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A HISTÓRIA DA SALVAÇÃO E O NATAL
“Livro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão [...]. De sorte
que todas as gerações, desde Abraão até
Davi, são catorze; desde Davi até o exílio
na Babilônia, catorze; e desde o exílio na
Babilônia até Cristo, catorze” (Mt 1.1,17)
Pense comigo nessa situação: você
acabou de receber a grande missão de
apresentar Jesus Cristo a um grupo de
pessoas quem não o reconhecem como
Senhor e Salvador. A história é bem
conhecida, mas por onde começar? Como
contextualizar a mensagem de salvação?
O apóstolo Mateus se encontrou nesta
situação e resolveu, é claro que inspirado
pelo Espírito Santo, falar sobre Jesus a
partir de uma genealogia. Isso mesmo!
Quem em sã consciência teria coragem
de expor o evangelho a partir de uma lista
de nomes, muitos deles desconhecidos?
Muitas vezes a leitura de textos
assim é desinteressante, contudo,
quando analisamos, percebemos que
não é sem razão que o evangelista
começou a expor a história de Jesus
por meio da genealogia. Isso aconteceu
primeiramente por causa do público que
Mateus pretendia alcançar, os judeus. Em
segundo lugar, o grande o propósito do
livro era apresentar Jesus como o Messias,
o Rei que haveria de vir em cumprimento

das promessas do Antigo Testamento.
Entendendo isso, a genealogia começa
a fazer sentido para nós que vivemos
em um contexto totalmente diferente.
Apresentar Jesus por meio de uma
genealogia foi uma grande estratégia
de evangelismo. Com isso, Mateus está
mostrando que o menino nascido em
Belém é o clímax da história desenvolvida
desde o início nas Escrituras. Ele é o
personagem mais importante e mais
aguardado. Percebemos que todos
os nomes estão ali com a finalidade
de apresentar a origem de Jesus. Isso
fica claro em Mateus 1.16: “E Jacó
gerou a José, marido de Maria, da qual
nasceu Jesus, que se chama o Cristo”.
E o que o natal tem a ver com isso?
O nascimento de Jesus não foi por
acaso, pelo contrário, fez parte do
desenvolvimento desse plano eterno
de Deus. A esse plano damos o nome
de “História da Salvação”, isto é, a
maneira como o Senhor se manifesta
no enredo do mundo com o propósito
de redimir sua criação para sua glória.
Nesta genealogia de Mateus podemos
ver o desenrolar dessa História da
Salvação em três fases que apontam
para o grande momento da vinda do
Messias. Na primeira delas, Mateus
retorna a Abraão, o pai da fé. A ele

Deus prometeu um descendente pelo
qual abençoaria todas as nações. O
apóstolo Paulo interpretou exatamente
isso quando disse que a promessa era
para “o descendente” e não para os
descendentes” (Gl 3.16). Em seguida
temos a segunda fase representada
por Davi, o precursor do Messias, o rei
que viria estabelecer o reino de Deus
na terra para sempre. E por fim, Mateus
descreve o período do exílio babilônico
aos dias de Cristo. Nesse tempo,
podemos ver a frustração com o reino e
a necessidade de salvação por causa do
afastamento do povo em relação a Deus.
O nascimento de Cristo não é uma
história isolada da Bíblia, pelo contrário,
é resposta de Deus à promessa feita
a Abraão; às expectativas quanto ao
reino de Davi; e à necessidade de

salvação de todos aqueles que se veem
pecadores. Jesus Cristo é o ápice da
História da Salvação descrita desde
o início das Escrituras. Isso nos leva a
valorizar e conhecer a história bíblica.
O natal nos lembra que existe um
plano de salvação em curso e que
fazemos parte dele, primeiro sendo
alcançados e segundo, anunciando o
evangelho para que outros também
possam viver. Feliz natal!! Que em Jesus
Cristo as promessas eternas de Deus
se cumpram para você e sua família.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
de ano;
8.
9.
10.
11.
12.

Agradeça a Deus pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós;
Renda graças ao Senhor pela chegada de mais um final de ano;
Dê louvores ao Senhor pela bênção da família;
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;
Interceda pedindo proteção para as viagens de muitos irmãos neste fim
Ore pelo Pr. Paulo Mikheias (Comunidade Quilombola de Volta-PI);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. João Luiz e Vera;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Robson Barbosa e Soraia;
Agradeça a Deus e interceda em favor do coral GLAD;
Apresente ao Senhor a Congregação de Guaratinguetá.

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!

FELIZ NATAL – Nesta semana com
certeza você já desejou isso para um
colega na repartição, para um amigo no
condomínio, para um irmão na Igreja, para
um parente em casa.... Agora, quero convidálo a ir além de desejar. Invista em algo que
mude a vida das pessoas a quem você
deseja que tenha mesmo um Feliz Natal! Fale
do aniversariante, leve essas pessoas a um
contato direto com Jesus Cristo, ore por elas
e com elas, convide-as a um culto, mostre
como é servir ao Rei dos reis.
CULTO DE NATAL – Por favor, convide e
traga pessoas para o nosso Culto de Natal
que acontecerá amanhã (25/Dez) às 20h.
Falaremos de Jesus Cristo e tão somente
dele.
CULTO DE ANO NOVO – No próximo
domingo (31/Dez), encerraremos as
atividades de 2017 e começaremos as
novas de 2018. Desejamos confirmar nossa
gratidão com um culto de ações de graças
pelo ano da centésima e por tudo o que
fez o Senhor em favor delas. O Culto do dia
31/Dez. começará com um momento de
comunhão às 18h no salão social, e seguirá
às 19h15 no templo. Por gentileza, confirme
sua presença para a comunhão das 18h
porque serviremos um bolo com sorvete.
KINGS KIDS – A nossa irmã Ana Elisa
está investindo em levar 14 adolescentes
de Guararema para o Kings Kids 2018, que
acontecerá em Parati (RJ), de 08 a 18/Jan.
O Conselho já confirmou apoio e estamos
pedindo ajuda dos irmãos para viabilizar este
projeto. O custo para cada adolescente gira
em torno R$ 600,00 (seiscentos reais), e a Ana
conseguiu com a liderança de JOCUM baixar
para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
que podem ser levantados em alimentos.
Por favor, procure a Ana Elisa e participe
deste projeto.
EBD ESPECIAL – Nestes dois últimos
domingos do mês de dezembro teremos
duas aulas bem especiais, e contamos com a
presença dos irmãos: dia 24/Dez o Pr. Jonatas
Cunha nos falará sobre “Louvor e Adoração”

no Sl 150, e no dia 31/Dez a nossa irmã
Débora Coutinho falará sobre “Renovar a
mente para o próximo ano”. A partir da classe
de adolescentes, todos ficarão no templo.
EBD ESPECIAL II – A partir de 04/Fev.
começaremos uma nova série de lições
na Escola Dominical. Serão cinco temas
independentes e bem preparados, a saber:
Escatologia, Religiões e Religiosidades,
Panorama do Antigo Testamento, Temas
Atuais e Louvor e Adoração. Como se trata
de ‘seminários’ avulsos cada aluno precisa
fazer sua matrícula, para isso procure a
secretaria.
CULTO INFANTIL – Contamos com a
compreensão de todos os pais para os
dois últimos cultos do ano. Considerando
que serão duas datas bem especiais, o culto
infantil será assim: No domingo 24/Dez
apenas as crianças até seis anos subirão para
suas classes, as demais ficarão no templo
com os pais. No dia 31/Dez todas as crianças
ficarão com seus pais no templo.
LEITURA ANUAL – Alguns irmãos
já terminaram a leitura bíblica anual
e enviaram os nomes; caso você tenha
terminado, por favor, passe o seu nome para
o Pr. Valdemberg. Se ainda não completou,
dê aquele gás e complete até o dia 31/
Dez. Todos os que concluíram a leitura irão
receber um Certificado da SBB e uma Bíblia
de presente.
DEVOCIONÁRIO 2018 – Ainda temos
alguns exemplares do edificante
devocionário 2018: ao preço de R$ 20,00
(Vinte reais) o Devocionário Agenda, e de
R$ 6,00 (Seis reais) o Devocionário pequeno.
Este é um ótimo presente de final de ano.
ORÇAMENTO 2018 – Graças a Deus, o
Pb. Milton e uma Comissão trabalharam
o nosso orçamento para 2018 que será
apresentado à Mesa Administrativa, e depois
de aprovado estará disponível para todos os
ministérios.

Reflexão Diária
O livro do Profeta Isaías é chamado de
‘Evangelho do Antigo Testamento’ e queremos nos ater a ele para conhecer um pouco mais de Jesus no Antigo Testamento.
Segunda feira - Isaías 7.1-25 (o nome); Terça feira – Isaías 32.1-24 (o reinado); Quarta feira – Isaías 35.1-10 (a bênção futura);
Quinta feira – Isaías 41.1-29 (o Redentor);

Aniversariantes
19
19
21
23
23
23
26
27
27
28
30

-

Juracy Brisola
Osvaldo Moraes
Smirna da Silva
Alice Gomes
Leticia Perote
Mirian Rodrigues Courbassier
Luis Gustavo Pereira Vicente
Rubens Issao Muramoto
Sonia Cristina Rodrigues do Nascimento
Ana Paula Costa Lima
Ricardo Mendes Cavalheiro

Casamento
11 - Pr. Roberto e Irma Matias
28 - Lucca e Erica Soares

Sexta feira – Isaías 42.1-25 (o Servo); Sábado – Isaías 44.1-28 (o Único); Domingo –
Isaías 50.1-11 (Fiel). “Eis aqui o meu servo, a
quem sustento; o meu escolhido, em quem
a minha alma se compraz; pus sobre ele
o meu Espírito, e Ele promulgará o direito
para os gentios” (Is 42.1).

Plantão
HOJE
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
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 6
Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura

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.

