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“OS SEUS NÃO O RECONHECERAM ” Jo 1.11
“Os seus não o reconheceram”:
Esta afirmação feita no evangelho
à nação de Israel deve nos
convidar a fazer uma investigação,
especialmente para aqueles que
confessam ser discípulos de Jesus.
Porque Ele que não foi reconhecido?
Pode haver semelhança de
comportamento entre eles e nós?
O verbo “reconhecer”, que não
pode ser ignorado neste registro
bíblico, nos leva a perguntar sobre
por que efetivamente os seus não
o reconheceram. O evangelho não
deixa nenhuma dúvida que a Sua
autoridade não foi reconhecida.
Isto nos parece que é resultado
de não entenderem quem Ele
era, nem a natureza de sua obra.
Pensemos em alguns de seus
atributos: a) Humildade - Ninguém
com sua glória e majestade viria
ao mundo em uma estrebaria,
nasceria em uma manjedoura,
encarnaria por meio de uma
simples jovem sem referência

ou méritos humanos, teria como
pai um simples carpinteiro de
Nazaré... b) Mansidão - Tratou com
equilíbrio e brandura os irmãos
João e Tiago com seus valores ainda
informes sobre seus princípios.
Pôde chamar de amigo o traidor
Judas, no momento de sua prisão...
Reconhecer a autoridade de
Jesus como seu Senhor significa
que a decisão de tomar o seu
jugo não pode ser peso ou fardo.
Agostinho comenta que o jugo
de Cristo para ele é semelhante à
pena de uma ave. Ao terminar uma
etapa de atividades na nossa vida,
o evangelho nos convida a nos
associar aos pastores nos campos
de Belém. Na simplicidade e no
silêncio eles tiveram seus ouvidos
aptos à percepção das vozes do céu.
E muito mais que isto, provaram uma
experiência pessoal com aquele
que é manso e humilde de coração.
Ser um dos seus, como registra o
texto inicial, é desejar intensamente

a sua natureza, e fazer uma
projeção para que outros também
venham a ser identificados como
um dos seus, cumprindo assim
nosso alvo do ano, que é levar o
evangelho de Jesus aos que ainda
não O têm como Senhor e Salvador.
E isso pode ser feito por nossas
ações mostrando a sua mansidão
e humildade e também pela
“loucura da pregação” (1Co 1.21).

por Jesus, quando falou: “Ide por
todo o mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. ” (Mc 16.15), e este
é o objetivo da ICE SJCampos.
Que seja assim para a glória
do Deus presente. Em nome
d’Este
maravilhoso
Rei.
Pr. Jessé Bispo

Temos como objetivo levar o
Evangelho de Jesus aos que ainda
não são seus filhos, a fim de que o
sejam. Esta é a missão da Igreja, dada

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)
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Ore ao Senhor em favor de irmãos que estão afastados da comunhão;
Peça o cuidado do Pai em favor dos desempregados;
Dê graças ao Senhor Jesus por sua maravilhosa Graça;
Agradeça as chuvas que regam nossa região;
Interceda junto a Deus pelo Ministério de Ensino;
Ore em favor dos irmãos em retiros;
Clame o favor de Jesus para os refugiados da Venezuela;
Renda graças e louvores ao Senhor pela Salvação em Cristo;
Ore em favor da vida e ministério do Mis. Walter (Bolívia);
Confirme sob os cuidados do Pai o Pb. Paulo Fernando e Eliane;
Confirme sob os cuidados do Pai o Dc. Daniel Shoji e Marfisa;
Peça as bênçãos de Deus para o Coral Sarah Kaley e sua liderança;
Clame o favor de Deus para a Congregação de Pinda.
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, Maria Eduarda e Zélia Moura.

Notícias

fique bem informado!

NOTÍCIAS DO CAMPO – Pr. Onésimo dá
notícias do seu trabalho no campo e diz:
“Muito obrigado a todos os que têm orado
por nós, em particular pela Mariana quanto
ao cuidado com sua mãe, Dª. Judithe, ali
no Sul de Minas. Informamos-lhes que na
última sexta feira, dia 26/Jan, ela entrou no
descanso celestial, depois de 99 anos e 8
meses de serviço a Deus nesta terra. Está
agora face a face com o Senhor a quem
sempre amou e serviu. Deixou um legado
de uma grande família cristã e de um
grande número de pessoas convertidas
através do seu testemunho, inclusive seu
próprio marido, Sr. Rodrigo, que também já
está na presença do Senhor”.
EDITAL DIRECIONADO - A partir da
próxima semana os editais de nosso
boletim serão direcionados para o tema do
ano, que é evangelização. A cada semana
nós veremos como investir para alcançar
um determinado grupo de pessoas, por
sua cultura, profissão, faixa etária, classe
social... Aceitamos sugestões de grupos
distintos que estejam ao nosso alcance
para evangelizar. Desde já antecipo minha
profunda gratidão aos editores por seu
esforço e dedicação.
CULTO DE ORDENAÇÃO – Olha que
boa notícia: Está marcado para as 19h15
do dia 04/Mar o Culto de Ordenação do
nosso querido Pr. Vinícius. Um ano de
bons relacionamentos e bênçãos foram
derramadas em nossa Igreja através do
ministério do Pr. Vinícius e da Débora. Por
isso convidamos a todos para o culto de
gratidão a Deus pela Ordenação do Pr.
Vinícius. O Preletor naquela noite será o Pr.
Jessé Bispo.
RETIROS - Nossos adolescentes e jovens
estão retirados para estudar melhor,
tendo em vista a comunhão e maior
preparo para evangelização. Oremos por
suas vidas e pelos preletores.
CURSO DE HEBRAICO – Este curso
capacitará o aluno na gramática básica
do Hebraico, de modo que textos bíblicos

do Antigo Testamento sejam analisados
no original e em profundidade. A duração
será de 8 meses, com aulas aos sábados das
9h30 às 10h30, começando no dia 24/Fev.
Ao final, o aluno será capaz de: conhecer,
traduzir e ler o alfabeto e as palavras de
textos bíblicos estudados; memorizar o
alfabeto e as vogais; e conhecer a gramática
básica, equivalente ao conteúdo oferecido;
dar continuidade ao estudo do Hebraico
Bíblico em um nível mais avançado. Você é
nosso convidado. As aulas serão dadas na
ICE SJC!
REUNIÃO COM PAIS – A Central
Kids, que é o ministério infantil, está
convidando todos os pais de crianças para
uma reunião de troca de experiências no
dia 25/Fev, após a EBD.
CONVOCAÇÃO – A Mesa Administrativa
junto com o Conselho de Presbíteros
convoca todos os membros para uma
Assembleia Geral Ordinária da Igreja a
se realizar no dia 25/Mar às 9h. Nesta
Assembleia ouviremos os relatórios
referentes ao exercício de 2017. Portanto
todos os líderes de Ministérios e Pastores
das Congregações preparem seus
relatórios e os encaminhem ao Conselho
até o dia 04/Mar, para serem lidos naquela
ocasião.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - Dª. Nilza e
Vanda Beloni informam que a Reunião
de Oração das mulheres do dia 14/Fev,
ás 14h30 será na casa da Cida Julião. Rua
Brasília, 463, Vista Verde. Tel: 3912-2463 /
99154-7725. Estes momentos de oração
estão sendo de grande importância para
saúde da Igreja. Venha participar.
NOVO HORÁRIO – O horário de verão
acaba neste próximo sábado (17/Fev),
às 23h59, portanto, os relógios devem
ser atrasados em uma hora.
MATURIDADE - Estamos retomando as
atividades! Reserve o dia 24/Fev para
nosso primeiro encontro de 2018! Em
breve maiores informações.

Reflexão Diária
“Rasgai o vosso coração, e não as vossas
vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso
Deus...” (Jl 2.13) Dando continuidade em
nosso investimento para conhecer melhor
os Profetas: Segunda feira – Amós 8.1-14 (a
ruína perto); Terça feira – Amós 9.1-15 (a
restauração); Quarta feira – Jonas 3.1-10 (o
arrependimento); Quinta feira – Jonas 4.1-

11 (após o sermão); Sexta feira – Sofonias
2.1-15 (as ameaças); Sábado – Sofonias
3.1-20 (a salvação); Domingo – Daniel 1.121 (a escolha). “Está perto o grande Dia
do Senhor; está perto e muito se apressa.
Atenção! O Dia do Senhor é amargo, e nele
clama até o homem poderoso” (Sf 1.14).

Aniversariantes
12
12
12
12
14
14
15
15
15
16
16
18

-

Mirian Santos
Laercio de Sá
Terezinha Cunha
Henry (Neto do Dc. Otoniel e da Damaris)
Maria Moreno
Marcelo Ranulfo
Dc. Daniel Shoji
Pr. Emilson
Larissa Fernandes;
Cleide Lima
Paulo Pereira
Dc. Alexandre Moraes

HOJE
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

Casamento
12
12
15
18
19

-

Juliano e Ana Paula Almeida
Jean e Patricia Azevedo
Pb. Manoel Arantes e Maria Moreno
Daniel Oliveira e Ana Beatriz
André Luiz e Fernanda Freitas

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 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

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.

