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ISAQUE NA INTIMIDADE COM O PAI
“...Tu és agora o abençoado do
Senhor” Gn 26.29c
Vamos ver alguns personagens
bíblicos e destacar, na vida que
tiveram, a intimidade com Deus.
Cada um numa área que nos sirva
de modelo, e força motivadora para
imitá-los. Começaremos por Isaque.
Vejamos algumas áreas da vida de
ISAQUE que revelam intimidade:
Sua Intimidade já vem do Útero
(Gn 18.14) – Sua mãe era estéril e
recebeu uma promessa de Deus que
teria um filho. No tempo de Deus, da
maneira maravilhosa de Deus, Sara
teve um filho e o chamou de Isaque:
“E disse Sara: Deus me deu motivo
de riso; e todo aquele que ouvir isso
vai rir-se junto comigo” (Gn 21.6).
A Intimidade chega à Infância (Gn
21.7-9) - Por toda a sua infância, dividiu
o tempo e atenção no convívio com
um meio-irmão mais velho. Imagine
numa casa morarem: o pai, a mãe,
a escrava com quem o pai teve um
filho, e o filho deste ‘caso’. Certamente
Isaque soube como Deus visitava e
abençoava seus pais; várias vezes
deve ter ouvido a história do seu
nascimento, e isso produzia intimidade
e temor a Deus. Saber as histórias

de Deus e como elas se relacionam
com sua casa traz intimidade.
Tal Intimidade entrou na Adolescência.
(Gn 22.1-13) - Certo dia seu pai (já
idoso) chegou com uma história
estranha. Ele havia tido uma visão e
iriam sacrificar após uma caminhada
de três dias. Isaque não questiona, mas
se prepara e segue seu pai (22.6,8).
Isaque poderia se rebelar, não aceitar,
correr, mas ele aprendeu a depender de
Deus e não das circunstâncias. Ele creu
no ‘Deus proverá’ que seu pai servia.
Intimidade com Deus para Namorar
(Gn 24.1-9) - Não sei o que foi mais difícil
para Isaque, se a fase no Horebe, ou aqui
quando chega o tempo de escolher
a namorada. E quando o assunto é
coração, Isaque dá show de intimidade
com Deus. Todos sabem como Rebeca
entrou na vida dele. Que maravilhosa
intimidade com Deus. Todo o processo
de procura foi direcionado por Deus.
Isso trouxe muita paz e descanso.
Na fase adulta ele tem intimidade com
Deus. (Gn 25.21) - Duas ocasiões nesta
fase revelam sua intimidade com Deus:
Quando sua esposa se apresenta estéril,
ele busca Deus. Foi isso que aprendeu
com seu pai que também tinha esposa
estéril. E após a morte de Abraão, ele
enfrenta luta para se estabelecer como

profissional. Ao enfrentar problemas
com os vizinhos que brigam pelos
poços que eram de seu pai, Isaque abre
mão e vai reabrir outro, numa clara
intimidada com Deus. Ele entende que
Deus é melhor do que poços com água.
Na velhice ainda mantem intimidade
com Deus (Gn 27.2-4) - Com a chegada
de suas cãs, Isaque ainda acredita que a
bênção de Deus é mais preciosa do que
qualquer herança que possa deixar.
Neste momento Isaque também
depende de Deus, pois a benção
que tinha a ser dada era a bênção de
Deus. Do útero à velhice este homem
nos ensina a Intimidade com Deus.
Quantas lições para nós desta
vida de intimidade de Isaque!
Mantenha a intimidade com Deus,
pois ela é a razão de todas as vitórias.
Mesmo que sua história de vida não

seja marcada por milagres como
a de Isaque, convido-o a manter a
intimidade. Lázaro não era apóstolo,
e sim, amigo de Jesus: INTIMIDADE
É MELHOR DO QUE CARGO (Jo 11.3).
Toda intimidade exige abnegação.
Será preciso abrir mão do que é bom
para se chegar ao que é ótimo Deixe
seus planos nas mãos deste Deus
poderoso e espere nele. Não ame seus
projetos mais do que a Deus. ‘Negue-se
a si mesmo, tome sua cruz...’ e siga Jesus.
Invista na intimidade com Deus, tire
tempo para o ‘quarto fechado’! Mas
junte-se aos irmãos para orarem juntos;
programe não interromper sua leitura
bíblica; submeta-se à vontade de Deus.
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)
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10.
11.
12.
13.
14.

Agradeça a Deus pelas chuvas e pelo clima que melhorou;
Dê graças a Jesus pela sua terna misericórdia;
Renda louvores ao Senhor pelo retorno das atividades;
Ore ao Senhor em favor dos enfermos;
Peça o cuidado e graça do Pai para os desempregados;
Interceda junto a Deus pela proteção para filhos e netos;
Renda graças e ore pelo Equipe Adoração;
Ore ao Senhor pelo Mis. Josué Oliveira (Piauí);
Peça o cuidado do Pai para o Pb. Perote, Letícia, Isabel e Samuel;
Peça o cuidado do Pai para o Dc. Osiro, Valéria, Sara e Amanda;
Ore em favor de nossa Congregação em Atibaia;
Confirme em Deus a reunião com namorados no dia 16 de fevereiro;
Interceda o favor de Deus para a centésima;
Ore pela governança do Brasil e pelo nosso presidente.

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!

“AQUIETAI-VOS” – Entendendo que
passamos por algumas dificuldades,
convido-o a ler os Salmos 42 e 46. Por favor,
não desespere diante das lutas, não pense
que os problemas não têm solução. Você não
está sozinho na caminhada, outros irmãos
atravessam a mesma crise, e Deus conhece
a sua condição e vê a sua aflição (Ex 3.7-8).
Dele vem o socorro, o auxílio necessário, o
livramento esperado. Somente creia e aquietese em Deus. “Por que estás abatida, ó minha
alma, e por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele
que é o meu socorro, e o meu Deus.” (Sl 42.11).
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Todas as irmãs
estão carinhosamente convidadas para
as reuniões de oração, que acontecem
nas quartas feiras. Nesta próxima, dia 13/
Fev, às 14h20, o encontro será na casa da
irmã Cida Julião no seguinte endereço Rua
Brasília - 463, Vista Verde. Tel: (12) 39122463 / (12) 99154-7725. Dª. Vanda e Dª.
Nilza contam com a presença de todas.
SAÚDE – Nosso querido Pr. John Barnett
se recupera bem após a cirurgia que fez
do joelho direito; está em casa e conta com
nossas orações para sua pronta recuperação.
SAÚDE II – Com a graça de Deus e a ajuda
incansáveldaesposaSandra,nossoquerido
irmão Sérgio Haussmann já se encontra em
sua casa onde se recupera da amputação
de parte da perna, por conta da diabetes.
Por favor, oremos por ele e por sua esposa
que está assumido todas as ações da casa.
RETORNO - Como foi agradável chegar
às 17h no templo deste último domingo
(03/Fev), e perceber um grande número
de irmãos ensaiando nos mais variados
cantos da igreja. Crianças, adolescentes,
jovens, homens, mulheres...
Todos
com o mesmo objetivo: prepararemse para louvar a Jesus com excelência.
GRÁVIDAS – Neste curto mês de fevereiro,
o Senhor Jesus nos presenteará com

várias crianças. Por favor meus irmãos vamos
apresentar as grávidas em oração: Laura
Nascimento, Carolina Braz, Priscila Beloni,
Ana Paula Costa, Daniela Yabiku, Daniela
Garelha, Jacqueline Melo. Ore e agradeça
por suas vidas e pelo ‘fruto do ventre’.
EBD – Após as aulas especiais de Janeiro
e Fevereiro, nossa EBD iniciará um novo
currículo no dia 10 de março. As inscrições
para sua participação nos seminários
da EBD já estão abertas. As matérias
são:
Doutrina de Deus, Conhecendo
as Escrituras, Entendimento Bíblico do
Evangelho, Entendimento Bíblico da
Igreja. Façam suas orações para escolher
de acordo com a vontade de Deus, e
procurem a secretaria para as matrículas.
MELHORIAS – Agradecemos a Deus pelas
melhorias que se verificam em vários
setores de nossa igreja, dentre elas o site.
Ele hoje comporta nossa história, os cultos,
os boletim, a liderança, e o calendário com
todas informações sobre eventos especiais
e atividades normais dos ministérios. E agora
temos um novo e-mail: icesjc@icesjc.com.
br Pedimos a todos que anotem este novo
endereço. Tendo dúvidas sobre alguma das
mudanças citadas acima, poderão entrar em
contato com a secretária ou com o Dc. Renato.
DIA DOS NAMORADOS – Conforme
publicado no boletim 2064 (06/
Fev),
estamos
confirmando
nosso
‘Encontro’ para o sábado dia 16/Fev, às
20h, no ECC. A presença de todos os
namorados, noivos, será bem importante.
ACAMPAMENTO DOS TEENS – O
Ministério dos Adolescentes precisa de
nosso envolvimento no acampamento
que está planejando para o final deste mês.
Todos aqueles que desejam investir neste
Ministério, por favor, procurem a equipe.
Ainda há vários adolescentes precisando
de bolsas para participar do acampamento.
Ore, participe e invista em nossos
Adolescentes! Tem valido muito a pena!

Reflexão Diária
“...Quem fez a boca do homem? Ou quem o
faz mudo, ou surdo, ou o que vê, ou o cego?
Não sou eu, o Senhor?” (Ex 4.11). Segunda
feira – Ex 4.1-31 (o retorno ao Egito); Terça
feira – Ex 6.1-30 (genealogias); Quarta feira
– Ex 8.1-15 (praga de rãs); Quinta feira – Ex

8.16-19 (os piolhos); Sexta feira – Ex 8.20-32
(praga de moscas); Sábado – Ex 9.1-7 (quinta
praga); Domingo – Ex 9.8-12 (úlceras);
“Então, disse o Senhor a Moisés: Vê que hoje
te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão,
será o teu profeta. ” (Ex 7.1).

Aniversariantes
07
08
09
11
11
11
12
12
13
14
15
15
15
16
16

-

Silvana Pires Pereira de Moraes
Emerson Douglas dos Santos
Nirtion Henrique Bork de Moraes
Daniel John Barnett
Lucas dos Santos Batista Oliveira
Luiz Carlos Gianelli Lima
Laercio Azevedo de Sa
Miriam Alves dos Santos
Terezinha Carolina Cunha Martins
Maria Moreno Costa
Daniel Braga Shoji
Iara Braz Neves
Larissa Cassiano Fernandes
Cleide Moreira Coelho de Lima
Paulo Eduardo do Rio Vieira Pereira

10
12
12
15
15

-

Manoel e Isabel Costa
Juliano e Ana Paula Almeida
Jean e Patricia Azevedo
Manoel e Maria Costa
Caio e Naiara Coutinho

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

HOJE

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

PRÓXIMO SÁBADO

GRUPO 5
Dc. Daniel Shoji (China)
Dc. Cláudio Osiro
Pb. Domingos Barbosa
Pb. Jonas Aquino
Vicente Bueno
Alair Barbosa
Zélia Moura

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.

