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HORA DE REFLEXÃO E MUDANÇAS
“Que

faremos

irmãos?”

At

2.37

Se fôssemos definir a hora em que
vivemos, como a classificaríamos?
Hora refúgio, hora de júbilo, hora de
reflexão, hora de arrependimento, hora
para mudanças...? Hoje a pregação do
Evangelho é comprometida por erros dos
líderes, pela a falta de testemunho dos
crentes, por alianças erradas, por Igrejas
que vendem milagres. Então, desejo
chamá-los à reflexão. Nos encontramos
tão envolvidos em nossos interesses, que
sufocamos a expansão do evangelho.
As pessoas não só ouvem a nossa voz,
mas vêem as nossas atitudes e julgam
ser o evangelho aquilo que vêem vivido
em nós. Para todos, o evangelho não é o
que eu falo, mas o que eu vivo; e parece
que estamos vivendo uma dicotomia
entre o que falamos e o que vivemos.
Neste ano que começa, precisamos
ter
em
mente
duas
coisas:
UMA VISÃO CERTA DO MUNDO. Qual
a visão que temos do mundo? O que
representa o mundo para você? O que
ele significa? Ninguém tem uma visão
tão correta do mundo quanto a própria
revelação de Deus nas Escrituras. A igreja
primitiva tinha uma visão de um mundo

destituído de Deus, um mundo caos.
Um mundo cheio de homens caídos
e mortos. E eles pregavam o evangelho
para poder salvar estes homens
mortos. Eles sabiam que eram a ‘luz’
para melhorar o mundo. Paulo tinha a
mesma visão do mundo (Cl 1:13); Tiago
também tinha mesma ideia acerca
dele (Tg 4.4). Na teologia do Novo
Testamento o mundo não tem remédio,
a não ser que se renda e receba Jesus.
Quando concordo que o mundo está
perdido mas a minha alegria ainda está
em suas festas, e o meu conforto nos
seus prazeres, então me apresento tão
perdido quanto ele. Quando concordo
que o mundo está perdido mas minha
vida é gasta com os amigos de lá, então
está havendo uma dicotomia, e o mundo
para quem eu prego não ouvirá as
minhas palavras, porque me vê envolvido
noutra vida que não é a que prego.
Em outro extremo se acham os que não
se envolvem com o mundo, mas também
não participam da comunhão da Igreja.
São esses que dizem não ser do mundo,
mas também não estão na vida da Igreja.
UMA VISÃO DA IGREJA. Às vezes é uma
crise como a Igreja se revela ao mundo.
Que imagem de Igreja passamos à mídia?
Alguns querem mostrar a Igreja através

do espaço físico, bairro, denominação,
carteira de membros; outros querem
mostrar a Igreja pelas doutrinas severas,
leis feitas por homens, e até sentem honra
com isso. Alguns vêem a Igreja como uma
UTI espiritual, onde só vão quando estão
com problemas sérios. E tem quem olhe a
Igreja como um clube que se frequenta aos
domingos, onde ‘sócios’ se encontram e se
tratam com cortesia, mas não são família.
A Bíblia passa uma visão correta de
Cristianismo, em que aquilo que o mundo
ouvia era também o que via nas vidas dos
crentes. Precisamos passar uma visão
correta de Igreja para o mundo, através do
testemunho, da vida, uma visão peregrina
(At 2.39). Uma vez sendo Igreja, é preciso
sair, e cada cristão sai para buscar o
perdido. Pedro tinha visão de uma Igreja
que saia, uma visão escatológica (At 2.21).

A Igreja para Pedro não era coisa para o
futuro, mas para o presente, para o aqui.
Em 2018, precisamos ter
duas visões de Pedro: Uma
peregrina da Igreja que vai. Uma
escatológica da Igreja que vai

estas
visão
visão
hoje.

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.

Busque a Deus pela salvação de um amigo/colega seu – Evangelize-o;
Agradeça ao Senhor pelo seu grande amor e salvação;
Louve a Deus pela sua estratégia para nos abençoar;
Ore em favor do Ministério de Maturidade;
Peça ao Senhor seu cuidado para o Pb. Abdiel e Vera Costa;
Peça ao Senhor seu cuidado para o Dc. Marcos Hohne e Ana Lídia;
Glorifique a Deus pela vitória de Jesus na Cruz;
Ore em favor do Mis. Alexandre Araújo (EUA);
Confirme a Equipe Adoração em oração ao Senhor;
Peça as bênçãos de Deus para a Congreg. Guaratinguetá;
Agradeça a Deus pelas chuvas que caem no país;
Interceda pelo povo de Deus na Bolívia.

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 Anália Garcia.
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!

EBD ESPECIAL – Estamos com uma nova
proposta para EBD. São aulas ministradas
por temas. O Aluno faz sua matrícula no
tema que mais lhe chamou atenção e
participa. São eles: LOUVOR E ADORAÇÃO
– Profs. Pr. Vinicius Ferreira, Isolina Coutinho,
Sônia Alcântara; TEMAS ATUAIS – Profs.
Pb. Roberto Lopes, Eliane Mendes, Silvana
Francelina; RELIGIÕES E RELIGIOSIDADE
– Profs. Pr. Daniel Garelha, Allancaster
Shineider, Eleonides Moreno; ESCATOLOGIA
– Profs. Pb. José Perote Filho, Ana Lúcia Cruz;
PANORAMA DO ANTIGO TESTAMENTO –
Profs. Pr. Barnett e Da. Anna, Soraya Mahmud,
Pb. Marcos Demant, Debora Coutinho. Por
favor, faça a sua inscrição e participe.
MINISTÉRIOS – Todas as atividades
dos ministérios precisam estar em
consonância com o Conselho de Presbíteros,
assim como como suas despesas necessitam
da aprovação da Mesa Administrativa. Por
favor, informe ao Conselho sobre qualquer
atividade extra do ministério sob sua
responsabilidade.
SEGURANÇA – Atenção irmãos, por
conta da necessidade de segurança,
reforçamos o nosso pedido aos líderes de
Ministérios que, no uso das dependências
do Recanto Peniel, do ECC, ou do templo
da igreja, quando sair, façam a gentileza de
verificar se as lâmpadas estão apagadas,
as janelas fechadas e as portas trancadas.
Somos gratos.
ALVO 2018 – Qual o seu planejamento
pessoal para‘semear o evangelho’entre os
parentes, amigos ou colegas de repartição?
Neste ano de 2018, temos como objetivo
levar o evangelho de Jesus aos que ainda
não foram alcançados. Todos os ministérios
devem desenvolver suas atividades neste
objetivo bíblico, centrado em promover a
salvação.
ORÇAMENTO 2018 – Em reunião
realizada pela Mesa Administrativa foi
aprovado o orçamento para as atividades dos
ministérios em 2018. Antes das atividades os
líderes devem se inteirar dos valores que lhes

foram atribuídos junto à secretaria da Igreja,
ou solicitar uma cópia do orçamento.
HEBRAICO – Queremos convidá-lo
para estudar princípios bíblicos através
da língua hebraica, com início logo após o
Carnaval. A ideia é estudar a palavra na sua
fonte e ser enriquecido com os mananciais
da palavra de Deus. Será uma experiência
marcante para todos os alunos. As aulas
devem ser ministradas aos sábados no ECC,
das 9h30 ás 10h30. Vai valer muito a pena.
APRESENTAÇÃO – Foi na manhã do
último domingo que aconteceu a
apresentação do lindo e saudável Anthony
Pinotti, filho do Tiago e Sabrinha Pinotti.
O Senhor o abençoe e proteja do mal,
abençoando seu crescimento.
PINDAMONHANGABA – Após algum
tempo de oração entendemos que é
da vontade de Deus que aquele ‘campo’
seja revitalizado e fortalecido, e para isso
estamos enviando o Pr Acácio Alencar, que
tem vasta experiência nesta área. Desta feita
existe uma parceria com a MEAN e a MEAR
para abençoar aquele trabalho, e queremos
contar com as orações e dedicação dos
irmãos. Lembramos que o nosso alvo neste
ano é evangelismo, então vamos programar
algo neste sentido para com aquele campo.
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS As aulas do CEM-2018 terão início no
dia 05/Fev, segunda feira. Solicitamos aos
alunos que já estiveram nos cursos da Escola
em 2017, que por favor, confirmem sua
participação neste novo ano de 2018 por
telefone (9.9177:6313) ou na secretaria da
Igreja com a Carol.
NOTA DE PESAR - Na última quarta feira
(17/Jan) o Senhor chamou ao descanso
nosso irmão Homero, que tinha 92 anos e
era avô da nossa irmã Diane Amaro e pai da
Angela Alves. Ele era membro de nossa igreja
e estava a algum tempo enfermo. Oremos
por consolo para a família.

Reflexão Diária
Desejo muito incentivar os irmãos na sua
devocional, “Conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor.”(Os 6.3) – Proponho
conhecer os escritos dos profetas - Segunda
feira - Oséias 1.1-11 (o casamento); Terça
feira – Oséias 2.1-23 (os filhos); Quarta feira
– Oséias 3..1-5 (a paciência de Deus); Quinta
feira – Oséias 4.1-19 (a corrupção de Israel);

Sexta feira – Oséias 5.1-15 (sacerdotes
falhos); Sábado – Oséias 6.1-11 (busca de
Deus); Domingo – Oséias 7.1-16 (erro dos
líderes). “...Arai o campo de pousio; Porque
é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele
venha, e chova a justiça sobre nós. ” (Os
10.12b)

Aniversariantes
12
20
21
21
21
22
24
24
24
25
26
27
27
28
28

-

Matheus Beloni
Filipe Beloni
Adriana Veríssimo
Carol Frutos
Argemiro Marcos
Isabel Muramoto
Janete Toledo
Rodrigo Paiva
Rubens Alexandre Muramoto
Pablo dos Santos
Cecilia Maria de Girolando Amos
Juliana Gianelli
Maria Elisa Vecchiatti
Janete de Moura Mariano
Josué do Amaral Lara Junior

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

Casamento
17
20
26
26
26

-

Esdras Costa e Maria Lúcia
Pb. Manoel Coutinho e Ana Lúcia
Dc. Amaury e Alice Moraes
Ataliba e Silvana Moraes
Sergio e Sandra Haussmann

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

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.

