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“SANTIDADE AO SENHOR”
Como anda a sua vida com Deus?
Não responda essa pergunta
precipitadamente. Convido você
a uma reflexão mais profunda.
Será que a forma como você
está conduzindo a sua vida tem
agradado a Deus? Será que o
culto que você tem prestado
tem sido aceito por Deus?
Deus é santo, e exige de nós nada
menos do que santidade (1Pe 1.16).
Este é o verdadeiro louvor a Deus
(Jo 14.21) e deve ser o alvo de todo
cristão; cristãos verdadeiros, embora
pecadores, odeiam o pecado e
buscam crescer em santidade (Fp
2.12). O pecado acontece, mas é
um acidente, nunca uma prática
habitual. Não podemos viver o que
Dietrich Bonhoeffer chamou de
“graça barata”, viver de qualquer
jeito, como o mundo vive, fazendo
o que todo o mundo faz, usando
a graça para justificar o pecado
ao invés de justificar o pecador.
É triste ver dentro da nossa
Igreja gente satisfeita com vidas
medíocres, pessoas que frequentam
a Igreja há anos, mas são analfabetos
bíblicos, não conhecem a Palavra,
sofrem para achar um livro na

Bíblia. Acreditam em superstições
e não têm a Bíblia como base
daquilo que deve ser crido ou
refutado, por isso são levados por
ventos de doutrina, são crianças
espirituais, mesmo tendo crido há
10, 20, 30 anos ou mais (Ef 4.14).
Gente que vem ao culto com
seu corpo, mas sem seu coração.
Durante o sermão, quando cremos
que Deus está falando através do
pregador que está expondo a sua
Palavra, conversam sem parar ou se
levantam para ir beber ou buscar
água. Por que não conseguem se
aquietar durante o culto? O nosso
inimigo sabe bem a resposta e
trabalha arduamente para evitar
que você ouça a Palavra de Deus.
Será que este é o tipo de culto
público que Deus espera de nós?
Como Deus se sente quando
aqueles que deveriam ansiar por
ouvi-lo mostram descaso e falta de
compromisso com uma vida reta? A
resposta está no capítulo 1 de Isaías.
Deus se aborrece com culto sem
vida associada, um culto pesado
que incomoda a Deus ao invés de
adorá-lo. Quando Deus está falando,
devemos ouvir com atenção,

buscando entender as implicações
para as nossas vidas, para o nosso
proceder. Devemos nos deliciar
com as promessas que a Bíblia
traz; devemos nos encantar com a
beleza de Deus, tremer diante do
seu poder. Isso é o que Deus espera.
Se Deus está falando ao seu
coração enquanto você lê estas
linhas, devo chamá-lo a tomar
uma atitude: Mude. Só você pode
tomar essa atitude, ninguém mais.
Deus está ansioso para que você o
faça. Leve Deus a sério! Abandone
seu pecado e volte-se ao Senhor,
alimente-se da sua Palavra, leia a
Bíblia regularmente. Ore e peça a
Deus que ele próprio o ajude nessa
caminhada. Busque ajuda de irmãos
experientes em quem você confia.

Esse é o verdadeiro louvor que
Deus espera de nós; vidas que
buscam santidade e intimidade com
Deus (Jo 4.23-24). Deus é o Deus
dos recomeços, da renovação de
votos, da graça! Ele não se cansa de
perdoar e nos convida a uma nova
vida com Ele (Is 1.16-18). Desafio
você a explorar as profundezas da
fé, a não se contentar com o básico;
vá além, estude a Bíblia, cultive
tempo em oração. Uma nova vida
com Deus o espera e pode começar
agora. Só depende de você!
Pb. Marcos Demant

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 a Deus por tudo que fez Jesus na cruz;
2.
Clame o favor e misericórdia de Jesus para os enlutados de Brumadinho;
3.
Ore por espírito de sabedoria para as autoridades do governo;
4.
Ore por paz e segurança para o Estado do Ceará;
5.
Peça o cuidado do Pai para nossos enfermos apresentados acima;
6.
Louve ao Senhor Jesus por sua doce e terna graça salvadora;
7.
Ore em favor dos desempregados da nossa Igreja;
8.
Interceda pela ação de Deus no alvo do ano: Intimidade;
9.
Peça as bênçãos de Deus para o Mis. Walter (Bolívia);
10.
Confirme a vida do Pb. Marcos Demant e Aline em oração;
11.
Confirme a vida do Dc. Paulo Henrique e Helena em oração;
12.
Ore em favor do Coral de Homens;
13.
Clame a bondade e graça de Deus para a Congregação em Bragança
Paulista;
14.
Agradeça a Deus pelo perdão e graça de Jesus.
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!

HEBRAICO - Olha que boa notícia: As aulas
de Hebraico reiniciarão no dia 16/Fev.
Haverá um tempo para revisão e recapitulação
da matéria em duas aulas nos dias 16 e 23/Fev.
Em seguida acontecerão oito aulas (verbos).
Por favor, programem-se e comecem a revisar.

reino” – Pr. Edilson Lima - Tema: ‘Reino e
vontade de Deus’; Dia 17 - “O pão nosso”
– Pr. Valdemberg - Tema: ‘Pão e Perdão’;
Dia 24 - “Perdoa-nos e não deixe cair” – Pr.
Dionatan - Tema: ‘Tentação e queda’ - Por
gentileza cubra estes irmãos com oração.

BRUMADINHO - “Quem pecou, este ou
seus pais, para que nascesse cego?” (Jo
9.2) – Uma pergunta se repete sempre após o
desastre: De quem é a culpa? – “Quem errou
para que isso acontecesse?” Pela segunda vez
em três anos o estado de Minas Gerais se vê
envolvido num acidente com rompimento
de barragens com dejetos de minério de
ferro. E desta vez o prejuízo de vidas foi
incalculavelmente maior. Por favor, clame o
socorro de Deus para as famílias envolvidas,
e se disponha a ajudar como puder; os
postos de coletas se espalham pela cidade.

SAÚDE – Apresente a Deus em oração,
clamando as bênçãos sobre a saúde
destes irmãos: Pr. Barnett, Pb. Manoel
Arantes, Pb. Manoel Coutinho, Sérgio
Haussmann, Reinaldo Mantovani, Luiza
Custódio, Adna Wick, Luiza Polidoro,
Alice Moraes, Ageu; “...Muito pode por
sua eficácia a súplica do justo” (Tg 5.16b).

CTM - O SETECEB (Seminário Teológico
Cristão Evangélico do Brasil), nosso
seminário em Goiás, está realizando um curso
de Teologia por Módulos (CTM) aqui em
SJCampos. O próximo módulo acontecerá
nos dias 09 e 10/Fev, na igreja Cristã Evangélica
do Monte Castelo. Esse módulo será sobre
evangelismo e missões. Participe! Para mais
informações procure a Débora Coutinho.
BATISMO - Em obediência à Palavra
de Deus, neste mês de Fevereiro
começaremos as aulas preparatórias para
o batismo. Este preparo é para todos os
que irão se batizar bem como para os
que já foram batizados e desejam rever as
doutrinas básica do cristianismo. As aulas
serão ministradas por vários professores e
acontecerão no antigo gabinete pastoral.
EBD ESPECIAL - A EBD está oferecendo
a todos os alunos a oportunidade de
estudar a Paternidade de Deus por todo o
mês de fevereiro. As aulas são apresentadas
no templo, e a cada domingo teremos
um professor distinto, a saber: Dia 03 - “Pai
Nosso” - Pr. André Lima (Editora) - Tema:
‘Os nomes de Deus’; Dia 10 - “Venha o teu

NASCIMENTO - No último dia 19/Jan
nasceu o Heitor, o primeiro netinho da
Janeth Mariano. Ele é filho de Filipe e Michelle.
Por favor orem pela saúde da mãe e sua
recuperação total. Deus abençoe esta família.
MATURIDADE - Recomeçando as
atividades do Ministério de Maturidade,
no próximo sábado acontecerá o
primeiro encontro de 2019. Será às 15h
no ECC. Ore e participe ativamente das
atividades proporcionadas pela Igreja.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Após um tempo
de orações no “quarto fechado”, as irmãs
estão carinhosamente convidadas para o
reinício das reuniões de oração, que se dará na
casa da irmã Nilza Costa, no seguinte endereço:
Av. Cidade Jardim, 2470, apto 54, Bosque dos
Eucaliptos, nesta quarta feira (06/Fev), às
14h20. Dª. Vanda e Dª. Nilza contam com a
presença de todas neste primeiro encontro.
ASSEMBLEIA GERAL - Atenção todos
os líderes de Ministérios e Diretores
de Congregações, a nossa Assembleia
Geral Ordinária para leitura dos relatórios
está marcada para o dia 31/Mar. Reúnam
seus liderados e elaborem o relatório das
atividades do ano de 2018, e o encaminhem
para o email (pr.valdemberg@uol.com.br) até
o dia 05/Mar para apreciação do Conselho de
Presbíteros, e apresentação na assembleia.

Reflexão Diária
“Assim, não fostes vós que me enviastes para
cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e
senhor de toda a sua casa, e como governador
em toda a terra do Egito .” (Gn 45.8). Segunda
feira – Gn 47.1-12 (Jacól e Faraó); Terça feira
– Gn 47.13-31 (José compra); Quarta feira –
Gn 48.1-22 (Jacó adoece); Quinta feira –Gn

50.1-14 (Jacó morre); Sexta feira – Gn 50.1521 (o perdão); Sábado – Gn 50.22-26 (José
morre); Domingo – Ex 1.1-14 (filhos de Jacó);
“Vós, na verdade, intentastes o mal contra
mim; porém Deus o tornou em bem, para
fazer, como vedes agora, que se conserve
muita gente em vida. ” (Gn 50.20).

Aniversariantes
24
30
31
31
01
01
04
04
05
05
05
05
07
08
09

-

Vinicius Costa Cavalheiro
Ana Claudia Prieto
Adriano Luiz de Carvalho Neto
Deborah Fogaça Souza Minicz
Maria Lucia Fernandes Giglio de Oliveira
Mariana STiago de Vasconcelos
Esdria Luiza Custódio
Simone Guimaraes Custodio
Marcos Alexandre Rauer Demant
Nilza Sprezani Costa
Sabrina Pinotti Ferreira Leite
Tiago Teixeira Ramos
Silvana Pires Pereira de Moraes
Emerson Douglas dos Santos
Nirtion Henrique Bork de Moraes

04
10
12
12

-

Argemiro e Silvana de Souza
Manoel e Isabel Costa
Juliano e Ana Paula Almeida
Jean e Patricia Azevedo

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

HOJE

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

PRÓXIMO SÁBADO

GRUPO 4
Dc. Alexandre Moraes
Dc. Fábio Verissimo de Lima
Pb. Alancaster Librelon
Pb. Marcos Demant
Aline Demant
Matheus Amorim
Miriam Santos

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.

