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FÉRIAS DE QUE?
“Lembra-te do dia de sábado,
para o santificar” Ex. 20. 8
De quê mesmo você acredita
que precisa de férias? Há quem
passou o ano todo tendo
problemas com a falta de saúde,
e por isso visitou muitos médicos
e as mais variadas farmácias na
tentativa de se livrar de dores e
enfermidades. Precisa de umas
boas férias de hospitais, de
clínicas e de drogarias. Há gente
que teve atrito conjugal por
meses seguidos, atravessou um
longo tempo sem entendimento,
e estar fora de casa era às vezes
melhor. É provável que esses
irmãos anseiem por um tempo
de paz e harmonia para que a
casa volte a ser “Lar, doce lar”.
Sabe aquelas desavenças entre
irmãos, ou desajustes entre pais
e filhos, coisas que parecem
não ter fim? Algumas famílias
carregam este peso e nunca
conseguem se acertar de forma
conclusiva. Como seria bom umas

férias definitivas desses atritos.
Conheço
irmãos
que
cometem os mesmos pecados,
escorregam e caem sempre na
mesma área da vida; já oraram e
buscaram ajuda, mas continuam
deslizando e caindo. Necessitam
de férias destas quedas.
Alguns
desempregados
estão
bem
cansados
de
distribuir currículos em vários
locais, alguns até fora de sua
especificação.
Aguardam
numa ligação alguém que os
chame para uma entrevista de
emprego, mas nada... Isso nos
cansa e pode trazer angústia e
insegurança. Por mais paradoxo
que pareça, um emprego
seriam férias para isso tudo.
Concluindo:
Envelhecer
cansa; a solteirice cansa; a
solidão do casado cansa; a dor
cansa; os desajustes cansam;
contar moedas para pagar
contas cansa; estar empregado

há muito tempo, fazendo a
mesma coisa cansa; viver os
mesmos
problemas
cansa;
ouvir as mesmas lamentações
cansa; contar a mesma história
cansa; rir da mesma piada
cansa; a mesmice cansa;
viver longe do Senhor cansa!
Quem está cansado, ou de
que você está afadigado? Férias
de que mesmo você precisa?
“Vinde a mim, todos os que estais
cansados e sobrecarregados, e
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde
de coração; e achareis descanso
para vossa alma.” Mt 11. 28 Esse é

o único caminho para o descanso
que
estamos
precisando
para todas as áreas da vida.
A recomendação do autor de
Hebreus é essa: “Portanto, resta
um repouso para o povo de
Deus... Esforcemo-nos, pois, por
entrar naquele descanso...” (Hb
4.9,11). Este ano de intimidade
maior com o Senhor Jesus,
dedique sua vida a Ele; as férias
virão, o descanso será garantido.
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. Ore em favor de uma intimidade maior com Deus;
2. Agradeça a Deus pela vida de nossas crianças;
3. Peça todo cuidado de Deus para a EBD neste ano;
4. Interceda por duas centésimas esta semana e as visite;
5. Dê graças ao Senhor pela vida do Pb. Manoel Arantes;
6. Ore por nossos irmãos enfermos Dc. Fábio, Sérgio, Adna;
7. Ore a Jesus por famílias que estão em viagem;
8. Clame o favor de Deus para o Estado do Ceará;
9. Confirme a proteção de Deus para o Pb. Joelmir e Daniela;
10. Confirme a proteção de Deus para o Dc. Fábio e Adriana;
11. Louve ao Senhor pelo Coral FLASH MOB e ore por eles;
12. Ore em favor das crianças de Guararema no retiro;
13. Clame o cuidado do Senhor para o Mis. Onésimo (Novas Tribos);
14. Agradeça as bênçãos e misericórdias de Jesus.

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!

BATISMO – Para obediência à ordem
clara de Jesus no que tange ao batismo,
o Vice-Presidente, Pb. Marcos Demant,
informa que os irmãos interessados
em confirmar sua fé através das águas
batismais devem procurá-lo ou deixar
seu nome na secretaria, para que em
fevereiro possamos começar as aulas
especiais de preparação para o Batismo.
ESCALA DE DIREÇÃO DOS CULTOS –
No mês de Fevereiro nossos Presbíteros
responsáveis pela direção dos cultos
de Domingo à noite são: 03 - Josué do
Amaral Lara Jr; 10 - José Albery Perote
Filho; 17 - Pr. Jonas Kelber de Aquino; 24
- Vantoil Gomes de Lima. Por gentileza,
faça orações em favor destes irmãos e
da direção que eles farão -nos cultos.
ÚLTIMA CHAMADA – Pedimos aos
irmãos que concluíram a leitura da Bíblia
em 2018, e que ainda não deram seus
nomes, por favor o façam nesta semana. Pois
a partir do dia 29/Jan vou enviar todos os
nomes recebidos para a Sociedade Bíblica
do Brasil, para a confecção dos certificados.
RETIRO DE CARNAVAL – Tanto o
Ministério dos Jovens como o dos
Adolescentes estão se mobilizando para
realizar o retiro no período de Carnaval.
Cabe a todos nós orar por estes dois
eventos a fim de que todos os participantes
sejam agraciados por Deus com bênçãos.
DE VOLTA ÀS AULAS - Como nós
estamos preparando os nossos filhos e
netos para o retorno às aulas? Lembremonos de Joquebede, que preparou Moisés
para estudar na cultura do Egito com
todas as armas do Egito. Será preciso vestir
e revestir o seu filho/neto da ‘Armadura
de Deus’. Use este tempo de férias para
orar com ele e falar sobre esta ‘armadura’
que se encontra em Efésios 6.10-18.

E A FAMÍLIA, COMO VAI? - Sabemos das
ciladas que nosso inimigo apronta para
as famílias com intenção de desestabilizálas. Por isso lhe convidamos a se juntar a nós
em oração contra essas armadilhas. E para
apoio e auxilio a estas famílias, a Igreja conta
com um Ministério de Casais que poderá
ser acionado a qualquer hora. A seguinte
equipe está disposta a acompanhar
e aconselhar na intenção de juntos
chegarmos à vitória em Cristo. a saber: Dc.
Sullivan e Adriana Scolastrice; Dc. Robson
e Soraia do Vale; Dc. Daniel e Marfisa Shoji;
David e Beth Barnett; Francisco e Márcia
Gabriela; além do Pr. Valdemberg e Beth.
SAÚDE – Alguns de nossos queridos
irmãos estão precisando de nossa
cobertura de oração em favor de sua
saúde. Na manhã da terça-feira (15/Jan),
o querido Sérgio Haussmann precisou
de uma cirurgia para amputar parte da
perna, e encontra-se internado no Hospital
Assunção em São Bernardo. Na quarta-feira
(16/Jan) foi a vez do nosso irmão Dc. Fábio
Reis passar por uma invenção cirúrgica.
Ainda nossa irmã Adna Wick está se
recuperando em casa de uma pneumonia.
Também confirmem sob os cuidados de
Jesus as nossas irmãs Luiza Amara e Luiza
Custódio que precisam de nossas orações.
ENCONTRO DE HOMENS – Já está
marcado o primeiro compromisso
dos Homens desta região: será na ICE
em Jacareí (SP), no dia 23/Fev, às 8h30.
Marque com antecedência em sua agenda
e esteja presente. Vai valer muito a pena.
NATAL – Na manhã do último dia 14/
Jan, nasceu o lindo Henrique, filhos da
Isabela e Rodrigo, e neto da irmã Denise.
Glórias sejam dadas a Jesus por esta grande
bênção. Mamãe e filho passam bem.

Reflexão Diária
“Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma
coluna, onde me fizeste um voto; levante-te
agora, sai desta terra e volta para a terra de
tua parentela.” (Gn 31.13). Segunda feira –
Gn 33.1-20 (Esaú e Jacó); Terça feira – Gn
34.1-24 (Diná); Quarta-feira – Gn 34.2531 (Levi); Quinta feira –Gn 35.1-28 (Jacó);

Sexta feira – Gn 36.1-19 (Esaú); Sábado –
Gn 36.22-30 (Seir); Domingo – Gn 36.31-43
(Edom); “...Na verdade, o Senhor está neste
lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse:
Quão temível é este lugar! É a Casa de Deus, a
porta dos céus.” (Gn 28.16-17).
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Luis Filipe Karatanasov Beloni
Patricia STiago Gondim de Vasconcelos
Adriana Reis Veríssimo de Lima
Argemiro Marcos de Souza
Carolina Sevilla Badialli Frutos
Vantoil Gomes de Lima Junior
Isabel Cristina Miranda Muramoto
Janete Moreira de Toledo
Rodrigo Cunha de Paiva
Rubens Alexandre Miranda Muramoto
Pablo Miller Seixas dos Santos
Cecilia Maria de Girolando Amos
Juliana Gianelli Lima
Maria Elisa Barbosa Socci Vecchiatti
Janete de Moura Mariano
Josue do Amaral Lara Junior

20
24
26
26
26

-

Manoel Coutinho e Ana Lucia
Enrico e Alice Supino
Amaury e Alice Moraes
Sergio e Sandra Haussmann
Ataliba e Silvana Moraes

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

HOJE

GRUPO 1
Dc. Renato Laod
Dc. Josias Custódio
Pb. Roberto Vieira
Pb. Joelmir G. de Melo
Reinaldo Mantovani Jr
Elizabeth Ruiz
Simone Custódio
Daniela Cipresso de Melo

PRÓXIMO SÁBADO

GRUPO 2
Dc. Serpa
Dc. Rodrigo Meneses
Pb. Samuel Pereira
Pb. José Perote
Juliano Sérgio Costa
Marcos Custódio
Tula Ferreira

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.

