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INTIMIDADE ENVOLVE A CRUZ DE CRISTO
Marcos 8.31-38
Jesus fala de seu sofrimento, afirma
que será rejeitado pelos anciãos,
sacerdotes e escribas. Diz que será
morto e depois de três ressuscitará,
ou seja, ele está indo para cruz de dor,
solidão, separação e agonia. Ninguém
deseja para si algo deste tipo, ninguém
quer ser rejeitado e enfrentar a dor de
frente, com peito aberto e coragem
determinada. Mas Jesus sabe que para
redimir seu povo terá que enfrentar a
horrível cruz: na cruz suas angústias
duplicarão, na cruz sofrerá abandono
e separação, na cruz será desprezado,
zombado e humilhado. Na cruz todo
o seu sangue será tirado de seu corpo.
Pedro ao ouvir tudo isso não achou que
seria algo razoável alguém passar por
todo esse sofrimento; chama Jesus de
canto e começa orientar o Mestre nesta
questão. Talvez Pedro pensasse que o
Mestre não estava muito bem naquele
dia e dizia inconsistências, talvez
pensasse que Jesus não acordou muito
bem e estava desorientado. Imagine
Pedro corrigindo Jesus nesta questão,
tentando desviar o Salvador da cruz.
Jesus oferece duas respostas, a

primeira diz respeito diretamente
a Pedro e a segunda diz respeito a
todo seguidor de Jesus. O mestre
fala ao discípulo Pedro que ele fora
enganado por Satanás - na verdade
naquele momento era o próprio
Satanás. Pedro não havia entendido
a missão do Salvador. Jesus teria que
encarar a cruz sozinho, mas Pedro
estava agarrado com as coisas dos
homens e não as coisas de Deus. Os
homens que não possuem intimidade
com Jesus consideram somente as
coisas dos homens e não as coisas
de Deus. Pedro estava com Jesus,
mas ainda lhe faltava a intimidade.
Nos versículos 34 a 38 Jesus continua
a responder a Pedro, porém, se dirige a
todo aquele que deseja ser discípulo do
Mestre. O Salvador afirma que vai para
a cruz e agora ensina que todo seguidor
deve também tomar a sua própria cruz.
O discípulo deve negar a si mesmo,
tomar a cruz e seguir o Mestre. Jesus
afirma que aqueles que fizerem isto
ganharão a vida ao invés de perdê-la.
O versículo 36 ensina que ganhar a
própria alma (no sentido de salvação),
ou salvar a alma, é o que tem de mais
importante neste mundo e isto só é

possível para quem segue o Salvador
que está indo para a cruz. Todo aquele
que se envergonhar do crucificado
será envergonhado pelo glorificado.
A cruz do Salvador é a cruz do Mestre,
que também é a cruz do discípulo; ao
discípulo basta ser como seu mestre.
Jesus explica neste texto que ele
próprio enfrentará a cruz: a cruz é
dura, cruel, cheia de dores, angústias,
desprezo, separação e sangue
derramado. Ele aponta, por meio de sua
cruz, que todo discípulo também deve
carregar a cruz. No entanto carregar a
cruz é duro, pesado e angustiante, mas é
o único caminho para a salvação e para
a glória. Pedro e os demais discípulos
não aceitaram passar pela cruz num
primeiro momento, mas depois eles

deram a própria a vida, eles mesmos
também foram para a cruz de dores.
Portanto, todo cristão que vive no
século 21 deve saber que carregar a
cruz é um imperativo cristão, nenhum
discípulo que vive neste século deve
jogar sua cruz ao longo da estrada,
pelo contrário deve carregá-la até o
fim. No entanto, tem um segredo para
carregar a cruz até o fim: intimidade
com o crucificado. Sem intimidade
com aquele que sofreu dores
horríveis naquela cruz, não se poderá
enfrentar os horrores da cruz hoje.
Pr. Ubiracy Lucas Barbosa
DEÃO do SETECEB

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 a Deus pela Salvação em Jesus Cristo;
Ore em favor do retorno da centésima ovelha;
Peça os cuidados paternais de Deus sobre os namorados;
Clame pela misericórdia de Jesus para os desempregados;
Ore em favor do ‘Junta Panelas’ na AABB no 01 de maio;
Dê graças a Deus pelo perdão e paz que Jesus nos traz;
Interceda em favor do Pb. Vantoil Lima e Cleide;
Interceda em favor do Dc. Wilson e Odete Marsi;
Ore em favor da Mis. Lis Lopes (Navio Logos);
Agradeça ao Senhor e ore em favor do Coral de Homens;
Confirme a congregação de Bragança Paulista em oração;
Ore a Deus pelo Ministério de Adolescentes;
Peça a Deus que abençoe os moradores da Venezuela;
Ore em favor da salvação de toda a nossa família a Jesus.

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, Sérgio Haussmann, Pr. Barnett e
Reinaldo Mantovani.

Notícias

fique bem informado!

ESCALA – Esta é a escala para a direção
dos cultos no mês de maio: Dia 05 Pr Valdemberg Viana; Dia 12 – Pb. Alancaster
Chineider Librelon; Dia 19 – Pb. Milton Carlos
Santos Junior; Dia 26 - Pb. Marco Antônio
Gondim Vasconcelos. Deus os abençoe e por
eles nos agracie.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos que
não acontecerão as reuniões de oração
nesta quarta feira (01 de maio), por ser o dia da
nossa comunhão no “Junta Panelas” na AABB.
AS reuniões de oração voltarão na próxima
semana. O Pr. Daniel, Dª. Vanda e Pb. Samuel
contam com a presença dos irmãos na semana
seguinte.
LÍDERES DE MINISTÉRIOS – Atenção todos
os líderes dos ministérios da ICE SJCampos!
O Conselho de Presbíteros da Igreja quer bater
um papo com vocês. Por favor agendem
o dia 18 de maio, às 20h (sábado) no ECC,
onde algumas mudanças serão explicadas
para o bom funcionamento da obra a todos
nós designadas. Por gentileza não faltem, ou
enviem um outro líder que possa representá-lo.
CAMPANHA DO TETO – Meus amados
irmãos, queremos informar que nossa
campanha para a reforma do teto chegou a
uma fase crítica: As chuvas estão cessando e se
aproxima o tempo apropriado para a reforma.
Atingimos apenas a metade do alvo e somente
vinte por cento da membresia se envolveu
financeiramente com algo que é de todos nós,
o teto. Por favor, ore ao Senhor, ele é o dono
de toda obra; e disponha seu coração para
obedecer.
MESA ADMINISTRATIVA – Em reunião
ordinária que aconteceu no sábado (20
de abril), com o declínio do Pb. José Carlos da
Administração do Patrimônio por motivos
pessoais, a Mesa Administrativa elegeu o Pb.
Marco Antônio Gondim de Vasconcelos como
1º Administrador do Patrimônio. No culto do
dia 21 de abril ele recebeu a investidura para
desenvolver seu trabalho com apoio de todos
os ministérios e da membresia.

JUNTA PANELAS – Marque com sua família
estar presente nesta programação da ICE
SJCampos, que acontecerá no feriado do dia
primeiro de maio (quarta feira), a partir das
9h30 na AABB. Um dia de comunhão com
outras famílias da igreja. Vai valer muito a pena.
JUNTA DIACONAL – Informamos aos
amados irmãos que no sábado (20 de abril)
a Junta Diaconal indicou para sua liderança
os diáconos Renato Abrahão Feres Laod e
Rodrigo Meneses, e elegeu para Secretários
os diáconos Marcus Vinícius do Nascimento
e Paulo Henrique Pereira Amaral dos Santos.
As atividades já estão a pleno vapor. Por favor,
cubra os diáconos com sua oração pois é muito
relevante seu serviço.
JESUS VIVE! – Jesus ressuscitou! Foi a
maior e melhor notícia dada nos cultos de
Páscoa neste último domingo (21 de abril), e
ficou claro que esta boa notícia não deve ficar
apenas conosco: precisamos ter a mesma
mente e disposição dos quatro leprosos em
Samaria: “este dia é dia de boas-novas, e nós
nos calamos; se esperarmos até a luz da manhã
seremos tidos por culpados; agora, pois, vamos
e o anunciemos à casa do rei” (2Rs 7.9). Avise
aos aflitos e desorientados, aos amigos ou
colegas, diga para os parentes e vizinhos... Fale
para quantos puder: JESUS VIVE e VOLTARÁ!
JEJUM – Todos os irmãos estão
carinhosamente convidados para o nosso
segundo Jejum do ano. Será às 8h do dia 11 de
maio no ECC com o seguinte tema:“Pais unidos
pelos filhos afastados”.
RECEPÇÃO – Estamos marcando para o dia
12 de maio, por ocasião do culto da noite,
uma ação de graças ao Senhor pelos amados
irmãos que o Espírito de Deus enviou para
congregar conosco. Você que foi recebido nos
últimos doze meses está convidadíssimo.
MAIO – FAMÍLIAS – Queremos dar uma
especial atenção às nossas famílias neste
mês. Orações, mensagens, visitas, editais...
Convido você a se envolver.

Reflexão Diária
“O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a
transgressão, ainda que não inocenta o
culpado...” (Nm 14.18). Segunda feira - Nm
15.1-21 (ofertas); Terça feira - Nm 15.2241 (sacrifícios); Quarta feira – Nm 16.1-19
(rebelião); Quinta feira – Nm 16.20-50 (castigo); Sexta feira – Nm 17.1-13 (Arão); Sá-
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Julia Pedrosa Mantovani de Campos
Tiago Sabino Venancio Nascimento
Carlos Guedes Vieira de Melo
Joao Marcos Nunes Custodio
Tadeu Batista Pires
Mariangela Costa Cavalheiro
Amaury Correa de Moraes Filho
Carolina Supino
Caroline Nogueira Fregoni
Esdras Costa de Oliveira
Rubens Rosella Baracho
Reinaldo Mantovani
Davi Baruel Lara
Rogerio Cesar Braga de Oliveira
Aline Luqui Diniz Meneses
Jose Albery Perote Filho

bado – Nm 18.1-20 (sacerdotes); Domingo
– Nm 18.21-31 (dízimos); “Perdoa, pois, a
iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia e como também
tens perdoado a este povo desde a terra
do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei.” (Nm
14.19-20).

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

Casamento
01
02
05
05

-

Rogerio e Simone Oliveira
João Paulo e Ana Elisa Vechiatti
Nicola e Caroline Nogueira
Milton e Clotilde dos Santos

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.

