
“E aquele que está assentando no 
trono disse: Eis que faço novas todas as 

coisas.”  Ap 21.5

Depois de um ano difícil, marcado 
por distanciamento dos nossos 
queridos irmãos e parentes, anelamos 
por ouvir de Deus: “Eis que faço novas 
todas as coisas”. Em 2020 nos vimos 
obrigados a manter afastamento de 
amigos, a nos cumprimentar de forma 
estranha, a nos contentar em fazer da 
ida ao mercado um passeio, e a achar 
que qualquer um que se aproximou 
de nós podia nos contaminar com o 
vírus. Olhamos com desconfiança para 
quem tossiu ou espirrou, e taxamos de 
indisciplinado quem andou na rua sem 
“máscara”. Quem se aproximou correu 
o risco de ser visto como provável 
vetor de contágio. Aprendemos a 
nos ver por celular e a nos reunir pelo 
vídeo. Começamos a censurar quem 
pensava ou agia de forma diferente 
da que estávamos habituados. 
Que Deus nos ajude! Estamos 
perdendo a misericórdia, o amor está 
esfriando, os relacionamentos estão 
entrando em colapso. Precisamos 
com urgência ouvir de Deus: “Eis 
que faço novas todas as coisas”.

2020 foi um ano de perdas 
irreparáveis, de dores dilacerantes, de 
lágrimas incontidas. Após tudo isso, 
não basta apenas “Virar a página do 
ano”. Não é somente mudar o número 
de 31 de dezembro de 2020 para 01 de 
janeiro de 2021. A coisa não funciona 
assim: quem faz todas as coisas novas 
não é o decreto do governo, nem a 
boa intenção da OMS. Quem faz as 
coisas novas é aquele cuja força é 
grande e o amor é eterno. Aquele 
que não é influenciado pelo mal, que 
tem a natureza santa, e tudo o que 
faz é bom! O nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. Como diz o corinho: 
“Nele a gente pode confiar.”  Sobre Ele, 
afirma o salmista: “Confia no Senhor e 
ele satisfará os desejos do teu coração. 
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia 
nele e o mais ele fará” (Sl 37.4-5), pois 
“Os que confiam no Senhor são como o 
monte de Sião, que não se abala, firme 
para sempre” (Sl 125.1). Ponha somente 
no Senhor toda a tua confiança. Ele 
fará “tudo novo” conforme prometeu.

A terra parou por um ano inteiro, 
mas o nosso Deus está muito acima 
de tudo isso e nada lhe pegou 
desprevenido nem o deixou surpreso. 
Ele providenciou conforto pelo seu 
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Espírito e achamos alegria e força no 
meio do seu povo: “São eles os notáveis 
nos quais temos todo prazer” (Sl 16.3). 

Percebemos em todos uma enorme 
carência por algo que seja inteiramente 
novo e capaz de levá-los a superar as 
perdas de 2020. Tememos que todos 
busquem e invistam em alcançar 
o “novo” pelos próprios esforços, e 
que neste caso lhes sejam oferecidas 
várias opções: viagens longas, spas 
de restauração, aquisição de bens de 
consumo, cirurgias estéticas, bons 
restaurantes, uso de cosméticos 
caríssimos, troca de carro, renovação 
da mobília etc. 2020 deixou o mundo 
com medo e apreensivo do que virá 
em 2021: por isso estas sugestões 
do novo poderão ser bem aceitas. 

A Palavra de Deus nos revela que 
o “novo” que todos precisamos se 

encontra única e exclusivamente em 
Deus: “Eis que faço novas todas as coisas” 
(Ap 21.5). Só Ele faz todas as coisas 
novas. Desde o simples amanhecer 
do dia, até a mais complexa das 
soluções humanas, tudo o que Deus 
faz é completa e absurdamente novo. 

Convido você e colocar sua total 
confiança em Deus e descansar nele. 
Ele tem o controle de todas as coisas. 
“Aquele que faz o seu exército de estrelas, 
todas bem contatas, as quais ele chama 
pelo nome; por ser ele grande em força 
e forte em poder, nem uma delas só 
vem a faltar” (Is 40.26).  Se Ele controla 
todas as estrelas, controlará também 
um vírus que nossos olhos não veem. 

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Clamemos por socorro ao Senhor por nossos enfermos;
2. Interceda junto ao Senhor em favor da ICE SJC em 2021;
3. Agradeça a Deus por seu cuidado e misericórdia em 2020;
4. Dê graças ao Senhor por sua provisão e direção em 2020;
5. Reconheça a bondade de Deus na vida das crianças e agradeça;
6. Peça a Deus que nos mantenha fiéis nos dízimos e ofertas em 2021;
7. Ore ao Senhor em favor dos moradores de rua;
8. Interceda junto a Deus pelos nossos missionários em campo;
9. Ore pela viagem evangelística do Pr. Vinícius e Débora; 
10. Agradeça a Deus a atuação sempre presente do Conselho e da Mesa; 
11. Peça a direção e sabedoria de Deus para o governo;
12. Ore em favor da nova Mesa Administrativa;
13. Clame a graça de Jesus para os ministérios da ICE SJC;
14. Ore a Deus por toda programação de janeiro e fevereiro. 

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!

TEMA 2021 – Está confirmado tanto 
no Conselho de Presbíteros como na 

Mesa Administrativa, bem como como 
os líderes dos ministérios e diretores das 
congregações que o tema para a ICE 
SJCampos em 2021 será: “CONHECER O 
SENHOR E FAZÊ-LO CONHECIDO!”, tendo 
como texto base 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 o conhecem.  

COVID 19 – Muitas foram as mudanças 
experimentadas em todos nós por conta 

deste vírus chamado Coronavírus. Muitas 
foram as perdas sofridas por todos; várias as 
dores, algumas delas parece que não calam, 
não cessam, não passam. Temos gemido 
e orado diante de Deus, apresentando 
nossa causa a Ele. O Senhor prometeu “estar 
conosco todos os dias até a consumação” 
(Mt 28.20). Assim sendo, Ele passa conosco, 
sofre conosco e nos estimula, como faz 
com a “corça para dar cria” (Sl 29.9). Não 
estamos sozinhos no meio da pandemia; Ele 
está aqui! Podemos manter as esperanças!

ON LINE – Por conta do risco de 
contágio, todas as nossas reuniões de 

ministérios, liderança, EBD, PGs e cultos 
devem acontecer de forma virtual, somente 
on line. Essa é a recomendação do Conselho 
de Presbíteros e da Mesa Administrativa. 

LEITURA DA BÍBLIA – Quem terminou 
a leitura da Bíblia neste ano de 2020?  

Por favor, nos envie o seu nome, para que 
possamos providenciar o certificado e 
uma Bíblia para você.  Ligue na secretaria 
em horário comercial, ou nos envie uma 
mensagem por WhatsApp (3921.3971).

EBD ESPECIAL EM JANEIIRO – Na 
classe de adultos estamos estudando 

“Personagens ao redor da Manjedoura”, e 
iremos estudar a pessoa de Jesus desde 
o nascimento. Nossa fonte de pesquisa 
será a Palavra de Deus, nosso objetivo será 
Conhecer Jesus para torná-lo conhecido. 

Nossa vontade é glorificar a pessoa de 
Jesus. Eis os temas:  1º - Sua encarnação 
(10/Jan) – Pb. Marco Vasconcelos; 2º - Sua 
família e o relacionamento com eles  (17/
Jan) – Pb. Carlos Guedes;  3º - Seus ensinos 
e seu amor (24/Jan) – Pb. José Perote;  
4º - Sua missão e volta (31/Jan)  – Pr. 
Edilson.  - Por favor, oremos por estas aulas. 

SANTA CEIA – Meus irmãos queridos, 
outra vez suspenderemos a ministração 

da Santa Ceia até que voltemos para a fase 
verde, e o Conselho nos dê uma palavra de 
liberação. Todos os irmãos que desejarem 
receber a visita de um oficial levando a Santa 
Ceia, precisam nos informar o dia e local. Por 
favor, nos dê duas opções de data, nós iremos 
entrar em contato com você e confirmaremos 
quem e quando vai estar com você. 
Prometemos cumprir todas as exigências 
para proporcionar segurança a você.

DÍZIMOS – Independente da situação 
que atravessamos, solicitamos que 

nos mantenhamos fiéis e leais ao nosso 
Senhor no que tange aos dízimos e ofertas. 
É por meio deste recurso que a Casa do 
Tesouro é mantida (Ml 3.10). O Senhor 
prometeu abençoar “abrindo janelas no céu”. 

MUDANÇAS – Lamentamos 
muito que mudanças ocorram tão 

repentinamente. O Conselho de Presbíteros 
e a Mesa Administrativa estão atentos às 
recomendações e protocolos que chegam 
do governo ou da OMS, para ajustar e passar a 
todos os membros da ICE SJC. Recentemente 
foi preciso mudar o culto de presencial para 
virtual e reduzir a quantidade de membros 
presentes. Isso não nos agrada, mas é feito 
visando a segurança e bem estar dos irmãos. 
“Perdoem-nos o transtorno!” Estamos atentos 
a tudo que pode nos trazer maior segurança. 

SAÚDE – Atravessamos um vale difícil 
na área da saúde. O vírus se avizinha 

de todos nós, vamos juntar nossas vozes 
em oração em favor destes irmãos: Ana 
Paula, Anabel, Dc. Manoel Sobrinho e 
família, João Bosco e família, Eduardo Lira 
e família, Kátia Sérgio, Reinaldo Frutos, Pb. 
Manoel Arantes e Maria, Carlos Eduardo, 
Dc. Marcus Nascimento, Tula, filhos da 
Anália, Márcio Custódio, Priscila STiago, 
Anderson, José Carlos Silva, Pb. Aderbal, 



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.

“Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre 
a casa de Israel; da minha boca ouvirás a 
palavra e os avisarás da minha parte.” (Ez 3.17).  
Segunda-feira – Ez 4.1-17 (o cerco); Terça 
feira – Ez 5.1-17 (as causas); Quarta feira – Ez 
6.1-14 (idolatria); Quinta feira – Ez 7.1-27 (o 
fim); Sexta feira – Ez 8.1-18 (abominações); 
Sábado – Ez 9.1-11 (castigos); Domingo – Ez 
10.1-22 (visões). “A mão do Senhor veio sobre 
mim, e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, 
onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o 
vale, e eis que a glória do Senhor estava ali...” (Ez 
2.22-23).

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
MAURICIO ANDRES VARELA MORALES
SORAYA FURBINO TARCIA BICALHO

ROBSON e SORAIA DO VALE
DOMINGOS e ALAIR BARBOSA
JOSUE e  LIA LARA
EDISON e ANDREA QUADRA
SAMUEL e LIAMAR PEREIRA
NELSON e LUIZA AMARA PRADO
HAYTHAM e SORAYA ABDULHAMID
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO A

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

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 B

Dc. Paulo Amaral 
Dc. Fábio Verissimo  
Pb. Marcos Vasconcelos  
Matheus Vasconcelos  
Tiago Nascimento  
Tales Nascimento  
Letícia Carvalho


