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CONTANDO OS DIAS
“Ensina-nos a contar os nossos dias, para
que alcancemos coração sábio” (Sl 90.12)
Dezembro chegou! Não dá para
escapar, o ano está acabando! Frases
como “passou voando” são comuns
no vocabulário de muitas pessoas,
e a impressão de que os dias estão
passando cada vez mais rápido
parece se confirmar cada vez mais.
Talvez este último mês seja um convite
para uma pequena pausa, uma reflexão
sobre como aproveitamos os dias,
semanas e meses que o Senhor nos deu
em 2018. O crente não vive a vida segundo
a filosofia do “deixa a vida me levar”, pelo
contrário, ele tem propósito, missão
e instruções claras para saber avaliar
sua maneira de viver, pois até mesmo
o tempo é dado por Deus. Concluímos
que somos apenas mordomos que
deverão prestar contas disso um dia.
O salmo 90 apresenta uma oração sobre
o tempo. Moisés diz ao Senhor: “ensinanos a contar nossos dias” (v.12). Alguns
versículos antes, há o reconhecimento
da brevidade da vida: “Os dias da nossa
vida sobem a setenta anos, ou havendo
vigor, a oitenta; neste caso, o melhor
deles é canseira e enfado, porque tudo
passa rapidamente, e nós voamos” (v.10).

Moisés chega à conclusão de que, por
mais que a vida seja curta, nós, humanos,
temos grande dificuldade de administrar
o pouco tempo que temos. Comentando
este texto, João Calvino faz uma
comparação muito interessante. Ele diz:
As crianças aprendem a contar
tão logo começam a balbuciar; e não
precisam de professor de matemática
para capacitá-las a contar com os
dedos até cem. Tão mais desagradável
e mais vergonhosa é nossa estupidez
em nunca discernir o curto espaço de
nossa vida. Ainda o mais habilidoso
em matemática, e aquele que pode
empreender com precisão uma
investigação e acuradamente chegar
a milhões e milhões, não obstante é
incapaz de contar oitenta anos de sua
própria vida (CALVINO, Salmos - Volume
III. São Paulo: Parakletos, 2002, p. 439).
Contar os nossos dias pode ser
uma tarefa muito mais difícil do que
imaginamos. Exige uma sabedoria que
não temos naturalmente, principalmente
no mundo de “fast food”, internet de
altíssima velocidade e correria social
(trabalho, faculdade, lazer, viagens).
Temos grande dificuldade de parar para
contar. Por exemplo, quanto tempo

excessivo gastamos navegando na
internet? O conhecido pastor John Piper
nos alerta dizendo: “uma das maiores
utilidades do twitter e facebook será
provar no último dia que a falta de
oração não era por falta de tempo”.
Esse exemplo e outras coisas mais
mostram que temos enorme problema
com a administração correta do tempo
que Deus nos dá. É reconhecendo isso
que Moisés se inclina em dependência
e ora para o Senhor ensiná-lo a viver de
modo sábio, isto é, sabendo aproveitar
o tempo, mesmo na brevidade desta
vida. Quando o autor bíblico fala em
aproveitar a vida, ele não está propondo
simplesmente
viagens,
curtição,
festas, riqueza e conforto. Para Moisés,
aproveitar a vida é ter relacionamento

com Deus. No mesmo Salmo 90, ele diz:
“volta-te, Senhor!” (v.14); “Sacia-nos de
manhã coma tua benignidade” (v.15);
“Seja gracioso para conosco” (v.17).
Aproveitemos esse tempo de final de
ano para contar os nossos dias. Façamos
perguntas ao nosso coração: Vivi para a
glória de Deus neste ano? Quais foram
os pecados recorrentes? Fui negligente
na oração e na leitura bíblica? Servi
ao Senhor com os irmãos na igreja?
Fui um marido/esposa/pai/mãe/filho
segundo a Bíblia? Que o Senhor Jesus
nos ensine a contar os nossos dias
para que alcancemos coração sábio.
Pr. Vinícius Ferreira

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)
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agradeça a Deus por sua misericórdia por meio de Jesus;
Peça sabedoria ao Senhor ao passar por provações;
Ore em favor dos nossos irmãos desempregados;
Ore pela união e comunhão da igreja;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para seara;
Peça ao Senhor oportunidades de evangelismo;
Ore pela liderança da MEAR-VP;
Interceda em favor da vida do pastor e missionário Iury Dias (JUVEP);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Samuel Mendes;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Pedro Galvão e Zélia;
Agradeça a Deus e interceda em favor do coral de adultos;
Apresente ao Senhor a vida e ministério do Pr. Welingtom, de Atibaia-SP;

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta
Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Maria Luiza X. Costa, Leontina Monteiro, Maria
Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza e Pb. Samuel Mendes.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Maria de Lourdes, Dc. Billy, José Carlos
Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

NATAL – Queremos retificar uma
informação que saiu boletim passado.
No nosso Natal deste ano teremos cultos no
domingo (24/Dez) às 9h e 19h15, e segunda
feira (25/Dez) às 19h30. E está confirmado a
EBD para os dias 24 e 31/Dez.
MESA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA
REGIONAL – Aconteceu neste final de
semana (24 e 25/Nov), nas dependências da
Editora, o Concílio Regional e nele foi eleita a
diretoria da MEAR para o biênio 2018/2019,
ficando assim composta:
Presidente:
Pr. Edilson Nunes; Vice Presidente: Pr.
Valdemberg Viana; 1º Secretário: Pr. Joézer
Custódio; 2º Secretário: Pr. José Roberto; 1º
Tesoureiro: Pb. Lourival Garcia; 2º Tesoureiro:
Dc. Otoniel Moura. Apresente estes irmãos
ao Senhor em oração e rogue as bênçãos de
Deus sobre eles. A atual diretoria, na pessoa
do seu presidente Pr. Antônio Vieira de Melo,
agradece a toda a MEAR-VP pelo o apoio
durante os dois anos de sua gestão e louva
a Deus pela capacidade em cumprir a sua
missão. Ele pede para que Deus abençoe
e capacite a nova diretoria na condução de
nossa região no próximo biênio. Ele também
agradece a todos os irmãos pela boa
presença em nosso concílio.
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS Após um ano de muitas vitórias, o CEM
está convidando todos os irmãos para o
seu Culto de Ações de Graças que marca o
encerramento que será às 20h desta terça
feira (05/Dez). Vamos nos juntar em gratidão
pelas vitórias deste ano. Aproveitamos para
informar que está aberta a matrícula da
Escola de Música para 2018. Os cursos serão:
teclado e violão - infantil (7 anos) e adulto,
violino, flauta transversal, canto e saxofone
para adultos. Para mais informações, procure
a Isolina ou Pb. José Carlos (991776313)
ESTACIONAMENTO – Uma vez que
o comércio do centro funciona nos
finais de semana no mês de dezembro,
solicitamos aos irmãos que ao deixar o carro
no estacionamento tragam o ticket para ser
carimbado na Igreja.

ESCALA – No mês de Dezembro que
agora se inicia teremos os seguintes
presbíteros dirigindo os cultos de domingo
à noite: Dia 03 - Domingos Sávio Barbosa;
Dia 10 - José Carlos Rodrigues Costa; Dia 17
- José Albery Perote Filho; Dia 24 - Marcos
Alexandre Rauer Demant; Dia 31 - Samuel
Alves Pereira. Por favor deem-nos cobertura
de oração.
ACHADOS E PERDIDOS - Os irmãos
que perdem objetos pessoais nas
dependências da igreja devem procurar os
achados e perdidos na secretaria da igreja.
Bíblias e outros objetos estão aguardando
seus respectivos donos.
SITE DOS JOVENS - Os jovens da nossa
igreja lançaram um site para divulgar a
Palavra de Deus e informações do grupo:
neos-ice.com. Lá os irmãos encontram todas
as programações, bem como sermões, dicas
de filmes e livros e muito mais. Conheça este
trabalho.
AGENDAS 2018 – Chegaram as agendas
2018. Os irmãos que tiverem interesse,
por favor, procurem a secretaria da EBD.
Está custando R$20,00 cada e ainda temos
alguns devocionários por R$6,00.
PARTIDAS E CHEGADAS - Nossa vida
é marcada por partidas e chegadas, e
temos a alegria de informar que retornam
para o nosso meio o Larry Holland e Anésia
Araújo, e estão de viagem nossos queridos
Pb. Manoel Coutinho e Ana Lúcia para uma
temporada com os filhos. No próximo dia
16/Dez. retorna o Thiago Max de dois meses
de trabalhos fora. Deus abençoe nossos
irmãos nessas viagens.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª Nilza e
Vanda Beloni convidam as mulheres para
a reunião de oração. Uma tarde gostosa de
comunhão e intercessão. Esta quarta, dia
06/Dez. será na casa da Dnª Ann Barnett, às
14h30. Endereço: Rua Santa Elza - 201 - ap
71, Vila Adyana. Telefones: (12) 3923-8910 /
99183-9977.

Reflexão Diária
A vida e o ministério de Jesus marcaram
todas as pessoas! Sua influência penetrou
todas as famílias! Seus ensinos mudaram
reinos! Seus milagres ajudaram tanta gente! Vamos ver algumas destas pessoas;
Segunda feira – Atos 5.1-40 (na vida dos
Apóstolos); Terça feira – Atos 11.1-30 (Em
Cesaréia e Antioquia); Quarta feira – Atos
12.1-25 (na prisão da Judéia); Quinta feira

Aniversariantes
02
03
05
05
06
06
08
10
10

-

Ana Flávia Campos Ribeiro Guimaraes
Erasto Claudio Baracho
José Benedito Dalprat
Sueli Amaral dos Santos
Juliana Oliveira Marcondes dos Reis
Odila Braga de Oliveira
Roseana Dousseau Guedes de Melo
Vanda Karatanasov Beloni
Pr. Valdemberg Rodrigues Viana

05
06
07
07
08
09

-

Pr. Vincius e Debora Coutinho
Arthur e Ana Prieto
David e Elizabeth Barnett
José Carlos e Sonia Silva
Alvaro e Katia Arten
Samuel e Joana Fernandes

Casamento

– Atos 14.1-28 (Em Icônio e Listra); Sexta
feira – Atos 17.1-34 (em Tessalônica, Beréia
e Atenas); Sábado – Atos 19.1-41 (na terceira viagem missionária); Domingo – Atos
20.1-38 (Na Grécia e Ásia). “E o Verbo se fez
carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade, e vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai” (Jo 1.14).

Plantão
HOJE
GRUPO 2
Dc. Daniel Shoji
Dc. Alexandre Moraes (Zezinho)
Pb. Domingos Sávio Barbosa
Pb. José Albery Perote Filho
Alair Jager Barbosa
Reinaldo Mantovani Junior
Cleuides Alves da S. de Moraes

PRÓXIMO SÁBADO

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

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

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.

