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EVANGELISMO: UMA COISA QUE NÃO SE PODE FAZER NO CÉU
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinandoos a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado (Mateus 28.19-20a).
Esse trecho é amplamente conhecido
como a grade comissão da igreja. Jesus
manda que seus discípulos façam outros
discípulos de todas as partes do mundo.
Assim como o Filho foi enviado pelo
Pai, os discípulos são enviados pelo
seu Mestre ao mundo. Anunciar Jesus
Cristo para salvação de todo aquele
que crê é uma tarefa imediata e terrena
(no bom sentido) e que não faremos
quando estivermos no céu. Eis alguns
motivos para se envolver nessa missão:
Evangelizar produz adoração a Deus:
a evangelização dá oportunidade para
que mais pessoas se arrependam dos
seus pecados e recebam a justificação
pela fé em Jesus. Assim, reconciliadas,
podem prestar adoração verdadeira e
consciente ao único Deus verdadeiro.
Evangelizar é amar o próximo: uma
das formas mais belas e verdadeiras
de demonstrar amor ao próximo é
apresentar Jesus Cristo como Salvador.
Isso pode livrar uma pessoa do
inferno e produzir vida abundante.
Evangelizar é obedecer a Palavra: o

texto de Mateus 28.19 nos mostra que
evangelizar é um imperativo. Repare
os verbos: “fazei discípulos”, “ide”.
Não é uma questão de preferência,
habilidade ou vontade. É uma
ordem para todos os discípulos.
Evangelizar é um privilegio: ao mesmo
tempo que é uma responsabilidade
que não podemos ignorar, evangelizar
é também um privilégio. Poucas
coisas são tão emocionantes como
ver um pecador se convertendo
a Jesus. Que dádiva! Que milagre!
Evangelizar é acreditar no poder de
Deus: “é mais fácil um leão se tornar
vegetariano, do que um homem poder
salvar a si mesmo” (Charles Spurgeon).
Essa frase representa bem o cenário
da evangelização. Falar a homens e
mulheres mortos espiritualmente e com
corações de pedra não é uma tarefa
muito lucrativa, porém ao evangelizar
demonstramos confiança de que
todo poder vem de Deus. Ele é o único
capaz de transformar os corações
e gerar vida.
Acreditamos nisso?
Mas o que é evangelizar? Essa
pergunta é simples, mas muito
importante de se fazer antes de sair
para evangelizarmos. Para entender
isso, precisamos saber a diferença entre
evangelização e conversão. De maneira

resumida, evangelizar é anunciar o
evangelho, isto é, falar sobre o que
Deus fez através de Jesus para salvar
aqueles que creem. Já a conversão é
a resposta de arrependimento e fé à
evangelização. Muitas vezes ficamos
desmotivados quando proclamamos o
nome de Cristo e ninguém se converte,
contudo, não fomos chamados para
converter, pois Jesus enviou o Espírito
para convencer o mundo do pecado,
da justiça e do juízo (Jo 16.8). Somos
chamados para anunciar: “como ouvirão,
se não há quem pregue?” (Rm 10.14).
Nós, como a Igreja Cristã Evangélica
de São José dos Campos, estamos
sendo desafiados por Deus a nos
envolvermos mais com o evangelismo
em 2018. Arregaçaremos as mangas
e trabalharemos com afinco para

que outros possam ter a chance de
viver. Hoje, olhamos para os campos
e vemos que estão prontos para
colheita (Jo 4.34) e cada um de nós
pode participar de alguma maneira.
Prepare-se e envolva-se nesta grande
obra. Disponha tempo e recursos. Chame
seu ministério, seu pequeno grupo, seu
coral, seus amigos e irmãos, mas não
fique de fora dos propósitos de Deus.
Convidamos toda a igreja a participar
conosco desse alvo em 2018. Ore por isso!
Afinal, evangelismo é uma coisa que não
podemos fazer no céu. O tempo é agora!
Pr. Vinícius Ferreira

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.

Agradeça a Deus pela salvação em Jesus;
Peça sabedoria ao Senhor para 2018 que se inicia;
Ore em favor dos nossos irmãos desempregados;
Ore pela união e comunhão da igreja;
Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para seara;
Louve a Deus pelas muitas bênçãos em 2017;
Agradeça ao Senhor por mais um ano em Sua presença;
Interceda em favor da vida da missionário Marcelo (Sudão);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Eduardo Castello e Irani;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Tadeu Pires e Inês;
Agradeça a Deus e interceda em favor da turma do Flash Mob;
Apresente ao Senhor a Congregação de Quatá.

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 e Dª. Nilza.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa,
Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

GRATIDÃO - Queremos agradecer
as irmãs do ministério feminino pela
participação na festa de Natal do Peniel.
Mais de 80 (oitenta) irmãs se envolveram
e contribuíram para que o nome de Jesus
fosse anunciado às crianças e famílias
naquele lugar.
REUNIÃO DA MESA – Pr. Valdemberg
está marcando a primeira reunião da
MESA Administrativa para esta quinta-feira
(04/Jan), às 19h30, no antigo gabinete
pastoral. Teremos apenas a eleição da Mesa
Administrativa para adequação ao Estatuto.
SAÚDE – Temos a oportunidade de
buscar o Senhor em favor de alguns de
nossos queridos que estão enfermos: Sérgio
Hausmann, Zélia Moura, Luiza Amara, Silvana
Francelina, Samuel Ximenes, Zezinho, Teté,
Sr. Luiz (pai da Deyse Oliveira) – “Muito pode,
por sua eficácia, a súplica do justo”Tg 5.16b.
HORA DA ORAÇÃO – Vários dos nossos
grupos de oração entraram em recesso
nesse período de férias, mas os irmãos
são carinhosamente convidados para se
juntarem a nós nos momentos de oração
que acontecem todas as quartas-feiras, de 8h
às 9h, na sala ao lado do gabinete pastoral.
LEITURA BÍBLICA – Assim que terminar a
sua leitura bíblica toda neste ano de 2017,
por favor, procure o Pr. Valdemberg ou ligue
para a secretaria e dê o seu nome informando
o término da leitura. Em fevereiro, todos
os que completaram a leitura em um ano,
receberão um certificado da SBB e uma
Bíblia da Igreja.
VIAGENS - Férias é um tempo muito
bom que Deus reservou para nós e nesta
época precisamos tomar alguns cuidados
espirituais: Não deixe de cultuar o Senhor
Jesus em tudo o que faz; procure uma Igreja
séria por onde passar e adore a Jesus; leia
sua Bíblia e medite nela; tire férias apenas
das atividades profissionais; encontre
tempo para curtir bem a sua família; cuidado
com o celular e o whatsapp - Não existe
necessidade de informar nas redes sociais

os lugares por onde você passa. Aproveite,
apenas aproveite! Boas férias!!!
EBD ESPECIAL DE FÉRIAS – Em Janeiro
vamos estudar a carta de Paulo a seu filho
na fé chamado Timóteo. Aproveite e faça
uma leitura completa para entender melhor
os assuntos e temas abordados, até mesmo
para ajudar o professor.
EBD TEMÁTICA – A partir de fevereiro
iremos experimentar uma escola
temática na EBD. Serão cinco temas
diferente abordados por professores bem
preparados. Você está convidado para esta
interação no aprendizado. São estes os
temas: Escatologia, Temas Atuais, Louvor e
Adoração, Panorama do Antigo Testamento
e Religiões e Religiosidades. Escolha um
tema e faça sua inscrição.
ANO NOVO – “Eis que faço novas todas
as coisas” (Ap 21.5). Amamos o ‘novo’,
e a partir daí tudo que traz a ideia do novo
é muito bem recebido por nós. O nosso
Deus gera o ‘novo’; Ele sustenta o novo,
renova o antigo para que seja novo. Por
isso te convido: “Vamos começar de novo?
Vamos recomeçar”? Sim, vamos recomeçar,
mas, não faremos isso sozinhos, o Senhor
irá conosco. “A ti, ó Deus, entoarei novo
cântico; no saltério de dez cordas, te cantarei
louvores.” (Sl 144.9).
NOTA DE PESAR I - Informamos com
pesar na alma que o Senhor Jesus
chamou o seu Francisco, pai da querida
Raquel Chagas, para seu descanso. Ele já
estava bem enfermo e, na tarde de terça feira
(26/Dez), entrou para o descanso. Oremos
por consolo para toda a família.
NOTA DE PESAR II - “Consolai, consolai o
meu povo, diz o Senhor. ” - Nosso querido
Joel Moraes (Pai do Pr Wellington) que serviu
o Senhor Jesus junto com sua casa na ICE em
Atibaia (SP), foi chamado ao descanso, na
madrugada desta quinta-feira (28/Dez), ao
lado do Salvador. Oremos por consolo para
toda a família.

Reflexão Diária
Vamos começar mais um ano e queremos
falar sobre as experiências com o novo, tanto de começos como recomeços na Bíblia:
Segunda feira - Êxodo 13.1-22 (a saída do
Egito); Terça feira – Êxodo 14.1-31 (a passagem pelo mar); Quarta feira – Êxodo

20.1-26 (a chegada da Lei); Quinta feira
– Josué 3.1-17 (a passagem pelo rio); Sexta feira – Josué 6.1-27 (a passagem pelo
muro); Sábado – Josué 8.1-35 (a passagem
pelo inimigo); Domingo – Josué 14.1-15 (a
nova terra).

Aniversariantes
01
01
02
03
03
04
04
06
06
06
07
07

-

Haythan Abdulhamid
Samuel Roberto Ximenes Costa
Joao Pedro Oliveira Faria
Josias Pereira de Souza
Silvana Aparecida de Souza
Douglas dos Santos Batista de Oliveira
Regiane Mantovani
Joana D’Arc Cassiano Fernandes
Margarida Santa da Silva
Nelson Paiva Prado
Afonso Pereira da Silva Filho
Ralph Coelho Lima

Casamento
01 - Pb. Roberto e Alair Aparecida Leme Lopes
04 - Pb. Domingos e Alair Barbosa
04 Dc. Robson e Soraia do Vale
05 Edison e Andrea Quadra
05 Josue e Lia lara
05 Pb. Samuel e Liamar Pereira
06 Haythan e Soraya Abdulhamid
06 Dc. Nelson e Luiza Amara Prado

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

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
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
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