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A INTIMIDADE COM DEUS E A SUA SUFICIÊNCIA
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus,
e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas”. Mateus 6:33
Buscar em primeiro lugar o reino de
Deus tem a ver com o AMOR, a GRAÇA
e a SALVAÇÃO. Amor por que Ele nos
amou primeiro, antes mesmo de sermos
criados; graça por que lhe aprouve pagar
o preço e nos resgatar, mesmo não
sendo merecedores, e salvação por que
a Sua misericórdia dura para sempre.
O caminho inverso é como um mar
revolto. Estamos envolvidos com nossos
pecados, desejos e vontade de agradarnos a nós mesmos. Considerar sobre
primeiro buscar o Reino de Deus é abrir
mão de si mesmo até nos mínimos
detalhes. É certo que prefiro me exaltar
do que ceder o altar a quem de direito.
Buscar em primeiro lugar o Reino de
Deus é confiar na sua total providência
e provisão, esperando isso em silêncio
e comunhão, e não reclamando ou
fazendo estardalhaço. Deus se manifesta
e se aproxima também no cicio.
Buscá-lo em primeiro lugar é, antes
de tudo, crer que Ele alcança o filho, o
irmão ou o ente querido perdido nas
garras deste mundo. É ver lá na frente
um pedido realizado, confiando na Sua
providência. É estar desempregado,

com filhos na escola, doenças
rondando a casa, filhos casando sem
ter como ajudar; uma profissão que
não decola, um colega que trapaceia,
oportunidades perdidas e, além de
tudo, poder dizer como o Salmista:
“Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que edificam,
se o Senhor não guardar a cidade
em vão vigia a sentinela.” (Sl 127.1).
Essa busca do Reino de Deus nos
levará a sermos desafiados a aguardar
a sua providência; em seguida Jesus
acrescentará que devemos buscar
a sua Justiça. Temos então diversas
passagens que nos ensinam o caminho
da justiça de Deus. Por Exemplo: o texto
a seguir é baseado nas passagens do
Pentateuco, onde Deus faz uma síntese
revelando ao profeta como buscá-lo
bem como a sua justiça: Em Isaías (57 ao
59) existe uma descrição bem clara. Se
compararmos as épocas, será que existe
diferença entre aquele povo e o povo de
Deus hoje? O povo que vivia no tempo
do Êxodo ou no tempo de Isaías, se
compararmos com o de hoje, será que
tem diferenças no que tangem à fé, ou
no compromisso com a justiça de Deus
e na obediência e temor ao Senhor?
Apesar de Jesus ter reafirmado as
passagens do AT, ele ainda as chancela,

ratificando e garantindo que Deus
proverá. Mas nossos olhos estão focados
no aqui e agora e somente voltados
para nós mesmos. Algumas pessoas
dizem buscar o Espírito Santo, enquanto
Jesus nos ensina a buscar a santidade,
a comunhão, o relacionamento. Outros
dizem precisar de uma experiência com
Deus, e a Bíblia relata que precisamos ter
um encontro com Ele e nos rendermos,
submetendo-nos a ele como Deus,
adorando-o em Espírito. Aí as demais
coisas, faladas no texto (comer, beber e
vestir) nos serão acrescentadas: “Porque
os olhos do Senhor estão sobre os
justos, E os seus ouvidos atentos às suas
orações. Mas o rosto do Senhor é contra
os que fazem o mal. E qual é aquele que
vos fará mal, se fordes seguidores do
bem? Mas também, se padecerdes por
amor da justiça, sois bem-aventurados.

E não temais com medo deles, nem
vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor
Deus em vossos corações; e estai
sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer
que vos pedir a razão da esperança
que há em vós, 1Pedro 3.12-15.
Sim, sou réu confesso, pecador! Mas
minha esperança está naquele que
fez a promessa e me ensinou a orar.
“Pai nosso que está no Céu, ensinanos a orar e a depender de ti; e por
favor, tenha paciência conosco, teus
servos, para que aprendamos a confiar
e descansar em ti e nas tuas promessas
todos os dias, para que as demais coisas
nos possam ser acrescentadas segundo
a tua vontade e beneplácito. Amém!”
Allan Wick

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)
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Ore a Deus e dê a Jesus o lugar de Senhor na sua vida;
Dê graças ao Senhor Jesus por sua vitória na cruz e se submeta a Ele;
Agradeça pelo perdão e salvação que veio por meio de Jesus Cristo;
Ore em favor da EBD especial deste início de ano;
Peça pela paz e segurança no Estado do Ceará;
Agradeça a Deus pelas chuvas que caem no Brasil;
Peça o cuidado do Pai para nossos enfermos;
Ore ao Senhor pelo Pb. Jonas e Ângela Aquino;
Ore ao Senhor pelo Dc. Ralph Lima e Marcela;
Interceda junto a Deus pelo Mis. Marco e Elaine Manzano;
Confirme o Coral Sara Kaley na direção de Deus;
Ore pela Congregação de Quatá;
Peça a provisão de Deus para a reforma do teto do prédio da ICE SJC;
Ore ao Senhor em favor dos jovens nos vestibulares.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, 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!

TERNA GRATIDÃO - Todos os membros
da Mesa Administrativa, junto com os
Professores da EBD, reconhecemos todo
o esforço e dedicação do Pb. MANOEL
ARANTES COSTA. Foram 60 anos como
Presbíteros, muitos anos como Diretor de
Patrimônio outros tantos como Ministro de
Ensino, todo este tempo servindo a Deus e
aos irmãos de sua querida Igreja de forma
incansável e exemplar. Agora, vencido pela
idade e com alguns problemas de saúde,
este amado irmão se rende e se permite
descansar de tantas atividades. Que o bom
Deus considere todo este trabalho e o
honre com as bênçãos; certamente “suas
boas obras o acompanharão” (Ap 14.13).
CULTO ON LINE – Como é do
conhecimento de todos, a nossa Igreja
conta com um serviço de Culto On Line que
está à disposição para servir os irmãos que
residem longe, os que estão em dificuldades
de estar na comunhão, e também funciona
como veículo de evangelismo e divulgação
do Reino. As mensagens tanto são
transmitidas ao vivo como ficam gravadas
e podem servir como fonte de edificação
e estudos. O endereço é o seguinte:
www.icesjc.com.br, ou www.canaluptv.
com – Contudo, não nos esqueçamos da
recomendação bíblica que diz: ‘Não deixemos
de reunir-nos como igreja, segundo o
costume de alguns, mas procuremos
encorajar-nos uns aos outros,’(Hb 10.25 – NVI)
NOTA TRISTE – Informamos aos
amados irmãos que na quarta feira
(16/Jan) o Senhor Jesus chamou sua
serva, a nossa irmã Dª. Elvina de Paiva ao
descanso, após 78 anos de vida. Rogamos
o consolo para Dª. Anália e Zezinho.
NOTA TRISTE II – No começo da tarde do
último domingo (20/Jan) nossa querida
irmã Adelza Alves (mãe da Elaine Ramalho)
foi morar definitivamente com Jesus. Viveu 86
anos com Jesus, e agora passa a eternidade

com Ele. O culto fúnebre aconteceu às 7h
da segunda feira (21/Jan) na Urban. Deus
conforte e console todos os filhos e netos.
VISITAS - Por ser um tempo de férias,
neste mês de Janeiro recebemos aqui na
ICE SJC a visita agradável de dois queridos
pastores: Pr. Ednaldo e Gyseli, e dias depois
o Pr. Agnaldo e Delma com a filha Fani.
Todos eles deixaram abraços para a Igreja e
revelaram saudades de todos os membros.
CALENDÁRIO - Todas as atividades
e eventos especiais de 2019 estão no
calendário da ICE SJC no site da igreja:
www.icesjc.com.br/agenda
Acesse e
fique em dia com todas as programações.
Caso algum irmão deseje receber este
calendário direto no seu endereço
eletrônico, passe seu email para a secretaria.
BATISMO - “Eis aqui água; que impede
que seja eu batizado?” -> “É lícito se creres
de todo coração” (At 8.36-37). Este diálogo
aconteceu em um lugar deserto entre a
cidade de Jerusalém e a Etiópia. E a resposta
do Dc. Filipe às expectativas daquele africano
que havia entregue a sua vida ao Senhor
apontava para uma fé total em Jesus. Por
conta desta realidade convidamos os irmãos
que desejam esta mesma experiência para
darem seus nomes para o Pb. Marcos Demant,
pois em fevereiro começaremos as aulas.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na última
quarta-feira (23/Jan), o Pr. Daniel e D. Sônia
Garelha recomeçaram as reuniões de oração
no ECC, sempre às 19h30. Todos os irmãos
estão carinhosamente convidados a se
juntarem para esta “bendita hora de oração”.
MATURIDADE - Estamos
muito
alegres porque Deus nos concedeu um
ano para novas atividades e encontros!
Reserve o dia 09/Fev para nossa primeira
reunião que será às 15h no ECC. Se
você tem 60 anos ou mais, participe!

Reflexão Diária
“O Senhor era com José, que veio a ser
homem próspero; e estava na casa de seu
senhor egípcio.” (Gn 39.2). Segunda feira –
Gn 39.1-23 (José e Potifar); Terça feira – Gn
40.1-23 (José na cadeia); Quarta-feira – Gn
42.1-24 (família no Egito); Quinta feira – Gn

42.25-38 (família em casa); Sexta feira – Gn
43.1-34 (encontro de irmãos); Sábado – Gn
44.1-34 (irmãos no Egito); Domingo – Gn
46.1-34 (família no Egito); “...Acharíamos,
porventura, homem como este, em quem há
o Espírito de Deus? ”(Gn 41.38).
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-

Rodrigo Cunha de Paiva
Rubens Alexandre Miranda Muramoto
Pablo Miller Seixas dos Santos
Cecilia Maria de Girolando Amos
Juliana Gianelli Lima
Maria Elisa Barbosa Socci Vecchiatti
Janete de Moura Mariano
Josue do Amaral Lara Junior
Claudia Brisola Thuler Souza
Daniella de Souza Nunes Machado
Francisco de Sales Oliveira Saraiva
Pedro Dousseau Guedes de Melo
Adriano Luiz de Carvalho Neto
Deborah Fogaça Souza Minicz
Maria Lucia Fernandes Giglio de Oliveira
Mariana STiago de Vasconcelos

24
26
26
26
29

-

Enrico e Alice Supino
Amaury e Alice Moraes
Sergio e Sandra Haussmann
Ataliba e Silvana Moraes
Pr. Jose Carlos e Maria Helena Silva

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

HOJE

GRUPO 2
Dc. Serpa
Dc. Rodrigo Meneses
Pb. Samuel Pereira
Pb. José Perote
Juliano Sérgio Costa
Marcos Custódio
Tula Ferreira
Marlene Gonçalves

PRÓXIMO SÁBADO

GRUPO 3
Dc. Roberto Costa
Dc. Ralph Lima
Dc. Otoniel Moura
Pb. Milton Carlos
Daniel Andrade
Vera Luna
Isa Fogaça

Quarta-feira

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.

