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“Ora, àquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos
ou pensamos, conforme o seu poder que opera
em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo
Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre.
Amém! Efésios 3.20,21
A pergunta mais apropriada seria: para onde a
ICESO está indo? É preciso afirmar que A ICESO
manterá seu foco na GLÓRIA DE DEUS conforme
Efésios 3.20,21. Nosso foco não são os pastores,
oslíderes, os membros, os recursos, os programas, a
tradição, o modismo, o“achismos”, as funções, os
títulos, os cargos, o “status”, os “mega-eventos”, oser,
o ter e etc. Nosso alvo é a Glória única de Deus.

Deus será glorificado na ICESO...
quando Jesus for o início, ocentro e o fim de tudo
que pensarmos, falarmos e vivermos (Ef. 1; Cl. 1;
Hb.1:1-3; Ap.1);
quando Sua Palavra continuar sendo pregada e
ensinada com fidelidade, de forma que todos
possam compreender e cumprir em plena
obediência; (2 Tm 4.1,2 – Tg 1.22-25);
quando cada membro viver em amor a Deus,
centrando numa espiritualidade que o leva a orar,
ler, estudar e meditar na palavra; agradecer e
adorar; (Cl 3.16-17; Ef 6.18; 1Ts 5.17);
quando cada membro viver em amor ao
próximo, amando aos irmãos, vivendo igreja,
corpo de Cristo, e amando aos sem Cristo,
esforçando com todos os meios para que se tornem
um discípulos de Jesus; ( Mt 22.37-40 - 28.18-20;
At 1.8);

quando as famílias forem fortes; quando
maridos e esposas, pais e filhos cumprirem diante
de Deus seus papéis; (Ef 5.22-6.1-4; Cl 3.18-21);
quando cada membro se dispor a servir com os
dons, habilidades e capacidades dadas por Ele
mesmo visando o bem de todo o corpo (Rm 12.3-8;
1 Co 12-14; 1 Pe 1.10,11);
quando vivermos como comunidade que
livremente reuni numa grande congregação e em
pequenos grupos na semana para edificar e
evangelizar (At 2.42-47);
quando cada um admitir diante de Deus seus
pecados e fraquezas em forma de confissão (Sl 38,
51; Dn 9; 1 Jo 1.9; Tg 5.13-16);
quando o dinheiro pessoal for administrado
visando o bem da família, da sociedade e da igreja;
quando houver um coração generoso que ampara
os pobres e necessitados e que contribui para o
progresso do Reino de Deus (Fp 4.10-13; 1 Tm 6.1719; 1 Jo 2.15-17);
quando ouvir a voz do Espírito se tornar a
prioridade em nosso meio. Não mais a minha, a
nossa ou a outra voz dita “do Espírito”; (At 13.2; 16.610; Ap 2.7,11,17,29, Ap3.6,13,22). A suave voz que
nos mantém olhando para Jesus, amando a Deus e
as pessoas, em plena caminhada de unidade.
A firmo que é assim que caminharemos e assim que
seremos “PARA SUA GLÓRIA” até a volta de Jesus.
Juntos, na graça do Rei Jesus,
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