BOLETIM DOMINICAL
Ano XL
31 de Março de 2019
Nº 2.076

A INTIMIDADE COM DEUS E A SUA SUFICIÊNCIA
“Inclina o teu ouvido e ouve as palavras
dos sábios, e aplica o teu coração ao meu
conhecimento. Porque te será agradável
se as guardares no teu íntimo, se aplicares
todas elas aos teus lábios. Para que a tua
confiança esteja no Senhor, faço-te sabêlas hoje, a ti mesmo. Porventura não te
escrevi excelentes coisas, acerca de todo
conselho e conhecimento, para fazer-te
saber a certeza das palavras da verdade,
e assim possas responder palavras de
verdade aos que te consultarem? Não
roubes ao pobre, porque é pobre, nem
atropeles na porta o aflito. Porque o
Senhor defenderá a sua causa em juízo,
e aos que os roubam ele lhes tirará a
vida. Não sejas companheiro do homem
briguento nem andes com o colérico,
para que não aprendas as suas veredas,
e tomes um laço para a tua alma. Não
estejas entre os que se comprometem,
e entre os que ficam por fiadores de
dívidas. Pois se não tens com que pagar,
deixaria que te tirassem até a tua cama
de debaixo de ti? Não removas os antigos
limites que teus pais fizeram. Viste o
homem diligente na sua obra? Perante
reis será posto; não permanecerá entre
os de posição inferior”. (Pv 22.17-29).
Sei que somos capazes de nos olharmos
como parte integrante da igreja. O nosso
viver deve espelhar os ensinamentos

bíblicos, mas a nossa confiança vai
enquanto “nós” estamos agindo, não
esperando o agir de Deus. Não estamos
dizendo para ficar imobilizado esperando
Deus agir, mas sim agir contando com
a ação de Deus no tempo oportuno.
Com
quantas
pessoas
temos
compartilhado em oração as aflições que
nos afligem? Quanto estamos dispostos
a abrir mão do nosso ego, para que o
Senhor tome o lugar que lhe é devido?
É preciso esperar e enxergar a ação de
Deus antes mesmo dela acontecer; é crer
que o que estamos pedindo está sendo
cumprido sob a sua vontade, mesmo
que ocorra em um tempo futuro. Se a
igreja deseja viver a plenitude da igreja
primitiva, então é necessário cumprir
exatamente o“Amar a Deus e a sua Justiça”.
Aplicando este ensino na vida da igreja,
teremos um novo avivamento, quando
milhares de pessoas poderão chegar
aos pés da Cruz em arrependimento
genuíno. Deus entronizado no seu
devido lugar, e nós seus servos,
seremos tremendamente abençoados,
muito além do que já temos visto.
Jesus ainda deixou uma passagem para
estimular em seus discípulos uma ação
de submissão, serviço e santificação:
“Não crês tu que eu estou no Pai, e que
o Pai está em mim? As palavras que eu

vos digo não as digo de mim mesmo,
mas o Pai, que está em mim, é quem faz
as obras. Crede-me que estou no Pai, e
o Pai em mim; crede-me, ao menos, por
causa das mesmas obras. Na verdade,
na verdade vos digo que aquele que
crê em mim também fará as obras que
eu faço, e as fará maiores do que estas,
porque eu vou para meu Pai. E tudo
quanto pedirdes em meu nome eu o
farei, para que o Pai seja glorificado no
Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu
nome, eu o farei. Se me amais, guardai
os meus mandamentos’. (Jo 14.10-15).
Esse é o maravilhoso mistério de
depender do Senhor. Ele deseja que
nós nos realizemos na plenitude do Pai
como Ele se realiza, e aí temos: “Eu e o
Pai somos um”. (Jo 10.30), e “E eu já não
estou mais no mundo, mas eles estão

no mundo, e eu vou para ti. Pai santo,
guarda em teu nome aqueles que me
deste, para que sejam um, assim como
nós”. (Jo 17.11). “Para que todos sejam
um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu
em ti; que também eles sejam um em
nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim
me deste, para que sejam um, como nós
somos um”. (Jo 17.17-22). Espero que a
nossa fé possa depender da suficiência
de Deus como Jesus assim orou. Pois
ele o fez por amor de nós. Amém. Esta
passagem é uma convocação a viver a
unidade da comunhão e da SANTIDADE.
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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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13.

Apresente-se agradecido a Deus pela salvação em Cristo;
Louve a Jesus por sua maravilhosa graça e paz perfeita;
Ore ao Senhor pelas vítimas de Moçambique;
Peça o consolo bendito de Deus para os enlutados;
Agradeça pelas chuvas que regam nossa região;
Clame a proteção e sabedoria de Deus para o Governo;
Ore em favor da nossa congregação em Bragança;
Interceda junto a Deus pelo Pb. André e Loide;
Interceda junto a Deus pelo Dc. Nelson e Luiza Amara;
Dê graças e ore pela Banda Abdom;
Confirme a Congregação de Guará em oração;
Peça o cuidado do Pai para os Mis. Celinda e Denny (Nepal);
Ore pelo Ministério dos Casais e sua liderança.

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

LÍNGUA DIGITAL – Reflita comigo: Redes
sociais e WhatsApp não têm tom de voz; não
têm linguagem corporal; não têm o olho no olho;
não têm contexto; não têm o tempo necessário
ao diálogo. Vejo alguns irmãos se expondo
desnecessariamente nesses ambientes virtuais. É
tolice tentar mudar a opinião do outro nas redes
sociais ou no WhatsApp. É muito difícil convencer
alguém a mudar seu pensamento por conta de
algumas poucas linhas escritas. Às vezes esse
tipo de conversa virtual termina em polêmica
e mal-entendidos desnecessários, frustrantes e
desgastantes. Esses canais não têm a amplitude
e a profundidade de uma conversa direta. Prefira
um bom diálogo ao vivo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos a todas
as irmãs da ICE SJCampos que a reunião de
oração desta quarta feira (03 de Abril), será na
casa da irmã, Carmen Villanova Luna, a partir
das 14.30h; O endereço é Rua Santa Clara - 751,
Vila Adyanna. Tel: (12) 3922-6437. Todas estão
carinhosamente convidadas pela Dª. Vanda e Dª.
Nilza.
NOTA DE PESAR – Dª. Marta Abadia, esposa
do Pr. José Vicente e mãe do Pr. Daniel Silva (IC
Paulistana), foi para o Senhor Jesus na madrugada
do dia 20 de março. Certamente deixará muita
saudade; certamente lembraremos dela com
a doçura que lhe era tão peculiar. Tantas vidas
foram abençoadas e ficaram marcadas pelo seu
amor sincero e suas ações tão firmes em favor
do evangelho. Por favor, visite o céu em favor dos
quatro filhos, netos e bisnetos que ela deixa.
MISSIONÁRIA – Nossa irmã Ieda Rafael (ICE
Fortalezense) está de férias em nosso meio.
Aproveite este tempo para conhecer um pouco
mais do teu trabalho, orem juntos e envolva-se
com esta missão. Ela estará em SJCampos até o
dia 16 de abril.
ATUALIZAÇÃO DA MEMBREZIA – Por
conta da assembleia Geral do dia 31 de
março, queremos retomar a atualização dos
membros. Por favor, nos ajude, isso é muito sério
e necessário para várias atividades da Igreja. Se
você já preencheu sua ficha e atualizou seus
dados, muito obrigado, se ainda não, por favor,
procure a secretaria e o faça.

PLANO DIRETOR – A Mesa está elaborando
um Plano Diretor para a Igreja. Sobre este
assunto solicitamos que os irmãos orem para que
Deus nos ilumine e oriente o que Ele tem para
nossa Igreja nos próximos anos. Após aprovação,
e em tempo oportuno, dividiremos todos os lados
e ângulos deste Plano Diretor com toda a Igreja.
PÁSCOA – Está tudo sendo preparado para
apresentarmos ao nosso Deus a profunda
gratidão de nossa alma pela vitória de Jesus
sobre a morte na sua cruz. Neste ano a Páscoa
cairá no dia 21 de abril. Planeje estar presente e
apresentar sua gratidão e alegria ao nosso Deus.
A programação vai começar às 8h30 com um
agradável café da manhã aqui na ICE SJC, e às 10h,
nosso Culto ao Senhor Jesus.
PREÇO DE SANGUE – Quanto vale uma
vida humana? Qual o investimento você está
disposto a fazer para salvar uma vida? O Senhor
Jesus foi até as últimas consequências, foi até a
morte e morte de Cruz. A Ressurreição do Senhor
Jesus acontece na Páscoa e é a prova da sua vitória
sobre a morte. Essa verdade precisa ser divulgada
e comemorada. Não é um ato simples ou isolado
no cristianismo, é o ápice da nossa pregação;
advêm daí todas as nossas vitórias. Tem tudo a ver
com sofrimento, sangue, morte, e ... como iremos
comemorar? Que instrumentos usaremos para
ensinar sobre a Ressurreição do Cordeiro de Deus?
Pense nisso e fale para seus filhos e netos, amigos
e vizinhos. Jesus ressuscitou, vive e voltará!
MINISTÉRIO DA SOCIABILIDADE – O Dc.
Renato Laod, responsável pelo ministério da
Sociabilidade, está precisando de pessoas para
compor a nova equipe na realização de alguns
eventos no ano. Meu irmão, coloque no coração o
desejo de se envolver com a Obra de Deus, neste
importante ministério. Um dia o seu trabalho será
destacado pelo próprio Deus – 1Co 15.56 - Dê o
seu nome ao Dc. Renato Laod.
CONVITE DE CASAMENTO – Os queridos
irmãos Dc. Rubens e Dª. Luiza Custódio estão
convidando a Igreja para o enlace matrimonial
de seu filho Paulo de Tarso e Rosângela, que
acontecerá do dia 06 de abril às 19h ,no templo de
nossa Igreja. O Pr. Valdemberg fará o casamento.

Reflexão Diária
“E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe
havia ordenado; assim o fez. No primeiro
mês do segundo ano, no primeiro dia do
mês, se levantou o tabernáculo.” (Ex 40.1617). Segunda feira – Ex 39.1-31 (roupas);
Terça feira – Ex 39.32-43 (utensílios); Quarta feira – Ex 40.1-15 (a ordem); Quinta
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Paulo Cardoso dos Santos
Elizabeth Fatima da Silva Medeiros
Andrea do Prado Costa
Maria Rosinei Uzan da Cunha
Juliana Cipresso de Melo
Paola Fernanda Bezerra Leme Lima
Robson Barbosa do Vale
Tales Henrique Fagotti Nascimento
Sullivan Barbosa Scolastrici
Andre Savio Pinto
Ines Aparecida Lima de Oliveira Pires
Pr. Jose Carlos Silva
Marcia Maria de Almeida
Sandra Regina de Andrade Haussmann
Eder Esli Granjeiro
Oscarlina Moreira

feira – Ex 40.16-38 (conclusão); Sexta feira
– Nm 1.1-54 (o censo); Sábado – Nm 2.134 (as tribos); Domingo – Nm 3.1-51 (os
levitas); “Então a nuvem cobriu a tenda da
congregação, e a glória do Senhor encheu
o tabernáculo” (Ex 40.34).

Plantão
HOJE
GRUPO 5
Dc. Daniel Shoji (China)
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Pedro Galvão
Pb Domingos
Pb. Jonas
Vicente Bueno
Alair Jager
Zélia Moura

Casamento
27
02
03
07

-

Pr. Valdemberg e Beth Viana
Dc. Sullivan e Adriana Scolastrici
Pb. Samuel Coutinho e Elizabeth
Edson e Eliege Sousa

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 6
Pb. Josué Lara Jr. 
Dc. Paulo Amaral dos Santos
Dc. Marcus Nascimento
Dc. Tadeu Pires
Pb. Vantoil
Mahmud Ali Neto
Sueli Amaral dos 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.

