
 

equipesdeplantão 
  

 “Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros 
da multiforme graça de Deus.” (1Pe 4.10) 

  

 

FECHADO PARA BALANÇO – Esta era a frase 
que informava que algumas empresas estavam 
fazendo um movimento apenas interno.  Todos 
os funcionários reviravam suas gavetas e 
arquivos fazendo uma limpeza geral.  Tudo o 
que não serviria para o ano seguinte era 
descartado e lançado fora. Até quinta feira 
(31/Dez) temos um tempo para fazer esta 
“autoanálise” e refazer os votos na “virada” do 
ano, e para dispor nosso coração e o tempo para 
servir melhor o Senhor Jesus. 
 

ORÇAMENTO 2015 – Por favor confirme sob os 
cuidados de Deus a comissão orçamentária para 
2015. Pbs. Milton Carlos e José Carlos, Dcs. 
Benedito Serpa e Sullivan. 
 

FELIZ ANIVERSÁRIO – Temos alguns irmãos 

que abrem o novo ano fazendo aniversário. 

Dia 04 – Fernanda Rangel; Dia 05 – Nelson 
Prado e João Pedro Faria; Dia 06 – Marcos 

Rodrigues. 
 

2014      2015   
 

“Eis que faço novas todas as coisas.”  Ap 21.5 
 
 O que mudou de dezembro de 2013 para dezembro de 2014?  Quais expectativas 
temos hoje que não as tínhamos há um ano atrás?  O que tornará Janeiro de 2015 
diferente do de 2014, ou o que torna os ‘Janeiros’ diferentes uns dos outros meses?  
 Um grande sábio disse:  “O que foi, é o que há de ser; e o que se fez, isso se 
tornará a fazer:  nada há de novo debaixo do sol.” (Ec 1.9). 
 O que eu posso fazer para que as decepções de 2014 não se repitam em 2015?  
E também para que as coisas boas de 2014 voltem a acontecer?   
 Como fazer esta ‘seleção’ para que apenas os momentos bons de 2014 venham a 
se repetir? Precisamos fazer esta escolha, como uma dona de casa separa os feijões 
furados e estragados dos bons, de modo que apenas os sadios vão para a panela?    
Como isso é possível???? 
 

O livro de Apocalipse nos traz um versículo que lança luz nesta dúvida toda.  
Seu contexto é bem próximo do nosso: Vivemos a necessidade de um amanhã melhor. As 
lutas do presente causam em nós um intenso desejo de uma aurora brilhante, agradável e 
nova! 
“Aquele que está assentado no trono disse: EIS QUE FAÇO NOVA TODAS AS COISAS.” 
(Ap. 21.5)   

Se existe alguém com condição para fazer algo novo é quem está no Trono. E 
somente Jesus está no trono à direita do Pai.  Se existe alguém com poder para fazer tudo 
novo é Jesus. O resto é apenas mudança de ano, como sempre tem acontecido na 
história.  Se existe alguém com desejo de promover algo realmente novo é Jesus.  Sua 
vontade é boa, seus planos bons. 

 

IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA 

S  Ã  O     J  O  S  É     D  O  S     C  A  M  P  O  S 

  

 
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 9171-5825 - Segunda a quinta – 9h às 17h30. 
Educadora: Ieda Rafael de Oliveira – Tel.: (12) 9 9133-4445 - Segunda a quinta - 9h às 17h30. 

Obreiro: Wellington Moraes– Tel.: (12) 9 8151-1645 - Terça a sexta - 9h às 17h. 
Pastor Emérito: João Arantes Costa - Tel.: (12) 3921-9214 

  
  
  
  

  

 

boletimdominical 
  

 

Continua no verso 

serviçosreligiosos 
  

 CULTOS: Domingos, às 9h e 19h15. 
ESCOLA BÍBLICA: Domingos, às 10h15. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quartas-feiras, às 8h, 14h30 e 19h30. 

  

 

HOJE PRÓXIMO SÁBADO 

GRUPO 1 
Pb. Marcos A. R. Demant 
Dc. Benedito Renó Serpa 
Dc. Pedro Galvão de Moura 
Vicente Bueno 
Iris Serpa 
Zélia Martins de Moura 
Maria Helena Silva 
 

GRUPO 2 
Pb. André S. Pinto 
Pb. Milton Carlos S. Jr. 
Dc. Amaury Corrêa M. Filho 
Dc. Cláudio Osiro 
Loyde Fernandes Sávio 
Marcones Luiz B. Araujo 

 

COMPROMISSO DE FÉ – Através da nossa 
Conferência Missionária todos temos 
oportunidade de apoiar os missionários que 
foram chamados por Deus para esta Obra tão 
significativa. Aproveite esta porta aberta e se 
envolva. Se você não fez ou se ainda não 
devolveu o seu compromisso de fé com este 
Ministério, aproveite os últimos dias deste ano e 
renove sua aliança com Deus: procure o Pr. José 
Carlos. 
 
ESCALAS PARA SANTA CEIA – Com profunda 
gratidão reconhecemos o esforço e dedicação de 
nossos Diáconos no preparo do material da 
Santa Ceia. Deus os recompensará. No dia 
04/jan de 2015 é responsabilidade da EQUIPE I 
– Dcs: Pedro Galvão de Moura, João Carlos 
Costeira, Josué do Amaral Lara Jr, Marcos 
Roberto Hohne.  
 
“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom; 
porque a sua misericórdia dura para sempre.” 

Salmo 136.1 

Ano XXXV 
28 de dezembro de 2014 

Nº 1.854 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesus não quer apenas proporcionar a mudança de ano de 2014 para 2015; Ele 
deseja e pode “fazer nova todas as coisas”. 
 O que você deseja que mude em 2015? O que lhe cansou em 2014 e você não 
deseja repetir Ano Novo? Reserve um tempo para estar com Jesus e diga diretamente 
isso a Ele; você descobrirá que Jesus tem vontade e poder para fazer novas todas as 
coisas na sua vida. 
 Jesus mesmo disse: “Venham a mim os cansados”. Se você deseja de todo 
coração ter uma experiência nova neste novo ano, então, faça o que Davi aconselha: 
“Entrega teu caminho ao Senhor, confia Nele e o mais Ele fará” (Sl 37:5). 
 
 Ano novo, vida nova, cousas novas, só com Jesus.  Vamos começar o ano do 
centenário andando com Jesus. Feliz Ano Novo para toda a família Cristã Evangélica da 
Central de SJCampos. 
 

 

Pr. Valdemberg Viana 

N O T I C I Á R I O 
fiquebeminformado! 

motivosdeoração motivosdeoração 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica” (Fp 4.6).  

motivosdeoração 
  

 “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)  

Motivos de oração: 
 
1. Dar graças a Deus, porque “até aqui nos ajudou o Senhor”;  
2. Dar graças pelas orações respondidas com sim e com não;  
3. Dar graças pela proteção e provisão ao longo de 2014; 
4. Dar graças pelas vitórias na saúde; 
5. Dar graças pelo conforto tão presente em meio a tantas perdas;  
6. Dar graças pelas nossas congregações e seus pastores; 
7. Dar graças pela dedicação e amor de nossos Diáconos;  
8. Dar graças pelo zelo e visão de nossos Presbíteros;  
9. Dar graças pela chegada do Pr. Ednaldo e Gisele; 
10. Dar graças pela vida de nossos amados idosos; 
11. Dar graças pela chegada de tantas crianças lindas e saudáveis;  
12. Dar graças pelo sustento de nossos missionários; 
13. Dar graças pelo esforço das comissões do Centenário; 
14. Dar graças pela dedicação dos líderes dos Ministérios; 

 
 

“CONSOLAI O MEU POVO’” – (Is 40.1) – Um 
sentimento de obra inacabada; um desejo de 
continuar; uma ação interrompida; uma missão 
incompleta; um pensamento que fere a mente; 
uma dor que não cessa; uma mistura de tudo 
isso repousa sobre a nossa cabeça ao sabermos 
do falecimento do querido Pastor Eliezer 
Cavalcante. O que nos consola é ter a certeza de 
que não fomos deixados sós, conforme Ele 
prometeu ao dizer: “Quando passares pelas 
águas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles 
não te submergirão; quando passares pelo fogo, 
não te queimarás, nem ainda a chama arderá em 
ti. Porque eu sou o Senhor”. (Is 43.2-3). 
Roguemos as mais copiosas bênçãos de consolo 
e direção para a Flávia (esposa), para o Pedro 
Henrique (filho),  para Kaley e Águida (irmão e 
cunhada), e para o Pr João e Aélia (pais), bem 
como para as ovelhas de Jesus que estavam sob 
sua liderança em Taguatinga (DF).  
 
1915  2015 - Passaram-se cem anos. Vamos 
nos juntar em todos os eventos marcados para 
agradecer e glorificar o Senhor Jesus, dizendo-
lhe que a Sua morte e ressurreição vingou em 
nossa vida. O ano de 2015 vai entrar para a 
história desta cidade como entrou o de 1915.  
Todos estão convocados a um envolvimento que 
começa em casa através das orações e se 
estende para a nossa querida Igreja através de 
apoio e presença. Viva 1915, e que venha 2015 
sob as mesmas bênçãos que acompanharam 
nossos irmãos fundadores. 
 
CENTENÁRIO – Chegou 2015 e com ele as 
nossas comemorações de cem anos. Por isso 
conclamamos o envolvimento de todo o povo de 
Deus, através de orações, ações de graças, 
apoio aos eventos, participação... Quem tem 
fotos antigas de cultos, de reuniões, da liderança, 
ou documentos antigos que retratem nossa 
história, por favor, traga-os para a secretaria da 
Igreja. Iremos tirar cópias e devolver em seguida. 
Juntaremos todo este material num acervo do 
Centenário. 
 

Idosos: Ondina Rodrigues, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa, Ester Ribeiro, Lourdes 

Polon, Anália Paiva, Maria Luiza Costa, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Ana Guilhermina, Olga 

Karatanasov, Eulina de Paiva, Luiz Monteiro. 

Enfermos: Erinéia, Lúcia, Dc. Célio Souza, Aurea Costa, Esdras Oliveira. 

 

EBD ESPECIAL – Durante o mês de Janeiro de 
2015, enquanto os professores titulares 
desfrutam de merecidas férias, uma equipe 
estará ministrando acerca dos “Dez 
Mandamentos” para a classe de adultos. As 
classes de jovens e adolescentes também 
estudarão o mesmo tema sob a 
responsabilidade dos seguintes professores: 1º e 
2º Mandamentos: Fernanda; 3º e 4º 
Mandamentos: Dc Josué Lara; 5º e 6º 
Mandamentos: Jonas Aquino; 7º e 8º 
Mandamentos: Márcia Gabriela; 9º e 10º 
Mandamentos: Felipe Lopes.  O Ministério 
Infantil também terá professores especiais para 
Jan/15 a saber: Adriana Reis, Iza e Aline Shoji, 
Márcia Gabriela, Vanessa, Adriana Scolastrici e 
Fernanda Vieira.  
 
SERENATA DE NATAL – Na noite de 22/Dez 
alguns irmãos juntaram-se à Orquestra e saíram 
por vários pontos da cidade para tornar 
conhecido que Jesus nasceu, e que Ele é a 
única razão do Natal. Momentos de grande 
alegria e intensa beleza quando, através de 
hinos, orações exposição da Palavra, pessoas 
eram esclarecidas, abençoadas e edificadas. 
Nossa gratidão a todos que participaram. 
 
CULTO DE ANO NOVO - Por causa das 
circunstâncias locais, o nosso Culto de Ano 
Novo terá início às 20h.   Venha e traga outros 
para reconhecer e agradecer a Deus pelas 
“muitas bênçãos” de 2014, e para renovar 
nossos votos diante do Senhor. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Por ocasião das 
festividades do Natal e do Culto do Final de Ano, 
não teremos as reuniões de oração nesta quarta 
feira no Templo nem no ECC. 
 
CONVOCAÇÃO – Por força estatutária (Art 26), 
o pastor presidente convoca a MESA 
Administrativa para uma Reunião Ordinária às 
18h do dia 04/Jan/15 para a eleição da Diretoria 
Executiva.  
 


