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'ONDE ESTÁ O RECÉM-NASCIDO REI DOS JUDEUS?'
“Onde está o rei dos judeus?” Esta
pergunta não só não cala como se
repete todos os anos. Alguns de nós
damos resposta aos que perguntam,
e outros repetem a pergunta para
quem não tem a resposta satisfatória.
E quando a resposta não é satisfatória
ou não condiz com a realidade de
Deus, continuamos a repetir a mesma
pergunta “Onde está o rei dos
judeus?”. Você consegue imaginar
quantas vezes aqueles estudiosos das
estrelas fizeram esta pergunta nos
arredores de Jerusalém? Creio que
muitas vezes e em muitos lugares,
até que a pergunta chegou aos
ouvidos dos estudiosos da Bíblia, que
lhe deram uma resposta plausível,
clara e direta, e que os levou até
um pequeno lugar na cidade de
Belém. Nada indicava que ali nasceria
qualquer ser humano, muito menos o
“Rei dos judeus”. Ninguém escolheria
aquele local para dar à luz seu filho.
Há mais de dois mil anos aquela
pergunta feita em Jerusalém continua
a repercutir, só que agora ela ganha
uma forca extra porque soa nos
espaços do coração de cada homem,
e é um reflexo da angústia social.
Esta pergunta também ecoa, não

apenas fora, mas dentro das paredes
de todas as Igrejas: “Onde está o
Rei?” Nem sempre nossos cultos ou
reuniões dão a direção precisa de Sua
localização. Nossas orações ou hinos
não encaminham as pessoas para a
resposta; parece que a igreja também
perdeu o rumo ou se perdeu em
outras atividades sem importância.
As escolas e os intelectuais não têm
a resposta para esta pergunta, uma
vez que eles também fazem o mesmo
questionamento. O comércio e a
mídia, não tendo o que responder, se
utilizam da data para as promoções
de suas ideias, e com isso não
conseguem responder; e nada fazem
para chegar a uma conclusão, uma
vez a que a dúvida lhes é favorável.
As famílias querem saber “onde está
o rei dos judeus”, e enquanto não
encontram respostam, vão fabricando
caminhos que não propõem resposta
alguma,
como
disse
Jeremias:
“Cavam cisternas, cisternas rotas
que não retêm as águas” (Jr 2.13).
Quem teria a resposta sensata,
satisfatória e verdadeira a esta questão
milenar? A Bíblia tem esta resposta e

propõe não somente responder, mas
também O apresenta como Senhor e
Salvador. O Rei dos judeus é o Senhor
e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.
E a proposta de Deus é que este
“recém-nascido” seja mais do que
apenas um recém-nascido; mais do que
seja “Rei dos judeus”, seja também rei
do joseense, do nordestino; rei do que
casou, do que vai casar; rei do que é
empregado, do que procura emprego;
rei da família e do solitário; rei do
novo e do idoso. DEUS QUER QUE ELE
SEJA REI! Jesus mesmo disse, quando
Pilatos lhe perguntou: “És tu o rei dos
judeus?” (Mt 27.11) – Ele respondeu:
“Eu para isso nasci e para isso vim ao
mundo” (Jo 18.37) ELE É REI, mas, a
questão aqui é: “ELE É TEU REI?” - É
Ele quem manda em tuas decisões?

É Ele quem te orienta e aconselha?
Ao saber da resposta, os “magos
do Oriente” investiram e foram para
adorá-lo. E ao vê-lo, O adoraram.
Quero te estimular a pesquisar na
Palavra de Deus a resposta a esta
pergunta e espalhar ao maior número
de pessoas possível “é que hoje vos
nasceu, na cidade de Davi, o Salvador,
que é Cristo, o Senhor.” (Lc 2.11)
Queremos e podemos responder a
esta pergunta, e as pessoas ao saberem
da resposta virão para adorá-lo.
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. Dê graças a Deus porque Ele escreveu o teu nome no Livro da Vida;
2. Louve ao Senhor Jesus por sua maravilhosa graça;
3. Honre a Deus com teus dízimos e ofertas neste domingo;
4. Ore a Deus em favor das famílias que viajam neste Natal;
5. Peça as bênçãos de Deus para as programações no final de ano;
6. Interceda junto a Deus pelo Coral GLAD;
7. Ore pelo Mis. Paulo Mikheias (Comunidade Quilombola de Volta-PI);
8. Peça o favor de Deus para o Pb. Eliel Moreno e Anabel;
9. Peça o favor de Deus para o Dc. Sullivan e Adriana Scolastrici;
10. Interceda pela Congregação de Guará;
11. Ore em favor dos moradores de rua;
12. Clame a bondade de Deus para os venezuelanos no Brasil;
13. Renda louvores a Deus pelas bênçãos sobre nossos filhos e netos;
14. Agradeça a Deus pelo seu terno amor e cuidados com idosos;
15. Louve o nome de Jesus pelos professores da EBD, e ore por eles.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro,
Dª. Nilza, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Sergio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

CLASSE DE BATISMO - Se você tem mais
de 12 anos (ou completa 12 anos em
2019) e sente no seu coração o desejo de ser
batizado, procure o Pb. Marcos Demant ou o
Pr. Valdemberg até o dia 15/Jan. A classe de
batismo de 2019 está em formação. Uma grande
oportunidade de confirmar a sua fé e ao mesmo
tempo de testemunhar para parentes e amigos.
PLANTONISTAS - A Igreja precisa de
pessoas dispostas a servir nos plantões.
Estão sendo formados seis novos grupos que se
revezarão nos finais de semana neste ministério.
Se você já é plantonista e deseja continuar
neste ministério, renove a sua inscrição ou, se
você deseja ser um novo plantonista dê o seu
nome ao Pb. Marcos Demant até o dia 31/Dez.
DESAFIO DE FÉ – O compromisso de
missões para o ano de 2019 tem o alvo
de duzentos mil reais. Todo esse valor é para
sustentar dezenove missionários que servem
o Senhor Jesus no campo. No primeiro
levantamento feito pelo Ministério de
Missões sobre os compromissos missionários,
foi apurado a quantia de R$ 115.700,00
(cento e quinze mil e setecentos reais) em
cinquenta e um compromissos entregues;
ainda temos cerca de 100 pessoas que
ainda não entregaram o compromisso.
EVANGELISMO – Alguns corais da ICE
SJCampos, junto com os adolescentes e
jovens, estão convidando todos os irmãos, para
dedicar o dia 15/Dez para um contato direto na
evangelização, na Praça Afonso Pena, das 14h às
16h – O evento se chama Natal Iluminado. Venha
orar e falar do amor de Deus em Cristo Jesus.
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS Estamos completando mais um abençoado
ano na Escola de Música, CEM. E aconteceu
um abençoado culto de gratidão a Deus pelo
encerramento das atividades de 2018. O culto
se deu no dia 04/Dez, às 20h, no templo de
nossa Igreja, e houve a participação dos alunos.
Nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos.
CASAMENTOS – Nesta semana nossa
Igreja se alegrou com a realização de dois
casamentos, a saber: Dia 30/Nov, Ana Claúdia

Brusqui e Fábio Torsi, e dia 01/Dez, Carol
Beloni e Daniel William. Louvamos a Deus
por eles e rogamos as mais copiosas bênçãos
sobre esta nova e importante fase da vida.
LANÇAMENTO - Com alegria informamos
que neste próximo domingo (16/Dez) a nossa
irmã Queila Figueiredo estará conosco no culto
da noite (19h15), para louvar ao Senhor Jesus e
fazer o lançamento de seu segundo CD, quando
apresentará duas músicas do seu repertório.
HORA PARA ORAR – Queremos convidar
os irmãos para uma hora de oração
pelas famílias da Igreja. Será no dia 15/
Dez, às 20h, no templo da ICE SJC. Vamos
trazer para nosso Senhor nossas famílias
e clamar que neste Natal haja acertos e
consertos em nossos relacionamentos.
ORAÇÃO DAS MULHERES – Nossas
irmãs Dª. Vanda Beloni e Dª. Nilza estão
convidando todas as irmãs para um tempo
de oração na casa da Dª. Vanda Beloni, no
seguinte endereço: Rua Lima Duarte, 161 - Bq.
dos Eucaliptos. Tel (12)3916-0795 / 9.91850795.Sua presença é de grande importância.
BAZAR MISSIONÁRIO – Registre-se a
profunda gratidão das irmãs, Gláucia
Yabiku, Ana Paula, Beth Viana e Alice Moraes
por todo envolvimento da Igreja no Bazar
Missionário da Trade de Artes. Somente o nosso
Senhor poderá recompensar todas essas irmãs
por tamanha dedicação na obra missionária.
FORMANDOS – O ano de 2018 foi de novas
e grandes experiências na área espiritual
de três irmãos que se dedicaram ao estudo
da Palavra de Deus no Seminário Palavra da
Vida. Através do CLD (Curso de Liderança
e Discipulado) com duração de um ano no
sistema de internato, participaram Pedro Fogaça
e Júlia Farias; e através do Centro de Formação
em Teologia e Ministério com duração de dois
anos no sistema de aulas nos finais de semana,
participou o nosso irmão Marco Vasconcelos.
Nossas congratulações aos ‘formandos’.

Reflexão Diária
“Por esta causa, me ponho de joelhos diante
do Pai, de quem toma o nome toda família,
tanto no céu como sobre a terra,” (Ef 3.14,15).
Segunda feira – Ef 3.1-18 (Paulo ora); Terça
feira – Cl 2.1-23 (vários temas); Quartafeira – Cl 4.1-18 (oração); Quinta feira – 1Ts

3.1-13 (Timóteo); Sexta feira – 1Ts 4.1-18
(Santidade e Parousia); Sábado – 1Ts 5.1-11
(a volta); Domingo – 1Ts 5.12-28 (os finais);
“Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas
palavras.”(1Ts 4.18)

Aniversariantes
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
16

-

Heitor Andre Nunes Silva
Ivanilde Prado Algarte
Valdemberg Rodrigues Viana
Vanda Karatanasov Beloni
Ana Lucia de Oliveira Braga
Ludmila Crevellin
Melissa Moura
Eleonides Costa Oliveira
Francisco de Assis Oliveira Nascimento
Julia Faria Pereira
Marcos Adriano Braga Shoji Barbosa
Thiago Maximiano Costa
Alvaro Deonildo Arten
Luiz Monteiro
Maria de Lourdes Polon Ramos
Alair Aparecida Leme Lopes
Jaime Antonio Gonçalves

09
11
12
12

-

Samuel e Joana Fernandes
Daniel e Sônia Garelha
Pr. Roberto e Irma Matias
Ildefonso e Marcia Souza

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

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

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.

