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ESTÁGIOS DA VIDA DE JESUS
“...Tendo amado os seus que estavam
no mundo, amou-os até ao fim” (Jo 13.1)
É impressionante como Jesus chega até
a idade adulta tendo plena consciência de
quem Ele era, e do que iria fazer. A palavra
“Sabendo” (Jo 13.1), referindo-se a Jesus,
aparece várias vezes, e todas com muita
propriedade. Neste texto, Jesus toma
uma decisão bastante difícil, que revela
uma postura de alguém que tinha uma
‘vida aberta’, e nada a esconder. Chega na
fase adulta profundamente equilibrado,
‘sabendo’ das coisas: Ele compreendia
a si mesmo, e algumas coisas na sua
vida foram de grande importância
para que esta compreensão fosse total.
Amado no ventre materno. Uma
primeira experiência, Jesus ainda no
ventre da mãe se sente amado. Num
encontro de dois seres intrauterinos,
Isabel reconhece o ser Santo no ventre
de Maria (Lc 1.39-43). Muitos complexos
da vida de hoje começaram numa
rejeição quando eram ainda feto. Sabe
aquele sentimento de ‘agora não’? pois pode chegar ao feto. Por outro
lado, palavras, gestos, sentimento
de aceitação precisam ser trazidos à
realidade, pois o ventre recebe tudo,
participa de tudo. Jesus foi amado desde

o ventre. O ventre sente tudo, está vivo,
já ouve, o coração já bate, assimila sons,
sente amor...Há pessoas que já nascem
sob o signo de desgraça, sentindo-se
importuno, trapalhão... Jesus nasceu
‘debaixo de um édito de morte’ (Mt 2.16),
mas era amado pelos seus parentes.
Identificado com o ambiente. Outra
marca que o levou a se identificar consigo
mesmo, assumir suas responsabilidades,
foi que Ele se identificou com seu local,
sua situação. Aquele chão era seu,
aquele povo era seu, vivia com os pés no
chão. Sonhava, tinha planos, idealizava,
mas vivia seu contexto - Foi chamado
de NAZARENO - este título ‘nazareno’
é uma identificação clara com seu
povo. Jesus era marceneiro, trabalhava
com o pai, era conhecido de todos,
apesar de ser Rei, vivia em Nazaré, e se
identifica com o local. Se desejarmos
que os filhos nos compreendam e vivam
nossa realidade, comecemos a contarlhes nossa história, e deixemos que
vivam essa história; não criemos um
mundo paralelo ou elevado para eles.
Perseguido pelo Mundo. Jesus sai
do ventre sabendo que era amado,
passa pela adolescência com um
compromisso (Templo); por volta dos

trinta anos começa seu ministério e vai
para o ‘mundo’, mas está preparado para
ele. Enfrenta inimigos cruéis através
da tentação: Tentação, fome, poder...
Sai de casa com um propósito, para
o qual está preparado. Começam as
oposições, iniciando-se pela família, os
amigos, a sociedade, o mundo... Mas,
Ele foi preparado para isso. Nunca lhe
disseram que era uma maravilha. Será
que nossos filhos foram preparados
para o ‘mundo’, ou ainda tomam
mamadeiras, mesmo sendo grandes?
Jesus chega à fase adulta consciente
acerca de quem era; estava pronto
para assumir responsabilidades. Chega
dizendo: “Eu Sou o Pão da Vida; a
Ressurreição; o Caminho, a Verdade, a
Vida” - Alguns de nós chegamos à fase
adulta querendo ser o que não somos,

mostrando o que não fomos, vivendo o
que não temos; tais sentimentos podem
levar-nos a fracassos, quedas, desajustes.
Venha a Jesus e traga sua família,
aprenda e lhes ensine sobre o reino de
Deus; conheça e mostre-lhes o Caminho,
e jamais esquecerão. Que todos os
estágios da sua vida e de seus filhos
sejam passados na presença de Jesus.
Pr. Valdemberg Viana

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agradeça a Jesus Cristo por enviar o Espírito Santo;
Peça sabedoria ao Senhor para contar os dias (Sl 90.12);
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 pelos que fizeram vestibular e aguardam o resultado;
Ore pelos líderes do Ministério Infantil;
Interceda em favor da vida da Miss. Eliete (OM – Romênia);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Marcos e Aline Demant;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Rubens e Isabel Muramoto;
Agradeça a Deus e interceda em favor da Equipe Vida;
Apresente ao Senhor pela Congregação de Bragança Paulista;

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!

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS –
2017 foi um ano de muitas bênçãos para
o nosso CEM (Centro de Estudos Musicais).
Inúmeras foram as vitórias, e uma delas
aconteceu na última terça feira (05/Dez): o
Culto de Ações de Graças pelas atividades
ano, que foi marcado pela alegria e gratidão.
A celebração foi gravada e está disponível
no site da igreja. Certamente o Senhor Jesus
esteve presente e foi adorado. Os vários
alunos prestaram louvores e adoração ao
‘Rei dos Reis’. Nossa sincera gratidão aos
professores pelo esforço e dedicação. As
inscrições para 2018 estão abertas, os
interessados devem procurar a secretaria da
Igreja.
GRATIDÃO – A liderança dos trabalhos
realizados no ECC, chamado Tarde de
Artes, nas pessoas de D. Gláucia e Beth
Viana, agradecem a todas as irmãs que
direta ou indiretamente contribuíram para
o êxito do Chá Bazar. Certamente as famílias
dos missionários de nossa Igreja serão
abençoadas com o valor arrecadado.
PARTIDAS E CHEGADAS – Final de ano
é tempo de partidas e chegadas, e nestes
dias estão chegando para uma temporada
de férias o Dc. Christian e família. Também
após seis meses de estudos na Europa,
retornam os queridos Renan Muramoto e
Tales Nascimento. Deus abençoe nossos
irmãos nessas chegadas; outros irmãos
queridos nossos viajam de férias. Oremos ao
Senhor por proteção para os que chegam e
para os que partem.
FALECIMENTO – Na sexta feira (01/Dez),
o Senhor Jesus chamou ao descanso
eterno a querida Neusa, esposa do Gilberto.
Estiveram em nosso meio por muitos anos
e recentemente serviam Jesus em Amparo
(SP). Por favor, orem por consolo e direção de
Deus para o Gilberto.
DIA DA BÍBLIA – Exatamente neste
domingo (10/Dez) é comemorado o
Dia da Bíblia; queremos estimular todos os
irmãos ao término da leitura anual da Bíblia.
Não desanime vá até o final. Lembramos que

haverá um prêmio para quem completar
a leitura da Bíblia este ano de 2017 - será
dado uma Bíblia e um diploma de conclusão
da leitura pela SBB, isso sem falar no maior
conhecimento e intimidade com a Palavra
de Deus,
DESAFIO DE FÉ – Nosso compromisso
com o Ministério de Expansão da ICE
SJC para o ano de 2018 é de R$ 190.000,00
(cento e noventa mil reais) e até o domingo
(03/Dez) havíamos alcançado um pouco
mais de R$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil
reais). Queremos estimulá-lo a envolver-se
com esta obra que é santa e eterna. Entregue
o seu compromisso de fé com o Deus de
Missões até o final de dezembro – Faltam
ainda 85 (oitenta e cinco) irmãos devolverem
seus compromissos de fé com missões’.
COMUNHÃO – Joelmir e Damaris
Coutinho estão convidando todos os que
já participaram ou ainda participam de corais
para um culto de louvor e adoração especial
com hinos antigos no dia 31/Dez. Os ensaios
serão no dia 24/Dez e 31/Dez após a EBD.
MATURIDADE - No próximo sábado
(16/12), às 15h, acontece o encontro de
encerramento do ministério da maturidade.
Será uma tarde agradável na casa da Dona
Marlene e seu filho Jaime. Quem puder
levar algum prato de doce/salgado para
a confraternização, sinta-se à vontade.
Qualquer dúvida, procure o Rodrigo.
CULTO DE NATAL DO PENIEL – O culto
de natal do Projeto Peniel será na próxima
quarta-feira (13/12) às 20h. Toda igreja está
convidada para esta celebração de louvor e
adoração a Jesus. Ore também pedindo que
vidas sejam salvas pelo Senhor.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES
- D. Nilza e Vanda Beloni convidam as
irmãs para a ultima reunião de oração do
ano de 2017. Será na casa da D. Odila Braga.
Endereço: Rua Carvalho de Araújo - 253, Vila
Maria. Telefones: (12) 3921-2725 / (12) 997872725. O retorno das reuniões em 2018 será
comunicado pelo boletim.

Reflexão Diária
É tão bom e edificante ler e falar sobre a
pessoa de Jesus. Ele tem o poder para edificar, transformar, restaurar, salvar... Vamos
continuar vendo os seus feitos: Segunda
feira – Marcos 3.1-35 (os ensinos); Terça
feira – Lucas 9.1-62 (os milagres); Quarta
feira – Mateus 9.1-38 (as curas); Quinta

Aniversariantes
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
17

-

Jessyka Shoji / Marlena Buttow
Vanda Beloni / Pr. Valdemberg Viana
Ludmila Stolf / Melissa Moura
Eleonides Moreno / Nathan Stolf
Francisco Nascimento
Thiago Max / Julia Pereira
Álvato Arten / Loudes Polon
Luis Monteiro
Alair Lemes
Jaime Gonçalves
Osni Cunha

11
11
12
12
13
14
15
15
16

-

Pr Roberto Matias e Irma
Ulisses e Elizabeth Medeiros
Daniel e Sonia de Alcântara
Pr. Idelfonso e Márcia
Reinaldo e Carol Frutos
Michel e Carol do Vale
Dc. Serpa e Iris
Pb. André e Loide Fernandes
Carlos Eduardo e Cláudia Brisola

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

feira – João 4.1-54 (as conversas); Sexta feira – Marcos 4.1-41 (as parábolas); Sábado
– Marcos 12.1-44 (as oposições); Domingo – Lucas 21.1-38 (a volta). “Eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo!” (Jo
1.29).

Plantão
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

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.

