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A VOZ DE DEUS!
o

“...Deus
do
meio
da
sarça,
chamou
e
disse:..” Ex
3.4

Era a primeira vez que Moisés ouvia
a voz de Deus; essa cena se repetiria
ao longo de sua vida, e certamente ele
prenderia distinguir a voz de Deus dentre
tantas outras vozes que competem
com a do Senhor. Esta primeira vez
era marcante, inesquecível, agradável,
profunda, incomparável... Nesta ocasião
o Senhor norteou a mente de Moisés
sobre a pessoa de Deus, afirmando que
Ele é um Deus Santo (Ex 3.5), é um Deus
Conhecido (Ex 3.6), e é um Deus Íntimo
(Ex 3.7). Esclarecidos os conceitos, Deus o
comissiona e direciona, confirmando Sua
bendita presença em toda aquela jornada.
Neste tempo em que iremos investir
para ter e manter a “Intimidade com
Deus”, precisamos, sim, discernir a Sua
voz diante de tantas, pois certamente Ele
nos chamará para um relacionamento
mais próximo. A necessidade de
discernimento toma maiores proporções
quando consideramos que a nossa
geração acredita no adágio popular
que assevera que a “voz do povo é
a voz de Deus”. A Bíblia deixa bem
claro que a voz de Deus é única e
não se manifesta em aglomerações
populares, apenas por ser “do povo”.

Hoje, muitas vozes se manifestam
concorrendo com a voz de Deus! Vivemos
num mundo que fala muito e está cada
dia mais fácil falar. Nunca houve tanto
barulho, e também nunca se foi tão pouco
ouvido. Até parece uma contradição: Falase muito, ouve-se pouco. Somos uma
geração falante; mas, quem nos ouve?
Nosso Deus é um Deus que fala, e
tem muita coisa boa e edificante para
dizer, e nós, o seu povo, precisamos
ter desejo e investir tempo em ouvir
o que Ele tem para falar. Certamente
quando ele falar haverá direção,
edificação, alegria, paz, conforto...
O profeta Samuel, semelhante a
Moisés, teve um primeiro contato
com a voz de Deus, e descreve:
A VOZ DE DEUS CHAMA COM
REGULARIDADE (1Sm 3.4, 6, 10). Deus
chamou quatro vezes a Samuel e
chamaria outras cem se fosse preciso,
até ele reagir. Em todas as vezes que foi
chamado Samuel ouviu e respondeu,
só que à pessoa errada. Alguns não
reagem ao chamado de Deus; outros
reagem negativamente, e existem os
que não querem ouvir. Que fique bem
claro que Ele chama e não desiste
de chamar. Esta voz que chama com
regularidade se apresenta em Ap
3.20, onde diz que Ele “bate e chama”.

Geralmente nós chamamos ou batemos,
Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo,
por isso diz: “Eis que estou à porta e
bato; se alguém ouvir a minha voz...”
Deus chama continuamente e a todos,
indistintamente de idade, sexo, estado
civil ou posição social, chama nos mais
diversos lugares e para variadas missões.
Ele chama porque ama chamar e capacita
os chamados. Neste ano o chamado
é para uma intimidade maior, uma
caminhada mais próxima. Você aceita?
A VOZ DE DEUS É CONFUNDIDA (1Sm
3.6) Pode acontecer que o Senhor nos
chame e confundamos a Sua voz como
Samuel: “Porém Samuel não conhecia
o Senhor, e ainda não lhe tinha sido
manifestada a palavra do Senhor (3.7).
– Creio que muitos de nós pertencemos
a este grupo. Mas, isso não é problema
para o Senhor, pois Ele muda a tática a fim

de se tornar conhecido. Deus quer falar
e ser entendido. Jesus mesmo disse: “As
minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu
as conheço, e elas me seguem” (Jo 10.27).
A VOZ DE DEUS CHAMA E ESPERA
RETORNO (1Sm 3.10). Samuel reagiu
ao chamado de Deus dizendo: “Fala,
porque teu servo ouve”. Percebemos
que com as mudanças dos tempos,
hoje este verso seria entendido assim:
‘Ouve Senhor, porque o teu servo
vai falar’ – Somos uma geração que
só tem boca e que não deseja ouvir.
Sempre que Deus fala, requer uma
resposta; Ele espera um retorno da Sua
voz. Isaías ouviu e reagiu; Moisés ouviu e
respondeu; Samuel ao ouvir deu resposta.
E você, o que vai dizer do chamado
de Deus para uma maior intimidade?
Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração
“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)

1. Renda graças e louvores ao Senhor por Sua imensa graça;
2. Interceda ao Senhor por maior intimidade com Deus;
3. Bendiga a Deus por conta da Sua proteção e provisão;
4. Ore a Deus em favor dos desempregados da Igreja;
5. Peça a Deus por paz e harmonia para os casais;
6. Ore pelos filhos e netos neste tempo de férias;
7. Interceda pelo Mis. Denis e Rebeca Engelhardt (Asas);
8. Confirme sob os cuidados de Deus o Quinteto Feminino;
9. Ore em favor da Congregação de Tupã e sua liderança;
10. Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Alancaster e Renata;
11. Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Rodrigo e Aline;
12. Ore ao Senhor pelas aulas especiais da EBD;
13. Clame o favor de Deus para os enfermos da Igreja;
14. Ore em favor dos planos dos ministérios para 2019.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza,
Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Sergio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

MESA ADMINISTRATIVA - Em reunião
extraordinária ocorrida no dia 03/Jan, foi
eleita a nova Mesa Diretora para o biênio
de 2019/20, ficando assim constituída: 1º
Administrador: Pb. José Carlos Rodrigues
Costa; 2º Administrador: Dc. Alexandre
Corrêa de Moraes; 1º Tesoureiro: Dc. Ralph
Coelho Lima; 2º Tesoureiro: Dc. Benedito
Renó Serpa; 1º Secretário: Pb. Samuel Alves
Pereira; 2º Secretário: Pb. Manoel Coutinho
Costa; foram indicados, também, o Dc.
Fábio Veríssimo de Lima como auxiliar do 1º
tesoureiro, e o Pb. Manoel Coutinho Costa,
como auxiliar do 2º tesoureiro. “Recebei-os,
pois, no Senhor, com toda alegria e honrai
sempre a homens como estes” (Fl 2.29), e
apresentai-os ao Senhor em oração para
cumprir o que nos pede Paulo em 1Tm 2.2.
MESA ADMINISTRATIVA II – A partir
de Fev/19 as reuniões da MESA se darão
em todos os 3ºs sábados, às 9h, no ECC.
Atenção todos os oficiais: Por favor, ajustem
suas agendas e escalas para evitar faltas.
COMEÇAR DE NOVO – Onde está o ânimo
para mais um começo? Olhamos para trás
e as marcas do tempo, e as quedas ao longo do
caminho nos causam medo e roubam de nós
a vontade de reiniciar. Quantas vezes eu devo
tentar recomeçar sem perder as esperanças?
Até sete vezes? (Mt 18.21). O Espírito de Deus
que veio habitar em nós nos faz corajosos
e animados para novos começos. Vamos
enfrentar 2019 bem animados em Cristo.
Ele, e tão somente Ele, é a fonte que gera em
nós todo bom ânimo. Que venha 2019, pois
estamos “à sombra do Onipotente” (Sl 91.1).
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS
– Estão abertas as matrículas e
rematrículas para 2019 para os cursos do
CEM. Procure a secretaria da Igreja que lhe
dará maiores informações. Os cursos são
estes: Teclado e Violão (infantil e adulto);
Violino, Flauta Transversal, Canto e Sax
(adultos). O início das aulas está marcado
para o dia 04/Fev. Qualquer dúvida fale
com a coordenadora Isolina (9 9177.6313).

VERÃO 2018 – De acordo com o sol
dos últimos dias, e com as ‘previsões da
mídia’, tudo indica que teremos um verão
bem caloroso. Isso requer de nós, como
“Embaixadores de Deus”, em um ano cujo tema
é“Intimidade com Deus”, que alguns cuidados
para o culto ao Senhor Jesus sejam bem
observados. Vale lembrar da recomendação
bíblica: “Guarda o pé, quando entrares na
Casa de Deus;” (Ec 5.1). – Por favor, observe
sua roupa tanto as externas, para proteger
seu corpo, como as internas para proteger
sua alma e espírito. – Culto ao Senhor requer
santidade de nossa parte; portanto, veja
como você vai se apresentar diante de Deus,
especialmente por estarmos num ano que
buscamos maior comunhão com o Senhor.
CASAMENTO – Nossos queridos
irmãos Filipe Beloni e Grabriela
estão convidando a ICE SJCampos para
prestigiarem seu casamento, que ocorrerá
no dia 19/Jan às 16h00, no templo de nossa
Igreja. Rogamos que o Senhor Jesus, que
certamente estará presente, os abençoe
e direcione neste novo tempo para eles.
PLANTONISTAS – Atenção plantonistas
de todas as equipes, estamos
projetando um momento de comunhão e
esclarecimentos que são necessários para o
bom andamento das equipes, no que tange
ao trabalho que será realizado por vocês.
Por gentileza, estejam na ICE SJCampos
no dia 19h, às 9h; na ocasião teremos um
gostoso café e explicações do trabalho.
CAMPANHA DA REFORMA - ‘Considerai
o vosso passado’ Ag 1.5 – Logo após as
chuvas, começaremos uma reforma física no
teto do prédio de educação, o que já se faz
necessário há um bom tempo. Convidamos
todos os irmãos a que se envolvam pois
isso será de fundamental importância.
Nós ganhamos todo o material para
captação de energia solar, e precisaremos
reformar todo o teto. Ore por isso e peça
direção de Deus para seu envolvimento.

Reflexão Diária
REFLEXÃO DIÁRIA – “O Senhor, em cuja
presença eu ando, enviará contigo o seu
Anjo, e levará a bom termo a tua jornada...”
(Gn 24.40a). Segunda feira – Gn 23.1-20
(Sara); Terça feira – Gn 26.1-35 (Isaque);
Quarta feira – Gn 28.1-22 (Jacó); Quinta

feira – Gn 31.1-21 (o retorno); Sexta feira
– Gn 31.22-55 (Labão); Sábado – Gn 32.121 (Esaú); Domingo – Gn 32.22-32 (no
Jaboque); “...Já não te chamarás Jacó, e sim
Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e
com os homens e prevalecestes. ” (Gn 32.29).

Aniversariantes
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15
15
16
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18
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20

-

Pb. Paulo Fernando
Renan Muramoto
Érica Elis
Sônia Garelha
Daise Shoji
Larissa Fernandes
Berenice Lefuel
Cleide Lima
Francisco das Chagas
Áurea Costa
Pb. Abdiel Costa
Mariana Julião
Regina Goretti
Patrícia Vasconcelos
Filipe Beloni

05
11
14
17
20

-

Pb. Josué Lara e Lia
André Luiz e Tatiane
Pr. Wellington e Ágata
Esdras e Maria Lúcia
Pb. Manoel Coutinho e Ana Lúcia

HOJE
GRUPO 6
Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Marlene Gonçalves
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite
Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.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.

