
“Da mesma forma, trago na 
lembrança a sua fé não fingida, 
que primeiro habitou em sua avó 
Lóide e em sua mãe Eunice, e estou 
convencido de que também habita 

em ti.” 2Tm 1.5

Deus nos criou e designou o 
casamento e a família como a 
mais fundamental das relações 
humanas. Hoje vivemos numa 
época em que vemos famílias 
atormentadas e desestruturadas. 
Pais que não têm nenhuma 
ideia de como preparar seus 
filhos, estão perturbados e 
acabam abandonando seu 
posto de liderança, deixando-
os sem qualquer preparação ou 
provisão. Mas o propósito de 
Deus para a família na terra é 
que ela seja espelho da estrutura 
eterna da família celestial, onde 
os sonhos são alimentados, 
esperanças crescem, potenciais 
são descobertos e desenvolvidos 
da maneira mais digna. É preciso 
sonhar os sonhos de Deus para o 
lar, pois os Seus sonhos são bem 
melhores do que os nossos. Os 
pensamentos de Deus devem 

ser absorvidos por pais que 
têm disposição em ensinar seus 
filhos, uma vez que eles não vêm 
com um manual de instruções. 

É aos pais que é dada a grande 
responsabilidade de educar 
os filhos com sabedoria, fé e 
confiança no Senhor: “Ensina a 
criança no caminho em que deve 
andar. E, ainda quando for velho, 
não se desviará dele”, (Pv 22.6). A 
vida espiritual da avó e da mãe de 
Timóteo fez com que o Apóstolo 
Paulo reconhecesse a educação 
inabalável em Deus, (2Tm 1.5): “Da 
mesma forma, trago na lembrança 
a sua fé não fingida, que primeiro 
habitou em sua avó Lóide e em sua 
mãe Eunice, e estou convencido de 
que também habita em ti”. Quando 
nossos filhos são ensinados a 
temer ao Senhor e a obedecer-lhe 
sempre, teremos resultados que 
muito nos alegrarão. “Como é feliz 
o homem que teme ao Senhor e tem 
prazer em seus mandamentos. A sua 
descendência será poderosa na terra; 
será abençoada a sua geração de 
homens íntegros” - Salmos 112.1-2. 

Como pais temos grande 
responsabilidade de ensinar 
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nossos filhos amar a Deus sobre 
todas as coisas e para tanto 
precisamos ser exemplo para eles. 
Nossos filhos só irão nos imitar 
se estiverem satisfeitos e seguros 
com nosso padrão de vida. É muito 
triste ver alguns pais envenenando 
o coração de crianças, fazendo 
comparações desnecessárias e 
desagradáveis dos nossos irmãos 
em Cristo. Pode ser que o problema 
esteja em nós mesmos e não nas 
outras pessoas. Precisamos ser 
sensatos e demonstrar o amor 
de Deus fazendo a Sua vontade, 
como vemos no Salmo 40.8: 
“Agrada-me fazer a tua vontade, ó 
Deus meu; dentro do meu coração 
está a Tua lei.” Quando estamos 
dentro da vontade de Deus, 
nossos filhos perceberão em nós 

o prazer e a satisfação de viver do 
modo como Ele planejou, e serão 
atraídos a fazer a mesma coisa.

O famoso escritor H. Jackson 
Brown disse: “Viva de tal modo 
que quando seus filhos pensem 
em justiça, carinho e integridade, 
pensem em você”. Já o Apóstolo 
Paulo afirmou: “Sede meus 
imitadores, como também eu sou 
de Cristo” (1Co 11.1).  Devemos 
demonstrar com o nosso viver, o 
reflexo de ter a Cristo como a maior 
referência de vida. E só assim, com o 
nosso testemunho, conseguiremos 
alcançar nossos filhos para Jesus.

Profª.  Sonia Cristina C. de 
Alcântara Garelha

Motivos de Oração

1. Renda graças e dê louvores ao Deus de toda glória: 
2. Agradeça a Deus por ter vindo habitar conosco e em nós; 
3. Dê graças ao Senhor por seu grande amor e misericórdia;  
4. Louve a Deus por mais um Natal tão especial, e o Adore por isso; 
5. Ore a Deus pelas programações do Natal, e adore a Deus; 
6. Interceda junto a Deus pelos missionários no campo; 
7. Clame a graça de Deus para os moradores de rua; 
8. Peça a misericórdia do Senhor em favor do Governo; 
9. Ore em favor das famílias que viajam e das que receberão parentes; 
10. Neste tempo de Natal, ore em favor do retorno da centésima; 
11. Clame ao Senhor que abençoe as famílias com perdão e harmonia;  
12. Peça as bênçãos de Deus para a EBD Especial que começa dia 19; 
13. Confirme a liderança da ICE SJC sob a direção de Cristo Jesus; 
14. Busque a Deus em favor dos nossos enfermos;  
15. Reconheça a graça de Jesus e Lhe renda louvores;

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!

A NOSSA CENTÉSIMA – Creio que 
todos os irmãos conhecem uma 

centésima ovelha e por isso os convido a um 
envolvimento na sua busca e restauração. 
Considerando que temos muitas centésimas 
longe do rebanho. É importante juntar-
se a nós em oração e investimento no 
resgate. Primeiro ore e depois promova 
um tempo junto. Lembre-se, a centésima 
deve ser investimento de todos nós.

ORAÇÃO – ‘...Foi para um lugar deserto e 
ali orava’ (Mc 1.35) – A oração era muito 

comum na vida diária de Jesus. Queremos 
informá-lo que as orações presenciais 
que acontecem no ECC sob a liderança 
do Pr. Daniel e Sônia, entram num tempo 
de recesso. Todos estão convidados a 
se juntar ao Pb. Samuel para continuar 
as orações de forma virtual, sempre às 
19h30 de quarta feira. A partir de fevereiro 
ofereceremos novos horários e locais.

GRATIDÃO – Como foi bom receber 
aqui na ICE SJC alguns queridos irmãos 

do ministério Gideões Internacionais. É 
estimulador o investimento que eles fazem 
para tornar a Palavra de Deus conhecida; e já 
chegaram a mais de 200 nações com o Novo 
Testamento em sua língua. Somos gratos 
pela presença deles no Brasil e rogamos 
que o Senhor os abençoe e direcione.

GRATIDÃO II – O Pr. Valdemberg 
agradece todo o carinho dos 

irmãos e da igreja na lembrança do seu 
aniversário. Deus haverá de abençoá-los, 
conforme prometeu em Mt 10.41-42.

ORQUESTRA – A orquestra de nossa 
igreja tem desenvolvido um excelente 

ministério de levar o louvor a Deus para além 
das paredes do templo. Na semana passada 
isso ocorreu em duas ocasiões, na 4ª feira 
na casa da Tirza e Dinah, na 6ª feira na casa 
do Dc Renato e Janine, onde várias famílias 
foram atraídas pelo louvor e alcançadas 

pela Palavra de Deus. No domingo pela 
manhã cultuaram Jesus na ICE Bosque. 
Deus seja louvado pela vida da orquestra. 

NATAL – Mais uma linda data de Natal 
se aproxima. No ano passado estivemos 

quase totalmente privados de comunhão 
por conta da pandemia. Este ano estamos 
bem mais liberados, mas não deixemos 
de tomar os cuidados recomendados pela 
OMS, especialmente com nossos idosos. 

CULTO DE NATAL – O nosso culto de 
Natal está confirmado para as 20h do 

dia 25 de dezembro. Venha participar, traga 
sua família e quem estiver na sua casa, o 
culto é para todos. O Natal é para todos!

CONVITE – Iremos começar a série 
sobre “santidade no lar” neste domingo 

(19 de dezembro) às 10h30 com a 
aula especial ministrada pelo Dr David 
Merkh, com o título: “Um para o outro e 
ambos para Deus”. Essa é uma excelente 
oportunidade para convidar visitantes.

COMPROMISSO DE FÉ – Por ocasião da 
nossa 44ª Conferência Missionária tivemos 

a oportunidade de ver o amor de Deus por 
outros povos ainda não alcançados. Vimos que 
a porta está aberta e fomos desafiados a nos 
envolver com eles. Faça o seu compromisso 
de fé com este Ministério, e participe da 
obra de Deus também de forma financeira.

SERENATA - No dia 22 de dezembro, 
teremos a nossa serenata. Ela tem sido um 

eficaz instrumento para que várias famílias 
saibam de Jesus e seu nascimento de uma 
forma cantada. Temos percebido que o 
impacto que sido para os dois lados, tanto para 
os que apresentam cânticos a Deus como par 
os que recebem. Por isso lhe convidamos para 
participar deste momento de evangelismo. 
Quem se interessar em participar, por favor 
procure a Damaris Granjeiro (12) 9 8811-1333.



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.

“...Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, 
do seu interior fluirão rios de água viva.” 
(Jo 7.37-38). Segunda feira – Jo 8.21-38 
(defesa da autoridade); Terça feira – Jo 
8.39-47 (defesa da autoridade); Quarta 
feira - Jo 8.48-59 (defesa da autoridade); 
Quinta feira – Jo 9.1-12 (o cego); Sexta 
feira – Jo 9.13-34 (os pais do cego); Sábado 
– Jo 9.35-41 (o ex cego); Domingo – Jo 10.1-
18 (o bom pastor);  “...Se vós permanecerdes 
na minha palavra, sois verdadeiramente 
meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.”  (Jo 8.31-32).

ARNALDO PIRES DE OLIVEIRA
JESSYKA CRYSTYANE ASSUNÇÃO SHOJI
OSVALDO MORAES BRAGA FILHO 
SMIRNA DA SILVA 
ALICE GOMES DE MORAES 
JULIANA CAMPOS DIAS ALMEIDA 
MIRIAN RODRIGUES COURBASSIER 
DIANE ALVES CARVALHO AMARO
MARIA HELENA ROSELLA BARACHO

MARIA CONCEIÇÃO e ALBERTO DOS SANTOS
ELYSANGELA e MARCOS RUBENS CUSTÓDIO
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

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

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 E

Dc. Edison Theodoro Quadra
Dc. Eduardo Alves da Cunha
Dc. Daniel Braga Shoji
Ariel E. N. Andrade
Kellen Cristine S. G. Andrade
Pb. Josué Amaral Lara Júnior


