
“Ó terra, terra, terra!  Ouve a 
Palavra de Senhor”.  Jr 22.29

A primeira e grande 
necessidade de toda a terra 
não é de segurança, ou de paz, 
ou de alimento, de alegria, ou 
de qualquer outra coisa senão 
de Deus.  O mundo carece de 
Jesus, e esta carência produz 
todas as outras. “Dois males 
cometeu o meu povo: a mim 
me deixaram, o manancial de 
águas vivas, e cavaram cisternas 
rotas que não retêm as águas” 
(Jr 2.13).  Precisamos fazer algo 
para levar o mundo de volta 
aos trilhos, e Deus mostra a 
direção; e Ele o faz através de 
Sua palavra pois ela é o livro 
para todas as questões da vida.

Para nossa informação, o Dia da 
Bíblia foi criado em 1549, pelo 
Bispo Cranmer, na Grã-Bretanha. 
O objetivo da criação desta 
data foi para que a população 
intercedesse em favor da 
leitura da Bíblia. No Brasil, a 
data começou a ser celebrada 
em 1850, quando chegaram 
da Europa e EUA os primeiros 

missionários evangélicos. 
Porém, a primeira manifestação 
pública aconteceu quando foi 
fundada a Sociedade Bíblica 
do Brasil (SBB) em 1948, no 
Monumento do Ipiranga, 
aqui em São Paulo (SP).

E, graças ao trabalho de 
divulgação das Escrituras 
Sagradas desempenhado pela 
SBB, o Dia da Bíblia tem sido 
comemorado no segundo 
domingo de dezembro. A partir 
de dezembro de 2001, essa 
comemoração tão especial 
passou a integrar o calendário 
oficial do país, graças à Lei 
Federal 10.335, que instituiu 
a celebração do Dia da Bíblia 
em todo o território nacional.   

A Bíblia é o livro para todos os 
humanos e não apenas para os 
crentes; é o livro de todos os dias, 
e não apenas do domingo; é o 
livro de todas as horas e áreas, 
e não apenas para uma área. A 
Bíblia direciona e ensina sobre 
todos os assuntos, desde os mais 
antigos até os ultramodernos.  
Ela direcione a vida espiritual 
dos crentes; ela ilumina a 
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vida familiar pacificando os 
cônjuges; ela direciona as ações 
da Igreja na condução do culto, 
na capacitação da liderança, 
na disciplina de membros, no 
discernimento de posturas, 
no enriquecimento de aulas 
da EBD, no fortalecimento 
da fé, no ensino da vontade 
e dos princípios de Deus... 
“lâmpada para os meus pés 
é a tua palavra e, luz para os 
meus caminhos” (Sl 119.105).  

Ela nos fala de Jesus e mostra o 
caminho que leva ao Pai; ela nos 
estimula à vida em santidade; 
ela nos fala sobre a conduta 
do funcionário e do patrão 
na empresa; ela nos ensina 
sobre a vida social. A Bíblia tem 
conselhos sábios sobre todas 

as ocasiões da vida: sobre o 
comer coisas que se vendem 
no mercado; sobre o que falar 
em cada ocasião, desde o 
dia no tribunal até a festa de 
aniversário do governador; 
sobre a quantidade de visitas 
ao vizinho até como investir na 
vida conjugal; sobre o ensino 
aos filhos e o tratamento 
para o pecado do homem. 

A Bíblia fala de Jesus e fala 
das lutas do povo de Deus; fala 
de um descanso prometido 
e fala das belezas do céu. 
Por isso o apelo de Jeremias: 
“Ó terra, terra, terra!  Ouve a 
Palavra de Senhor”.  Jr 22.29.

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Ore ao Senhor pelos pastores da Igreja: Vida santa, discernimento, fé, amor; 
2. Confirme sob a proteção de Deus a saúde e a vida de nossos idosos;
3. Ore pelos Mis. Paulo e Fernanda, e a vinda ao Brasil;
4. Busque a Deus um tempo de intercessão pela centésima ovelha; 
5. Peça a Deus que abençoe e fortaleça os professores da EBD;
6. Interceda junto a Deus pelas programações de dezembro; 
7. Renda graças e dê louvores a Deus pela salvação em Jesus;
8. Ore a Deus para o Evangelho entrar na Índia;
9. Peça os cuidados do Pai para os moradores de rua; 
10. Agradeça a Deus pelas chuvas no Brasil; 
11. Confirme sob os cuidados de Deus a orquestra da ICE SJC;
12. Clame a direção de Deus para o nosso governo;
13. Adore a Deus por seu grande amor e misericórdia;
14. Peça que Deus ponha limites nesta nova cepa do COVID; 
15. Ore a Deus em favor dos refugiados no Brasil. 

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!

EBD ESPECIAL – Dia 19 de dezembro 
daremos início à série de aulas especiais 

da EBD na ICE SJCampos. A primeira aula 
será ministrada pelo Dr. David Merkh, com 
o título: “Um para o outro, ambos para Deus” 
(Gn 2.15-21). No dia 26: “Casamento segundo 
Deus” (Gn 2.22-25), com o Pr Valdemberg; dia 
02 de janeiro: “Lições da queda - A tragédia 
do pecado” (Gn 3.1-13), com o Pr. Vinícius; 
dia 09: “Lições da queda - O triunfo da graça” 
(Gn 3.14-24), com o Pb. Carlos Guedes; dia 
16: “A transmissão da fé” (Dt 6.4-9), com 
o Dc. Renato Laod; dia 23: “A dureza do 
coração, o divórcio... (Dt 24.1-5), com o Dc. 
Paulo Amaral; dia 30: “Como não criar filhos” 
(1Sm 1-3; 8.1-6), com o Dc. Pablo Seixas.  
A participação de todos será importante.

44ª CONFERÊNCIA DE MISSÕES 
– Tendo em vista a necessidade e a 

abrangência do envolvimento de todos 
nós em missões, o apóstolo Paulo pergunta: 
“E como ouvirão, se não há quem pregue? E 
como pregarão, se não forem enviados?” (Rm 
10.14). Assim sendo, temos que nos deslocar 
de onde estamos para levar a palavra de 
Deus a um povo ainda não alcançado. Uma 
vez que a “fé vem pela pregação, e a pregação 
pela palavra de Cristo” (Rm 10.17), atente 
para o fato de que os que ainda não são, 
virão a ser pela loucura da pregação. Ouça 
o que Paulo diz: “Visto como, na sabedoria 
de Deus, o mundo não o conheceu por sua 
própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os 
que creem pela loucura da pregação” (1Co 
2.21).  Assim sendo, todos os membros 
da ICE SJCampos estão convidados a 
fazer algo para que os três bilhões que 
ainda não ouviram de Jesus, ouçam.

GINCANA BÍBLICA – Que dia agradável, 
que comunhão sadia, que bênção 

estarmos juntos no último domingo (05 de 
dezembro), no Recanto Peniel. Percebemos 
que somos “todos mais do que vencedores” 
pois, em plena disputa da gincana, não houve 
disputa acirrada sobre quem sabia melhor 

ou quem podia mais; era uma grande família 
investindo em comunhão e se alegrando 
juntos. Já estamos esperando a próxima. 
Nossa terna gratidão aos organizadores.

ORÇAMENTO – Após várias reuniões e 
muita dedicação a Deus em oração, a Mesa 

Administrativa fechou o orçamento para 
2022. Todos os ministérios e congregações 
foram contemplados com verbas, 
lembrando sempre que a aplicação destas 
verbas se sujeita à apresentação e aprovação 
do projeto pelo Conselho e pela |Mesa. 

MINISTÉRIOS – Para atingir o alvo 
para o ano de 2022, que é SANTIDADE, 

e as atividades ministeriais, corais, EBD 
devem trabalhar nesta direção. Queremos 
crescer em conhecimento de Deus e 
entendemos que isso virá por investirmos 
em santificação: “Essa é a vontade de 
Deus: a vossa santificação...” (I Ts 4.3).  

MINISTÉRIOS II – O que aquele 
programa/projeto do seu ministério 

tem a ver com santificação? Até onde 
aquela atividade vai promover crescimento 
espiritual aos irmãos?  Se a resposta a 
estas perguntas não se achar ou resultar 
em santificação, por favor, reveja e refaça. 
Todos caminharemos na mesma direção. 

LEITURA BÍBLICA – Em que pé está 
a tua vida devocional? Vai conseguir 

fechar a leitura da Bíblia toda neste ano? 
Aproxima-se o final do ano de 2021 e 
temos aquele desafio de completar a 
leitura de toda a Bíblia em um ano. Ao 
concluir, avise-nos para providenciarmos 
uma Bíblia e o certificado da SBB para você, 
lembrando sempre que o maior benefício 
é a sua edificação e crescimento em Deus.

"Examinais as Escrituras, porque julgais ter 
nelas a vida eterna, e são elas mesmas que 

testificam de mim." João 5:39
Feliz dia da Bíblia 



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.

“...que faremos para realizar as obras de 
Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de 
Deus é esta: que creiais naquele que por ele 
foi enviado.” (Jo 6.28-29). Segunda feira 
– Jo 7.1-9 (incredulidade); Terça feira – Jo 
7.10-24 (controvérsia); Quarta feira - Jo 
7.25-36 (ordem de prisão); Quinta feira – 
Jo 7.37-44 (Jesus, a água viva); Sexta feira 
– Jo 7.45-53 (sem a prisão); Sábado – Jo 
8.1-11 (o flagrante); Domingo – Jo 8.12-
20 (Jesus, a luz);  “E a vontade de quem me 
enviou é esta: que nenhum eu perca de 
todos os que me deu; pelo contrário, eu o 
ressuscitarei no último dia”  (Jo 7.39).

ELEONIDES COSTA OLIVEIRA
FRANCISCO DE ASSIS O. NASCIMENTO  
ALEXANDRE EURIPEDES ALGARTE
JULIA FARIA PEREIRA
MARCOS ADRIANO BRAGA SHOJI BARBOSA 
THIAGO MAXIMIANO COSTA
ALVARO DEONILDO ARTEN
MARIA DE LOURDES POLON RAMOS
ALAIR APARECIDA LEME LOPES 
JAIME ANTONIO GONÇALVES
OSNI DA CUNHA 
RAFAEL MARTINS DE MORAES 
JOSIAS CUSTODIO JUNIOR

SONIA CRISTINA  e DANIEL VIEIRA GARELHA
MARCIA REGINA e ILDEFONSO BENEDITO 
TEREZINHA CAROLINA e GILSON DENIS MARTINS 
JANAINA e ANTONIO RODOLFO FARIA
IRIS ROCHA SERPA e BENEDITO RENÓ SERPA
ODILA BRAGA  e ADERBAL DE OLIVEIRA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Dc. Pablo Miller S. Santos
Dc. Cláudio Osiro
Débora Coutinho Rodrigues
Lídia Berbert  O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  S. Júnior

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 D

Dc. Alexandre C. Moraes
Fabrício Faria
Matheus Salvino Amorim
Matheus Uzan da Cunha
Cleuides Alves S. Moraes
Pb. Marcos Alexandre R. Demant


