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VAI COMEÇAR ‘O NOVO’!
“Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus
desígnios serão estabelecidos” (Pv 16.4)
Precisamos nos fortalecer para enfrentar
2018, e creio que a Palavra de Deus seja
o meio para alcançarmos esse objetivo.
Uma vez Jesus alertou os discípulos: ‘qual
rei que, indo para combater outro rei, não
se assenta primeiro para calcular...’ (Lc
14.31) – Há um desafio pela frente, um ano
inteiro a ser enfrentado e precisamos estar
preparados. Há uma luta e precisamos nos
fortalecer para enfrentar. As experiências
de 2017 nos deixaram alertas para
os desafios de 2018. O que pode nos
fortalecer para os desafios à frente?
Quando Faraó teve seu sonho revelado
por José, cuidou de se preparar pois,
após as vacas gordas, viriam as magras.
Eles precisavam se fortalecer. Quando
Ester ficou sabendo do edito do rei sobre
os judeus, era um desafio e tanto, e ela
se juntou às amigas para e irem ao Rei,
se fortalecerem e depois ela iria ao rei.
Quando Jesus se aproximou do Getsêmani
sua “alma estava angustiada até a morte”;
Ele sabia o que viria pela frente e se
separou um tempo para orar e se fortalecer
para a batalha. Quando Paulo se dispos
a ir a Jerusalém, sentiu que lá haveria
cadeia e tribulação, então se fortaleceu
para aquele desafio (At 20.23). Quando

Maria recebeu o anjo com a notícia de
sua gravidez, aquilo era um desafio
maior do que sua vida, e certamente
ela precisaria se fortalecer; vejamos o
que ela buscou para isso, (Lc 1.26-56):
SABER E OUVIR QUE JESUS É CONOSCO
(28). O Anjo falou “Alegra-te muito o Senhor
é contigo’” Maria precisava muito ouvir isso.
O que viria pela frente era muito pesado e
ela precisaria saber que o Senhor era com
ela. – Isso a sustentaria em todas as lutas
- Diz um hino: “Tua presença é descanso
para mim, alegria e conforto sem fim”. A
certeza da presença do Senhor conosco
nos fortalece para enfrentar qualquer
desafio. Se você vai mesmo, então, vá com
Deus! Temos um ano pela frente, então,
precisamos nos fortalecer; isso vem com
a certeza da presença de Jesus. Ele está
contigo, ‘alegre-se muito’, sem Ele você não
iria conseguir enfrentar o desafio à frente.
‘Eis que estou convosco até a consumação’
– Isso é bom e necessário ouvir.
CERCAR-SE DE GENTE AMADA (39).
Ao saber que enfrentaria lutas, Maria
procurou se cercar de gente querida.
O que você faz quando vai passar por
lutas? Quem te acompanha para receber
o resultado do exame? Com quem você
divide as dores? Quem conhece suas

mágoas? No dia da angústia Jesus chama
três amigos e abre o coração para eles.
Cercar-se de gente querida é bom em
qualquer tempo, especialmente quando
estamos para enfrentar crises. Lembramse de Sadraque, Mesaque e Abede-nego?
Desceram os três juntos na fornalha, creio
que um encorajava outro; “Melhor é serem
dois do que um” – E ela apresenta algumas
razões. Se quiser enfrentar com maior
facilidade os desafios que virão, cerquese de pessoa amada; foi isso que Maria
fez logo após o anjo lhe dar a notícia da
gravidez; ela foi para as montanhas, para
a casa da amiga Isabel. Gente querida
sempre nos fortalece para os desafios.

teria um baita desafio pela frente, Maria
se dispôs dizendo: “Aqui está a serva do
Senhor; que se cumpra em mim conforme
a tua palavra” (1.38), isso é adoração. E
depois cantou: “Minha alma engrandece
ao Senhor e meu espírito se alegrou...’ (1.4647): isso é adoração. Adorar ao Senhor
sempre nos fortalece para os desafios.
Creio que temos um grande desafio
pela frente – Um ano de evangelização
mais direta. Quero convidar todos os
membros a se juntarem aos que já se
alistaram para esta missão. Vamos
adiante! Esta obra é boa e é nossa.

ADORAR AO SENHOR (46). A essência da
nossa vida é para adorar ao Senhor. Isso nos
fortalece para as batalhas. – Ao saber que

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.
13.

Dê graça pelas bênçãos e vitórias em 2017;
Ore ao Senhor pelos alvos e objetivos para 2018;
Renda graças a Deus pela Salvação que veio por Jesus;
Renda graças a Deus pelo Espírito que habita em nós;
Interceda junto ao Senhor pela vida do Mis. Onel (Cuba);
Louve ao Senhor pela vida dos nossos jovens e ore por eles;
Ore ao Senhor pelo Pb. Rorberto Vieira e Alair;
Ore ao Senhor pelo Pb. Benedito Renó e Íris;
Confirme sob os cuidados do Pai o Coral de Casais;
Interceda pela nova Congregação de Pinda e sua liderança;
Agradeça a Deus pelos irmãos que estão em viagem;
Ore ao Senhor pelos enfermos;
Peça as bênçãos de Deus para os desempregados.

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!

EM 2018 – Olha que mensagem
interessante para refletirmos: “E 2018
vem chegando... Que tal se em vez de você
esperar por 2018 - que 2018 esperasse por
você?; Em vez de “2018 vai ser melhor” use:
“Eu serei melhor em 2018”; Em vez de: “Que
2018 seja um ano excelente”, use: “Eu serei
uma pessoa excelente em 2018”; Em vez
de: “o que 2018 me reserva?”, use: “O que eu
reservo para 2018?”; Em vez de: “tomara que
2018 me traga...”, o que é que você pretende
levar, entregar, oferecer a 2018?; Desejo um
ótimo VOCÊ para 2018! Tudo começa por
nós mesmos. Não adianta ficar esperando
os outros, muito menos um ano novo se
continuarmos os mesmos! ‘O céu está
aberto, pronto a abençoá-lo, apenas aguarda
a sua decisão de não ser mais o mesmo...”
E OS VOTOS? - “Cumprirei os meus
votos ao Senhor, na presença de todo
o seu povo.” (Sl 139.14) Como você entra o
ano? Quais planos faz diante do Senhor?
Como você trabalha a ideia dos votos e
compromissos que faz para o ano que
começa?: “Este ano eu quero ser melhor na
área de evangelismo. Quero me envolver
mais na vida de Jesus sendo mais fiel nos
dízimos. Idealizo estar mais presente nos
ministérios e agir mais em favor do Reino de
Deus. Almejo orar mais. Desejo ler mais a
Palavra de Deus. Pretendo ser mais assíduo
aos cultos. Vou me alistar num coral e louvar
a meu Senhor. Quero dar ideias de como
melhorar nossas reuniões. Almejo investir
para participar de um Pequeno Grupo (PG)”.
Traga seus votos para o culto da noite do dia
21/Jan; queremos apresentá-los ao Senhor e
pedir forças para sermos fieis.
VERÃO 2018 – Pelo que tudo indica
teremos um verão bem caloroso, e
isso requer de nós alguns cuidados no
culto ao Senhor Jesus. Vamos lembrar da
recomendação bíblica:“Guarda o pé, quando
entrares na Casa de Deus;” – Observe sua
roupa tanto as externas, para proteger seu
corpo, como as internas para proteger sua
alma e espírito. – Culto ao Senhor requer
santidade de nossa parte, portanto, veja
como você vai se apresentar diante dele.

RECESSO – Enquanto os ministérios
atravessam um tempo de necessário
recesso, o grupo de oração que se reúne às
19h30 no ECC sob a liderança do Pr Daniel
é convidado a se juntar ao grupo das 8h
na sala ao lado do gabinete pastoral. O Pr
Daniel Garelha e Sônia estão desfrutando de
merecidas férias em Goiânia (GO).
ICE GUARÁ – A querida congregação
que se reúne na cidade de Guará, sob
a liderança do Pr Ricardo, teve no último
domingo (24/Dez) uma Assembleia Geral
para eleição da Mesa Administrativa, ficando
assim a sua composição: Vice-presidente: Pb.
Ely Marques da Silva; Diretor de Patrimônio:
Dc. Nelson Paiva; Secretária: Ângela Maria;
Tesoureira: Kenylina Oliveira. Deus os
abençoe e direcione.
FÉRIAS PASTORAIS – Pr Ednaldo e Gisely,
da ICE em Tupã, estão de férias por vinte
dias, a partir de 01/Jan, e a Igreja estará sob
os cuidados da liderança local. O Pr. Vinícius
e Débora também sairão de férias por vinte
dias a partir de 10/Jan. Oremos por este
tempo de descanso para estes queridos
pastores com suas famílias.
DEVOCIONÁRIO 2018 - Ainda temos
alguns exemplares do edificante
devocionário 2018, ao preço de R$ 20,00
(vinte reais) o Devocionário Agenda, e R$
6,00 (seis reais) o Devocionário pequeno.
Este é ótimo presente para o início do ano.
EBD ESPECIAL – Reforçamos para
os irmãos que a partir de 04/Fev
começaremos uma nova série de lições
na Escola Dominical. Por se tratar de
‘seminários’ avulsos, cada aluno precisa fazer
sua matrícula; para isso procure a secretaria
pessoalmente, através de ligação telefônica
ou por WhatsApp.
SAÚDE - Ore ao Senhor pelo nosso
querido irmão Sergio Haussmann, que
depois de muitas lutas e medicamentos, na
manhã da última quarta feira (03/Jan) foi
submetido a uma cirurgia para remoção de
um dedo que estava lhe dando problemas.

Reflexão Diária
Essa semana veremos como o evangelho
transforma a vida de uma pessoa/igreja e
a salvação é somente pela fé e não pelas
obras. Segunda-feira – Gálatas 1.1-24; Ter-

ça-feira – Gl 2.1-21; Quarta-feira – 3.1-29;
Quinta-feira – 4.1-31; Sexta-feira – Gl 5.115; Sábado – Gl 5.16-26; Domingo – 6.1-18

Aniversariantes
07
07
08
08
08
08
10
11
11
12
13
13
14
14

-

Afonso Pereira da Silva Filho
Ralph Coelho Lima
Aparecida Toledo Julião
Benedito Renó Serpa
Ieda Rafael de Oliveira
Mauricio Andres Varela Morales
Soraya Furbino Tercia Bicalho
Ana Carolina Souza Pires de Oliveira
Eunice Oliveira da Silva
Vanda Olopes
Paulo Fernando Costa Mendes
Renan Miranda Muramoto
Érica Elis Grangeiro Soares
Sônia Cristina Garelha

HOJE
GRUPO 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

Casamento
06
06
10
12
13

-

Haythan e Soraya Abdulhamid
Dc. Nelson e Luiza Amara Prado
Rodrigo e Aline Meneses
Wilson e Odete do Amaral
Mauricio e Maria Tereza Morales

Agenda Semanal
Domingo

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

PRÓXIMO SÁBADO
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

Quarta-feira

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

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.

