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FALANDO A DEUS E AOS HOMENS
Quando pensamos na salvação dos
homens e, mais especificamente na
salvação de pessoas próximas e queridas,
nos deparamos com um dilema: “O que
eu posso e devo fazer para que pessoas
sejam salvas?” Talvez fiquemos entre
duas ações: oração e evangelização.
Alguns optarão por orar muito e clamar
que Deus salve o pecador. Outros
entenderão que o melhor é evangelizar.
Parece-nos que Paulo tem a resposta
neste texto. Ele nos ensina a orar (falar
com Deus) e a evangelizar (falar aos
homens). Disse Lutero: ‘É preciso orar
como se todo trabalho fosse inútil
e trabalhar como se todo orar fosse
vão’. Loyola falou: ‘Devo orar como se
tudo dependesse de Deus, trabalhar
como se tudo dependesse de mim’.
FALANDO A DEUS – Oração (Cl 4.2,3).
Neste exercício espiritual chamado
oração, o Apóstolo Paulo nos dá os pontos
principais para falarmos com Deus:
a) Orar com perseverança – A oração é
um exercício espiritual para a vida toda.
Não podemos cessar de fazê-la (1Ts 5:17)
A vitória espiritual está relacionada
com a perseverança de nossas
orações. Não deve haver um tempo
que deixamos de orar. Não podemos
pensar em Deus só de vez em quando.
b) Vigiar com ações de graças – A

oração é também um instrumento de
vigilância. Jesus várias vezes fala de
‘vigiar e orar’ como algo que deve andar
junto. Por isso falar: ‘vigia meu irmão’,
é o mesmo que dizer: ora (Mt 26.40, 41;
25.13). As ações de graças parecem
necessárias para não nos entristecermos
demais em oração (Fl 4.6-7).
c) Interceder com súplica - A súplica e
a oração intensa aqui é por quem prega
a Palavra. Paulo não pede para que
se ore pelo que ouvirá a Palavra, mas
pelo que falará dela. Devemos orar pelo
pregador e não somente pelo que ouvirá.
Por isso é tão importante orar pelos
pastores, evangelistas e missionários.
FALANDO
AOS
HOMENS
–
Evangelismo (Cl 4.5-6). No entanto
não falamos apenas a Deus, falamos
aos homens, somos “embaixadores
de Deus” (2Co 5,20). Além falar com
Deus, falamos com os homens:
a). Falamos com oportunismo
aproveitando as portas - Na
evangelização não se pode perder
oportunidade. As portas para a
evangelização se abrem (Cl 4.3), e
é preciso entrar e fazer a obra. Veja
quantas portas abertas nós temos:
Internet, o telefone, a visitação, redes
sociais, folhetos evangelísticos ...
b). Falando com sabedoria - Os servos

de Deus se portam com sabedoria (Mt
10.16). Com sabedoria pais ganham seus
filhos para Cristo. A esposa sábia conduz
seu marido ao Senhor. Patrões com
inteligência levam seus empregados
à fé. Em silêncio e com obediência os
funcionários trazem os patrões à fé;
etc. a capacitação vem do Espírito para
cada um que vai falar de Jesus. Pedro
experimentou esta graça (At 4.13).
c). Falando com equilíbrio - A nossa
palavra deve ser temperada com sal,
deve ser saborosa. Parece combinar com
o que Pedro ensina sobre saber dar razão
de nossa fé (1Pd 3.15). Isso é o contrário
de ficar contendendo com as pessoas.
Somos cooperadores de Deus nesta
tarefa, e por ela oramos e pregamos.
Devemos orar como se não pudéssemos
fazer nada e pregar como se Deus nada

pudesse fazer. Ore pelos pastores, pelos
missionários, pelos evangelistas. Peça
que Deus lhe dê oportunidades de
falar do Seu amor, de Sua compaixão.
Peça que Deus lhes dê muita sabedoria
e equilíbrio para falar na hora certa.
Você não deve começar a evangelizar
uma pessoa, conversando com ela
sobre Deus. Comece conversando com
Deus sobre essa pessoa. As barreiras
principais para o evangelho nem
sempre são os corações duros dos
incrédulos, mas são os crentes que
não manejam bem a Palavra de Deus.
Nestes, estão incluídos aqueles que não
têm coragem para falar e aqueles que
falam a mensagem de maneira errada.
Pr Valdemberg Viana

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.
13.
14.

Agradeça a Deus por sua maravilhosa provisão;
Agradeça a Deus pelo seu cuidado com nossos filhos e netos;
Agradeça a Deus pela sua tão presente misericórdia;
Agradeça a Deus pela Salvação em Jesus Cristo;
Agradeça a Deus pela comunhão que temos com os irmãos;
Agradeça a Deus pelo necessário perdão que Ele nos dá;
Ore ao Senhor pelo nosso país, clamando sua direção e paz;
Peça a proteção e presença de Jesus no namoro de nossos jovens;
Rogue que Deus abençoe os casais da Igreja, dando graça e alegria;
Confirme sob os cuidados de Deus a vida do Pb. Vantoil e Cleide Lima;
Confirme sob os cuidados de Deus a vida do Dc. Sullivan e Adriana;
Ore em favor do Coral de Homens da Igreja;
Peça ao Senhor suas bênçãos para a Congregação de Atibaia e seus líderes;
Rogue que Deus abençoe Mis. Nidovaldo e Helaine (Moçambique).
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 Anália Garcia.
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!

BOLÍVIA – “Pede-me, e eu te darei as
nações por herança e as extremidades
da terra por tua possessão.” (Sl 2.8) – Aí
está o caminho para todos nós: Orar ao
Senhor pela Bolívia – Clamar que o Deus
Todo Poderoso, que ama a Bolívia muito
mais do que todos nós juntos, visite aquele
país e o abençoe! – Façamos isso também
pelo nosso Brasil: nossa situação é bem
crítica. Fomos informados que o governo
da Bolívia tornou a traz na decisão da lei
que criminalizava as igrejas. Cremos que
esta tenha sido uma vitória da oração do
povo de Deus. Não imaginemos com isso
que acabaram as perseguições, ou que
o governo agora está do lado da igreja.
Mantenhamos as orações ao Senhor em
gratidão pela vitória, e em intercessão
pela Volta de Cristo, quando enfim toda
perseguição cessará.
JANTAR SÉCULO XVI – Estou certo que
você nunca esteve no século XVI, mas no
dia 09/Fev, você do Ministério S&S vai ter a
oportunidade de participar de um jantar
daquela época, com todas as coisas que
lembrem aquele tempo: roupas, estilos,
comidas, mobília... Inclusive a palavra de
Deus será baseada na época da Reforma e
será ministrada pela Profª. Laura Mendes;
acontecerá no salão social da Igreja às 19h.
O preço será vinte reais.
ESCALA DE DIREÇÃO DOS CULTOS - A
partir do mês de fevereiro teremos uma
nova escala para os dirigentes dos cultos
das noites de domingo, e passamos agora
para vocês para que haja conhecimento e
cobertura de oração. Dia 04 - Pr. Vinícius
Araújo Ferreira; Dia 11 - Samuel Macedo
Coutinho; Dia 18 - José Carlos Rodrigues
Costa; Dia 25 - Manoel Coutinho Costa
ORAÇÃO – “A minha casa será chamada
Casa de Oração para todas as gerações”
(Is 56.7b) – Isso reflete a sua vida? Esta frase
fala de você? Que tempo você tem tirado
para conversar com o Senhor, algo que
possa ser chamado ‘tempo de qualidade’?
Reserve um tempo para a oração do ‘quarto
fechado’ sem desprezar o tempo da oração

em grupo. Sua vida depende disso.
GINÁSTICA – Se você tem idade
igual ou superior a cinquenta anos,
está convidadíssimo a participar de
um tempo para aperfeiçoamento do
condicionamento físico, através de uma
hora de ginástica sob a boa orientação da
professora Anabel Costa. O reinício dessas
atividades está marcado para esta terça
feira, e acontecem no ECC todas as terças
e quintas feiras, sempre das 8h30 às 9h30.
NOTÍCIAS DO CAMPO – Nossa irmã
Joelma precisa com urgência de
cobertura de oração. Ele está no campo e
sua mamãe foi diagnosticada com câncer
no fígado. Ela precisará interromper suas
atividades e retornar ao Brasil para apoio
a família. Que momento delicado. Oremos
por ela.
NOTÍCIAS DO CAMPO II – A querida
Educadora Ieda, que trabalha no
campo de Fortaleza (CE) fazendo frente ao
evangelismo urbano num bairro próximo
da ICE Fortalezense, estará em merecidas
férias do dia 19/Mar a 17/Abr. Ore por
este tempo de refrigério e restauração das
forças.
TEENs - Nossos adolescentes estão
arrecadando alimentos para viabilizar
o acampamento de Carnaval. A equipe de
liderança dos adolescentes está com a lista
do que precisam. Por favor, faça parte disso,
invista no crescimento espiritual deles.
O CONSELHO DE TIAGO - Confessai,
pois, os vossos pecados uns aos outros e
orais uns pelos outros, para serdes curados.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica
do justo (Tg 5.16). Em obediência a este
conselho, e entendendo que a oração é
um meio de manter nossa comunhão
com o Pai e demostrar nosso amor pelos
irmãos, quero lhe apresentar três motivos
de oração: Nosso país vive um momento
difícil; Nossos desempregados precisam de
oração e apoio; A mudança experimental
na EBD requer oração e compromisso;

Reflexão Diária
“Quando me disponho a mudar a sorte
do meu povo e a sarar a Israel... ” (Os 7.1).
Vamos concluir nossa leitura sobre o
Profeta Oséias: Segunda feira - Oséias
8.1-14 (o castigo anunciado); Terça feira –
Oséias 9.1-17 (Israel em vista); Quarta feira
– Oséias 10.1-15 (o que se planta colhe);

Quinta feira – Oséias 11.1-12 (a ingratidão
da nação); Sexta feira – Oséias12.1-14 (um
modelo para Israel); Sábado – Oséias 13.116 (o castigo); Domingo – Oséias 14.1-9
(promessas de perdão). “Vinde, e tornemos
para o Senhor, porque ele nos despedaçou
e nos sarará; fez a ferida e a ligará. ”(Os 6.1).

Aniversariantes
28
28
29
29
30
31
31
01
01
04
04

-

Janete de Moura Mariano
Josué do Amaral Lara Junior
Claudia Brisola Thuler Souza
Daniella de Souza Nunes Machado
Pedro Dousseau Guedes de Melo
Adriano Luiz de Carvalho Neto
Debora Fogaça Souza Minicz
Maria Lucia Fernandes Giglio de Oliveira
Mariana STiago de Vasconcelos
Esdria Luiza Custódio
Simone Guimaraes Custodio

Casamento
26
26
26
29
04

-

Dc. Amaury e Alice Moraes
Ataliba e Silvana Moraes
Sergio e Sandra Haussmann
Pr. José Carlos e Maria Helena Silva
Argemiro e Silvana Sousa

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 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
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.

