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NOVIDADE DE VIDA EM 2019
A vida com Jesus é novidade.
Recebemos um novo coração (Ez
36.26), nascemos de novo (Jo 3.6) e
nos tornamos novas criaturas (2 Co
5.17). Tudo isso mostra que o que
Jesus faz em nossas vidas é uma
mudança total e radical que só pode
ser comparada a uma nova vida.
"Não mintais uns aos outros, uma
vez que vos despistes do velho
homem com seus feitos e vos
revestistes do novo homem que se
refaz para o pleno conhecimento,
segundo a imagem daquele que o
criou” (Cl 3.9-10). Aqui o apóstolo
Paulo nos ensina que esse processo
de mudança ocorre na prática
quando abandonamos o pecado e
nos vestimos desse novo homem
criado para ser a imagem de Cristo.
O que isso quer dizer? Em primeiro
lugar significa que estamos voltando
a ser aquilo que fomos criados um
dia. Gênesis 1.27 diz que fomos
criados à imagem de Deus, porém
o pecado corrompe e deforma,
embora não anule completamente

esta imagem. Ainda assim, em
Cristo fomos feitos novamente
à imagem de Deus, como nos
ensina o texto de Colossenses.
Isso significa que precisamos,
como ato de fé, nos apropriar
dessa nova vida que Jesus nos
dá por meio de sua vida, morte
e ressurreição. Essa é a base da
nova vida que recebemos. Quando
falamos em mudança bíblica,
não estamos pensando em mero
moralismo ou comportamento
ético. Estamos afirmando que
por meio da obra de Jesus
recebemos uma nova vida, vida
esta que se manifesta em nossos
relacionamentos com Deus, com
o próximo e com nós mesmos.
O que devemos fazer para
experimentar isso? Precisamos ter
duas atitudes: abandonar o pecado
e nos revestir do novo homem
que está sendo feito à imagem de
Cristo. Em outras palavras, tudo
o que precisamos, é nos parecer
mais com Jesus. Esse processo

leva a vida inteira, mas podemos
pensar de maneira otimista
quanto a isso. Cada ano que passa
podemos ser mais parecidos com
Jesus do que fomos até agora.
Essa é a perspectiva correta da
vida cristã. Estamos em constante
mudança, deixando de ser quem
éramos e nos tornando mais
parecidos com Jesus. É, como
disse certa vez John Nilton: "Não
sou o que devo ser. Não sou o
que desejo ser. Não sou o que
espero ser. Mas posso dizer com
verdade: não sou o que eu era.
Pela graça de Deus sou o que sou".
Que

em

2019

experimentar
essa
novidade
de vida ainda mais do que a
vivenciamos em 2018. Que sejamos
revestidos do novo homem criado
para ser como Jesus. Que possamos
mudar, abandonando pecados que
nos acompanharam neste ano,
deixando vícios, pensamentos e
comportamentos do velho homem
sem Deus. Mas lembre-se, só
podemos ter isso se estivermos
em Cristo. Você o reconheceu
como seu Senhor e Salvador?
Feliz

ano

novo

com

Jesus!

Pr. Vinícius Ferreira

possamos

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. Renda graças a Deus pelas lutas e vitórias de 2018;
2. Louve a Deus pelas bênçãos na sua família;
3. Agradeça pelas saúde e proteção de Deus;
4. Tribute ao Senhor toda honra pela Sua vitória na cruz;
5. Dê graças a Deus pelas vitórias na vida profissional;
6. Cante louvores a Deus pelas orações respondidas;
7. “Até aqui nos ajudou o Senhor”; reconheça e agradeça;
8. Agradeça a Deus pelo Seu grande amor e perdão;
9. Agradeça ao Senhor pela unidade da Igreja;
10. Ore a Deus em favor das programações da EBD em 2019;
11. Peça o cuidado do Senhor para os irmãos em viagem;
12. Confirme sob a proteção de Deus a vida e saúde dos idosos;
13. Ore em favor da presença de Jesus na vida dos namorados;
14. Peça ao Senhor que abençoe o Ministério de Expansão.

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!

SERENATAS – A boa semente foi
semeada, e certamente os frutos virão
a trinta, sessenta e cem por um. Podemos
descansar sabendo que o Senhor Deus
levará a bom termo toda esta semeadura.
Nossa gratidão aos irmãos que trabalharam
nos bastidores para fazer funcionar tudo
de forma harmoniosa, bem como todos
os que participaram diretamente, com
instrumentos, orações, lindas canções...
Também agradecemos as casas visitadas
pela forma como nos receberam.
CULTO DE FINAL DE ANO – Tudo está
programado para começar às 19h30
desta segunda-feira (31/Dez). Neste
culto daremos graças e glórias ao Senhor
porque Ele nos abençoou ricamente neste
ano. Em 2019 todos nós buscaremos
maior “INTIMIDADE COM DEUS”, e nos
envolveremos com este tema: Ministérios,
Escola Bíblica Dominical, Boletim, Cultos
especiais, Corais, mensagens....
LEITURA ANUAL DA BÍBLIA – Você
que terminou aquele compromisso
devocional da leitura anual da Bíblia, por
favor, dê seu nome ao Pr. Valdemberg ou na
secretaria, para que possamos providenciar
o certificado junto à SBB, bem como adquirir
uma Bíblia para você presentear alguém.
SAÚDE – Boas novas de grande alegria
foram nos dadas sobre a saúde do nosso
irmão Sérgio Hassmann; ele se recupera
bem em casa, e não será preciso mais
nenhuma cirurgia. Graças a Deus por isso.
EBD ESPECIAL – Tudo está pronto e
todos preparados para o bom andamento
dos trabalhos especiais da EBD no mês de
Janeiro, que fica assim discriminado: Dia 06
“Deus Criador” - Pr. Carlos Eduardo; Dia 13
“Deus Provedor” – Pb. Roberto Vieira”; Dia
20 “Deus Protetor” – Pr. José Roberto; Dia
27 “Deus Misericordioso” – Pr. John Barnett.
Oremos por eles e pela palavra que virá, para
que glorifique a Deus e edifique os irmãos.

CRIANÇAS – Neste domingo (23/Dez), foi
apresentado ao Senhor Jesus o Daniel, filho
do Leonardo e da Janaina. Em um culto alegre
e desafiador, foi confirmada à necessidade
que temos do auxílio de Deus para criação
de nossos filhos e netos. Rogamos as mais
copiosas bênçãos de Jesus sobre esta família;
o Daniel é neto da Denise e de Dª. Oscarlina.
CRIANÇAS II - Nos cultos dos dias
30 e 31/Dez, desejamos que todas
as nossas crianças participem conosco
no Templo. Por isso contamos com a
colaboração dos pais e avós, e com
apoio e compreensão de toda a Igreja.
POSSE – Desejamos, no culto deste dia
31/Dez, apresentar todos os presidentes
de Ministérios e seus auxiliares, diretores
de Congregações e de Pontos de Pregação,
mesmo aqueles que foram reeleitos ou
indicados para estas funções, para que,
diante da Igreja, recebam oração de
posse de seus cargos para o exercício
de 2019. Também haverá a consagração
dos novos presbíteros e diáconos eleitos
pela Igreja na assembléia em outubro.
FÉRIAS I – Durante o mês de Janeiro/2019
o nosso Pr. Vinícius estará de férias com a
esposa. Oremos por um tempo de descanso
e restauração de suas forças e energias.
FÉRIAS II – Muita gente querida chegou
e está chegando para passar Natal
e Ano Novo em SJCampos, o que nos
alegra imensamente. Vamos aproveitar
para receber bem todo este povo querido
em nossos cultos, dando-lhes as boasvindas. Eles fizeram grande investimento
para estar conosco e merecem ser bem
recebidos. Nossas boas-vindas a todos eles.
CONVOCAÇÃO – Por força estatutária (§
2º do Art. 21), convocamos a nova Mesa
Administrativa para uma reunião ordinária
no dia 03/Jan (quinta-feira), às 19h30 no
ECC, para à eleição da Diretoria Executiva.

Reflexão Diária
REFLEXÃO DIÁRIA – “Segui a paz com
todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor.” (Hb 12.14). Segunda feira –
Hb 10.1-18 (ritos antigos); Terça-feira – Hb
10.19-39 (privilégio, castigo e recompensa);
Quarta-feira – Hb 12.-13 (exemplo de
Cristo); Quinta-feira –Hb 12.14-29 (Sinai

e Sião); Sexta-feira – Hb 13.1-6 (deveres
sociais); Sábado – Hb 13.7-17 (deveres
espirituais); Domingo – Hb 13.18-25
(recomendações);
“Não
abandoneis,
portanto, a vossa confiança; ela tem grande
galardão. Com efeito, tendes necessidade de
perseverança...” (Hb 10.35-36).

Aniversariantes
28
30
01
01
03
04

-

Marina Franco Amaral
Ricardo Mendes Cavalheiro
Haythan Abdulhamid
Samuel Roberto Ximenes Costa
Silvana Aparecida de Souza
Regiane Mantovani

Casamento
30
30
30
30
01
04
04

-

Jose Benedito e Maria Conceição Souza
Marco Aurelio e Ana Flávia
Carlos e Giovanna
Wagner e Ana Paula Lima
Roberto e Alair Lopes
Domingos e Alair Jager Barbosa
Robson e Soraia Soares do Vale

HOJE
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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 5

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

Dc. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid

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.

