. Heloísa Adriana;
Dia 15/Jul - Especial sobre Tratamento da
Depressão - Dr. e Pr. Gilson Pinho; Dia 22/Jul
- O Crente e a Igreja na Política Brasileira - Pb.
Paulo Fernando; Dia 29/Jul - Conhecendo
e Alcançando o Mulçumano - Prof. Haytan
Abdulhamid; Dia 05/Ago - Evangelismo
com Eficácia - Pr. Ricco (Pv Atibaia); Dia 12/
Ago - Programa especial para os Pais; Dia
19/Ago - Oficiais em Pauta - Conhecendo e
Preparando a Igreja – Pr. Carlos Eduardo; Dia
26/Ago - Oficiais em Pauta II - Atribuições
e Limites – Pr. Acácio Alencar. Vale muito a
pena participar!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – A Mesa
Administrativa da ICE SJCampos convoca
todos os membros para a Assembleia Geral
Extraordinária que acontecerá às 9h do dia 19
de agosto em nosso templo. Nesta ocasião
será apresentado o relatório financeiro da
tesouraria da igreja referente ao exercício
de 2017, bem como o parecer do Conselho
Fiscal sobre esse relatório.

ACAMPAMENTO DE INVERNO – Todas
as coisas estão sendo preparadas para
o acampamento de inverno dos TEENS.
Tudo se dará debaixo das bênçãos de Deus
e certamente eles estão contando com a
cooperação de toda igreja. O tema é “Guarde
o teu coração”. Acontecerá nos dias 27 a 29/
Jul no Recanto dos Pedrotes. O custo será de
apenas 100 reais.

QUEM É JESUS! – Este foi o tema da
maravilhosa cantata apresentada pelo
GLAD e Sarah Kaley e alguns jovens de
nossa Igreja. Que clareza de mensagem, que
envolvimento fantástico, que apresentação
linda! Em tudo isso damos glórias ao Senhor
Jesus, e agradecemos o esforço e dedicação
dos líderes e dos pais pela realização desta
cantata.

CONGREGAÇÃO EM BRAGANÇA – O Pb.
André e o Dc. Robson solicitam orações
e apoio para a comemoração de mais um
aniversário da Congregação em Bragança
Paulista, que se dará no final de semana de
o5/Ago. O Quarteto Zoé estará presente
para louvar ao Senhor Jesus por esta data
importante.

FÉRIAS PRÁ JESUS – Começou ontem
(07/Jul), o trabalho de evangelismo direto
em Pindamonhangaba através de cinquenta
adolescentes e jovens que dedicaram suas
‘Férias prá Jesus’. Cubra-os com oração e os
receba com alegria e gratidão ao retornarem.
EBD ESPECIAL – Tornaram-se uma grande
bênção as aulas especiais dos meses de

DAS MISSÕES – Acabou de chegar
notícias novas das missões no Amazonas.
Nosso irmão Denis e Rebecca nos enviaram
seu boletim com informações do campo. O
boletim está no mural de missões.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES Dnª Nilza e Vanda comunicam as mulheres
que no mês de julho haverá recesso. As
atividades serão retomadas em Agosto.

Reflexão Diária
“Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei
o teu nome para todo o sempre.” (Sl
145.1) - Segunda feira – Sl 150.1-6 (todo
o louvor ao Senhor); Terça feira – Sl 34.122 (o Senhor é bom); Quarta feira – Sl
25.1-22 (oração ao Senhor); Quinta feira

– Sl 84.1-12 (o templo do Senhor); Sexta
feira –Sl 62.1-12 (confie no Senhor);
Sábado – Sl 11.1-7 (refúgio no Senhor);
Domingo – Sl 28.1-9 (ações de graça); “O
Senhor é a força do seu povo, o refúgio
salvador do seu ungido.” (Sl 28.8).

Aniversariantes
08
09
09
10
10
12
12
12
13
14
15
15
15
16
16

-

Marcele Gomes
Angela Cristina Aquino
Anne Catherine dos Santos
Doralice Bueno
Elza Santos
Francisco Olopes
Filipe Lopes
Marlene
Wagner Lima
Aline Shoj
Marcos Vasconcelos
Ana Flavia Brisola Sousa
Joao Victor Dominici
Graziela Olopes
Paulo Eber dos Santos

11
12
12
14
14

-

Rodrigo e Diane Amaro
Bruno e Daniella Nunes
Otoniel e Damaris Moura
Fabricio e Ana Carolina de Oliveira
Felipe e Daniela Kawashima

HOJE
GRUPO 3
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Robson Barbosa do Vale
Pb. Paulo Fernando Costa Mendes
Pb. Manoel Coutinho Costa
Amilton César Sória
Isa Fogaça
Jaime Antônio Gonçalves
Jeter Guedes de Melo
Soraia Soares do Vale

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves dos Santos

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.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.

