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UM LUGAR PARA JESUS!
“...Porque não havia lugar para
eles na hospedaria.” Lc 2.7b
Nos é contado que certa vez um
garoto muito pobre, despertado
pelo louvor de uma igreja, resolveu
entrar para ouvir de perto. Pouco
tempo depois, um oficial da igreja
gentilmente o convidou a se
retirar e voltar noutro dia após
banho tomado e outra roupa mais
limpinha. Ao sair triste do local,
o garoto sentiu alguém colocar
a mão no seu ombro e falar:
“Não fique triste por isso meu
filho, também não me deixaram
entrar”. Era o Senhor Jesus.
Há igrejas tão bonitas, tão
perfeitas, tão cheias, que não
sobrou espaço para Jesus. Há
liturgia tão preparada que não
cabe a ação do Espírito de Deus.
Há equipe de louvor tão ensaiada
que não precisam de oração. Há
mensagem tão bem elaborada,
tão estudada e até ensaiada, que
nem precisa oração para abençoar.
E em todos esses espaços não há
lugar para o Senhor Jesus. Este é
o retrato de uma Igreja na Ásia, na
cidade de Laodicéia, que vocifera

de si mesma dizendo: “...estou
rico e abastecido e não preciso de
coisa alguma” (Ap 3.17). Pode soar
estranho ouvir isso de uma igreja,
mas reflete a realidade em muitas
ocasiões de nossa vida: nas orações:
“Ó Deus, graças te dou porque não
sou como os demais homens...”
(Lc 18.11); em ações: “Se o Senhor
acha que mereço isso, me dê ....’.
Essas atitudes deixam Jesus fora.
Temo que em algumas mesas de
Natal tenha fartura de alimentos,
mas receio que falte a razão
do Natal: Jesus. Tenho medo
de termos esquecido de Jesus
até nas programações que são
feitas em Seu nome, e para Ele.
Temo que o Natal traga lembrança
de muitas coisas, mas que essas
‘muitas coisas’ nos façam esquecer
do aniversariante, Jesus Cristo!
Como ainda faltam alguns dias
para o aniversário de Jesus, ainda
há tempo para recuperar, caso
tenhamos esquecido dele em nossa
festa. O texto de Lc 2.7 nos relata
que em uma cidade muito longe
daqui os pais de Jesus enfrentaram
situação
bem
semelhante.
Obedecendo ao governo, eles
foram se alistar para o censo e, lá

chegando, não encontraram lugar
para ficar – cidade cheia, hotéis
lotados, grande movimento de
gente, e ninguém se condoeu da
situação da gravidez; ninguém se
importou com o estado daquela
jovem grávida. Todos, envolvidos
no censo, não deram espaço
a Jesus. – Até mesmo porque
ninguém sabia que aquela mulher
carregava em seu útero um menino
que “seria o Rei dos judeus”.
Hoje é 16 de dezembro, e ainda há
tempo de se preparar ou preparar
algo que lembre do aniversário de
Jesus. Às vezes, na festa de Jesus,
fazemos coisas que Ele sequer
gosta, ‘mas nós gostamos. Então,
na sua festa, faça isso, mas o Natal
é festa de Jesus, então procuremos

agradá-lo. Ele é o aniversariante.
Ainda podemos rever o que já
fizemos. Veja se Ele foi consultado,
ou pelo menos lembrado; e o
inclua nesta festa que é dele.
Vamos continuar investindo para
dar a Jesus o que Ele espera de nós.
Naquele dia Ele nos dirá: “Vinde,
benditos de meu Pai! Entrai na posse
do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo” (Mt
25.34). Este será o sinal de que
fomos realmente aprovados nesta
vida. Comece os testes para a sua
aprovação nesta escola, lembrandose do aniversariante: Jesus.
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. Agradeça pelo Natal; ele é um presente eterno de Deus para nós;
2. Dê graças pela vida eterna em Cristo Jesus;
3. Ore em favor de famílias que têm membros distantes no Natal;
4. Peça as bênçãos de Jesus para as programações de Natal aqui;
5. Interceda junto a Deus em favor da EBD especial de Janeiro;
6. Clame a misericórdia de Deus para os refugiados no Brasil;
7. Clame a graça e sabedoria de Deus para o novo Governo;
8. Ore pelas famílias que farão viagens neste final de ano;
9. Confirme sob os cuidados do Pai o Pb. Eduardo Castello e Irani;
10. Confirme sob os cuidados do Pai o Dc. Josué e Fernanda;
11. Agradeça a Deus e ore em favor do Coral de Casais;
12. Peça o cuidado de Deus para a Congregação de Atibaia;
13. Ore em favor do Mis. Alexandre Araújo (EUA);
14. Ore e convide alguém para participar do Natal – 25/Dez;
15. Agradeça e ore pela nova diretoria dos Jovens.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, 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!

CRIANÇAS – “Vinde benditos. Vinde a
Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz”.
É com grande alegria que informamos
aos irmãos que na manhã deste domingo
(16/Dez) será apresentada a Raquel, filha
do Gabriel Andrade e da Débora Oliveira,
e que no domingo seguinte (23/Dez), a
apresentaçãoédoDavi,filhodoLeonardoeda
Janaína. Rogamos que o bom Deus abençoe
estas crianças dando-lhes saúde, proteção e
crescimento em Cristo. Rogamos sobre seus
pais as mais ricas bênçãos de Jesus Cristo.
É NATAL – Nesta data tão importante
queremos convidar os irmãos a se
juntarem a nós na divulgação do Natal de
Jesus. As programações seguem assim: Dia
22/Dez, a Orquestra com o coral estarão às
10h na Santa Casa de Misericórdia; às 15h
no Hospital Regional (Pq. Industrial); e às
19h será o momento da serenata. Venha se
juntar a nós e divulgar que Jesus nasceu, e
isso é razão suficiente para adorar a Deus.
É NATAL COM SERENATA – A orquestra
e vários irmãos estão se juntando para
divulgar o nascimento de Jesus através
de uma serenata. Alguns lugares foram
escolhidos, a saber: Rua Nanuque; Praça
Alvorada (casa do Pb. Manoel Coutinho);
Praça do Jd. Aquárius; Condomínio do
Pr. Barnett; Condomínio do Pb. Manoel
Arantes. Você que mora perto, pegue
os convites com o Joelmir e os distribua
nos locais perto da serenata, convidando
pessoas para o Natal no dia 25/Dez às 19h30
É NATAL NA EBD – O Ministério de Ensino
da nossa Igreja está convidando todos os
irmãos para a comemoração de Natal no
próximo dia 23/Dez às 10h15, ocasião em que
teremos várias participações de adolescentes
e de crianças do Ministério Infantil.
É NATAL NO PENIEL – Todos os
irmãos
estão
carinhosamente
convidados para as comemorações do
Natal do Recanto Peniel que acontecerá

nesta quarta feira (19/Dez), às 20h.
É NATAL NA ICE SJCAMPOS – Nossa
programação aqui na ICE SJCampos
se dará em duas ocasiões: na noite do
dia 23/Dez às 19h15, e no dia 25/Dez às
19h30. Queremos agradecer a Deus pela
vida de Jesus, o “Verbo de Deus que se
fez carne e habitou entre nós, cheio de
graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai” (Jo 1.14).
REUNIÃO DA MESA - Nossa Mesa
Administrativa fará a sua última reunião
neste dia 23/Dez, as 8h, no antigo gabinete. A
pautasegueporemailnaquintafeira(20/Dez).
LEITURA BÍBLICA – É certo que todos
que começaram a leitura da Bíblia estão
na reta final. Que paz, que edificação, que
crescimento... é saber que esses irmãos
perseveraram até aqui. E para os que
concluírem até o final do mês, daremos
uma Bíblia e um Certificado da SBB. Por
favor, à medida que você terminar a
leitura da Bíblia, informe o Pr .Valdemberg.
CARTA – Recebemos uma carinhosa
carta dos Gideões Internacionais nos
informando da importância do ‘Dia da
Bíblia; e agradecendo o investimento
que a Igreja faz no ministério deles. A
carta está exposta no mural da Igreja.
CD NOVO – O nosso querido irmão
Lucca Zambonini lançou um CD
com músicas clássicas tocando a sua
Trompa. Vale muito a pena adquirir:
é inspirativo e agradável de ouvir.
NOVA DIRETORIA – O Ministério de
Jovens esteve reunido no último sábado
e elegeu sua nova diretoria: Presidente:
Tales Nascimento; Vice Presidente: Júlia
Faria; Secretários: Guilherme Librelon e
Dominique Jäger; Tesoureiro: Levi Dousseau;
Divulgador: Ariel Andrade. Por favor ore em
favor deles e das programações em 2019.

Reflexão Diária
REFLEXÃO DIÁRIA – “...Devemos sempre dar
graças a Deus por vós, irmãos amados pelo
Senhor, porque Deus vos escolheu desde o
princípio para salvação, pela santificação do
Espírito e fé na verdade” (2Ts 2.13). Segunda
feira – 2Ts 1.1-28 (ação de graças); Terça feira
– 2Ts 3.1-17 (oração e deveres); Quarta feira

– 2Pd 2.1-22 (falsos mestres); Quinta feira –
2Pd 3.1-18 (Parousia); Sexta feira – 1Jo 2.1-17
(o amor); Sábado – 1Jo 2.18-29 (última hora);
Domingo – 1Jo 3.1-24 (santificação); “Vede
que grande amor nos tem concedido o Pai, a
ponto de sermos chamados filhos de Deus; e,
de fato, somos filhos de Deus... ”(1Jo 3.1)

Aniversariantes
16
17
17
18
18
19
19
19
21

-

Jaime Antonio Gonçalves
Osni da Cunha
Rafael Martins de Moraes
Gabriel Facine Nunes Andrade
Josias Custodio Junior
Arnaldo Pires de Oliveira
Jessyka Crystyane Assunção Shoji
Osvaldo Moraes Braga Filho
Smirna da Silva

HOJE
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

Casamento
13
15
15
16
18
21

-

Reinaldo e Carolina Frutos
Andre e Loide Savio
Benedito e Iris Serpa
Carlos Eduardo e Cláudia Sousa
Aderbal e Odila de Oliveira
Marco e Patricia Vasconcelos

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

PRÓXIMO SÁBADO
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

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.

