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INTIMIDADE COM DEUS
Dizem os antigos que para
conhecer bem uma pessoa é preciso
comer com ela um quilo de sal. A
sabedoria popular usa essa figura
para ensinar que a convivência é
que traz o conhecimento mútuo.
Ninguém come um quilo de sal
em pouco tempo. São necessárias
muitas refeições juntos, muito tempo
de convivência para comermos
juntos essa quantidade de sal. Assim
é com Deus. É preciso convivermos
com Ele para termos intimidade. É
preciso passarmos tempo em sua
companhia para O conhecermos
em profundidade. Ele nos conhece
perfeita e completamente, porque
Ele nos fez e porque Ele é Deus.
Mas nós, em nossa humanidade
limitada, precisamos de tempo para
conquistar a intimidade com Deus.
Como é que passamos tempo com
Deus? Conversando com Ele, lendo
a Bíblia, a sua Palavra, ouvimos sua
voz. É assim que Ele nos ensina,
nos orienta, nos conforta, nos
consola, nos fortalece. Ouvindo
sua Palavra, sua voz, conhecemos

a Deus, aprendemos quem Ele
é do que Ele gosta, o que Ele
espera de nós, e assim podemos
agradá-lo e viver para a sua glória.
“Toda a Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a
educação na justiça, a fim de que
o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para
toda boa obra.”(2Tm 3.16,17).
Orando, falamos com Ele, e Ele nos
ouve. Contamos para Ele as nossas
aflições, nossos planos e desejos,
nossos medos, nossas dúvidas, nossas
alegrias… Com isso melhoramos
nossa comunhão e também
aumentamos intimidade com Ele.
“Na minha angústia, invoquei o
SENHOR, gritei por socorro ao meu
Deus. Ele do seu templo ouviu a minha
voz, e o meu clamor lhe penetrou
os ouvidos.” (Sl 18.6). “Invoca-me,
e te responderei; anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas, que não
sabes.” (Jr 33.3). E nessa conversa,
lendo a Bíblia e orando, temos

comunhão com Deus, passamos
tempo juntos e nossa intimidade
vai sendo construída e fortalecida.
A Palavra de Deus nos ensina que
“Em todo tempo ama o amigo, e na
angústia se faz o irmão.” (Pv 17.17).
Nas dificuldades enfrentadas a cada
dia vamos descobrindo quem são
os amigos mais íntimos, aqueles
que nos amparam nos momentos
difíceis, aqueles que realmente
chamamos de irmãos. Também é na
angústia, nos tempos difíceis, que
nos aproximamos mais de Deus e
nos tornamos mais íntimos dele.

amigo íntimo de Deus! Cultive essa
amizade. Invista tempo na leitura
bíblica e oração. Não deixe para buscar
essa intimidade no momento da
angústia e aflição. Façamos isso hoje!
Pb. Paulo Fernando Mendes

Não há nada melhor do que ser

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 graças e louvores ao rei dos reis, Jesus Cristo;
Agradeça a Deus pela liberdade que temos de cultuar Jesus no Brasil;
Ore ao Senhor Jesus pelos nossos governantes;
Ore e programe uma visita a uma centésima e fale do perdão;
Busque a Deus em favor do ‘Férias para Jesus’;
Interceda a Deus pelos nossos idosos;
Ore pelo Mis. Paulo Mikheias (Comunidade Quilombola -PI);
Confirme em oração a vida do Pb. José Carlos e Isolina;
Confirme em oração a vida do Dc. Ralph Lima e Marcela;
Agradeça a Deus pelas chuvas e clima agradável sobre o país;
Clame o cuidado do Senhor para Coral FLASH MOB;
Peça as bênçãos de Deus para a Congregação de Guará;
Ore pelos moradores de rua nestes dias frios;
Ore ao Senhor pela direção de Deus para os venezuelanos.

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, Reinaldo Mantovani, Eduardo Oliveira, Pb. Eliel Costa e Luiza Amara.

Notícias

fique bem informado!

AS BÊNÇÃOS DA VISITAÇÃO - “Porque
tive... enfermo e me visitastes; preso e fostes
ver-me.” (Mt 25.35,36). Não temos noção da
força motivadora que é receber uma visita. Por
favor, agende um tempinho na sua semana,
e acerte com sua família fazer uma visita a
um membro da Igreja. Ore e peça direção ao
Senhor sobre quem visitar naquele dia; escolha
um texto bíblico e vá ‘em nome de Jesus’; um
dia você ouvirá do próprio Jesus a seguinte
frase: “Porque tive... enfermo e me visitastes”, e
você receberá galardão tanto agora como no
futuro.
SEGUNDAS – Uma coisa interessante
a se observar é como as ‘segundas’ são
sempre mais delicadas e mal compreendidas e
algumas até evitadas: Segunda-feira, Segunda
chance, Segunda milha, Segundo lugar. Mas,
muito breve uma segunda mudará TUDO! A
SEGUNDA VINDA DE JESUS! Enquanto esta
segunda não chega, viva cada segunda como
se fosse a última: Ame mais, perdoe mais, seja
mais atencioso aos outros, busque mais a Deus,
medite nas obras de Jesus... Desejo que você
tenha uma segunda de primeira.
MATURIDADE – O Ministério da Maturidade
informa e ao mesmo tempo convida
para uma visita ao Museu do Mazzaropi que
acontecerá no dia 15/Jun. Maiores informações
com os líderes do ministério.
MATURIDADE II – Aconteceu no sábado
(01/Jun) a primeira reunião regional da
Maturidade, no Recanto Peniel. Pr. Maurício
liderou os trabalhos que teve nesta primeira
reunião cerca de 40 participantes de diversas
igrejas da ICEB. Rogamos que este trabalho vá
para frente com as bênçãos de Deus.
DIREÇÃO DOS CULTOS – O início do mês
traz consigo novos dirigentes para os cultos
dos domingos a noite, a saber: Dia 02 – Manoel
Coutinho Costa; Dia 09 – André Sávio Pinto,
Dia 16 – Jonas Kelber Aquino; Dia 23 - Marcos
Alexandre Rauer Demant; Dia 30 – Joelmir
Guedes de Melo. Cubra estes amados irmãos
com orações.

IGREJA PERSEGUIDA – Uma grande
mobilidade está acontecendo para que
todos os povos orem ao Senhor para que Ele
libere suas bênçãos sobre a Coreia do Norte,
que é primeiro país da lista de perseguição
extrema aos cristãos. O dia escolhido para
oração e intercessão é 16/Jun. Haverá um
momento na liturgia para orarmos nos cultos
daquele dia.
MINISTÉRIO FEMININO – A liderança do
Ministério Feminino está convidando todas
as nossas irmãs para um agradável ‘Café da
Manhã’ no Salão Social da ICE SJCampos, às 9h
do dia 15/Jun (sábado). Agende este momento
de comunhão e venha participar.
NOTA DE PESAR – Lamentamos informar
que no último domingo (02/Jun) veio a
óbito a Sra. Zilda da Silva de Oliveira aos 72
anos. Ela é a irmã mais velha da Ana Cláudia
França. Ore por consolo e conforto para a filha,
neta e para os irmãos.
MOMENTO MISSIONÁRIO – Com alegria
informamos que neste domingo (09/Jun),
às 19h15, teremos como preletor no Culto de
Missões o Mis. Nidovaldo que serve o Senhor
Jesus em Moçambique – África.
CEM – O Centro de Estudos Musicais está
com as matrículas abertas para o segundo
semestre, quando serão ministradas aulas
de Teclado Adulto I, Canto Adulto I, Violão
Adulto I, Flauta Transversal I, Violino Adulto
I. Informamos que as aulas se darão no ECC
(Rua Santo Agostinho, 23), nas segundas e
terças feiras, a partir das 18h30. Para maiores
informações procure a Dª. Isolina (tel. 12 –
99177.6313), ou diretamente na secretaria da
Igreja.
REUNIÃO ORAÇÃO – A reunião de oração
das irmãs nesta semana (12/Jun), será na
casa da Dª Irani Castello, no seguinte endereço
R. Cap. Raul Fagundes - 462, Monte Castelo. Tel:
(12) 3921-9955 / 99783-4851. Estas reuniões
acontecem todas as quartas-feiras, às 14h30.
Dª. Nilza e Vanda convidam todas as irmãs.

Reflexão Diária
“...Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja
o teu nome; venha o teu reino; o pão nosso
cotidiano dá-nos de dia em dia; perdoa-nos
os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve; e não nos deixes
cair em tentação.” (Lc 11.2-4). Segunda feira
- Mc 8.1-21 (multiplicação e fermento); Terça
feira - Mc 8.22-30 (cura e confissão); Quarta

Aniversariantes
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Almerice Freitas Leite
Ataliba Apparecido de Moraes Júnior
Raquel Moreira Chagas
Irani Rodrigues Castello
Jacqueline Oliveira Marcondes de Melo
Simone Debora de Azevedo Oliveira
Ana Lucia da Cruz Costa
Elsa Santos de Oliveira
Julio Cesar Rodrigues Courbassier
Ludmila Crevelin Stolf
Saulo Saburita de Lima
Luiza Amara Polydoro Prado
Tiago Camillo

01
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07
08

-

Adriano e Angela Carvalho
Jonas e Angela Aquino
Alancaster e Renata Librelon
José Iram e Iamara Mota
Afonso e SIlvana SIlva
Roberto e Andrea Costa
Hiberval e Geocerem Castilho

Casamento

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

feira – Mc 8.31-38 (predição e cruz); Quinta
feira – Lc 11.1-23 (oração e cura); Sexta feira
– Lc 11.24-36 (ensino e parábolas); Sábado –
Lc 11.37-54 (fariseus); Domingo – Lc 12.1-21
(fermento e avareza); “...Pedi e dar-se-vos-á;
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.” (Lc
11.9).

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

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.

