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REALIDADES QUE NÃO PODEMOS IGNORAR
Esse foi o tema do congresso trienal
da Associação Brasileira de Missões
Transculturais que reuniu cerca de 1500
pastores, missionários e líderes que
servem ao Senhor no país e fora dele em
dezenas de agências missionárias. Em
breves pinceladas, aqui vai uma visão
panorâmica dos temas ali ministrados
por meio de quatro destaques:
A Reforma e Missões. Contrariamente
ao mito de que os reformadores teriam
negligenciado o mandato missionário,
a igreja reformada em suas primeiras
décadas enviou proporcionalmente
mais missionários do que hoje. Houve
ano em que saíram de Genebra mais de
cem missionários para a França. Também
até no Brasil chegaram huguenotes.
Missões é prioridade de Deus que
precisa ser resgatada como um valor
genuíno da Reforma. Nada justifica que
ainda existam povos que desconhecem
que Jesus deu sua vida por eles.
Readequação das estratégias. Em
tempos de rápidas transformações
em regiões fechadas ao evangelho, à
mensagem de arrependimento e fé em
Jesus, a atitude piedosa de quem prega
em humildade e amor é imexível, mas
as estratégias de como fazer missões
precisam ser readequadas de modo
criativo. Com a visão de que trabalho,

serviço e culto são manifestações
da mesma essência (termo hebraico
“abad” em Gn 2:15; Dt 5:13; Ex 8:1; Sl
100:2, por exemplo), muitos estão
sendo enviados como “fazedores de
tendas”, integrados em equipes de
projeto, com diversos profissionais
realizando serviços comunitários, o
ensino de esportes ou artes, ou novos
empreendimentos em que o Evangelho
seja vivenciado trazendo transformação
social e postos de trabalho, e gerando
consequente abertura ao testemunho
individual da mensagem em locais
onde isso de outra forma seria inviável.
Cristãos perseguidos. Enquanto aqui
desfrutamos de relativa tranquilidade,
muitos fiéis, irmãos nossos, vivem
afligidos sob a necessidade de decidir
entre a fuga pela liberdade, a crença
em secreto, ou o martírio. Em uma
dessas regiões os crentes têm suas casas
pichadas com o termo depreciativo Nun
que autoriza que sejam molestados
impunemente por qualquer um. Seu
pedido de oração à igreja ocidental
não é por livramento e sim “orem para
nos mantermos fiéis nas tribulações!”
Tempo
de
oportunidade
da
igreja brasileira. Os sofrimentos e
perseguições de todo tipo têm se
intensificado. Por outro lado, Deus tem

feito maravilhas entre os povos, abrindo
o entendimento a muitos para crerem
que Jesus é o Messias prometido, que
traz perdão, salvação, amor, alegria, paz
e libertação interior e a vida eterna em
comunhão com Deus! E nos tem aberto
uma oportunidade tremenda para
participar desse movimento, que precisa
de novos obreiros capacitados e com
visão. Em geral nós brasileiros somos
benquistos em toda parte. O Brasil é um
celeiro, mas envia proporcionalmente
poucos, dos quais a grande maioria a
lugares onde já existem igrejas nativas,
com testemunho em sua própria língua
e cultura. Em função dessa constatação,
as atenções estão se voltando com
mais ênfase aos ainda não alcançados.
O que fazer então? Quero sugerir

que você ore por essa realidade, para
que o Senhor envie obreiros para a sua
seara. Pelos missionários que já estão
ali, interceda por disciplina devocional,
proficiência no idioma, compreensão
da cultura, paciência e flexibilidade,
saúde, proteção e direção espiritual,
coragem nos perigos, sabedoria nas
finanças, harmonia na família e na
equipe, ousadia na pregação e amor
para com todos. E se você estiver
considerando se envolver em algum
campo missionário e queira compartilhar
ou ouvir as palestras do congresso,
fale comigo ou envie mensagem
para roberto.v.f.lopes@gmail.com .
Pb. Roberto Lopes
Membro do Ministério de Expansão

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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
man.

Renda graças a Jesus pelo perdão dos pecados;
Peça sabedoria ao Senhor ao passar por provações;
Ore em favor dos nossos irmãos desempregados;
Continue orando pelo Brasil;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para seara;
Peça ao Senhor oportunidades de evangelismo;
Ore pela escolha da próxima liderança da MEAR-VP;
Interceda em favor da vida e ministério do Pr. Efraim (ICE- PA);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Abdiel Costa e Vera Costa;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Manoel Sobrinho e Isabel Costa;
Agradeça a Deus e interceda em favor do coral Sarah Kaley;
Apresente ao Senhor a Congregação de Quatá e o ministério do Pr. Ul-

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!

GRATIDÃO – Somos imensamente
gratos por este final de semana mais
do que especial: primeiramente a Deus
por nos ter proporcionado tantas alegrias
e bênçãos, e também aos amados irmãos
por tamanha cooperação nos trabalhos. No
Sábado pela manhã um movimento santo
para evangelizar e falar de Jesus - gente
dos bastidores e gente do impacto todos
envolvidos num só objetivo. À noite uma
reunião alegre sob a liderança dos jovens,
tendo como tema: Café com Missões. No
domingo o começo da nossa XL Conferência
Missionária.
COMPROMISSO DE FÉ – Nossa Igreja
está envolvida com sustento a vinte
missionários espalhados por várias partes do
mundo, desde o interior do país trabalhando
com os índios até a Ásia. E nós fomos
chamados para um envolvimento total
com eles, seja em oração, apoio logístico e
financeiro. Esta missão é minha, é sua, é de
todos nós aqui. Faça o seu compromisso de
fé com missões e participe desta obra santa,
entregando o seu compromisso até o final
do mês.
ORAÇÃO – Entendemos que o Senhor
nos chama para orar por alguns amados
irmãos que atravessam dificuldades, uns na
vida financeira por conta do desemprego, e
outros com lutas na área de saúde; dentre
esses, clame o socorro de Deus para os
irmãos: José Carlos Silva, Áurea Araújo, Pb.
Samuel Mendes, Luiza Amara, Odete Marsi,
Sérgio Hausmmann, e Fernando Vecchiatti.
Lembremo-nos das palavras de Jesus: “Eu
vim para que tenham vida e a tenham em
abundância. ” (Jo 10.10).
LEITURA BÍBLICA – Um dos alvos de
2017 era a leitura da Bíblia toda: em que
pé você está? Que tal dar uma acelerada
para cumprir este objetivo até o dia 31/
Dez? Vamos lá, não desanime. O Senhor tem
bênçãos para os que não desistem.
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS Estão abertas as matrículas para o ano de
2018 da nossa Escola de Música. As inscrições

podem ser feitas na secretaria da Escola no
ECC, às segundas ou terças, das 18:30h às
21:30h. Os cursos serão: Teclado e Violão
- Infantil (7 anos) e Adultos. Violino, Flauta
Transversal, Canto e Sax - para Adultos. Para
mais informações, procure a Coordenadora
do curso: Isolina (99177.6313).
MATURIDADE - No dia 25/Nov., às
15h, no templo da Igreja, teremos o
“Louvorzão com Salmos e Hinos”! O desejo
do Ministério é que possamos meditar e
aplicar o Salmo 100! Esperamos por você!
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª Nilza e
Vanda Beloni convidam as mulheres para
a reunião de oração. Uma tarde gostosa de
comunhão e intercessão. Esta quarta, dia 22/
Nov. será na casa da Irani Castelo às 14h30.
Endereço: Rua Cap Raul Fagundes - 462,
Monte Castelo. Telefones: (12) 3921-9955 /
(12) 99783-4851.
NOTA DE PESAR - Na noite desta terça
feira (14/Nov), o Senhor Jesus chamou
ao descanso a sua querida serva Mercedes
Moreno Costa. Ela morava em Goiânia (GO)
e estava com 94 anos, todos esses anos a
serviço do Rei dos reis. Oremos por consolo
para toda família. Ela deixa três filhas: Sônia,
Regina e Martha.
NATAL – Houve um tempo em que
as pessoas escreviam muitas cartas
e tinham a boa expectativas de receber
retorno. No final do ano os Correios sempre
estavam lotados de correspondências,
desde cartinhas ao ‘Papai Noel’, passando
por troca de cartões postais alusivos à data,
até gente que nesta época se motivava a
escrever para os entes queridos. Esse tempo
é muito bom para fazermos reflexões sobre
os nossos relacionamentos. Ninguém faz um
balanço da vida no mês de maio; ninguém
tira tempo para repensar a vida no mês
de setembro; ninguém faz reflexão das
atividades em julho. Tudo isso é apropriado
para o final do ano. Aproveite e veja os teus
alvos, teus objetivos, recorra a Deus para te
ajudar a cumprir teus votos.

Reflexão Diária
Considerando que o tempo é apropriado
para escrever e receber ‘cartas’, quero chamar tua atenção para a leitura deste semana acerca de cartas que foram escritas com
o objetivo de abençoar a todos: Segunda
feira – 1 Tessalonicenses 1.1-10 (Ações de
Graça); Terça feira – 2 Coríntios 1.1-24 (O

Aniversariantes
19
21
21
21
21
23
23
24
24

-

Abraão Filipe da Silva
Carlos Assis de Paula
Debora Dousseau Guedes de Melo
Domingos Sávio Barbosa
Omar Gonçalves de Oliveira
Gabriel da Cunha Olopes
José Carlos Silva
Daniela Cristina Garelha Kawashima
Luis Carlos dos Santos

15
17
21
22

-

Daniel e Jessyka Shoji
Eto e Damaris Grangeiro
Alexandre e Cleuides de Moraes
Joelmir e Daniela Melo

Casamento

conforto de Deus); Quarta feira – Romanos 1.1-32 (A visita de Paulo e o pecado do
homem); Quinta feira – Filipenses 1.1-30
(Alegria na luta); Sexta feira – Tito 2.1-15
(O padrão); Sábado – 2 João 1-13 (O amor
fraternal); Domingo – 2 Pedro 1.1-21 (A
verdade do Evangelho).

Plantão
HOJE
GRUPO 6
Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura
PRÓXIMO SÁBADO

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

GRUPO 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

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.

