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INTIMIDADE PARA OBEDECER
“A obediência é melhor do que o sacrifício”
(1Sm 15.22).
Foi o salmista Davi que mais
acertadamente consubstanciou esses
dois pressupostos das Escrituras
Sagradas: “A intimidade do Senhor é para
os que o temem, aos quais ele dará a
conhecer a sua aliança” (Sl 25.14). Noutras
palavras, o salmista afirma que o Senhor
confia os seus segredos e se apresenta
como amigo daqueles que o obedecem.
A obediência de Abraão, chamado pelo
próprio Deus de amigo, o que excede
em muito a condição de apenas servo
(conforme registrou o profeta Isaías),
sem dúvida colocou o patriarca da fé
entre aqueles que figuram na galeria
dos que foram íntimos de Deus, alguém
que aprendeu a obedecer sem hesitar.
Se, por um lado, a obediência leva à
intimidade, também é certo afirmar
que a intimidade conduz à obediência,
porque ambas caminham juntas.
Aliás, a intimidade com Deus é própria
daqueles que observam e obedecem
aos seus mandamentos, andam nos seus
caminhos e têm prazer em desfrutar
longos e ricos períodos em sua comunhão.

Porém, a obediência que resiste à
incondicionalidade é parcial, fracionada e
limitada. Ela não agrada a Deus, é incapaz
de cooperar para o desenvolvimento
da intimidade e tão pouco produz
adoradores que adoram em espírito
e em verdade. Foi neste contexto que
Jesus afirmou: “Quem tem os meus
mandamentos e lhes obedece, esse é o
que me ama. Aquele que me ama será
amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me revelarei a ele” (Jo 14.21).
A ordem de Deus ao rei Saul, em 1Sm 15,
era clara e com razão de ser. Tratava-se de
uma decisão do Justo Juiz. Uma sentença
contra um povo inimigo de Israel já havia
sido proferida, e Saul fora comissionado
para esse mister. Era imperativo obedecer,
e de modo nenhum ceder à tentação de
guiar-se por suas vontades ou decisões.
A memória dos amalequitas deveria
ser apagada por decreto do Senhor.
Saul desqualificou-se como servo,
perdeu-se ao querer ser razoável no
cumprimento de sua tarefa. Faltou-lhe
obediência incondicional, conhecimento
sobre o Deus de Israel, aquele que o ungiu
para a missão, e sabedoria para agir de
maneira agradável ao Senhor que o havia

conduzido em triunfo. Saul desobedeceu
e por isso foi reprovado: “O que é que o
Senhor Deus prefere? Obediência ou
oferta de sacrifícios? É melhor obedecer
a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios
as melhores ovelhas” (1Sm 15.22).
De que adianta ao cristão sacrificarse para apresentar ofertas na tentativa
de agradar ao Senhor ou produzir
elevados atos de adoração, muitas
vezes recheados de antropocentrismo,
quando não há obediência? A Palavra
do Senhor assegura que quanto maior
e mais cultivada for a intimidade com
Deus, maior será a obediência a Ele e
maior a alegria de fazer a sua vontade:
“Tenho grande alegria em fazer a tua
vontade, ó meu Deus; a tua lei está

no fundo do meu coração” (Sl 40.8).
À medida que conhecemos mais e mais
sobre o nosso Deus, maior será o nosso
desejo de honrá-lo, de obedecê-lo e de
vivenciarmos os seus mandamentos
como regra de vida e prática. Pouco
aproveitaremos em desejarmos e até
buscarmos um relacionamento íntimo
com Deus se não houver a resolução
firme e inabalável de obedecê-lo.
Pr. Evaldo Bueno Rodrigues
ICE Bosques dos Eucalíptos - SJCampos

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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Dê graças e louvores a Deus pela eterna salvação em Cristo;
Peça o cuidado e proteção de Jesus para nossos filhos na faculdade;
Ore ao Senhor em favor da harmonia em casais;
Renda-se em oração por maior intimidade com o Pai;
Agradeça ao Senhor por sua terna misericórdia e graça;
Clame o favor de Deus para a Congregação de Pinda;
Ore ao Senhor pelo Pb. Roberto Vieira e Alair;
Ore ao Senhor pelo Dc. Robson Barbosa e Soraia;
Confirme o Coral Sarah Kaley diante de Deus;
Peça as bênçãos de Deus para o Mis. Onel (Cuba);
Ore a Deus em favor do Ministério de Ensino;
Agradeça ao Senhor pelos visitantes nos cultos;
Interceda junto a Deus pelos namorados da igreja;
Peça a misericórdia de Deus para os desempregados;
Confirme sob os cuidados do Pai nossos enfermos.

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!

OBRAS PATRIMONIAIS - Gostaríamos
de posicionar os irmãos quanto às obras
que estamos realizando na igreja. A sala da
EBD já está na fase final da retirada do mofo
e do conserto e pintura da parede. Partes da
parede do fundo do templo e da escada para
acesso à galeria foram consertadas; faremos
um mutirão para pintura. As paredes da escada
externa receberam consertos; em breve
serão pintadas. Já chegou a nova passadeira.
Foi padronizado o material nos degraus dos
bancos do coral, no púlpito, no tablado inferior
e no tapete da bateria. Também está sendo
realizada manutenção e troca da lâmpada
no Datashow para melhorar as projeções na
parede. Realizamos a limpeza e lavagem dos
tecidos de todos os bancos, higienizando-os
por completo. O orçamento para a troca do
telhado foi realizado e aprovado, aguardamos
a melhora do tempo para iniciar as obras.

funcionam em vários dias da semana. Procure
o Pr. Vinícius e participe. Vale a pena.

CONVIDADOS – Estenda sua destra
de amor e bondade aos convidados e
visitantes que o Espírito de Deus tem trazido
aos nossos cultos. Seja atencioso e preste o
serviço de acolher os convidados, dando-lhes
atenção, aproximando-se para saudá-los e
auxiliá-los com a Bíblia, ou para orientá-los
sobre as dependências da igreja.

REUNIÃO ORAÇÃO – Aviso a todas as irmãs
que a reunião de oração desta quarta feira
(19 de Junho), será na casa da irmã Maria Lúcia,
no seguinte endereço: Rua Diomedes Santos 33, Jd. Renata. Tel: (12) 3941-4007 / 99133-3106.
As nossas queridas irmãs Dª. Nilza e Vanda
convidam para este tempo de oração.

FÉRIAS PARA JESUS – Sabemos que você
já entregou sua vida toda ao senhorio de
Jesus. Agora queremos convidá-lo a oferecer
uns dias de suas férias para servir diretamente
a esse Jesus. Trata-se de um trabalho sério
chamado ‘Férias para Jesus’ que reúne
adolescentes, jovens e adultos num propósito
único de evangelizar falando e mostrando o
amor de Deus para com todos. Procure o Pr.
Vinícius e a Débora, faça sua inscrição e viva
esta grande experiência. Esse evento se dará no
oeste do Estado, na cidade de Araçatuba, dos
dias 05 a 15 de julho.
PEQUENOS GRUPOS – Uma rica bênção
tem sido participar dos PGs. Um trabalho
direcionado para edificação, comunhão e
compartilhamento de lutas e para oração. PGs
estão espalhados por vários pontos da cidade e

MINISTÉRIO DA MATURIDADE – A visita
ao Museu do Mazzaropi em Taubaté
(SP) que estava agendada para o dia 15 de
junho precisou ser mudada por causa de
alguns choques de datas. Agradecemos
a compreensão dos irmãos e assim que
marcarmos a nova data informaremos com
antecedência. Contamos com todos.
COREIA DO NORTE – Cerca de 300 mil
cristãos norte-coreanos se mantêm firmes
na fé enfrentando toda oposição e perseguição
deste país tão fechado ao evangelho. Eles
precisam de nossas orações. Na manhã deste
domingo (16 de junho), teremos um momento
para orarmos em favor da Igreja Perseguida
naquele país.

ÉDEN LAR – Oitenta e cinco anos
acolhendo e preparando crianças para a
vida, ensinando-lhes o evangelho de Jesus da
forma mais prática possível: Vivendo o dia a
dia. Meus irmãos, tomem consciência de que
o Éden Lar é uma extensão da ICE SJCampos,
que desempenha sua missão junto às crianças
e por elas até alcançar suas famílias. Os pais
conhecem o evangelho de Jesus através da
mudança de comportamento de seus filhos.
ÉDEN LAR II – Através de um Culto de Ações
de Graças neste domingo (16 de junho),
às 19h15, queremos apresentar a Deus toda
a nossa gratidão e reconhecer a contribuição
de vários irmãos que, ao longo deste tempo,
foram bênção para a instituição. Gente sem
nome, mas com uma disposição enorme de
agradar a Deus, servindo através dos dons que
recebeu.

Reflexão Diária
“...todo aquele que me confessar diante dos
homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus; mas o que
me negar diante dos homens será negado
diante dos anjos de Deus” (Lc 12.8-9). Segunda feira - Lc 12.1-21 (fermento e loucura);
Terça feira - Lc 12.22-34 (ansiedade); Quarta

Aniversariantes
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-

Saulo Saburita de Lima
Luiza Amara Polydoro Prado
Tiago Camillo
Henrique de Oliveira Quilici
Marcos Rubens Custodio
Andrea Ferreira de Carvalho Costa
Joelmir Guedes de Melo
Ady Costa Araújo Arthaud Berhet
Janaina Faria Pereira
Lindemberg de Almeida
Cristiane Serpa Quilici
Milton Carlos dos Santos Junior
Soraia Soares do Vale

25
26
26
28
29
30

-

Antonio José e Maria Terezinha da Cunha
Mariana e Rodrigo Paiva
Ricardo e Mariangela Cavalheiro
Márcio e Irailma Pereira
Daniel e Iza Shoji
Márcio e Ludmila Stolf

Casamento

feira – Lc 12.35-48 (vigilância); Quinta feira –
Lc 12.49-59 (sinais); Sexta feira – Lc 14.1-14
(primeiros lugares); Sábado – Lc 14.15-24
(grande ceia); Domingo – Lc 14.25-34 (abnegação); “Assim, pois, todo aquele que dentre
vós não renuncia a tudo quanto tem não
pode ser meu discípulo.” (Lc 14.33).

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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 5

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

Dc. Daniel Shoji
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Pedro Galvão
Pb Domingos
Pb. Jonas
Vicente Bueno
Alair Jager
Zélia Moura

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.

