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NATAL, NATAL!
“Este é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda criação; ” Cl 1.15
Não sei quantos de nós já paramos
para pensar nos detalhes desta
história linda. Sempre que a lemos nos
impressionamos com o amor e a beleza
de Deus. Que história fantástica. Creio
que todos conhecemos o drama vivido
por Maria e José. O Natal é o nascimento
de “um Deus sem teto”. Sabemos sobre
o pobre lugar do nascimento de Jesus.
O historiador e médico Lucas situa
o nascimento de Jesus na história
mundial, mais especificamente, do
Império Romano, da seguinte forma:
“Naqueles dias, foi publicado um decreto
de César Augusto”. - Caio Júlio César
Otaviano Augustus (63 a.C – 14 d.C) foi
o primeiro imperador Romano (30 a.C
-14 d.C), e ficou por 44 anos no poder.
Como imperador, ele convocou “toda a
população do império para recensear-se.”
Lucas situa historicamente o nascimento
de Jesus com um país vizinho de Israel:
“Este, o primeiro recenseamento, foi feito
quando Quirino era governador da Síria”.
Segundo o historiador Philip Schaff,
descobertas de manuscritos entre a
Villa Hadriani e a Via Tiburtina em Roma,
mostram Publio Sulpício Quirino (51 a.C
– 21 d.C) liderando a Síria por duas vezes.
Primeiro entre 04 a 01 a.C, provável data
do nascimento de Cristo e depois (06

a 11 d.C), ocasião em que Lucas relata
outro recenseamento (At 5.37). O Dr.
Lucas escreve: “Todos iam alistar-se,
cada um à sua própria cidade” (Lc 2.1-3).
“José também subiu da Galiléia, da
cidade de Nazaré, para a Judéia, à
cidade de Davi, chamada Belém, por
ser ele da casa e família de Davi, a fim
de alistar-se com Maria, sua esposa, que
estava grávida” (Lc 2.4-5). Esse pano de
fundo histórico conduz ao nascimento
de Jesus. Lucas continua: “estando
eles ali, aconteceu completarem-selhe os dias, e ela deu à luz o seu filho
primogênito, enfaixou-o e o deitou
numa manjedoura, porque não havia
lugar para eles na hospedaria” (Lc 2.6-7).
Impressiona o estado de humilhação
ao qual se sujeita, desde o nascimento,
o maior e mais impactante homem
que já pisou o nosso planeta. Primeiro,
seus pais vivem submetidos a um
império tirano. Nasce um Rei, num país
subjugado há pelo menos 600 anos
pelos impérios Medo-persas, Gregomacedônio e o Romano. José foi se
alistar e, naturalmente, pagar seus
impostos. Meninas de 12 anos para
cima e rapazes acima de 14 deveriam
pagar impostos até os 65 anos de idade.
O Criador nasce no meio de criaturas (Jo

1.1-3, 14). Enquanto nessa jornada, Maria
dá a luz e o menino é colocado em uma
manjedoura, palavra com os seguintes
significados: estábulo, tabuleiro ou coxo
de colocar comida para animais. Qualquer
um espantaria se o filho do príncipe
William e Kate Middleton nascesse num
hospital de periferia; que diríamos se
fosse numa cocheira? Pois bem, foi lá
que o Criador de todas as coisas (Cl 1.1617), o Senhor e Salvador Jesus nasceu.
Jesus nasceu na manjedoura por
uma razão. José e Maria ouviram algo
doloroso para um pai e uma mãe em
situação de emergência: “não há lugar
para vocês na hospedaria”. Imagine a
situação: Anjos estão celebrando (Lc
2.13-14); sábios e pastores estão vindo
visitar o menino trazendo-lhe presentes
(Mt 2.11; Lc 2.15); profecias centenárias
estão se cumprindo; há um movimento

cósmico e o que esperamos encontrar?
Um menino deitado num estábulo!
A única explicação plausível para tal
paradoxo vem das palavras de Paulo:
“pois conheceis a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre
por amor de vós, para que, pela sua
pobreza, vos tornásseis ricos” (2Cor 8.9).
Ricos em amor, em fé, em esperança, em
sabedoria, em serviço ao próximo, em
alegria, enfim, ricos de vida, ricos de Deus.
Eis o verdadeiro sentido do Natal! Deus
veio nos visitar e morar para sempre
conosco. O “rico se fez pobre”, para
que pobre tivesse uma oportunidade.
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 pela chegada do Natal – Emanuel!
2. ‘Um menino nos nasceu!” É Natal! – Deus nos visitou!
3. Rogue as bênçãos de Deus sobre a comunhão das famílias no Natal;
4. Ore ao Senhor em favor dos filhos/netos que estão longe;
5. Clame proteção de Deus para as viagens dos irmãos em férias;
6. Peça a Deus que abençoe o Pb. Manoel Coutinho e Dª. Ana Lúcia;
7. Peça a Deus que abençoe o Dc. Christian Andras e Bia;
8. Ore ao Senhor pela programação de final de ano aqui;
9. Confirme sob a proteção de Jesus a Congregação de Pinda;
10. Agradeça pela Salvação que Jesus nos trouxe;
11. Ore em favor do Mis. Paulo Fernando e Fernanda (África);
12. Agradeça pela paz e alegria que Jesus nos proporciona;
13. Rogue as bênçãos de Jesus sobre o Quarteto Zoé;
14. Ore a Deus em favor dos moradores de rua.

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!

REDES SOCIAIS – Mais uma vez
pedimos cautela no tocante ao que
você publica, ou ‘curte’ do que já está
publicado. Antes de publicar ou curtir,
faça uma análise e veja se é espiritual, se é
bíblico, se edifica, se é mesmo necessário.
Muitas dessas publicações estão causando
mais atritos e divisão do que edificação.
Seja criterioso a bem do Corpo de Cristo;
vamos nos lembrar de Paulo: “Tudo faço
por causa do evangelho, com o fim de me
tornar cooperador com ele.” (1Co 9.23).
PRELETORES – Atenção líderes dos
Ministérios, todo e qualquer preletor
que não seja da ICEB precisa passar pelo
crivo do Conselho Espiritual antes de
ser convidado para suas programações.
ATIBAIA – O Natal foi comemorado
neste último final de semana na
Congregação de Atibaia. Pr. Valdemberg
e os irmãos Pb. Samuel A. Pereira,
Liamar e Damaris C. Moura nos
representaram naquela amada igreja.
BRAGANÇA PAULISTA – O Pb.
André e sua esposa estiveram
presentes neste final de semana nas
comemorações
natalinas
daquela
congregação, e nos trazem notícias das
bênçãos que foi o culto. Deus seja louvado.
FINAL DE ANO – “Se Deus quiser”
a programação de final de ano em
nossa Igreja se dará no dia 31/Dez, a partir
das 19h30, e naquele culto de gratidão
ao Senhor Jesus, renovaremos nossos
votos e dedicaremos a Ele nossa vida,
para que em 2019 vivamos uma maior
“INTIMIDADE COM DEUS”. Também por
ocasião daquele culto, consagraremos
alguns oficiais ao Diaconato e Presbiterato
para os próximos quatro anos.
EBD ESPECIAL – Ao chegar o
início de 2019 teremos novas
experiências com a EBD. Estudaremos
o seguinte tema: “CONHECENDO DEUS
NA IGREJA” em Janeiro e o seguinte
tema: “EXPERIMENTANDO DEUS NA
ORAÇÃO” em fevereiro. Todos os irmãos

estão
carinhosamente
convidados
para participar em todos os domingos
destes dois primeiros meses de 2019.
REFORMA - Nossa Igreja recebeu
de oferta “Placas de Energia Solar”
de uma querida família de membros; e
após análise se verificou que o melhor
local para instalação das referidas placas
é no teto do prédio de educação, que
já estava em nossos planos de uma
reforma geral, assim sendo queremos
contar com orações de todos os irmãos,
pois iremos precisar agilizar a tal reforma.
GRÁVIDAS – No culto da manhã
deste domingo (23/Dez), queremos
orar em favor das grávidas de nossa
Igreja, bem como interceder junto
ao Senhor por aquelas que desejam
carregar um filho a partir de 2019. Nesta
ocasião vamos pensar um pouco nas
dificuldades enfrentadas por Maria para
dar à luz a Jesus, numa época como aquela.
RECESSO – Durante este restante
de mês de Dezembro e no de
Janeiro, os ministérios da Igreja estão
em recesso. Aproveite este tempo para
se dedicar ao Senhor Jesus, “Conhecer e
continuar a conhecer o Senhor” (Os 6.3).
CEM – Informamos aos amados irmãos
que o Centro de Estudos Musicais
completou mais um abençoado ano e
está com as matrículas e rematrículas
abertas parta 2019. Neste ano novo
teremos os seguintes cursos: Teclado e
Violão (Infantil e Adulto); Violino, Flauta
Transversal, Canto e Sax (para Adultos). O
início das aulas será dia 04/Fev. Por favor,
procure a secretaria da Igreja e faça sua
inscrição para melhorar seu serviço ao
Rei dos reis. Em caso de dúvida procure
a coordenadora Isolina (9.177:6313).
DESAFIO DE MISSÕES – Se você
ainda não entregou seu compromisso
de fé, faça-o até o dia 31/Dez, para que a
liderança possa estabelecer os alvos e as
diretrizes para os missionários em 2019.

Reflexão Diária
REFLEXÃO DIÁRIA – “Hoje, se ouvires a
sua voz, não endureçais o vosso coração
como foi no dia da provocação, no dia da
tentação no deserto.” (Hb 3.7-8). Segunda
feira – Hb 2.1-18 (negligência); Terça
feira – Hb 3.1-19 (incredulidade); Quarta
feira – Hb 5.1-14 (alianças); Quinta feira

–Hb 6.1-20 (promessa); Sexta feira – Hb
7.1-28 (Sacerdócio); Sábado – Hb 8.1-13
(Mediador); Domingo – Hb 9.1-28 (ritos);
“Com efeito, quase todas as coisas, segundo
a lei, se purificam com sangue; e, sem
derramamento de sangue, não há remissão.
”(Hb 9.22)

Aniversariantes
23
23
24
25
25
25
25

-

Leticia Carvalho Coutinho Costa Perote
Mirian Rodrigues Courbassier
Paulo Castelo
Dhelosteny
Alice Moraes
Maria Helena Baracho
Diane Alves Carvalho Amaro

19
19
23
28

-

Alex Duran e Andréia
Márcio e Déborah
Marcos Rubens e Elysangela Custódio
Lucca e Erica Soares

Casamento

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

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

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.

