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TODOS OS CRISTÃOS PODEM FAZER MISSÕES
Você já pensou em ser missionário?
Se não, saiba que Deus tem planos
missionários em sua vida. Pode ser onde
você está ou do outro lado do mundo. O
lugar é com Ele. A sua parte é ter o coração
pronto para obedecer. Existem várias
maneiras para participar de missões.
Você pode fazer missões SEM SAIR
DE CASA. Quando entendemos nosso
papel de testemunhas, começamos a
perceber as oportunidades que temos
para servir ao Senhor. “Aproveitai as
oportunidades” Cl 4.5. As oportunidades
começam em nosso lar. As pessoas em
sua casa também precisam da salvação.
Mesmo que tenham nascido em um lar
cristão, precisam ser evangelizadas e
discipuladas para caminhar com o Senhor,
e você deve aproximá-las de Deus. No lar
Deus nos concede a oportunidade de:
a) Preparar os filhos para o campo
missionário. Você pode plantar no
coração deles o amor por missões
desde pequenos, contando histórias
missionárias,
compartilhando
a
realidade dos povos sem Jesus e sem a
Palavra de Deus, ensinando-os a alcançar
pessoas e nações a partir de sua casa.
Orando e contribuindo com missões.
b) Receber os missionários. Quando
um missionário estiver visitando a
igreja, ofereça hospedagem, chame

para uma refeição, para tomar um
café. Você pode abençoá-lo, e sua
família será igualmente abençoada. Os
missionários têm necessidades como
todas as pessoas e, quando estão fora
do campo, precisam descansar o corpo,
a mente e renovar sua visão ministerial.
Aproxime-se, seja sensível! Abra seu
coração e sua casa para acolher os que
têm dado a vida no campo missionário.
c) Suprir as necessidades. Procure
conhecer as reais necessidades dos
missionários. Muitos precisam de
palavras de encorajamento, cartas, bons
livros, bons louvores e, com certeza,
de oração. Você e sua família podem
fazer muita diferença na vida dos
missionários e suas respectivas famílias.
d) Abrir a casa para a obra de Deus.
Na igreja primitiva, os cristãos entendiam
que tudo o que tinham, inclusive as
casas, eram para serviço ao Senhor.
Os lares estavam sempre abertos para
oração, comunhão e refeições (At 2.4247). A sua casa pode ser um local de
refúgio para os angustiados de corações
abatidos. Abençoe-as com orações e
estudos bíblicos. Faça um bolo, chame
alguns vizinhos para um chá ou um
café, leia a Bíblia, compartilhe sua fé.
A igreja primitiva tinha a casa aberta,
“e acrescentava-lhes o Senhor, dia

a dia, os que iam sendo salvos” (At
2.47). Hoje gastamos muito tempo
cuidando de coisas, mas o Senhor nos
chama para cuidar de pessoas. Somos
chamados para orar, ir ou contribuir,
devemos fazer as três coisas, e uma
não exclui a outra! Se o nosso coração
estiver em missões, nossos joelhos
estarão dobrados, nosso testemunho
alcançará pessoas e nosso bolso estará
investindo no que é eterno! (Mt 6.19-21)
Você já parou para pensar que missões
começa em casa? Você consegue abrir as
portas de sua casa para servir os que estão
servindo o Senhor nos confins da terra?
Você pode fazer missões DE CURTO
PRAZO. São expedições que contam
com voluntários cristãos disponíveis,
em períodos de uma semana a um

mês. Esse é um trabalho de impacto,
em que se concentra muita atividade
em pouco tempo. A missão é lançar a
semente (Mt 13.3). Um planta, outro
rega, mas o crescimento vem de Deus!
(1Co 3.6-7). Você pode usar sua profissão
para demonstrar o grande amor de
Deus, cuidando do corpo, da mente
e da qualidade de vida das pessoas.
Todo profissional pode participar
desde que se disponha a isto. Existem
muitas opções e muito o que fazer.
Você está disposto a ir e fazer? Faça o
que está ao seu alcance. Comece em
sua casa. Busque envolver-se. Você verá
que não há privilégio maior! Lembrese, missões é para todos os cristãos.
Pr. José Carlos

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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Adore a Jesus pelo sacrifício perfeito da cruz;
Ore em favor dos nossos enfermos;
Agradeça a Deus pelo retorno do Pr. Valdemberg;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para seara;
Interceda pela Conferência Missionária;
Ore pelo Café dos Comerciários deste mês;
Ore pelo nosso país e seus governantes, pelo clima e pela sociedade;
Interceda em favor da vida e ministério do Pr. Espedito e Nair (APEC SJC);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Domingos e Alair;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Christian Andras e Bia;
Interceda em favor do grupo de música Addom dos Teens;
Apresente ao Senhor a congregação de Bragança Paulista.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta
Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Maria Luiza X. Costa, Leontina Monteiro, Maria
Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza e Pb. Samuel Mendes.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Maria de Lourdes, Dc. Billy, José Carlos
Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e
Vanda Beloni convidam as mulheres para
a reunião de oração. Uma tarde gostosa de
comunhão e intercessão. Nesta quarta (08/
Nov), será na casa da nossa irmã Lourdes
Polon às 14h30. Endereço: Rua São Pedro 296, Vila Maria. Tel: (12) 3942-7851.
ENCONTRO DE JOVENS – No próximo
sábado (11/Nov), teremos um encontro
especial de jovens, em que trataremos
sobre o jovem e a missão. Estará conosco
o missionário Israel para compartilhar as
experiências e responder algumas perguntas
sobre o assunto. Será às 19h30 na Igreja.
DIA DO COMERCIÁRIO - “Eis que
o semeador saiu a semear...” essa é a
proposta do movimento que chamamos
de Dia do Comerciário, e que acontecerá
neste sábado (11/Nov). Todos precisamos
nos envolver, pois é a missão da Igreja, é
nossa tarefa. No dia seguinte (12/Nov),
teremos nossa XL Conferência Missionária, e
para nosso enlevo espiritual teremos como
preletor o Mis. Israel Saraiva - Aproveite para
refazer o seu compromisso de fé; muitos
missionários precisam disso. Para mais
informações, procure o Pr. José Carlos, o Pb.
Manoel Arantes ou o Dc. Renato.
ACAMPAMENTO DE CRIANÇAS - Nos
dias 18 e 19/Nov acontecerá o Retiro de
Crianças da nossa Igreja para meninos e
meninas de 06 a 11 anos de idade. Este ano o
tema é “Siga a Jesus”. Invista na participação
de seu filho, neto, sobrinho com o valor de
R$ 160,00 (Cento e sessenta reais). Para mais
informações procure o Jonas e a Ângela
(99709.3897 / 99161.3674).
COMPROMISSO MISSIONÁRIO 2018 –
Já estão disponíveis as fichas das ofertas
missionárias para 2018. Os irmãos que já
participam em 2017 devem preencher
novamente, renovando seu o compromisso
para o próximo ano. Deus tem nos dado
o privilégio e a responsabilidade de enviar
e sustentar missionários que pregam o
evangelho nos mais variados lugares do
Brasil e do mundo. Não fique de fora desta

grande obra.
LEITURA DA PALAVRA – Aproxima-se
o final do ano e desejamos perguntar:
“Como está a sua leitura diária da Bíblia? ” –
Lembre-se que aceitamos o desafio de ler a
Palavra de Deus todos os dias e completar a
leitura toda em um ano, e que isso nos dará
como recompensa, além da edificação e
crescimento, um certificado da SBB e uma
Bíblia de presente.
CULTO DO BEBÊ – O Ministério de
Mulheres em Ação tem realizado
individualmente o Culto do Bebê. Agora
é a vez do Levi, do Gabriel e da Valentina
(Primos). Será na casa da irmã Alair Lopes,
no dia 07/Nov, às 15h. Endereço: Rua
Paulino Blair, 82, Jardim Estoril (atrás do Sesi).
Convidamos todas as irmãs a participarem
conosco.
SAÚDE – Informamos que nosso querido
irmão Pb. Samuel Mendes está internado
por conta de uma pneumonia, e já apresenta
melhoras no seu quadro. Também a querida
irmã Odete, que passou por uma delicada
cirurgia (24/Out), já se encontra em casa.
Graças a Deus por estas boas notícias!
Continue em oração para que o Senhor
complete a boa obra começada e abençoe
também outros amados que precisam dos
cuidados de Deus: Dª Nilza Costa, José Carlos
Silva, Dc. Billy, Maria Eduarda Bork, Dª Maria
Dilma Bueno, Eder Oliveira.
MULHERES EM AÇÃO - Tendo em vista
auxiliar as crianças carentes neste Natal,
o Ministério de Mulheres em Ação está
promovendo um meio para evangelizar
enquanto distribui presentes para as crianças
do Jd Uirá e Recanto Peniel. As irmãs Beth
Viana, Janaína, Josi Fregoni, Alair Barbosa, e
Eliane Mendes, estão na responsabilidade
deste trabalho. Quem desejar participar,
por favor, as procure esta semana, pois o
projeto do Ministério é levar os presentes
nos primeiros dias de dezembro.

Reflexão Diária
Continuando com a leitura bíblica, desta vez vamos para as cartas de Tiago e
1 Pedro. Nosso desejo é que Deus os
abençoe, oriente e edifique: Segunda-feira – Tiago 1.1-27; Terça-feira – Tiago 2.1-26; Quarta-feira – Tiago 4.1-17;
Quinta-feira –1 Pedro 2.1-25; Sexta-
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- Luís Fernando
- Davi Rocha
- Erinéia de Souza
Joana D’Arc David
- Márcia Gabriela
- Iris Moreira
- Vivian Prado
- Djanira
- Adonias Araújo
- Priscila Teixeira
- Mahely Costa
- Sara Arantes
- Fernanda Freitas

Casamento
5
8
10
12

-

Carlos e Roseane Guedes de Melo
Samuel Roberto e Ana Claudia França
Henrique e Ana Beatriz Bork
Vantoil e Cleide Lima

-feira – 1 Pedro 3.1-22; Sábado – 1 Pedro 4.1-19; Domingo – 1 Pedro 5.1-14;
“Bem aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor
prometeu aos que o amam” (Tg 1.12)

Plantão
HOJE
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves dos 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. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.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.

