
“E a vida eterna é esta: que te 
conheçam a ti, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, 
a quem enviaste.”  Jo 17.3

“CONHECER JESUS E TORNÁ-LO 
CONHECIDO” é a maior de todas as 
alegrias já experimentadas pelo ser 
humano (Lc 10.17, 20); é o maior 
dos milagres já conhecido ou 
provado na terra (Mt 16.26); é a mais 
importante de todas as decisões 
tomadas pelo homem (Jo 9.35-
38); é a mais profunda experiência 
humana (Mc 5.34);  é a única 
tomada de posição vivida aqui que 
garante nos levar ao “paraíso” (Lc 
23.42-43);  é a maior de todas as 
bênçãos (Mc 2.5, 10-11).  Estamos 
aqui lançando como alvo para 
2021: “CONHECER JESUS E TORNÁ-
LO CONHECIDO”, tendo como base 
o texto de Jo 17.3 que diz: “E a 
vida eterna é esta: que te conheçam 
a ti, o único Deus verdadeiro, e 
a Jesus Cristo, a quem enviaste.”  

“Quem é este que até o mar e o 
vento lhe obedecem? (Mt 8.27). O 

mundo não tem essa resposta, mas 
nós a temos e não podemos retê-
la, não podemos não responder 
sob o risco de sermos culpados (Ez 
3.18-19). Não podemos enterrar 
esta notícia de “boa nova de grande 
alegria que o será para todo o 
povo” (Lc 2.10). Nós, que temos a 
“Verdade”, precisamos anunciá-la 
“enquanto é dia; a noite vem, quando 
ninguém pode trabalhar” (Jo 9.4) 
– Como disse Jesus: “É necessário 
que façamos isso” (Jo 9.4). Hoje é o 
tempo que temos; somente o hoje 
está disponível para todos nós. 
Então “Hoje, se ouvirdes a sua voz, 
não endureçais o vosso coração” 
(Hb 3.7, 15; 4.7); - Só temos o hoje 
para obedecer, sair e tornar Jesus 
conhecido, por isso: “E agora, 
porque te demoras?” (At 22.16). Saia 
e fale da sua experiência com o 
Senhor Jesus, conte tudo o que o 
Senhor fez a você: “Jesus... ordenou-
lhe: Vai para tua casa, para os teus. 
Anuncia-lhes tudo o que o Senhor 
te fez e como teve compaixão de 
ti.” (Mc.19).  A tua experiência 
será um instrumento que Deus 
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usará para que outros conheçam 
Jesus e o Seu grande amor. 

“Não digas: Não passo de uma 
criança; porque a todos a quem eu 
te enviar irás; e tudo quanto eu te 
mandar falarás. Não temas diante 
deles, porque eu sou contigo para te 
livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu 
o Senhor a mão, tocou-me na boca 
e o Senhor me disse: Eis que ponho 
na tua boca as minhas palavras.” 
(Jr 1.7-9) – Ele ordenou que 
fôssemos, tirou nossos temores, 
superou nossos medos, prometeu 
Sua presença o tempo todo, e 
ainda disse que colocaria suas 
palavras em nossa boca, então: O 
que estamos esperando para ir? 

“Vem, agora, e eu te enviarei a 
Faraó, para que tires o meu povo, os 

filhos de Israel do Egito. Então, disse 
Moisés a Deus: Quem sou eu para ir 
a Faraó e tirar do Egito os filhos de 
Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei 
contigo;” (Ex 3.10-12).  Ele prometeu 
estar conosco “todos os dias até a 
consumação do século” (Mt 28.20). 
Vamos nos lembrar de Paulo: 
“Porque, sendo livre de todos, fiz-me 
escravo de todos, a fim de ganhar 
o maior número possível [...] Fiz-me 
tudo para com todos, com o fim de, 
por todos os modos, salvar alguns. 
Tudo faço por causa do evangelho, 
com o fim de me tornar cooperador 
com ele.” (1Co 9.19, 22, 23). 

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. “Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho” Mq 7.14
2. “Glórias a Deus nas maiores alturas” (Lc 2.14) – Jesus nasceu!; 
3. Agradeça ao Senhor por ter “entrado” na nossa história pela encarnação;
4. Dê graças a Deus pelo “Seu grande amor” em Jesus Cristo; 
5. Renda louvores pois Deus cumpriu Isaías 9.6 – Isso é Salvação;
6. Reconheça a bondade de Deus em nos salvar, e O adore;
7. Veja a “graça de Deus” em João 3.16 – e renda-Lhe louvores; 
8. Leia João 1. 1-5, 14 – E cante louvores a esse Verbo de Deus; 
9. “Eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria” – Adore a Deus;
10. Agradeça a Deus, Ele cumpriu a profecia de Miquéias 5.2;
11. “Onde está o recém-nascido Rei dos judeus?” Mt 2.2; 
12. “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”, agradeça; 
13.  “A minha alma engrandece ao Senhor” Lc 1.46 – Faça isso; 
14. Tribute ao Senhor todo louvor, pois Ele veio e reina.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, 
Maria Dilma, Dª.  Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma 
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Eduardo Oliveira, 
Luiza Amara, Anderson e Luiza Custódio.

“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) 



Notícias fique bem informado!

NATAL – Como será este Natal? Como as 
famílias se juntarão? Como será a comunhão 

no dia vinte e quatro?  Quem virá, quem irá? 
Como virá? São algumas das perguntas cujas 
respostas precisam ter como base o COVID 
19. O que nos resta é nos deleitar no Senhor 
e esperar por Ele: “Atendei, agora, vós que 
dizeis: hoje ou amanhã, iremos para a cidade 
tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, 
e teremos lucros... Em vez disso, devíeis dizer: 
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como 
também faremos isso ou aquilo.” (Tg 4.13, 15). 
Uma coisa é muito certa: O SENHOR JESUS 
ESTARÁ EM NOSSO NATAL. Ele é o nosso Natal, 
e Ele prometeu estar todos os dias conosco.

ASSEMBLEIA GERAL – Pela graça de 
Deus, com a valiosa ajuda do Conselho 

e da Mesa Administrativa, tivemos a nossa 
assembleia geral ordinária de forma híbrida. 
Muitos irmãos se desdobraram para que essa 
assembleia fosse culto ao Senhor. Foi a primeira 
assembleia híbrida da história de nossa 
igreja. Nela tivemos a leitura dos relatórios da 
tesouraria da Igreja, da tesouraria de missões, o 
parecer do Conselho Fiscal sobre as contas das 
tesourarias apresentadas, e o relatório pastoral 
alusivos ao ano de 2019. Também foi lançando 
o alvo tema para 2021. Nenhum problema 
sem solução. Nossa mais profunda gratidão 
aos irmãos que previa e incansavelmente 
se gastaram para a boa realização dela; até 
ensaios foram realizados visando a lisura e 
transparência em todas as coisas. Oremos para 
que a liderança estabelecida seja uma bênção 
de Deus para toda nossa igreja.Vamos nos 
juntar a estes irmãos e cobri-los de oração e nos 
apresentar para dar-lhes o necessário apoio.

NATAL / ANO NOVO – Nossas 
programações de final de ano estão assim:  

Dia 25 de dezembro – 20h Culto de Adoração 
a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador; Dia 
31 de dezembro – 20h Culto de gratidão a 
Deus por tantas vitórias que nos concedeu 
em 2020. Nesta ocasião daremos posse aos 
novos líderes eleitos na última assembleia. 

TEMA 2021 – Foi “batido o martelo” tanto 
no Conselho de Presbíteros como na Mesa 

Administrativa, e o tema para a ICE SJCampos 

em 2021 será: “CONHECER O SENHOR E FAZÊ-
LO CONHECIDO!”, tendo como o texto de Jo 
17.3, que diz: “E a vida eterna é esta: que te 
conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a quem enviaste.” – Assim sendo, 
todos os líderes de ministérios e os diretores 
das congregações façam saber seus liderados 
que trabalhem em função deste tema. O desejo 
é que nos aprofundemos no conhecimento 
de Jesus e façamos todo investimento 
possível para que este conhecimento seja 
passado para os que ainda não conhecem.

REUNIÃO 2021 - Todos os líderes de 
ministérios e diretores de congregações 

estão carinhosamente convidados para um 
encontro virtual através do GOOGLE MEET no 
dia 22 de dezembro às 20h – Assunto único o 
tema de 2021. Pense em como responder as 
seguintes perguntas: O que o ministério sob sua 
responsabilidade poderá fazer para cumprir 
bem este tema: “CONHECER O SENHOR 
E FAZÊ-LO CONHECIDO”? Como iremos 
investir para que cada membro desfrute de 
um relacionamento pessoal com Jesus e seja 
instrumento para que outros O conheçam? 

VIGÍLIA 24H – Todas as famílias da ICE 
SJC estão convidadas para participar de 

uma vigília de 24h por dois dias na semana, 
a saber: quarta feira e sábado, tendo início 
às 8h. Todas as famílias se reunirão por vinte 
minutos em suas casas num horário escolhido 
por vocês. Solicito que os horários na 
madrugada sejam preenchidos pela liderança. 
Por favor fale com o Pb. Samuel Pereira 
sobre o horário escolhido por sua família. 

EBD - A EBD infantil entrará em recesso 
nos próximos dois domingos, 27/12 

e 03/01, e retornará com aulas especiais 
nos dias 10, 17 e 24 de janeiro, tratando 
do tema do ano de 2021: “Quem é Jesus!”

EQUIPE EBD INFANTIL - No mês de 
janeiro teremos uma equipe especial 

para a nossa EBD infantil e precisamos 
de voluntários que servirão a Deus 
cuidando e ensinando a Palavra de Deus 
a nossas crianças. Para mais informações 
e para participar, procure a Dominique.



Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.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.

“Por breve momento te deixei, mas com grandes 
misericórdias torno a acolher-te; num ímpeto 
de indignação, escondi de ti a minha face por 
um momento; mas com misericórdia eterna me 
compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor” (Is 
54.7,8). Segunda-feira – Is 56.1-12 (vocação); 
Terça feira – Is 57.1-21 (mensagem de paz); 
Quarta feira – Is 58.1-14 (jejum); Quinta feira 
– Is 59.1-21 (confissão); Sexta feira – Is 60.1-22 
(nova Jerusalém); Sábado – Is 62.1-12 (a noiva); 
Domingo – Is 63.1-19 (última oração). “Todos 
os teus filhos serão ensinados do Senhor; e será 
grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em 
justiça, longe da opressão, porque já não temerás, 
e também do espanto, porque não chegará a ti.” (Is 
54.13-14).

SMIRNA DA SILVA
ALICE GOMES DE MORAES
JULIANA CAMPOS DIAS ALMEIDA
MIRIAN RODRIGUES COURBASSIER
MARIA HELENA ROSELLA BARACHO
RUBENS ISSAO MURAMOTO
SONIA CRISTINA R. DO NASCIMENTO
ANA PAULA COSTA LIMA
MARINA FRANCO AMARAL
RICARDO MENDES CAVALHEIRO
JOÃO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR

Pb. ANDRÉ e LOIDE PINTO
Dc. BENEDITO e IRIS SERPA
OSNI e MARLY DA CUNHA
Pb. ADERBAL e ODILA BRAGA
Pb. MARCO e PATRICIA VASCONCELOS
MARCOS e ELYSANGELA CUSTÓDIO
LUCCA e ERICA SOARES
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Dc. Josias Custodio 
Dc. Claudio Osiro 
Pb. Milton Santos 
Reinaldo Mantovani Jr. 
Renan Muramoto  
Lídia Berbert 
Débora Coutinho 

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

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2
 Enviar comprovantes para:

tesouraria@icesjc.com.br

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6
 Enviar comprovantes para:

missoes@icesjc.com.br

CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO D

Dc. Alexandre 
Pb. Josué Lara 
Pb. Marcos Demant 
Matheus Amorim 
Matheus Uzan 
Cleuides Moraes


