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INTIMIDADE COM DEUS PARA O MELHOR DE MIM!
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus...” (1Pd 2.9a).
Quando o nosso Deus encarnou e
veio até nós na bendita pessoa de Jesus
Cristo, era o melhor de Deus, era o
próprio Deus. Como nos falou João: “No
princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus. [...] E o
Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a
sua glória como do unigênito do Pai.” (Jo
1.1,14) – Jesus é o melhor de Deus, pois
é o próprio Deus. Ele se deu por nós, e
fez de nós o que havia de melhor em nós.
Jesus nos resgatou para sermos aquilo
para o que Deus nos fez: O melhor da sua
criação – Somos a menina dos olhos de
Deus (Sl 17.8; Zc 2.8;). Somente acerca do
homem foi dito: “Fizeste-o, no entanto,
por um pouco menor do que Deus e de
glória e de honra o coroaste. Deste-lhe
domínio sobre as obras de tua mão e sob
seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois,
todos e também os animais do campo; as
aves do céu, e os peixes do mar, e tudo
o que percorre as sendas dos mares.” (Sl
8.5-8). Foi só no homem que o Criador
colocou de seus atributos e soprou o
fôlego de vida, tudo o mais foi feito pelo
poder da Sua palavra (Gn 1.26; 2.7). O

único ser criado que teve o envolvimento
da Trindade foi o homem. E somente
o homem possui condições de uma
comunicação tão elevada com o Criador.
Essa honra nos faz refletir no porquê
de nossa criação, e produz dentro de
cada um o forte desejo de viver para Sua
terna e eterna glória. Uma vontade de
se gastar e de se deixar gastar na obra,
assim como aconteceu com o apóstolo
Paulo, que diz: “Eu de boa vontade me
gastarei e ainda me deixarei gastar
em prol das vossas almas.” (2Co 12.15).
O desejo de se dar e de dar o melhor
de si para a obra de Deus vem como
fruto de uma maior intimidade com
Deus, caso contrário ele retrocede na
primeira barreira. Se não é produto
da comunhão íntima com o Pai, essa
vontade de se dar sucumbe diante dos
obstáculos. Afinal “...é Deus quem efetua
em nós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade.” (Fp 2.13).
Todas as coisas boas vêm de Deus, ele
é a fonte que gera toda bondade. Por
isso, se quisermos produzir alguma
alegria, ou ser objeto de bênçãos para
os outros, devemos nos aproximar de
Deus que tem como fruto do seu Espírito:
“amor, alegria, paz, longanimidade,

benignidade,

bondade...” (Tg

5.22).

onde reside toda bondade e justiça.

O Senhor e tão somente ele, desperta
o melhor de nós para ele mesmo. E
só é possível dar o melhor de si por
meio dele. A busca pela intimidade de
Deus despertará em nós tudo aquilo
que o pecado amorteceu, a ponto da
palavra dizer sobre o homem: “Não há
justo, nem um sequer, não há quem
entenda, não há quem busque a
Deus; todos se extraviaram, à uma se
fizeram inúteis; não há quem faça o
bem, não há um sequer.”(Rm 3.10-12),
e isso já estava retratado em Sl 14.13. O próprio Senhor Jesus reconheceu
bondade apenas em Deus Pai (Mc 10.18);
essa não era uma característica dos
humanos. Para fazer o bem precisamos
nos aproximar da fonte de todo bem,

Programe este ano de 2019 para se
aproximar mais do Senhor, numa busca
necessária de uma maior intimidade que
irá trazer como resultado o crescimento
espiritual. A vida está nele: “Buscai ao
Senhor e vivei...”(Am 5.6); a vida abundante
está nele: “eu vim para que tenham vida e
a tenham em abundância.” (Jo 10.10b); a
vida eterna está nele: “Eu lhes dou a vida
eterna; jamais perecerão...” (Jo 10.28).
Caminhe na direção de melhorar seu
relacionamento com Deus, através
de maior envolvimento com sua
palavra, de cultos sinceros, orações
autênticas, e de uma entrega total a Ele.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Agradeça ao Senhor por todas as bênçãos nos retiros;
Agradeça a Deus pela proteção nas viagens;
Reconheça a bondade de Deus na sua salvação e agradeça;
Peça as bênçãos de Deus para os venezuelanos;
Ore em favor dos desempregados e marque uma visita com um deles;
Interceda pela vida espiritual dos nossos jovens que namoram;
Dê graças pelo clima tão maravilhoso dos últimos dias;
Peça ao Senhor que abençoe a Congregação de Quatá;
Ore em favor do Pb. Samuel Coutinho e Beth;
Ore em favor do Dc. Rubens Muramoto e Isabel;
Clame a direção de Deus para o Mis. Ronald e Roberta (França);
Confirme sob os cuidados do Pai o Coral GLAD;
Peça ao Senhor que nos santifique mente e coração;
Ore a Deus pelos irmãos que prestam culto pela Internet.

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

Notícias

fique bem informado!

BRIGADISTAS – Queremos lhe convidar
para servir no Corpo de Cristo como
Brigadistas, tanto os irmãos que tenham
experiência como os que desejam aprender
o ofício para desempenhar essas tarefas
em nossos cultos. Haverá um treinamento
básico para o bom funcionamento.
Por favor, dê o seu nome na secretaria.
NASCIMENTO – Graças a Deus chegou
no dia 05 de março, com perfeita saúde
o Thomas, filho dos nossos irmãos Wagner
e Ana Paula, neto do Pb Eliel e Anabel. Mãe
e filho estão muito bem, Deus seja louvado
por esta Rica bênção.
REFLEXÃO – Queria te levar a refletir: “O
que dificulta um crente em Jesus devolver
o dízimo?” – Seria medo e insegurança em
relação ao futuro? Poderia ser uma distorção
de valores em comparação ao que Deus
revela na sua palavra? Será que é falta de fé
na Palavra que promete bênçãos para os
fiéis? Uma coisa é certa, o inimigo tem levado
vantagens nesta área de nossa vida, pois
com isso ele impede que as ricas bênçãos
prometidas cheguem até nós, conforme
está prometido: “... e provai-me nisso, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas dos céus e não derramar bênçãos
sem medida.” (Ml 3.10b). Rompa com este
medo e se envolva na provisão de Deus,
porque, como ele mesmo disse: “Mais bemaventurado é dar do que receber” (At 20.35).
RETIROS – Todos os que retornaram dos
retiros e acampamentos nos trouxeram
histórias de bênçãos e vitórias, por isso
tributamos ao Senhor todo louvor, e aos
irmãos da Igreja nossa gratidão por terem se
envolvido de forma direta ou indireta para
que nossos adolescentes e jovens pudessem
participar. Deus os recompensará.
NOTA DE PESAR – Fomos todos
surpreendidos com uma notícia que não
para de doer: No final da tarde de quarta
feira (27/fev), nosso querido irmão Walter
Rodrigues, esposo da Vera Lúcia e irmão
da Oscarlina, foi vítima de um assassinato

enquanto trabalhava como corretor. O
velório se deu no cemitério do centro das
10h às 15h. Por gentileza cubra a família com
orações.
CONSAGRAÇÃO – Todos os irmãos
estão convidados para cultuarem o
Senhor Jesus neste 10 de março. É que, nesta
ocasião, faremos a consagração do nosso
irmão Marco Antônio Gondim Vasconcelos
ao presbiterato.
BODAS DE CEDRO - Com grade alegria
queremos expressar nossa gratidão
ao Senhor Jesus pela vida do casal Pb.
Eliel e Anabel, que no último domingo
comemorou 46 anos de casamento. Tudo
começou no Restaurante CENTO E DEZ em
Goiânia (GO), no dia 27/02/72, e o casamento
aconteceu no dia 03/03/73.
BODAS DE TURQUESA – A mesma
gratidão a Deus pela vida do casal Mateus
e Lindsay que no domingo passado (03/
fev) completou dezoito anos de casamento.
Glórias sejam dadas ao Cordeiro Santo que
os tem abençoado em todo este tempo.
JEJUM – Quando foi a última vez que você
fez um “Jejum” pela sua vida espiritual?
Não me refiro a passar fome, ou fazer dieta.
Penso num tempo de maior intimidade com
Deus, quando o foco seja Ele e objetivo seja
estar com Ele, e a base seja a Palavra dele, e
o resultado seja mortificar a nossa carne e
enfraquecer a nossa vontade. Queremos
oferecer aos irmãos o dia 06 de abril para um
tempo de consagração com jejum, a partir
das 8h, no ECC, com encerramento previsto
para as 10h30 – Um tempo exclusivo para
orar e meditar em Deus.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Vanda e Dª.
Nilza informam que a reunião de oração
desta quarta feira (13/Mar), será às 14h30 na
casa da irmã Vanda Beloni cujo endereço é
Rua Lima Duarte, 161, Bosque dos Eucaliptos.
Tel: (12) 3916-3140 / 99185-0795. Todas as
irmãs estão carinhosamente convidadas.

Reflexão Diária
“Fala aos filhos de Israel que me tragam
oferta; de todo homem cujo coração o
mover para isso, dele recebereis a minha
oferta.” (Ex 25.2). Segunda feira – Ex 25.19 (ofertas); Terça feira – Ex 25.10-30 (arca,
propiciatório, mesa); Quarta feira – Ex
25.31-40 (o candelabro); Quinta feira – Ex
26.1-30 (cortinas e cobertas); Sexta feira –

Aniversariantes
10
10
10
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17

-

Ana Carolina Cortez Maia
Renato Abrahao Feres Laod
Paulo Andre Guimaraes Custodio
Rafael Alves Vieira
Nicola Jardel Ribeiro Nogueira
Maria Lucia Lopes STiago
Matheus Uzan da Cunha
Marcio Aparecido Inacio
Maria Helena Toledo Ribeiro
Claudio Osiro
Stella Moreira Lima
Rosemary das Dores Biancchi
Onesio Barbosa

Ex 26.31-37 (véu e colunas); Sábado – Ex
27.1-21 (altar, átrio, e azeite); Domingo – Ex
28.1-43 (as vestes); “Assim, Arão levará os
nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no
santuário, para memória diante do Senhor
continuamente. ” (Ex 28.29).

Plantão
HOJE
GRUPO 2
Dc. Benedito Serpa
Dc. Rodrigo Menezes
Pb. Samuel Pereira
Pb. Marco Vasconcelos
Juliano Costa
Marcos Custódio
Tula Ferreira
Marlene Gonçalves

Casamento
02
03
11
15

-

Pb. Paulo Fernando e Eliane Mendes
Pb. Eliel e Anabel Costa
Reinaldo e Raquel Mantovani
Dc. Pedro e Zélia de Moura

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

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

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.

