
“Porque a mim se apegou com amor, 
eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque 
conhece o meu nome. Ele me invocará, 
e eu lhe responderei; na sua angústia eu 
estarei com ele, livrá-lo-ei e o honrarei”

Salmo 91.14-15
  
Nos apegamos às pessoas, mas nem 

sempre por amor. E é difícil admitir 
que, às vezes, o benfeitor é o último em 
quem pensamos. As pessoas percebem 
quando são apenas meios e não o fi m 
em si. Porém, é tão especial quando 
somos reconhecidos por quem amamos.

O Salmo 91 surpreende quando Deus 
se diz amado, não pelos benefícios 
que oferece, mas por Ele mesmo. Isso 
é maravilhoso vindo de Deus, que 
conhece uma pessoa por dentro. Há 
na Bíblia diversos testemunhos dele 
sobre o amor voluntário de seus servos, 
indicando profundo nível de intimidade, 
como o de Abraão e o de Moisés.

Mas, é em Jó que temos prova de 
relação sincera com Deus. Satanás 
tentou desqualifi car o amor desse 
servo: “Será que Jó não tem razões para 
temer a Deus? – respondeu Satanás. 
Acaso não puseste uma cerca em volta 
dele, da família dele e de tudo o que ele 
possui? Tu mesmo tens abençoado tudo 

o que ele faz, de modo que todos os seus 
rebanhos estão espalhados por toda 
a terra. Mas estende a tua mão e fere 
tudo o que ele tem, e com certeza ele te 
amaldiçoará na tua face” (Jó 1.9-11).

A acusação levanta uma dúvida 
pertinente: os homens se apegam 
por amor ou por interesse? Por 
fraqueza ou medo? Jó tinha uma 
“cerca” em volta dele, com saúde, uma 
família amorosa, afeição dos amigos, 
respeito social e riqueza de bens.

A devoção de uma pessoa por outra 
pode estar relacionada aos benefícios 
materiais recebidos. E Satanás estava 
certo em questionar a verdade dessa 
relação. Interessa ao mundo que a 
verdade seja descoberta e as dúvidas 
desfeitas. E Jó respondeu que é 
possível os homens amarem a Deus 
mesmo que tudo lhes seja tirado.

Esse amor de verdadeiro adorador 
(Jo 4.23-24) é a qualidade que Santo 
Agostinho tanto buscava ao perguntar 
“quid autem amo, cum te amo?” (o 
que amo quando digo que te amo?). E 
investiga: “não a beleza do corpo, nem 
a glória do tempo, nem esta claridade 
da luz, tão amável a meus olhos, não 
as doces melodias de todo o gênero 
de canções, não a fragrância das 
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flores, e dos perfumes, e dos aromas, 
não o maná e o mel, não os membros 
agradáveis aos abraços da carne. Não é 
isto o que eu amo quando amo o meu 
Deus” – (Confissões Livro X parte 8).

Quando nos “apegamos com 
amor”, é a pessoa que nos atrai e 
não os benefícios que a circundam. 
A pessoa pode desapontá-lo, pode 
negar-lhe um pedido, pode agir 
de modo que não compreenda, 
e nós continuamos apegados.

Ora, esse amor elevado, do qual Deus 
dá testemunho no Salmo 91, nunca 
poderia ser um mérito nosso porque 
está escrito que “amamos porque Ele 
nos amou primeiro” (1Jo 4.19) e que 
“Deus é quem opera em nós tanto 
o querer como o realizar” (Fp 2.13).

Agora, sabendo disso, ficaria eu 
indiferente se percebo que meu amor 

por Deus não é mais o primeiro? (Ap 2.4) 
Ou que está morno? (Ap 3.16)? Não! Vou 
me esforçar, mesmo que “o fato de eu 
pensar que estou seguindo tua vontade, 
não significa que realmente o esteja. 
Mas acredito que o desejo de te agradar 
te agrada” (Thomas Merton). Esse 
apego, Deus conhece, e espero que o 
meu seja por amor, nos méritos de Jesus 
Cristo que me atraiu e me conquistou.

Pr. Jucimar – ICE Queirós - RJ     

Motivos de Oração

1. Ore em favor da liderança de nossa querida igreja;  
2. Peça o consolo do Senhor para as famílias enlutadas; 
3. Agradeça a Deus pela misericórdia de Jesus Cristo;
4. Agradeça a Deus pela graça bendita de Jesus Cristo;
5. Agradeça a Deus pela maravilhosa salvação em Jesus Cristo;
6. Interceda junto a Deus pelo reinício das atividades presenciais; 
7. Ore em favor do retorno da centésima ovelha; 
8. Clame o favor de Deus para o retorno dos cultos e EBD;
9. Ore por maior compromisso nos dízimos e ofertas; 
10. Peça ao Senhor sua terna bondade para os enfermos; 
11. Ore em favor de luz, paz, direção para o governo;
12. Dê graças a Deus pela disposição dos irmãos na transmissão do culto; 
13. Renda graças a Deus por Jesus Cristo, e deseje conhecê-lo melhor;
14. Interceda a Deus em favor de saúde para nossos idosos;

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, 
Maria Dilma, Dª.  Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma Bueno, Maria 
Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Eduardo Oliveira, Luiza Amara, 
Anderson e Luiza Custódio.

“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) 



Notícias fique bem informado!

DECISÃO DA MESA E CONSELHO – Na 
noite de quinta-feira (28JAN), estiveram em 

reunião a Mesa Administrativa e o Conselho 
de Presbíteros. Após um tempo de oração 
e considerações, entenderam por Deus que 
é tempo de reabrir o templo para cultos 
presenciais, em qualquer que seja a fase de 
classificação do governo. Tudo será feito 
observando os protocolos e exigências da OMS 
e do governo, tais como, o uso de máscaras, 
de álcool em gel, o distanciamento social e 
evitando aglomerações. Temos necessidade 
de cultuar de forma presencial “Aquele que é, 
que era e que há de vir”. Junto com os cultos, 
também as reuniões dos ministérios, dos PGs, 
e todas as que sejam possíveis acontecer, 
seguindo os mesmos critérios e observando 
o mesmo protocolo, poderão ser realizadas.  
A Escola Bíblica Dominical terá início de 
forma presencial a partir de 13 de fevereiro.

CULTUAR É BOM – Entendemos que 
não foi nada fácil o tempo que ficamos 

em casa distante de algumas atividades que 
amamos, dentre elas, cultuar Jesus junto com 
nossos irmãos. Agradecemos a Deus e à Mesa 
Administrativa por proporcionar a possiblidade 
do serviço de culto online, mas admitimos que 
não é a mesma coisa que o culto presencial. 
Algumas vezes relaxamos e não identificamos o 
culto virtual como culto. Era mais difícil manter 
a concentração para continuar participando 
do culto e não apenas assistindo. Agora as 
coisas voltam ao normal e nos alegramos 
sobremaneira por isso. Todos estão convidados 
ao retorno.  Estamos bem rigorosos no que 
tange a observar os critérios e protocolos da 
OMS, a fim de proporcionar toda segurança 
aos irmãos. Lembramos da recomendação 
bíblica: “Não deixemos de reunir-nos como igreja, 
segundo o costume de alguns, mas procuremos 
encorajar-nos uns aos outros” (Hb 10.25 – NVI). 

ESPERAR É BOM - “Queremos que cada um 
de vocês... tenha a plena certeza da esperança, 

mas imitem aqueles que, por meio da fé e da 
paciência, recebem a herança prometida” (Hb 

6.11-12). Somos estimulados na Palavra de Deus 
a esperar, mas não é esperar pela esperança em 
si, é esperar em Deus. Nosso pai na fé, Abraão, 
foi modelo para nós na prática da fé; “depois de 
esperar pacientemente... alcançou a promessa”. 
Ensine a sua alma a esperar em Deus, como 
fazia Davi: “espera em Deus, pois ainda o 
louvarei” (Sl 42.5,11); ou como fazia Abraão: 
“Abraão, esperando contra toda esperança, 
creu”. (Rm 4.18). “Temos esta esperança por 
âncora da alma, firme e segura” (Hb 6.19). 
Esperar é bom, esperar em Deus é melhor. 

SEJAM BEM VINDOS – Convidamos todos 
os irmãos para cultuarmos o Senhor Jesus 

de forma presencial no templo que Ele nos 
deu. Entendemos que alguns irmãos não 
possam vir, entendemos que alguns irmãos 
não sintam segurança em vir, entendemos 
que alguns não queiram vir, mas o templo está 
aberto para todos os que querem. O Senhor 
nos protegerá em casa, na rua, e nos protegerá 
nos cultos no templo. A partir deste domingo, 
nosso templo estará aberto para cultuar o 
Senhor Jesus, seguindo as recomendações 
e observando todos os protocolos. 

ORAÇÃO - Evangelismo sem oração não 
funciona; culto sem oração não funciona; 

EBD sem oração não funciona; visita sem 
oração não funciona; vida cristã sem oração 
não funciona. Pelas Escrituras Sagradas, 
Deus sempre chama o homem, e o contato 
entre ambos se dá por meio da oração. Em 
Jr 29.12-13 vemos o seguinte: “Então vocês 
clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os 
ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão 
quando me procurarem de todo o coração”. 

SAÍDA DA SECRETÁRIA – A secretária 
Carol Beloni foi convidada para uma 

nova experiência profissional e pediu deixar 
a secretaria da igreja. Somos gratos pelo 
tempo que nos serviu na secretaria e por toda 
dedicação demonstrada no exercício da função.
 



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.

“Habitareis na terra que eu dei a vossos pais; vós 
sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-
vos-ei de todas as vossas imundícias; farei vir o 
trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre 
vós” (Ez 36.28-29).  Segunda-feira – Ez 41.1-26 
(visão do templo); Terça feira – Ez 42.1-20 (visão 
do templo); Quarta feira – Ez 43.1-27 (o templo); 
Quinta feira – Ez 44.1-31 (reformas); Sexta feira 
– Ez 45.1-25 (magistrados); Sábado – Ez 46.1-24 
(festas e ofertas); Domingo – Ez 47.1-23 (águas 
do templo). “Não é por amor de vós, fique bem 
entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. 
Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos 
vossos caminhos, ó casa de Israel.” (Ez 36.32).

SILVANA PIRES PEREIRA DE MORAES
EMERSON DOUGLAS DOS SANTOS
NIRTION HENRIQUE BORK DE MORAES
ROSEMARY DOS SANTOS
DANIEL JOHN BARNETT
LUCAS DOS SANTOS BATISTA OLIVEIRA
LUIZ CARLOS GIANELLI LIMA
AMANDA ABREU SOARES DA COSTA
MIRIAM ALVES DOS SANTOS
TEREZINHA CAROLINA CUNHA MARTINS

ISABEL CRISTINA e MANOEL SOBRINHO
PRISCILA e ALEXANDRE ALGARTE 
MARIA HELENA e ERASTO BARACHO
PATRICIA e JEAN AZEVEDO
ANA PAULA e JULIANO DIAS ALMEIDA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B
 
Dc. Paulo Amaral 
Dc. Fabio Veríssimo 
Pb. Marco Vasconcelos 
Tiago Nascimento 
Tales Nascimento 
Letícia Carvalho

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

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2
 Enviar comprovantes para:

tesouraria@icesjc.com.br

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6
 Enviar comprovantes para:

missoes@icesjc.com.br

CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO C

Dc. Josias Custódio
Reinaldo Mantovani Jr.
Pb. Milton Santos
Dc. Cláudio Osiro
Renan Muramoto
Lídia Muramoto
Débora Coutinho


