
“Confia no Senhor de todo o 
teu coração e não te estribes no 
teu próprio entendimento” Pv 3.5

Pensar em planos para um novo 
ano depois de um ano repleto de 
incertezas, não é uma tarefa fácil, 
ainda mais quando as incertezas só 
aumentam e as perspectivas que 
eram ruins continuam sem definição. 
Ouvi uma frase interessante que 
dizia: “Faça seus planos usando um 
lápis”, com a ideia de que devemos 
considerar as probabilidades 
de não darem certo, esperando 
que logo devemos refazê-los.

2020 foi um ano de aprendizagem 
e um exercício interessante para 
refletirmos acerca dos caminhos que 
estamos trilhando. Nosso mestre 
Jesus certamente sabe como nos 
ensinar por meio de todas as situações 
da vida! Não é bom começar um novo 
ano sem perspectivas, muito menos 
chegar ao final dele sem reconhecer 
o que fizemos de certo e errado. 
Pensando assim, vamos começar 
refletindo: “O que você NÃO FEZ no ano 
de 2020 que DEVERIA TER FEITO e o que 
você FEZ que NÃO DEVERIA TER FEITO?”

Não temos TEMPO, RECURSOS 
e HABILIDADES para fazer tudo 

o que desejamos alcançar. E, 
quando nos dividimos em diversas 
responsabilidades e compromissos, 
não conseguimos organizar nossos 
pensamentos diante de tanto a fazer 
e definir. Em geral, sucumbimos a esta 
incapacidade, desistimos de tentar 
e deixamos o barco navegar a esmo. 
Além disso, as situações adversas, 
o tamanho e custo dos projetos 
idealizados, nossas limitações e 
fraquezas nos limitam a alcançar tudo 
o que planejamos e, muitas vezes, nos 
frustramos com nossos fracassos. Isto 
nos ensina a depender de Deus de 
todo o nosso coração, pois é Ele quem 
provê todas estas coisas na medida 
exata de nossas necessidades, e quem 
nos ensina  a escolher e priorizar 
entre aquilo que é MAIS IMPORTANTE 
e aquilo que é MAIS URGENTE. 

Algumas sugestões para nos ajudar 
neste processo de planejamento:

a) Tenha metas de curto, médio e 
longo prazo. Projetos maiores podem 
levar mais tempo e custar mais recursos 
e envolvimento, por isso precisam 
ser planejados com antecedência. 

b) Não desista de planejar e sonhar. 
Quem olha somente o vento e a 
chuva não plantará e não colherá.

c) Analise as circunstâncias 
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e contexto atuais. Devemos 
considerar a realidade que estamos 
vivendo e aprender a lidar com ela.

d) Nem tudo o que é urgente é 
mais importante e nem tudo o que é 
importante é rápido e fácil de ser feito. 
A fé torna as coisas possíveis, não fáceis.

e) Acima de tudo, confie seus 
caminhos e planos a Deus, pois 
Ele tem o melhor para sua vida!

Deus não permitiu que passássemos 
por esta pandemia simplesmente 
para frustrar nossos planos. Ele é o 
Deus que deu a Abraão a certeza das 
coisas que não podia ver, e sonhos 
a José para continuar crendo que 
ainda estava no comando de sua vida.  

Devemos saber sempre que o 
TEMPO pertence ao Senhor criador 
de todas as coisas, que todos os 
RECURSOS que precisamos são dados 
por Ele e que as HABILIDADES que 

não temos serão supridas pelo Corpo 
de Cristo, ao qual fazemos parte. É 
assim que Deus planejou que fosse e é 
assim que devemos aprender a viver.

“Confia no Senhor de todo o teu 
coração e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em todos 
os teus caminhos, e ele endireitará 
as tuas veredas. Não sejas sábio aos 
teus próprios olhos; teme ao Senhor e 
aparta-te do mal; será isto saúde para 
o teu corpo e refrigério, para os teus 
ossos. Honra ao Senhor com os teus 
bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os 
teus celeiros, e transbordarão de vinho 
os teus lagares.” –      Provérbios 3.5-10

Pr. Renato Kröger
Editora  Cristã  Evangélica

Motivos de Oração

1. Renda graças e louvores a Deus pela Salvação em Jesus Cristo; 
2. Interceda junto ao coração de Deus pelos irmãos enfermos;
3. Agradeça ao Senhor pelos que se recuperaram desta COVID;
4. Interceda a Deus pelos irmãos que se acham desempregados;
5. Peça a Deus em favor dos nossos idosos;
6. Ore em favor de direção e discernimento para o governo;
7. Clame que o Senhor ponha limites na expansão do vírus;
8. Dê graças ao Senhor por sua terna misericórdia e amor;
9. Agradeça a Deus pela dedicação dos professores da EBD;
10. Peça ao Senhor sua direção e provisão sobre nossos filhos;
11. Ore ao Senhor por sabedoria e graça para liderança da ICE SJC;
12. Clame que o bom Deus agracie os profissionais da saúde; 
13. Peça as bênçãos de Deus sobre o trabalho no Peniel;
14. Ore por maior fidelidade dos irmãos nos dízimos ao Senhor; 
15. Ore em favor do retorno da centésima ovelha. 

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!

CULTO DE MISSÕES – Com a proteção 
de Deus e a graça de Jesus, retornam 

do campo o Pr. Vinícius e sua esposa 
Débora. Foram dez dias de evangelismo 
de impacto no interior do Rio Grande 
do Sul, numa pequena reserva indígena 
Kaigang e Guarani, na cidade de Redentora 
(RS). Eles nos darão a conhecer o trabalho 
que fizeram no Culto de Missões neste 
domingo (17 de janeiro).  Isso nos animará 
para conhecer Jesus e torná-lo conhecido.

CASAMENTO – Acontece no dia 16 
de janeiro o casamento dos queridos 

irmãos Tales Nascimento e Letícia. Rogamos 
as mais ricas bênçãos do Senhor sobre 
eles nesta nova e maravilhosa fase da vida.

LEITURA DA PALAVRA – Como está 
a tua alimentação espiritual através da 

Palavra de Deus? “Conhecereis a verdade 
e a verdade vos libertará” (Jo 8.32). O 
Salmista Davi nos diz que “Bem aventurado 
é o homem que não anda no conselho 
dos ímpios, não se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos 
escarnecedores. Antes, o seu prazer está na 
lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e 
de noite” (Sl 1.1-2). Certa vez Horace Greeley 
(jornalista e político dos EUA – 1811-1872) 
disse: “É impossível escravizar mentalmente 
e socialmente um povo que lê a Bíblia”. 

COVID 19 EM 2021 – Depois de 
um ano inteiro ouvindo sobre vírus, 

protocolos, máscaras, distanciamento 
social, OMS, pandemia, álcool em gel, isso 
vai nos cansando, enfatuando. É certo 
que conviveremos ainda por mais algum 
tempo com a pandemia da Covid19 em 
2021, e com os cuidados e precauções 
necessários respeitando os outros. Não 
podemos nos acomodar nem achar 
que tudo já passou. Precisamos de boas 
novas que nos tragam alegria e ânimo, e 
nosso Deus as tem para todos nós. Vamos 
nos deter no Senhor! Ele é fonte de vida, 
de vida abundante e de Vida Eterna.

FÉRIAS – Após a experiencia no campo 
indígena dos Kaigangs e Guaranis, na 

cidade de Redentora (RS), o Pr. Vinícius e 

Débora irão desfrutar de um tempo de 
descanso junto com os pais no Centro Oeste 
do Brasil. Oremos para que este tempo 
seja de restauração e alegria na comunhão 
da família. Eles retornam às atividades em 
nosso meio no dia trinta e um de janeiro.

FÉRIAS II – A secretária Carol entrará 
de férias no dia 21 de janeiro e 

retornará no dia 20 de fevereiro. Caso 
algum irmão precise dos serviços de 
secretaria, favor ligar na igreja (3921.3971) 
em horário comercial. Deus conceda a 
ela um tempo de descanso e restauração. 

INVESTIMENTO EM MISSÕES - 
Aqueles queridos irmãos que ainda não 

entregaram compromisso missionário para 
o ano de 2021, podem fazê-lo diretamente 
ao Ministério de Expansão procurando 
o Pb. Roberto Vieira, ou colocando 
seu compromisso no cofre da ICE SJC.

CHAMADA PARA OBRA – Estamos 
precisando de irmãos que desejem servir 

ao Senhor através da recepção do povo que 
vem para adorar a Deus em culto público na 
ICE SJC. Nós os chamamos de “Plantonistas”. 
Por favor, ligue na secretaria (3921.3971) 
e se aliste para servir neste ministério.

GRATIDÃO – Atendendo ao que diz 
o Sl 103.2 - “Bendize, ó minha alma, ao 

Senhor, e não te esqueças de nem um 
só dos seus benefícios” - somos muito 
agradecidos a Deus pelas chuvas que estão 
caindo no Sudeste. São elas que regam 
a terra e trazem o pão para nossa mesa.

VIAGEM - Ainda que num tempo de 
pandemia, considere que estamos 

num mês de férias, e por isso alguns 
irmãos nossos estão em viagem. 
Rogamos sobre eles sua oração, para que 
retornem em segurança para nosso meio.

REUNIÃO DA MESA – Está acertado para 
o dia 28 de janeiro a segunda reunião do 

ano da Mesa Administrativa, que se dará 
às 20h pelo Google Meet. A pauta seguirá 
por WhatsApp até o dia 26 do mesmo mês.



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.

“Eis que todas as almas são minhas; como a 
alma do pai, também a alma do filho é minha. 
A alma que pecar essa morrerá.” (Ez 18.4).  
Segunda-feira – Ez 20.1-22 (pós exílio); Terça 
feira – Ez 20.23-49 (abominações); Quarta-
feira – Ez 21.1-32 (a espada); Quinta feira 
– Ez 22.1-31 (abominações em Jerusalém); 
Sexta feira – Ez 23.1-49 (as meretrizes); 
Sábado – Ez 24.1-27 (luta e luto); Domingo 
– Ez 25.1-17 (profecias). “Busquei entre eles um 
homem que tapasse o muro e se colocasse na 
brecha perante mim, a favor desta terra, para 
que eu não a destruísse; mas a ninguém achei.” 
(Ez 22.30)

BERENICE RODRIGUES DA COSTA LEFUEL 
AUREA LUCIA DE ARAÚJO
REGINA GORETTI PACHECO SANTOS
LUIS FILIPE KARATANASOV BELONI
PATRICIA STIAGO GONDIM DE VASCONCELOS
ADRIANA REIS VERÍSSIMO DE LIMA
ARGEMIRO MARCOS DE SOUZA
VANTOIL GOMES DE LIMA JUNIOR 
ISABEL CRISTINA MIRANDA MURAMOTO
RUBENS ALEXANDRE MIRANDA MURAMOTO
VINICIUS COSTA CAVALHEIRO

MARIA LÚCIA e ESDRAS OLIVEIRA
GABRIELA e LUIS FILIPE BELONI
ANA LUCIA e MANOEL COUTINHO COSTA
ALICE e ENRICO SUPINO
ALICE e AMAURI MORAES
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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


