
“Não te admires de eu te dizer: 
importa-vos nascer de novo” Jo 3.7

Regeneração, ou nascer de novo, é o 
ato praticado somente por Deus, no 
qual Ele renova o coração humano, 
fazendo-o reviver depois de estar 
morto. Na regeneração Deus age no 
âmago, no ponto mais fundamental 
da pessoa humana. Isso significa que 
não há preparação nem disposição 
precedente da parte do pecador 
que solicite ou contribua para a 
nova vida que lhe é dada por Deus. 

Em João 3.1-16, temos a história 
do fariseu Nicodemos, um dos 
principais dos judeus. Nicodemos, à 
noite, procurou Jesus e apresentou 
sua dúvida, como um ser humano. 
Por que Nicodemos procurou Jesus 
à noite? Por certo, ele queria ter 
conversa privada com Jesus. Ele, 
Nicodemos, tinha muita atividade 
durante o dia e Jesus, também, 
passava o dia todo ensinando, 
pregando e curando. Então, em um 
encontro, à noite, poderiam conversar 
sem nenhuma interferência. 

Nicodemos reconhecia que Jesus 
tinha vindo da parte de Deus 
quando diz; “porque ninguém pode 
fazer esses sinais todos se Deus não 

estiver com ele” (Jo 3.2b). Jesus 
respondeu que é necessário “nascer 
de novo”. Nova pergunta do fariseu, 
querendo saber se ele teria que 
voltar ao ventre de sua mãe e nascer 
uma segunda vez. Jesus respondeu 
à estranha pergunta de Nicodemos. 

No texto citado acima, João 3.1-16, 
Jesus falou para um fariseu que, para 
ver o Reino de Deus, é preciso nascer 
de novo. Inicialmente, Nicodemos 
não entendeu, porque, como dito 
acima, pensou que se tratava de um 
nascer de novo, físico ou biológico. 
No entanto, Jesus estava falando de 
um nascer de novo do Espírito, que 
para ver o Reino de Deus era preciso 
mudar o rumo da sua vida, aceitando 
a salvação que é dada ao ser humano 
através da aceitação de Seu sacrifício 
e Seus ensinamentos. Nascer de 
novo significa ter a oportunidade de 
recomeçar a vida em Cristo, ter uma 
nova vida. Esse termo é muito usado 
na Bíblia e na Igreja Evangélica, já 
que nascer de novo é sinônimo 
de aceitar o sacrifício de Jesus.

Portanto, para que alguém venha 
nascer de novo, há a necessidade que 
alguém mostre, ensine o caminho 
da verdade da salvação. Daí, por 
exemplo, a ordenança de Jesus 
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que lemos em Mateus 28.19 – “Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo..." 

Se não houver quem pregue, 
como os pecadores poderão ter 
conhecimento do plano de salvação 
apresentado por Deus aos homens? 
É importante que apresentemos 
Jesus como o único caminho 
para a Salvação dos homens. Há 
a necessidade de que alguém, 
que conheça as Escrituras, ensine 
ao pecador o plano de Deus para 
salvação da humanidade. O tema 
central do evangelho cristão é a 
salvação. O evangelho proclama que, 
assim como Deus salvou Israel do 
Egito, e o salmista da morte (Ex. 15.2; 
Sl 116.6), do mesmo modo salvará 
do pecado e suas consequências 
a todos os que confiam em Cristo. 

Qual o objetivo demonstrado por 
Nicodemos ao procurar Jesus? Ele 
O reconhecia como Mestre vindo 
da parte de Deus. Por que buscar 
Jesus? Buscar conhecimento? 
Sabedoria? Jesus respondeu que o 
mais importante era nascer de novo. 

Portanto, como o pecador poderá 
se regenerar, nascer de novo, 
se não tiver o conhecimento da 
Palavra de Deus? E como conhecer 
e compreender o sacrifício vicário 
de Jesus, se não houver quem 
o leve a esse conhecimento? 

Esse é o desafio da nossa Igreja. 
Trabalhar o evangelismo em todas 
as suas formas. Nosso tema central 
deste ano é; “Indo, fale de Jesus!”  Mc 
15.16, e em 2021, será: “Conhecer o 
Senhor e torná-lo conhecido” Jo 17.3.

Pb. Abdiel Costa

Motivos de Oração

1. A vida é um dom de Deus, agradeça ao Senhor por ela;
2. As chuvas são bênçãos do Senhor, agradeça em oração por isso; 
3. A proteção e a provisão são cuidados de Deus, agradeça;
4. Amor, alegria, paz, é fruto do Espírito em nós; seja agradecido; 
5. A comunhão e a harmonia são riquezas de Deus no lar; agradeça;
6. Salvação e santificação são expressões da graça de Jesus; seja grato;
7. “Bondade e misericórdia certamente me seguirão”; agradeça; 
8. A beleza da natureza e harmonia da criação são presentes de Deus;
9. Perdão e amor são faces de uma mesma moeda, pratique-as;
10. “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor”; agradeça isso;
11. Tenha um coração mais grato a Deus neste final de ano;
12. Ore ao Senhor e disponha o coração a conhecer mais a Jesus;
13. Peça as bênçãos de Deus em favor dos irmãos com COVID 19;
14. Renda graças e louvores a Jesus por seu grande amor;
15. Interceda junto a Deus em favor dos desempregados.

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!

PROTOCOLOS – De acordo com os 
protocolos do ministério da saúde 

e do governo local, os cultos religiosos 
precisam atender a um horário menor, 
visando um tempo mais curto dos irmãos 
no mesmo local; assim sendo o Conselho 
de Presbíteros recomenda que os cultos 
matutinos tenham a duração de uma 
hora e os noturnos de uma hora e quinze 
minutos, sempre frisando e priorizando a 
importância da exposição Palavra de Deus. 

RECESSO – Em um ano de muitas 
paralizações os ministérios trabalharam 

com muita dificuldade e agora entra 
um período de recesso. Pedimos que 
todos mantenham corações aquecidos 
e orações em direção ao Senhor. 

POSSE DOS ELEITOS – Convidamos 
a todos os irmãos para o culto de final 

de ano, que se dará às 20h do último dia 
de 2020. Neste culto apresentaremos ao 
Senhor nossa gratidão e renovaremos 
nossa dependência para mais um ano. 
Nessa ocasião daremos posse aos novos 
líderes: os presbíteros Domingos Sávio 
Barbosa, Carlos Guedes Vieira de Melo, 
Milton Carlos Santos Junior, Roberto Vieira 
da Fonseca Lopes, e os diáconos: Rubens 
Issao Muramoto, Alexandre Correa de 
Moraes, Daniel Braga Shogi, Roberto Rocha 
Costa para um mandato de 04 anos; e para 
um mandato de 02 anos: Edison Theodoro 
Quadra e Eduardo Alves da Cunha. Para Vice 
Presidente da Igreja foi eleito o Pb. Carlos 
Guedes Vieira de Mello, e como Secretários 
da Assembleia, Mariângela Costa Cavalheiro 
e Amilton César Sória. Vamos orar pelo 
exercício da liderança destes amados irmãos. 

REUNIÃO DA LIDERANÇA – Os líderes 
dos ministérios tiveram um encontro 

ocasião em que foi tratado de como alcançar 
o tema para cada membro da Igreja. 
Vamos todos nos envolver nesta missão 
de “Conhecer o Senhor Jesus e torná-lo 
conhecido” – Isso é missão de todos nós.  

REUNIÃO DA MESA – Os membros 
da Mesa Administrativa estão 

carinhosamente convidados para a primeira 

reunião do ano, que acontecerá no dia 05 
de janeiro às 20h, pelo GOOGLE MEET. Esta 
reunião fará a eleição da diretoria da Mesa para 
o biênio 2021/2022. Por favor orem por isso.

BÍBLIAS DA EBD – A nossa querida 
Editora Cristã Evangélica está fazendo 

uma ótima promoção com a Bíblia da EBD. 
Seu preço normal é de R$ 150,00 e estamos 
oferecendo a unidade por apenas R$ 
80,00 (oitenta reais). Aí está um excelente 
presente de final de ano. Os interessados 
falem com a secretária em horário comercial.

2021 – “Conhecer Jesus e torná-lo 
conhecido” – Este é objetivo para 2021. 

Por favor vista esta ideia e se revista da 
“armadura de Deus” (Ef 6.13), a fim de 
levar pessoalmente este alvo durante o 
ano de 2021. Programe falar de Jesus para 
alguém, e discipule essa pessoa a fazer o 
mesmo com outro: “E o que de minha parte 
ouviste através de muitas testemunhas, isso 
mesmo transmite a homens fiéis e também 
idôneos para instruir a outros.” (2Tm 2.2). 

LEITURA DA BÍBLIA - Creio que neste 
ano de 2020 todos nós tivemos mais 

tempo. Uma vez que fomos recomendados 
a não sair de casa, e que trabalhamos em 
“home office”, então sobrou tempo para 
colocar em dia aquele papo em casa, ler 
aquele livro que há tempo você adiava, 
fazer e participar de “lives”, manter atualizada 
a sua leitura devocional... Agora que se 
aproxima o final do ano, queremos saber 
se você completou a leitura toda da Bíblia. 
Se o fez, por favor, passe um WhatsApp 
para a secretaria, dando-nos o seu nome. 

O DEUS DO NOVO - “Eis que faço novas 
todas as coisas.” (Ap 21.5).  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). Aprendemos 
que ‘ano novo e vida nova’ tem que ser 
com Jesus. Depois de tantas lutas e perdas, 
num tempo de afastamento social, vamos 
começar um novo ano. Quero convidá-
lo a fazer esta mudança andando com 
Jesus. Feliz Ano Novo, Feliz 2021 para toda 
a família Cristã Evangélica de SJCampos.



Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
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“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem 
com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se 
viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que 
nele espera.” (Is 64.4).  Segunda-feira – Is 64.1-12 
(oração); Terça feira – Is 65.1-25 (novos céus); 
Quarta feira – Is 66.1-24 (Sião); Quinta feira 
– Lm 1.1-22 (desolação); Sexta feira – Lm 2.1-
22 (tristeza); Sábado – Lm 4.1-22 (sofrimento); 
Domingo – Lm 5.1-22 (misericórdia). “Pois eis 
que crio novos céus e nova terra; e não haverá 
lembrança das coisas passadas, jamais haverá 
memórias delas. Mas vós folgareis e exultareis 
perpetuamente no que eu crio; porque eis que 
crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, 
regozijo” (Is 65.17).

RUBENS ISSAO MURAMOTO
SONIA CRISTINA R. DO NASCIMENTO
ANA PAULA COSTA LIMA
MARINA FRANCO AMARAL
RICARDO MENDES CAVALHEIRO
JOÃO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR 
HAYTHAN ABDULHAMID
SAMUEL ROBERTO XIMENES COSTA
JOAO PEDRO OLIVEIRA FARIA
PRISCILA SERPA ALGARTE
SILVANA APARECIDA DE SOUZA

LUCCA e ERICA SOARES
JOSÉ BENEDITO e Mª CONCEIÇÃO SOUSA 
CARLOS e GIOVANNA PAULA
WAGNER e ANA PAULA LIMA
MARCO AURÉLIO e ANA FLAVIA GUIMARAES 
ROBSON e SORAIA DO VALE
DOMINGOS e ALAIR BARBOSA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

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

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 A

Dc. Renato Laod 
Pb. Alancaster 
Pb. Domingos  
Alair Jager 
Dominique J.Barbosa 
Miriam Santos


