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COMO POSSO CONHECER A DEUS?
“Eu lhes fiz conhecer o teu nome e
ainda o farei conhecer, a fim de que
o amor com que me amaste esteja
neles, e eu neles esteja” João 17.26
Como posso conhecer a Deus? Esta
é uma pergunta que tem sido feita ao
longo da existência da humanidade.
Até os discípulos de Jesus parecem
ter enfrentado a mesma questão. O
apóstolo Paulo, na carta aos Romanos,
afirma que o conhecimento de Deus
é manifesto aos homens através das
coisas criadas: “Porque os atributos
invisíveis de Deus, assim o seu
eterno poder, como também a sua
própria divindade, claramente se
reconhecem, desde o princípio do
mundo, sendo percebidos por meio
dascoisasqueforamcriadas.”(Rm1.20).
Podemos saber muito a respeito
de Deus através da leitura e do
estudo da Bíblia, seja na leitura
pessoal, na Escola Bíblica Dominical,
nos Pequenos Grupos e nos cultos
públicos. Ficamos maravilhados
com as histórias dos heróis da fé no
Antigo Testamento e com os ensinos,
sinais e maravilhas do Senhor Jesus
Cristo registrados nas páginas do
Novo Testamento. No entanto,

muitos podem correr o mesmo risco
que os Judeus no tempo de Jesus,
que sabiam muito a respeito de
Deus mas de fato não o conheciam.
Deus quis tornar-se conhecido
pela humanidade e, para tanto,
enviou o seu filho Jesus para que o
mundo o conhecesse. “E o Verbo se
fez carne e habitou entre nós” (Jo
1.14). Mas Jesus, o Verbo de Deus,
não foi reconhecido pelo mundo: “O
Verbo estava no mundo, o mundo
foi feito por intermédio dele, mas o
mundo não o conheceu”. (Jo 1.10).
Na última Ceia com os apóstolos,
antes de ser levado para ser morto
pelos pecados da humanidade,
Jesus disse a eles que iria para a
casa do Pai, e isto lhes causou muita
preocupação, demonstrando que
ainda precisavam ser esclarecidos
a respeito de Deus Pai e da obra
redentora de seu filho Jesus. Nesta
passagem aprendemos que o
conhecimento de Deus Pai começa
com o se aproximar dele através de
Jesus. Tomé perguntou: “Senhor não
sabemos para onde vais; como saber
o caminho? Respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, e a verdade, e a
vida; ninguém vem ao Pai a não ser

por mim.” (Jo 14.5,6). E acrescenta
que, quem conhece a Ele conhece
também ao Pai: “Se vós me tivésseis
conhecido, conheceríeis também a
meu Pai.” (Jo 14.7). Na sequência vem
o pedido de Felipe para que o Pai fosse
mostrado a eles. Jesus afirma: “Quem
me vê a mim vê o Pai”. (Jo 14.9b).
Além de conhecer o Pai, conhece
também o Espírito Santo: “vós
o conheceis (o Espírito Santo),
porque ele habita convosco” (Jo
14.17c). E lhes é concedida a vida
eterna. Jesus disse: “E a vida eterna
é esta: que te conheçam a ti, o
único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, a quem enviaste.” (Jo 17.3).
O maravilhoso de tudo isso é que
o próprio Jesus nos leva a conhecer

a Deus Pai e a termos intimidade
com Ele. Jesus disse na sua oração
sacerdotal: “Eu lhes fiz conhecer o teu
nome e ainda o farei conhecer, a fim de
que o amor com que me amaste esteja
neles, e eu neles esteja.” (Jo 17.26).
Não há como conhecermos a Deus
Pai de fato e de verdade, e termos
intimidadecom Ele,sem conhecermos
e recebermos a Jesus como nosso
Salvador e Senhor. Se você sente
que ainda não conhece a Deus, ore
ao Senhor Jesus confessando seus
pecados e entregando sua vida a ele.
Pb. Domingos Sávio

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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Agradeça por ter o seu nome no Livro da Vida do Cordeiro;
Agradeça pelo Espírito Santo que habita em você;
Agradeça pelos dons que Deus te deu que ajudam na Igreja;
Agradeça pela boa e doce comunhão encontrada na Igreja;
Ore em favor da Assembleia Geral de 31 de março;
Peça o cuidado e proteção de Deus para os namorados da Igreja;
Interceda junto ao Senhor pela Venezuela e pela Bolívia;
Confirme o Mis. Humberto e Giane em oração (Uruguai);
Ore em favor do Coral de Casais;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Milton Carlos e Clotilde;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc Pedro e Dª. Zélia;
Ore pela viagem do Pastor e Pb. Coutinho a Tupã e Quatá;
Interceda pela nossa congregação em Bragança;
Ore pela restauração no teto do edifício de educação;
Agradeça ao Senhor por todos os resultados dos retiros.
Ore em favor das familia enlutadas de Suzano-SP.

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!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Mesa
Administrativa da ICE S. J. Campos, nos
termos do Artigo 14 do Estatuto, convoca
os seus membros para a Assembleia Geral
Ordinária a se realizar no templo da Igreja, à Rua
Cel. Monteiro 167, no dia 31/03/2019 às 9 horas,
em 1ª convocação com um terço dos membros
ou às 9h15m, em 2ª convocação com qualquer
número de membros, para apreciar a seguinte
pauta: 1. Relatórios eclesiástico, financeiro e
patrimonial de 2018. - 2. Parecer referente ao
exame das Atas da Mesa Administrativa e à
regularidade da realização das reuniões do
Conselho de Presbíteros e da Junta Diaconal.
- 3. Parecer referente ao exame das contas
da tesouraria da Igreja e dos ministérios e
departamentos e congregações. - 4. Eleger
o Conselho Fiscal para o próximo biênio
2019/2020. - 5. Outros assuntos. São José dos
Campos, 10 de março de 2019. Pr. Valdemberg
Rodrigues Viana - Presidente.
EDITORA – Aconteceu na sexta feira (08
de março), a primeira reunião do novo
Conselho da Editora, e ficou muito claro que
precisamos da orientação do Senhor. A palavra
devocional (Lc 1.26-39), nos revelou que numa
época como esta, e diante do desafio que está
à frente nos próximos quatro anos, nós iremos
precisar ouvir de Jesus que ele está conosco
(Lc 1.28). Temos necessidade de nos cercar de
gente amada que passa pela mesma luta (Lc
1.36,39), e de nos apresentar como servos (Lc
1.38) e adorar o nosso Deus (Lc 1.46). Por favor
nos cubram de orações.
TUPÃ / QUATÁ – Neste final de semana (16 e
17 de março), o diretor do campo de Tupã e
Quatá, Pb. Manoel Coutinho na companhia de
sua esposa, junto com Pr. Valdemberg e esposa,
estarão em visita às nossas congregações.
Orem pela viagem e também pelo propósito
da mesma.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A Dª. Vanda e Dª.
Nilza informam que a reunião de oração
desta quarta feira (20/Mar), será às 14h20m
na casa da irmã Zélia Moura, cujo endereço é
Rua Carvalho de Araujo, 376, Vila Maria. Tel: (12)
3307-6409 / (12) 98846-2962. Todas as irmãs
devem estão convidadas.

DIA DOS NAMORADOS - Está marcado
o segundo encontro dos namorados para
o dia 30 de março, às 19h30, no salão social
da Igreja. Pedimos que todos os que estarão
presentes assistam com antecedência ao filme:
O FEITIÇO DO TEMPO, de 1991 (GOOGLE).
Queremos abrir um debate sobre alguns
valores e compará-los com os valores de Deus.
GIDEÕES – Alguns irmãos, sob a liderança
do Gideões Internacionais, se dispuseram
a evangelizar através da distribuição de Novos
Testamentos, e num só dia (28 de fevereiro)
conseguiram entregar 1.084 exemplares.
Vamos orar para que este investimento dê
muitos frutos para glória de Deus.
RETIRO DE CRIANÇAS – O nosso Retiro
de Crianças está marcada junto com
as crianças da ICE Bosque para os dias 19 a
21 de abril. Sobre elas pedimos orações e
envolvimento dos irmãos para que este evento
seja um Marco espiritual para as crianças. O
tema do referido é: “O QUE JESUS FARIA?”
HEBRAICO – A professora Soraya informa e
ao mesmo tempo convida OS irmãos para
ingressarem no estudo da língua hebraica. A
quarta turma está começando e ainda tem
tempo de você fazer sua inscrição. As aulas
possuem o objetivo de ensinar e ao mesmo
tempo edificar.
JEJUM – Todos estão carinhosamente
convidados para um tempo separado para
oração, meditação e crescimento espiritual,
que acontecerá a partir das 8h, no ECC, com
encerramento previsto para às 10h30 do dia
06 de abril. Queremos oferecer aos irmãos
um tempo de consagração com jejum, tempo
exclusivo para orar e meditar em Deus.
CONFERÊNCIA DE MISSÕES – A MEAR
do Vale do Paraíba nos consultou sobre
a possibilidade de realizar a Conferência de
Missões deste ano aqui na ICE SJCampos.
Com a aprovação do Conselho de Presbíteros,
teremos a alegria de receber este importante
evento no dia 27 de abril. Vamos nos preparar
e fazer uma excelente recepção para a glória de
Deus.

Reflexão Diária
“Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso.” (Ex 33.14). Segunda feira – Ex 29.1-37 (sacrifício); Terça
feira – Ex 29.38-46 (ofertas); Quarta feira
– Ex 30.1-10 (incenso); Quinta feira – Ex
20.11-16 (resgate); Sexta feira – Ex 30.1721 (bacia); Sábado – Ex 30.22-38 (óleo);
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Onesio Barbosa
Ana Laís Cassiano Fernandes
Carmen Villanova Luna
Paulo Henrique Pereira Amaral dos Santos
David John Barnett
Maria Eduarda Bork
Pedro Henrique Bork
Valeria Reis da Silveira Osiro
Anesia de Araújo Holland
Eliane Vieira Maciel
Yolanda Rodrigues Bueno
Guilherme Chineider Librelon
Raquel Mantovani
Alex Peña Duran
Mahmud Mohamad Hussein Ali Neto
Paulo Cardoso dos Santos

Domingo – Ex 31.1-18 (Tabernáculo); “...Farei passar toda a minha bondade diante de
ti e te proclamarei o nome do Senhor; terei
misericórdia de quem eu tiver misericórdia
e me compadecerei de quem eu me compadecer” (Ex 33.19).

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

Casamento
18
23
23
24

-

Josué e Fernanda Lara
Gabriel e Debora Azevedo de Oliveira
Eduardo e Irani Castello
Joao Luis e Vera Luna Pereira

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

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.

