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INTIMIDADE COM DEUS!
Podemos ter intimidade com Deus?
Creio que podemos. Quando o ser
humano começa a pensar sobre a
existência de um ser tão superior a nós,
com atributos tais como Onipotência,
Onipresença, Onisciência, Santidade,
Eternidade, isto é, um ser absoluto e
incomparável; é neste momento que
um turbilhão de coisas passa pelas
nossas mentes e então, num pequeno
instante, olha-se para um espelho da
mente, do cognitivo, e vem a pergunta:
Quem sou eu? De onde saí? Para onde
irei? O interessante é que Deus nos
fornece essa resposta: Podemos ter
alegria e participar da companhia
deste ser maravilhoso, apesar de nossas
limitações; podemos concluir que
Ele não está tão longe de nós porque
Ele nos fez conforme a sua imagem
e semelhança. (Gn 1.26ª) “Façamos o
homem à nossa imagem e semelhança”.”.
Ora, se queremos ter intimidade
com Deus, temos que começar a
construir esse relacionamento. E
como toda construção necessita
de alicerce e colunas, para um bom
relacionamento com Deus também
devemos estar alicerçados na palavra e
nos ensinamentos dele, edificando com
segurança, tendo como colunas o amor,
a paciência, o perdão, a humildade, etc.

A Bíblia, a Palavra de Deus, nos fala a
respeito de homens e mulheres que se
tornaram próximos do Senhor Deus a
ponto de escutarem nitidamente sua
voz, como foi o caso de Moisés (Dt.5.23
a 30). Esse mesmo Moisés fez uma
súplica a Deus no Salmo 90.13 dizendo:”
Volta-te Senhor! Até quando será assim?
Tem compaixão dos teus servos!” - (NVI)
Podemos citar também o caso de
Abraão em Gn.12.1 onde lemos:
“Então o Senhor disse a Abraão: Saia
da sua terra, do meio de seus parentes
e da casa de seu pai, e vá para a
terra que eu lhe mostrarei” – (NVI).
Poderíamos citar tantos exemplos de
pessoas que serviram ao Senhor. A
Bíblia contém uma infinidade deles.
Um bom relacionamento com Deus
requer esforço de nossa parte, então
um bom começo para a construção
é começar pelo amor. 1Jo 4.8 diz:
“Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor”. As pessoas que
conhecemos e que tiveram intimidade
com Deus, foram amorosas em seus
relacionamentos
com
familiares,
amigos, irmãos na fé etc. O amor é a
base para todas as coisas. Agora pensem
comigo: “para termos intimidade com
alguém que se denomina AMOR, só
tendo um pouco desse AMOR”. Para

que isso aconteça e a intimidade se
torne satisfatória em nossas vidas, foi
preciso o sacrifício de Jesus Cristo e Ele
mesmo nos falou da base da intimidade
com Deus em Jo 13.34 – “Um novo
mandamento lhes dou: Amem-se uns
aos outros. Como eu os amei, vocês
devem amar-se uns aos outros.” (NVI).
Vejam que esse amor que Ele dedicou
a nós não foi uma coisa de mercenário,
antes uma atitude de salvar-nos
sem exigir nada em troca. Assim nós
também temos que ter essa atitude e
amar. Não porque vamos receber algo
em troca como se o amor fosse um
negócio vantajoso, mas nossa atitude
deve ser igual a de Jesus Cristo, que nos
amou mesmo sendo pecadores (Rm 5.8)
Outro ponto que gostaríamos de
destacar é a longanimidade de Deus.

Para sermos íntimos dele, precisamos
exercitar a paciência e a longanimidade.
E o que vem a ser a longanimidade senão
a virtude de suportar contrariedades
em benefício de outrem? Em outras
palavras podemos dizer que ser
longânime é suportar os malogros desta
vida cf. Rm 15.1 “Mas nós, que somos
fortes, devemos suportar as fraquezas
dos fracos, e não agradar a nós mesmos”.
Assim irmãos, vamos prosseguir na
trilha da mansão celestial, com firmeza e
fé, com orações e súplicas ao nosso bom
Deus que tem cuidado de nós. Que não
nos falte a perseverança e o bom ânimo e
desta forma mantenhamos a esperança,
que só a intimidade com Deus fortalece.
Pr. Daniel Garelha

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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Renda louvores e glórias ao Senhor Jesus por sua maravilhosa graça;
Dê graças a Deus pelo consolo e direção do Espírito Santo;
Agradeça ao Senhor pelos visitantes e convidados vindos aos cultos;
Ore em favor da paz e harmonia nas famílias;
Interceda junto a Deus pela saúde de irmãos enfermos;
Agradeça a Deus pelo alvo alcançado na campanha do teto;
Clame a bondade de Deus em favor dos desempregados;
Interceda junta ao Senhor pela Mis. Joelma Santos (Camboja);
Ore em favor do Pb. José Perote e Letícia;
Ore em favor do Dc. Marcus Nascimento e Laura;
Peça as bênçãos de Deus para o Quarteto Zoé;
Apresente as crianças e adolescents de Guararema em oração;
Dê graças ao Senhor Jesus pelo perdão e paz;
Clame o favor de Deus para a liderança política do País.

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!

CONGREGAÇÕES - A direção do
patrimônio pretende estar mais próxima
às necessidades das Congregações e, para
isso, solicita aos seus diretores que todos os
assuntos pertinentes ao bom andamento
sejam encaminhados diretamente por
e-mail ao Pb. Marco Vasconcelos ou ao
Dc. Renato Laod para receberem a devida
atenção necessária e autorização de todas as
formalidades.
JORNAL O CRISTÃO EVANGÉLICO
– O tão esperado jornal da nossa
denominação, O Cristão Evangélico, agora
está disponibilizado numa versão on-line,
que pode ser encontrada no site da ICEB
(www.igrejacristaevangelica.com.br), bem
como pode ser lido e apreciado no nosso site
www.icesjc.com.br
TEMPO DE ORAÇÃO – Geralmente,
quanto tempo você dispensa do seu
dia para estar em comunhão com Deus?
Nos referimos àquele diálogo sem pressa
de terminar, àquela comunhão que deixa
saudades quando precisa acabar. Saiba que
este tempo irá determinar todas as demais
atividades de sua vida. Cultive um tempo de
qualidade a sós com Deus.
LEITURA DA BÍBLIA – Já foi dada a
largada para mais um ano de leitura
completa da Bíblia. Já estamos no mês de
maio e a que altura está a tua leitura?
CARTA DO CAMPO – Chegaram as novas
notícias vindo do campo missionário
em que está nossa Mis. Lis Lopes, no Navio
Logos Hope. Em agosto atracará nas águas
de Santos, e tem uma equipe se mobilizando
para ir visitar o navio. Informações com o Pr.
José Carlos. A carta está exposta no mural.
PERSPECTIVA
2019
–
Fomos
presenteados mais uma vez: a liderança
do Perspectiva aceitou o desafio de manter
o Curso Perspectiva por dois anos na mesma
Igreja. Isto é uma grande bênção para todos
nós e uma nova oportunidade para quem

não pôde participar do ano passado. Procure
o Pr. José Carlos e faça a sua inscrição; as aulas
começam em setembro de 2019.
CAMPANHA DO TETO – Somos
imensamente agradecidos ao Senhor
Jesus pela vida destes amados irmãos que
cooperaram para que alcançássemos o
alvo final para a reforma do teto do prédio
de educação da ICE SJCampos. Orações
foram feitos, desafios realizados e com a
graça de Deus e cooperação dos irmãos o
alvo foi alcançado. Agora vamos começar
os trabalhos de reforma e colocação das
placas de energia solar. O bom Deus vos
recompense por tudo isso.
ENCONTRO DE HOMENS – É crescente
o envolvimento dos homens neste novo
formato de trabalho. Caminhamos para o
quarto encontro, que acontecerá no dia
25 de maio das 8h30 às 12h, desta feita na
ICE Vila Industrial – Rua Saigiro Nakamuta,
693, em frente ao Hospital da Vila. Nossos
encontros têm sido um meio de crescimento
e fortalecimento na fé e comunhão.
GUARAREMA – Temos a informar que o
trabalho com as crianças em Guararema
vai muito bem. A Ana Elisa lidera um grupo
de 25 crianças entre três e dezessete anos. As
reuniões acontecem num salão emprestado
por uma senhora chamada Penha, próximo
da maioria das casas. Sãos duas reuniões por
semana onde é estudada revista da EBD e da
APEC, tendo como tema: Os Frutos do Espírito
e os Mandamentos. Ore agradecendo a vida
e investimento que a Ana Elisa faz naquelas
crianças e adolescentes.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Atenção irmãs,
nesta quarta feira (22/Mai), às 14h30, a
reunião de oração se dará na casa da Dª. Cida
Julião no seguinte endereço Rua Cidade de
Brasilia, 463, Vista Verde. Tel: (12) 3912-2463
/ 99154-7725. Dª. Vanda Beloni e Dª. Nilza
convidam todas as irmãs: venham orar com
elas!

Reflexão Diária
“...Quando houverdes passado o Jordão para
a terra de Canaã, desapossareis de diante de
vós todos os moradores da terra, destruireis
todas as pedras com figura e também todas
as imagens fundidas e deitareis abaixo todos
os seus ídolos.” (Nm 33.51-52). Segunda feira - Nm 31.25-54 (divisões); Terça feira - Nm
32.1-42 (Transjordânia); Quarta feira – Nm

Aniversariantes
17
17
17
17
18
20
20
22
24
25
25
25
26
26
26

-

Allan Costa Wiik
Daniel Nunes Andrade
Dayse Ferreira de Souza
Rubens Custodio
Elisabeth Moreno Gomes Bruschi
Isa Alexandre Fogaça de Souza
Josilei Rodrigues Oliveira Fregoni
Lucas Uzan da Cunha
Aline Priscila Mendoza Demant
Giovana Elizabeth da Silva Paula
Manoel Arantes Costa
Nadyr Moreno Costa
Andre Fogaça Souza Minicz
Angela Maria Ferreira de Carvalho
Esther Lopes Silva

33.1-37 (acampamentos); Quinta feira – Nm
33.38-56 (morte de Arão); Sexta feira – Nm
34.1-29 (a terra); Sábado – Nm 35.1-34 (cidades refúgio); Domingo – Nm 36.1-13 (casamento); “Quando passardes o Jordão para a
terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirva de refúgio...” (Nm 35.10-11).

Plantão
HOJE
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

Casamento
21
22
24
25

-

Paulo e Herminia dos Santos
Ralph e Marcela Lima
Pablo e Vanessa dos Santos
Paulo Cardoso e Raquel Moreira

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 1
Dc. Renato Laod 
Dc. Josias Custódio
Pb. Roberto Vieira
Pb. Joelmir G.de Melo
Reinaldo Mantovani Jr
Elizabeth Ruiz
Simone Custódio
Daniela Cipresso de Melo
Ady Costa

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.

