
“É que hoje vos nasceu, na 
cidade de Davi, o Salvador, que 

é Cristo, o Senhor.” (Lc 2.11)

“Então, é Natal!” Já vimos 
várias vezes e de várias formas 
que o Natal tem tudo a ver 
com esperança, com adorar 
a Deus, com comunhão; o 
Natal tem tudo a ver com 
Jesus Cristo. O que temos 
feito acerca do que ouvimos 
sobre o Natal de Jesus nas 
Escrituras é a grande questão.

Aquele que tem “toda 
autoridade no céu e na terra” 
(Mt 28.18) fala sobre o Natal 
e nos direciona ao seu real 
e verdadeiro sentido. O 
que vamos fazer destas 
informações? Vai ser do nosso 
jeito ou iremos nos ajustar a 
viver o Natal segundo Deus, 
apresentado na Palavra? 

Apenas para verificar nossos 
conceitos e compará-los 
com os da Palavra de Deus, 
responda para si mesmo: 
“Natal é tempo de ....”. Como 

você completa esta frase? Tem 
os que dizem que é uma boa 
época para reunir famílias, 
e é verdade, pois alguns só 
conseguem se reunir quando 
o final de ano se aproxima. 
Para estes, os dias de Natal 
são repletos de comunhão e 
alegria. Outros completariam 
a frase afirmando que Natal é 
tempo de boa alimentação e 
de mesa farta. Há quem nesta 
data exagere e coma além do 
que precisa, apenas por conta 
da variedade e sofisticação. 
Há quem afirme que Natal é 
tempo de trocar presentes e 
por esta causa se endividam.

A Palavra de Deus diz que 
Natal é tempo de adoração 
a Deus. Anjos, pastores do 
campo e os magos do Oriente 
fizeram isso. Deixe se envolver 
de gratidão e adore a Deus 
de todo teu coração, de toda 
alma, de todo entendimento.  

Entendemos que existe 
um sistema global que gira 
a máquina para produzir 
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uma infinidade de coisas 
para o Natal. Todos os anos 
deparamos com novas criações 
e outras novidades nesta área 
e pouquíssimas delas lembram 
Jesus. Creio que todos 
sabemos isso e até já estamos 
cansados de ouvir. Por isso, 
não querendo ser enfadonho, 
peço a todos que separem um 
tempo nas suas programações 
apenas para ler a Palavra de 
Deus em Mt 1.18-25; 2.1-12; 
Lc 2.1-20. O Espírito do Senhor 
fará a obra de abençoar, 
fortalecer, direcionar, proteger.

Natal é tempo de 
ajuntamento de famílias para 
agradecer a Deus por Jesus 
Cristo. Faça isso com alegria.  

Natal é tempo de paz, de 
perdão, é tempo de salvação, 
de esperança, tempo de 
graça. Natal é tempo de Jesus, 
Jesus é Natal todos os dias! 

Feliz Natal com Jesus!

"Porque Deus amou ao mundo 
de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo 
o que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna." (Jo 3:16)   

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração

1. Busque o Senhor em favor da saúde de vários irmãos enfermos; 
2. Ore em favor da proteção de Deus a algumas famílias em viagem; 
3. Peça a Deus suas bênçãos para o Mini           stério de Ensino;
4. Louve ao Senhor e agradeça a salvação em Cristo Jesus; 
5. Clame o favor de Deus para nossos idosos;
6. Ore a Deus pelos moradores de rua neste tempo;
7. Renda graças a Deus pela vida de Jesus na ICE SJCampos;
8. Peça o cuidado e direção de Deus para o Governo;
9. Ore a Deus pelo retorno da centésima ovelha; 
10. Adore a Deus pela “encarnação do Verbo de Deus”;
11. Interceda pelos missionários em campo; 
12. Agradeça a Deus pela fidelidade nos dízimos e ofertas;
13. Ore e se envolva no compromisso de fé com missões; 
14. Alegre-se no Espírito de Deus pelas bênçãos de Jesus;
15. Interceda diante de Deus por proteção para nossas crianças.

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!

DÍZIMOS E OFERTAS – Temos um 
compromisso com Deus e com a sua 

palavra, e aprendemos nela que devemos 
trazer nossos dízimos e ofertas para a 
“casa do Tesouro” (Ml 3.10). Passamos aqui 
os dados para que todos se mantenham 
fiéis ao Senhor: Igreja Cristã Evangélica em 
São José dos Campos – Banco do Brasil 
– Ag 3443-6 – C/C 19.600-2 – PIX (CNPJ) 
45.693.165/0001-24. Se precisar de ajuda, 
é só ligar na secretaria (12) 9 3921.3971. 

LEITURA BÍBLICA – Alguns irmãos já 
terminaram a leitura da Bíblia este ano e já 

nos comunicaram.  Por favor, assim que concluir 
sua leitura nos avise. Queremos lhe dar uma 
Bíblia e um certificado de conclusão da leitura.

CULTO DE ANO NOVO - Reconhecemos 
muitas bênçãos de Deus sobre nós 

neste ano. Por isso, convidamos todos para 
o nosso culto de Ano Novo que terá início 
às 20h do dia trinta e um de dezembro.   
Vamos renovar nossa aliança com o Senhor.

MISSÕES – No culto da noite deste 
último domingo (19 de dezembro), foi 

lançado o Projeto Santiago por nossos irmãos 
Cláudio e Alba, atendendo ao chamado 
do Senhor. Estão na reta final do preparo 
para seguir para Santiago (Chile). Fomos 
desafiados a nos envolver com este projeto 
de duas formas: orando e contribuindo.  
Eles deixaram seu contato (85) 9 9793.2608 
(whats), PIX 680.944.692-34 (CPF). 

VIAGENS – “O Senhor guardará a tua 
saída e a tua entrada, desde agora e 

para sempre.” (Sl 121.8).  É muito comum 
viagens de entes queridos vindo de longe 
ou de perto para a comunhão da família 
neste tempo de Natal. Estradas cheias, vírus 
do COVID ainda circulando, aeroportos/
rodoviárias lotados, gente cansada... Todas 
essas informações devem nos levar à oração 
para que o Senhor guarde a saída e a entrada. 

EBD ESPECIAL – Dando sequência ao 
estudo do livro: “Lar, Família e Casamento” 

(Pr. David Merkh), nos domingos seguintes 
teremos as lições posteriores. Já neste 
domingo a lição será “Casamento segundo 
Deus” (Gn 2.22-25). Todos estão convidados.

É NATAL – Que bom que chegou a 
semana esperada! O Natal está no ar! 

O Rei dos reis veio morar conosco! O Deus 
Todo Poderoso “encarnou”, e isso nos deixa 
muito agradecidos. Aproveitemos este 
tempo e contemos aos nossos filhos, netos, 
sobrinhos e toda a nossa casa sobre o 
nascimento de Jesus em Belém da Judeia.

REDES SOCIAIS – “No muito falar não 
falta transgressão, mas o que modera os 

lábios é prudente” (Pv 10.19). Com este texto 
bíblico, queremos alertá-los sobre os perigos 
que rondam as Redes Sociais. Por favor, 
tenha cuidado com o que você publica ou 
“curte”, e evite exposição desnecessária. 
Prefira os amigos ao vivo aos virtuais. Não se 
apresse em ter milhões de amigos, lembre-
se do que diz Salomão: “O homem que tem 
muitos amigos sai perdendo; mas há amigo 
mais chegado do que um irmão” (Pv 18.24). 
Lembre-se que o mundo jaz no maligno 
e somos apenas “embaixadores” aqui. 

SAÚDE - Alguns queridos irmãos estão 
precisando de nosso amor revelado 

em oração, e possíveis visitas (virtuais), 
são eles: Dc. Nelson Prado, Anderson 
Marques, Nadir Moreno, Pb. Aderbal, 
Nide Moreno.  Clame ao Senhor em favor 
da saúde e da vida de nossos irmãos.

CHEGADA – Agradeça a Deus pela 
chegada de vários queridos irmãos 

que vieram passar Natal em nosso meio: 
Carol Barnett, Dc. Christian e família, 
Mis. Paulo Fernando e Fernanda, Larry e 
Anésia Araújo, Erick e Ana Júlia Garelha, 
além de todos nossos familiares que 
chegaram. Como é bom ver gente amada.



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.

“É necessário que façamos as obras daquele me 
enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando 
ninguém poderá trabalhar.” (Jo 9.4). Segunda 
feira – Jo 10.19-42 (Festa da Dedicação); Terça 
feira – Jo 11.1-16 (Lazaro morre); Quarta feira 
- Jo 11.17-35 (Lázaro sepultado); Quinta feira 
– Jo11.36-46 (Lázaro ressuscita); Sexta feira – 
Jo 11.47-57 (efeitos da ressurreição de Lázaro); 
Sábado – Jo 12.1-11 (unção em Betânia); 
Domingo – Jo 12.12-19 (Jesus em Jerusalém); “...
Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: 
Quem é, Senhor, para que eu nele creia?... Então, 
afirmou ele, Creio, Senhor; e o adorou.”  (Jo 9.35,38 
e 38).

RUBENS ISSAO MURAMOTO
SONIA CRISTINA R. DO NASCIMENTO
ANA PAULA COSTA LIMA  
MARINA FRANCO AMARAL 
RICARDO MENDES CAVALHEIRO 
JOÃO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR
 HAYTHAN ABDULHAMID 
SAMUEL ROBERTO XIMENES COSTA

MARIA CONCEIÇÃO e JOSÉ BENEDITO D. SOUSA
ANA PAULA e  WAGNER DE OLIVEIRA LIMA
ANA FLAVIA e MARCO AURELIO GUIMARAES
GIOVANNA ELIZABETH e CARLOS ASSIS DE PAULA 
ALAIR APARECIDA e ROBERTO VIEIRA DA F. LOPES
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

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

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 A

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


