
Nesta época é comum acharmos placas 
nas portas de entrada de algumas lojas 
dizendo: “FECHADO PARA BALANÇO” 
- Só se usa esta placa uma vez por ano, 
e nesta época. O trabalho é somente 
interno. A ideia era jogar fora o que 
não servirá para o ano novo que se 
inicia, e guardar o que for útil. A lixeira 
é um objeto muito usado nesta data. 

Desejo convidar você a fazer a mesma 
coisa: abrir as gavetas da sua alma, 
os arquivos do seu coração, sondar 
seus pensamentos e sentimentos, 
e analisar o que foi útil e o que não 
servirá para o ano de 2022. O Ano Novo 
chegou!  É tempo de fazer algumas 
coisas importantes e refazer outras:

1o Lançar no lixo tudo o que 
não tem valor. Algumas pessoas 
guardam coisas que não são úteis.

2o Recordar com alegria as vitórias, 
as alegrias, as bênçãos recebidas, 
as experiências enriquecedoras.

Nesta retrospectiva quero 
convidá-lo a duas posturas:

1. É PRECISO ESQUECER as coisas e 
lembranças que aconteceram em 2021 e 
que não serão úteis em 2022: coisas como 
iras, mágoas, ressentimentos. É provável 
que tenhamos ficado magoados, ou 
tenhamos magoado alguém. A mágoa 

gera rancor, que leva ao ódio. Somos 
uma geração que não sabe lidar com 
o ódio. O ódio é como um veneno que 
você toma, ele intoxica e azeda a alma. 
A recomendação bíblica é “irai-vos e não 
pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa 
ira” (Ef 4.26). Trate disso hoje e o deixe no 
ano que fica. Precisamos atentar para o 
que diz a palavra, “Desembaraçando-nos 
de todo peso e do pecado que tenazmente 
nos assedia, corramos, com perseverança, 
a carreira que nos está proposta, olhando 
firmemente para o Autor e Consumador da 
fé, Jesus...” (Hb 12.1.2). Para entrar bem no 
Ano Novo, primeiro será preciso deixar 
este peso e pecado que nos acompanha.

2. É PRECISO RELEMBRAR e agradecer. 
O Apóstolo Paulo certa vez disse: “Uma 
coisa faço, esquecendo-me das coisas 
que para trás ficam e avançando para 
as que diante de mim estão” (Fl 3.13). 
Uma vez livres do peso e do pecado, 
conseguiremos “prosseguir para o alvo, 
para o prêmio da soberana vocação 
de Deus em Cristo Jesus”. (Fl 3.14). 

O que de bom aconteceu em 2021 
que precisamos relembrar e contar 
aos outros? Não podemos esquecer as 
bênçãos de Deus sobre nós. Davi tinha o 
objetivo de bendizer e investir para não 
esquecer: “Bendize, ó minha alma, ao 
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Senhor, e não te esqueças de nem um só 
dos seus benefícios”. O Senhor é a fonte 
de todas as bênçãos! Tiago reconhece 
isso e afirma: “Toda boa dádiva, e todo dom 
perfeito são lá do alto, descendo do Pai das 
luzes, em quem não pode existir variação 
ou sombra de mudança.” (Tg 1.17).

Não podemos esquecer a fidelidade 
de Deus, o amor profundo de Jesus, 
as ternas misericórdias do Senhor. O 
profeta Jeremias trouxe a sua memórias 
estas ricas bênçãos de Deus quando 
atravessava momentos difíceis da 
sua vida “Quero trazer á memória 
o que me pode dar esperança.” (Lm 
3.21) e ele lembra das misericórdias 
do Senhor, da sua grande fidelidade 
e da sua bondade (Lm 3.22-25).

Não podemos esquecer o Seu 
maravilhoso perdão que tanto 
bem fez à nossa alma.  “Agora, pois, 

já nenhuma condenação há para 
os que estão em Cristo Jesus.” (Rm 
8.1). Esta bendita graça recebida, 
tirou toda culpa e nos tornou livres.

Além destas bênçãos diretas de Deus, 
temos que lembrar das indiretas que 
vieram de Deus através de amados 
irmãos. Os atos de bondade destes 
irmãos para conosco, demonstrados 
em visitas, orações, apoio na hora certa.

Este é o tempo certo de fazermos 
retrospectiva, e por isso estamos 
fechados para balanço. O que vamos 
jogar fora?  O que iremos aproveitar 
em 2022? Ore como Davi: “Sonda-me ó 
Deus e conhece o meu coração, prova-me 
e conhece os meus pensamentos: vê se 
há em mim algum caminho mau e guia-
me pelo caminho eterno” Sl 139.23-24

P.r Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Dê graças ao Senhor Deus por Jesus Cristo nosso Salvador;  
2. Agradeça as experiências de proteção e provisão de Deus; 
3. Reconheça a bondade e misericórdia de Deus e seja grato; 
4. Agradeça a Deus pela saúde e paz na sua família; 
5. Renda graças e louvores ao Senhor pelo perdão e graça bendita; 
6. Agradeça a Deus porque o teu nome está no Livro da Vida; 
7. Dê graças a Deus por ter chegado e vencido mais um ano;  
8. Clame o favor de Deus para com os moradores da Bahia;  
9. Ore ao Senhor em favor dos moradores de rua;  
10. Dê graças a Deus por Sua infinita bondade e fidelidade;  
11. Confirme o novo de 2022 em Jesus e se renda ao Senhor; 
12. Interceda junto a Deus pela liderança da ICE SJC; 
13. Clame a graça de Deus em favor do Governo;  
14. Ore ao Senhor pelas atividades dos ministérios em 2022; 
15. Peça as bênçãos de Deus em favor da EBD Especial;

Idosos: Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, Maria Dilma, Dª.  
Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, 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!

TESOURARIA – A Mesa 
Administrativa da ICE SJCampos, 

solicita a todos os líderes de ministérios 
que deem preferência para a utilização 
de boleto ou de transferência pelo 
Banco do Brasil para compras em nome 
da igreja, uma vez que há custo para a 
igreja utilizar pagamento via PIX. Grato.

TESOURARIA II – A tesouraria tem 
por doutrina considerar dízimo 

os valores que dão entrada em sua 
conta corrente, quando é possível 
identificar o depositante. Caso o 
propósito do depósito seja para 
outra finalidade, solicitamos que o 
propósito seja informado à tesouraria 
pelo e-mail tesouraria@icesjc.com.br.

REUNIÕES – Informamos que a 
partir de janeiro, todas as reuniões 

da Mesa Administrativa e do Conselho 
de Presbíteros seguirão de forma 
mesclada,     sendo uma reunião virtual 
e uma presencial; a primeira será virtual.

ORÇAMENTO DE 22 – Atenção 
líderes dos ministérios da ICE SJC! 

Por conta dos ajustes nas contas do 
orçamento para os ministérios, a 
Mesa Administrativa aguarda uma 
revisão e adequação das despesas, 
priorizando atividades relacionadas 
ao tema do ano que é Santidade. 

COMUNHÃO – O salmista Davi nos 
diz da comunhão: “é bom e agradável 

viverem unidos os irmãos” (Sl 133.1). A nossa 
alma tem sede de comunhão, temos 
necessidade de estar juntos com irmãos. 
Deus nos fez seres sociáveis, e como tem 
sido gostoso ver os irmãos retornarem 
à comunhão nos cultos e reuniões. 

ENFERMOS – Temos alguns queridos 
irmãos enfermos precisando de 

nossas orações: Fernanda Abdulhamid, 

Adriane/Felipe/Débora, Pb. Aderbal/
Odila, Luíza Custódio, Dc. Nelson/
Luíza Amara, Nadir/Nide, Andersom 
Marques, Dª. Augusta (mãe da Clotilde). 
A recomendação bíblica é orarmos 
uns pelos outros. Ore e faça uma 
visita virtual, uma ligação com vídeo.  

PROJETO KAIAPÓ – Alguns irmãos 
estão se deslocando de SJCampos 

em direção ao interior do Estado do 
Pará para fazer evangelismo entre os 
Kaiapós. São eles: Pb. Roberto e Alair, 
Pb. Jonas, Ângela e Cauã, João Victor 
(ICE Guará), Rafael (ICE Monte Castelo). 
Este trabalho será de 05 a 16 de janeiro. 

EBD ESPECIAL – Dando sequência 
à série especial sobre santidade na 

família, teremos a terceira aula, que será 
sobre o terceiro capítulo de Gênesis. As 
aulas estão assim discriminadas: Dia 02/
Jan – “A tragédia do pecado” (Gn 3.1-
13) – Pr. Vinícius; Dia 09/Jan  “O triunfo 
da graça” (Gn 3.14-24) – Pb. Carlos 
Guedes; Dia 16/Jan “A transmissão da 
fé” (Dt 6.4-9) – Dc. Renato Laod; Dia 23/
Jan “A dureza do coração, o divórcio...” 
(Dt 24.1-5) – Dc. Paulo Amaral; Dia 30/
Jan “Como não criar filhos” (1Sm 1-3; 
8.1-6) – Dc. Pablo Seixas; - Ore por 
estes professores e pelas suas aulas. 

SANTIDADE – Enquanto o tema de 
2021 foi “Conhecer Jesus e torná-

lo conhecido” (Jo 17.3),o tema para 
2022 será “Santidade” (1Ts 4.3). Um 
tema não anula o outro, pelo contrário, 
intensifica. Invista em santidade.

ANO NOVO – O mundo mudou 
o calendário, e novas perspectivas 

surgem por conta disso. Vira-se 
uma página e algo surge dentre de 
nós. “O Senhor envia o Seu Espírito e 
renova a face da terra” (Sl 104.30) – É 
Ele quem faz novas todas as coisas. 



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.

“Eu sou a porta. Se alguém entrar 
por mim, será salvo; entrará, e sairá, e 
acharás pastagem.” (Jo 10.9). Segunda 
feira – Jo 12.20-36 (os gregos); Terça 
feira – Jo 12.37-43 (incredulidade); 
Quarta feira - Jo 12.44-50 (resumo 
do ensino); Quinta feira – Jo 13.1-11 
(lava pés); Sexta feira – Jo 13.12-20 
(humildade); Sábado – Jo 13.21-30 
(o traidor); Domingo – Jo 13.31-38 (o 
novo mandamento); “Disse lhe Jesus: 
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
crer em mim, ainda que morra, viverá” 
(Jo 11.25).

JOAO PEDRO OLIVEIRA FARIA 
PRISCILA SERPA ALGARTE 
SILVANA APARECIDA DE SOUZA 
DOUGLAS DOS SANTOS B. DE OLIVEIRA
REGIANE MANTOVANI
MARGARIDA SANTA DA SILVA 
AFONSO PEREIRA DA SILVA FILHO 
RALPH COELHO LIMA 
APARECIDA TOLEDO JULIÃO 
BENEDITO RENÓ SERPA 
IEDA RAFAEL DE OLIVEIRA

SORAIA e ROBSON BARBOSA DO VALE
ALAIR JAGER e DOMINGOS SAVIO BARBOSA
ANDREA HALTER e EDSON THEODORO QUADRA
LIA CANDIDA e JOSUE DO AMARAL LARA
LIAMAR e SAMUEL ALVES PEREIRA
LUIZA AMARA e NELSON PAIVA PRADO
SORAYA e HAYTHAM ABDULHAMID 
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO A

Dc. Renato Abrahão F. Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Alair Jager Barbosa
Pb. Domingos S. Barbosa
Dominique Jager Barbosa
Miriam Alves dos Santos

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
18h15 - Culto

Quarta-feira
Presencial - 19h30 - Reunião de Oração
Rua Santo Agostinho, 23 - Vila Adyana
Online - 19h30 - Reunião de Oração
Google Meet 

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

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

PIX: 45.693.165/0001-24

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

PIX:  MissoesICESJC

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

 Enviar comprovantes para:
tesouraria@icesjc.com.br
CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO B

Dc. Paulo Henrique P. A. Santos
Francisco  Asssis O. Nascimento
Tales Henrique F.  Nascimento
Letícia Cruz Fagotti
Mariana Dousseau G. Melo
Pb. Carlos G. V. Melo


