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O PRESENTE SEM IGUAL
“O povo que andava em trevas viu
grande luz, e aos que viviam na região
da sombra da morte, resplandeceu-lhes
a luz... porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu; o governo está
sobre os seus ombros; e o seu nome
será: Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.”
Isaías
9.2,6
Aproxima-se o Natal de Jesus, época em
que a cristandade é levada a refletir no
nascimento do Filho de Deus. Daquele
que é tudo para todos: esperança nas
horas de tristeza; fortalecimento para os
fracos; consolo para os abatidos; amor na
sua mais perfeita forma e significação!
Todos se movimentam, nas cidades
grandes como nas pequenas, na ânsia de
comprar um presente para o filho, para a
filha, para a esposa, para o esposo, para
o pai, para a mãe, para os netos, para os
bisnetos, enfim, para todos, inclusive os
amigos. Ninguém pode ser esquecido...
Acontece
que
exatamente
o
aniversariante do dia – Jesus, a maior
dádiva de Deus para nós, o melhor e maior
presente que poderíamos desejar pela sua
significação espiritual – esse, exatamente
esse, nem sempre é lembrado...

Justamente Jesus, O que tudo nos
supre e O que jamais nos desampara
ou esquece, é esquecido, deixado de
lado... quando o justo, o honroso para
nós, seria tê-lo sempre na lembrança,
no coração, rememorando, de instante
a instante, as bênçãos incontáveis
e insuperáveis que usufruímos, que
desfrutamos diariamente, e às vezes,
até de modo imperceptível, sem que
delas nos apercebamos. Jesus, hoje,
ainda nos alerta, tal qual alertou a
mulher samaritana no passado: ... “Se
conheceras o dom de Deus...” (Jo 4.10)
Sejamos justos. Miremo-nos no Seu
exemplo. Tenhamo-lo sempre no
âmago do nosso coração e honremonos em distingui-lo com atitudes dignas
e admiráveis. Sejamos positivos e
práticos, características imprescindíveis
nos tempos atuais para os que
almejam a obtenção de alguma coisa.
Ofereçamos-lhe, também, um presente
como gratidão, em reconhecimento aos
favores dele recebidos. Um presente que
seja digno de merecer a Sua aceitação,
a exemplo dos que oferecemos aos
colegas e amigos, parentes e pessoas a
quem estimamos ou a quem queremos
expressar nossa sincera e plena gratidão.

Nunca nos esqueçamos de que Jesus
é o nosso amigo por excelência e,
como tal, devemos homenageá-lo.
Pensemos um pouco sobre as
características desse presente. Precisa
ser dado com espontaneidade; deve
ser um presente simples e ter um valor
real; e deve ser inigualável. Nenhum
outro o pode superar em qualidade
e significação. Também tem que ser
durável, que o tempo não apague.
Que permaneça para toda a vida.

alguma o superará em significado e
valor. Este é o presente ideal, sem igual,
que o Mestre dos Mestres se compraz,
se alegra em receber de Seus filhos!
Entregue a Jesus o seu coração!
Você não se arrependerá! Pelo
contrário,
será
recompensado!
				
Pb. Samuel Mendes (in-memoriam)

Minha sugestão é que quem ainda
não o fez, faça-o imediatamente:
ofereça a Jesus – como presente
de Natal – o seu próprio coração!
Nada nos custará mais barato e coisa

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 Deus pela encarnação de Jesus, o Cristo;
Renda graças ao Senhor pela chegada de mais um final de ano;
Ore em favor dos nossos irmãos desempregados;
Ore pela união e comunhão da igreja;
Rogue ao Senhor por conversões neste natal;
Peça ao Senhor que refreie o mal por conta das festas de fim do ano;
Ore pelo Ministério de Expansão da nossa igreja;
Interceda em favor da vida Pr. Esli Lopes e Franscisca (Arapapuzinho-Pa);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Paulo Fernando e Eliane;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Rubens Custódio e M.Luiza;
Agradeça a Deus e interceda em favor da Orquestra CEM;
Apresente ao Senhor a congregação de Tupã, Pr. Edinaldo e família;

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 e Dª. Nilza.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa,
Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

ELEIÇÃO NA ICE TAUBATÉ – Aconteceu
no domingo (03/Dez), a eleição do
Pr. Carlos Eduardo Mello Barbosa para o
pastoreio daquela Igreja. Em Assembleia
marcada para esta finalidade, tudo
transcorreu em paz perfeita. Vamos orar
pelo bom desenvolvimento do reino de
Deus naquela amada Igreja.
GRATIDÃO – O coração de todos nós está
cheio de gratidão a Deus pelas ‘bênçãos
recebidas’ – Este é o sentimento de toda
a liderança da ICE SJCampos aos amados
membros que não mediram esforço algum
para dar apoio aos trabalhos. Sentimos
honra em liderar ovelhas tão amáveis e
servis.
CULTO – No próximo domingo, haverá
culto de ações de graças pelo nascimento
de Jesus Cristo, nosso Senhor. As celebrações
acontecerão normalmente às 9h e 19h15.
Informamos também que no dia 25/12
teremos nosso tradicional culto de natal, às
20h. Essa é uma ótima oportunidade para
convidar pessoas para ouvirem sobre Jesus,
o verdadeiro sentido do natal.
EBD ESPECIAL – Sempre durante o mês
de Janeiro temos aulas especiais na Classe
de Adultos, e em 2018 não será diferente.
O tema será: CARTA A TIMÓTEO. Teremos
quatro aulas baseadas nesta importante
epístola paulina. Os professores titulares
estarão em merecidas férias e a classe será
ministrada por outros professores, a saber: A
primeira aula, 07/Jan, Pr. Vinícius; a segunda
aula, 14/Jan, será Pb. José Carlos; a terceira
aula, 21/Jan, Pr Valdemberg; a quarta aula,
28/Jan, Pr. Barnett; - Por favor, antecipe-se,
faça uma leitura completa de toda a carta e
venha preparado para ser edificado.
CETEVAP – Informamos que por decisão
do Conselho do CETEVAP, as aulas deste
importante centro de estudos da Palavra
estão se deslocando para outro espaço. A
partir de 2018 as aulas estarão divididas
entre o Templo Batista Bíblico na Av. São
João e nas dependências da Escola Cristã.
Louvamos a Deus pelo tempo que nos

permitiu caminhar juntos e pelos alunos
que foram edificados. Estimulamos os
irmãos a continuar se programando para
servir melhor ao Senhor, através do preparo.
Passe na secretaria do CETEVAP e tome mais
informações.
COMUNHÃO – Os irmãos Joelmir e
Damaris Coutinho estão convidando
todos os que já cantaram ou ainda cantam
nos corais para participarem do louvor e
adoração em culto especial com hinos “de
sempre” no dia 31/Dez. Os ensaios serão no
dia 24/Dez e 31/Dez após a EBD.
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 (17/
Dez) havíamos alcançado um pouco mais de
R$ 118.000,00 (Cento e dezoito mil mil reais).
Queremos estimulá-lo a se envolver 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 79 (setenta e nove) irmãos devolverem
os seus Compromissos.
NOTA DE PESAR – “Sobe para aqui, e te
mostrarei o que deve acontecer depois
destas coisas” (Ap 4.1b) - Assim, o amado
Pb. Samuel Mendes atendeu ao chamado
do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo e foi
para a ‘Casa do Pai’, morar eternamente
com nosso Deus. Um chamado do Senhor
para descansar das últimas lutas, das dores
e das limitações próprias da idade. Deus
seja louvado pelo testemunho deixado pelo
nosso irmão em nosso meio, testemunho
esse que nos estimula a sermos melhor do
que somos.
NOTA DE PESAR II – Informamos com
pesar o falecimento do Sr. Mateus dos
Santos, pai do nosso querido Pablo Sanches.
Ele faleceu às 16h30 do último sábado (09/
Dez) na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG).
O Pablo e família se deslocaram para aquela
cidade a fim de dar apoio aos parentes e
retornam em segurança e paz. Oremos por
conforto e consolo para toda a família.

Reflexão Diária
Vamos ver Jesus no Antigo Testamento
tipificado em alguns personagens, e entender que Deus providenciou o ‘caminho’
para a chegada de Jesus Cristo. Segunda
feira- Gênesis 3.1-24 (na promessa do descendente); Terça feira – Gênesis 14.1-24
(no sacerdócio de Melquisedeque); Quarta
feira – Gênesis 22.1-24 (na substituição de
Isaque); Quinta feira – Gênesis 37.1-36 (na

Aniversariantes
17
18
18
19
19
19
19
21
23
23
23

-

Osni Cunha
Gabriel Andrade
Josias Custódio
Arnaldo Pires
Jessyka Shoji
Juracy Brisola
Osvaldo Moraes
Smirna da Silva
Alice Gomes
Leticia Perote
Mirian Rodrigues Courbassier

18
18
21
23

-

Pb. Aderbal e Odila de Oliveira
Antonio e Socorro Lopes
Marco e Patricia Vasconcelos
Marcos e Elysangela Custódio

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

venda de José); Sexta feira – Salmos 23.16 (no Pastor perfeito); Sábado – Salmos
24.1-10 (na vinda do Rei); Domingo – Isaías
61.1-11 (na Salvação). “Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em
quem a minha se compraz; pus sobre ele
o meu Espírito, e Ele promulgará o direito
para os gentios!” (Is 42.1).

Plantão
HOJE
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
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 5
Dc. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid

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.

