
Um problema: a tentação 
da omissão. Temo que o 
inconformismo seja vencido 
pelo cansaço, que a paixão seja 
esfriada pela indiferença, e a 
luta abandonada pela decepção. 
Sim, é um problema geral se 
acostumar em apenas lamentar 
a desgraça, até o lamento se 
calar cheio de boas justificativas 
para se conseguir cantar um 
hino sem remorso no domingo.

Uma agravante: a fragilidade 
epistemológica. A indução da 
realidade virtual no mundo 
real. Por um lado, há a riqueza 
da comunicação digital e suas 
possibilidades, e por outro há a 
pobreza da comunicação digital e 
suas artificialidades. Por um lado, 
a velocidade e o alcance ajudam a 
engajar, mobilizar, envolver muitas 
pessoas em missões e projetos 
muito importantes; por outro 
lado a velocidade e o alcance 
dificultam a respiração, sufocam 
e comprometem a percepção 
mais profunda do outro, dos 
fatos, dos valores, do mundo.

Uma consequência: nunca vamos 
conhecer o calor do solo de barro 

se sempre viajarmos em jatos 
plastificados. Estamos devagar 
demais porque estamos indo 
rápido demais. Empobrecemos 
ignorando tantas riquezas, 
definhamos nas sombras diante de 
tantos raios de luz, anestesiamos 
aos poucos cada parte de nós do 
simples toque. Tanto barulho nos 
ensurdece, tanto contato nos isola.

Um desafio: é preciso parar, 
desacelerar, artesanar, descalçar 
os pés, andar, sentar-se, olhar nos 
olhos, sorrir, chorar, pensar, avaliar, 
repensar, reavaliar. Silenciar, mutar, 
sair de muito para conseguir 
de fato entrar em poucos.

Um caminho: há um único 
caminho: redesenhar nossa vida 
em volta de Cristo, reconfigurar 
nossa liturgia diária em função 
do Criador, organizar nossa vida 
em volta Dele, seu livro, suas 
palavras, valores; ouvi-lo, falar com 
Ele. Se entender como parte da 
missão Dele; orbitar cada aspecto 
de nossa vida em volta Dele. Se 
comunicar, se relacionar, se cuidar, 
se desenvolver, se empenhar 
para a glória Dele. A genuína 
vida cristã é a única saída para 
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nos libertarmos de uma rede de 
bilhões de usuários mergulhados 
numa grande e fatal mentira, 
sobretudo. Viver para Cristo é a 
única forma de ancorarmos nossas 
vidas na realidade e na verdade.

Um grande encontro libertador: 
muitos propagam que as cadeias 
que encarceram a nossa alma nas 
sombras são apenas religiosas, 
mas as cadeias estão em tudo, 
porque tudo é religioso. A 
libertação não está numa razão 
emancipada de anseios religiosos 
e primordiais presentes em todos 
nós, mas no supremo encontro 
com o único e verdadeiro Deus 
no meio de tantos deuses falsos.

Um maravilhoso destino: 
Deus é o destino glorioso. Nada 
poderia ser maior e melhor. Ele 

é a resposta para as verdadeiras 
dúvidas que estavam por trás de 
todas as nossas perguntas. Ele é 
a lógica procurada em todos os 
nossos cálculos. Ele é o descanso 
que toda alma humana procura.

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o 
caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por 

mim.” João14:6.

Pr. Tiago Leite
Reitor do SETECEB 

Anápolis – GO

Motivos de Oração

1. Ore e faça investimento pelo retorno da centésima ovelha;
2. Agradeça a Deus pela fidelidade nos dízimos e ofertas;
3. Interceda junto ao Senhor pela vida dos enfermos;
4. Ore pela congregação de Bragança Paulista – Pr. Saulo;
5. Ore pelo culto deste domingo: visitantes, mensagem, louvor;
6. Ore pela vida dos instrumentistas dos corais de nossa igreja;
7. Dê graças ao Senhor Jesus por sua terna misericórdia;
8. Louve a Deus pela sua infinita graça e amor;
9. Peça a Deus que visite nossos idosos com graça e poder; 
10. Renda louvores e graças ao Senhor Jesus por sua paz e perdão; 
11. Interceda a Deus em favor das aulas especiais da EBD; 
12. Clame a graça de Jesus para nos proporcionar santidade; 
13. Peça ao Senhor Jesus que abençoe nossa liderança;
14. Ore em favor dos moradores de rua e dos refugiados; 
15. Adore a Deus por seu grande amor e salvação.

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!

LEITURA BÍBLICA – Todos os que 
concluíram a leitura da Bíblia em 2021, 

por favor nos avisem. Iremos marcar um dia 
para a entrega dos Certificados e da Bíblia. Já 
começamos o novo ano, e com ele temos o 
mesmo desafio de ler toda a Palavra de Deus 
em um ano. Faça a experiência da leitura 
em uma nova versão, será enriquecedor. 

CONGREGAÇÕES – Querida igreja, nós 
temos várias congregações, a saber: 

ICE Tupã, pastoreada pelo Pr. Ednaldo; ICE 
Guará, pastoreada pelo Pr. Ricardo; ICE 
Atibaia, pastoreada pelo Pr. Wellington; 
ICE Bragança, pastoreada pelo Pr. Saulo; 
ICE Pinda, pastoreada pelo Pr. Acácio; ICE 
Quatá, pastoreada pelo Pr. Ulman. Cada 
uma delas possui um Diretor, que é um 
Presbítero na Igreja mãe. Oremos por elas.

SAÚDE - Temos alguns irmãos tão 
queridos que precisam de nossa 

cobertura de oração neste início de ano, a 
saber: Anderson Marques, Pb. Aderbal, Luíza 
Amara, Luiza Custódio, Débora Coutinho, 
Beth Viana, Nadir e Nide Moreno, Áurea 
Araújo, Josias. “Não temas, porque eu sou 
contigo; não te assombres, porque eu sou 
o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo e te 
sustento com a minha destra fiel”. (Isaías 41.10).

SITE DA IGREJA - Quando foi a 
última vez que você fez uma visita 

ao nosso site? Com a valiosa ajuda do 
Pb. Samuel Pereira e do Afonso, o site da 
Igreja – www.icesjc.com.br – está muito 
bom. Passe lá e confirme o que se diz.

VINDE – “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados” (Mt 11.29). É interessante como 

o Senhor Jesus convida para si mesmo os mais 
variados tipos de pessoas. Ele convidou os 
seus discípulos para pescar homens (Mt 4.19); 
e a mulher adultera para um novo começo; 
na figura do rei que prepara o palácio para o 
casamento do filho, ele convida os oficiais e 
povo para entrar ( Mt 22.3); convida os que 

se sentem sobrecarregados (Mt 11.28). Deus 
ama chamar a si. Ele é um Deus que convida. 
Como seus filhos, precisamos fazer o mesmo, 
e sermos mais acolhedores. ‘Vinde após mim,’

COMPROMISSO DE FÉ - O Ministério 
de Expansão da igreja lançou, no mês de 

novembro, um desafio de fé para manter 
os missionários no campo durante o ano 
de 2022. Todos nós fomos convocados ao 
envolvimento com estes missionários através 
do compromisso de fé. Se por ventura você 
ainda não respondeu, faça-o, por favor, 
porque a liderança do ministério aguarda isso 
para fazer seu orçamento. Os missionários 
no campo agradecem sua participação.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Neste tempo de 
férias as reuniões de oração continuam 

a todo vapor.  Todas as quartas feiras às 
19h30, o Pb. Samuel Alves dirige um tempo 
de “súplicas, orações, intercessões, ações de 
graças em favor de todos os homens” (2Tm 
2.1), através do GOOGLE MEET. Todos estão 
carinhosamente convidados. O link para a 
reunião é liberado minutos antes do encontro. 

REUNIÕES – O Pr. Valdemberg liberou a 
escala das reuniões da liderança da igreja, 

e está convidando todos os diáconos em 
atividade para a primeira reunião ordinária 
do ano, no dia 10 de janeiro às 20h, nas 
dependências do Espaço de Convivência 
Cristã. No dia 29 às 9h, será a vez da Mesa 
Administrativa, e a reunião se dará de forma 
virtual através do Teams da Microsoft. 

ELEIÇÕES – Agora, em 2022, todos nós 
temos o compromisso de buscar a Deus 

para votar segundo a sua vontade, “para 
que tenhamos vida tranquila e mansa, com 
toda piedade e respeito” (1Tm 2.2). Ele tem 
em seus planos homens escolhidos para 
nos liderar. Vamos nos lembrar dos critérios 
apresentados por Jetro para Moisés em 
Ex 18.21-22.  Dedique-se à oração por isso.



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.

“Não se turbe o vosso coração; credes 
em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas. Se 
assim não fora, eu vo-lo teria dito...” (Jo 
14.1-2). Segunda feira – Jo 14.1-15 (o 
conforto); Terça feira – Jo 14.16-31 (o 
Consolador); Quarta feira - Jo 15.1-27 
(a videira); Quinta feira – Jo 16.1-24 (o 
Consolador); Sexta feira – Jo 16.25-33 (o 
pedido); Sábado – Jo 17.1-16 (a oração); 
Domingo – Jo 17.17-26 (a oração);  
“Nisto é glorificado meu Pai, em que deis 
muito fruto; e assim vos tornareis meus 
discípulos”  (Jo 15.8).

ROSANA SUELY RIBEIRO
SORAYA FURBINO TARCIA BICALHO
ANA BEATRIZ DOS PASSOS DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA SOUZA PIRES DE OLIVEIRA 
ANDRE LUIS MOREIRA PINHA 
EUNICE OLIVEIRA DA SILVA 
JULIA DE CARVALHO COSTA 
VANDA OLOPES 
RENAN MIRANDA MURAMOTO 
SONIA CRISTINA COELHO DE A. GARELHA 
DAISY BRAGA SHOJI 

IVANILDE e EURIPEDES ALGARTE 
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo Henrique P. A. Santos
Francisco  Asssis O. Nascimento
Tales Henrique F.  Nascimento
Letícia Cruz Fagotti
Mariana Dousseau G. Melo
Pb. Carlos G. V. Melo

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 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


