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2018 – ANO PARA SAIR E EVANGELIZAR
‘No tempo em que os reis costumam
sair para guerra, enviou Davi
a Joabe...
Davi ficou’. 2Sm 11.1
Este é o tempo em que devemos sair
para levar o evangelho para fora das
paredes da Igreja; é o tempo de falar
do amor de Cristo; é a ocasião em
que fomos despertados a desenvolver
nossas funções como embaixadores
de Deus e falar de Jesus. É tempo de
sair e evangelizar! A ordem é IR! Fomos
desafiados a ‘sair’, ‘os campos estão
brancos’. O texto acima nos revela
o que acontece quando é tempo de
sair e não saímos, quando é tempo
de falar de Jesus e nos calamos!
TORNA-SE INDIFERENTE AO POVO
DE DEUS (2Sm 11.2). As lutas no campo,
a fadiga dos homens, a morte do povo,
parece que nada disso dizia respeito a
Davi. Ficando em Jerusalém ele se torna
indiferente ao seu povo. Aquele que foi
chamado para ir, não pode recusar, sob
pena da indiferença. As evidências que
mostram esta indiferença, são duas:
‘Levantar-se numa tarde’ (2a) - Observe
que não é ‘levantar tarde’. Como rei em
tempo de guerra, não podia se dar ao
luxo de dormir a manhã toda. 2018 é ano
em que fomos desafiados a sair. Temos
que ir, sob o risco de sermos indiferentes.

‘Passear no palácio’ (2b) - A indiferença
pode levar ao ócio. Davi acorda numa
tarde e fica passeando no palácio. As
vidas de pessoas que morrem, já não lhe
dizem nada. Os que morrem sem Jesus
ainda mexem com seus sentimentos,
ou você consegue acordar numa
tarde e passear, sem sofrer com isso?
Aquele tempo era para sair, e
não para ficar. “Já é hora de vos
despertardes do sono...” (Rm 13.11)
TORNA-SE PRESA FÁCIL DO DIABO
(2Sm 11.2b). Não indo, Davi se expôs
à tentação; ficando ele atrai para si a
tentação. Enquanto Jesus nos ensina
a orar dizendo: “Não nos deixes cair
em tentação’ (Mt 6.13), Davi aqui se
expõe e atrai para si este problema. Na
indiferença, Davi começa a planejar o
mal; torna-se uma presa fácil do diabo.
Assim é com os que estão onde não
deveriam estar durante a obra. Tudo
teria sido evitado se Davi estivesse na
‘obra’. Mesmo que a tentação ocorresse
ali, seus pensamentos seriam outros,
sua atitude seria outra, pois estaria
envolvido com coisas mais nobres; além
da força do Senhor ele teria o apoio
dos companheiros. No campo os seus
olhos estariam no inimigo, sua atenção
estaria na guerra. Mas, no palácio
levantando tarde, é uma presa fácil.

Muitos estão caindo nas ciladas do
diabo, por estarem fora do local, ou por
não estarem fazendo o que é para ser feito.
TORNA-SE TROPEÇO PARA QUEM
VAI (2Sm 11.6). Quem deve ir e não vai,
torna-se indiferente aos que vão, passa
a ser uma presa fácil para o inimigo, e
além disso se torna um tropeço para
quem vai. Há um adágio popular que diz
“Quem não trabalha, atrapalha”. Davi
ficando, acaba por tirar da obra os que
estavam lá. Jesus disse “e quem comigo
não ajunta espalha” (Mt 12.30). As ações
que justificam tal afirmação são: Davi
tira Urias do campo de batalha. Davi
não só não vai como tira os que foram.
Agora são dois fora da luta, dois a
menos. Davi enfraquece os aliados. Davi
não vai e ainda tira quem foi, tornase pedra de tropeço. Davi embebeda e

convence Urias a ir para sua casa (2Sm
11.8, 13). Depois de falar o que queria,
manda Urias de volta a casa, a fim de
esconder seu erro. Mas, em vão, Urias
dorme na porta do palácio. Davi manda
Urias para a morte (2Sm 11.15). É triste
o que veio acontecer na vida de um
homem que deveria ter ido e não foi.
Nós estamos em ‘guerra’, e “nossa luta
não é contra carne e sangue”, precisamos
estar munidos da “armadura de Deus”
para resistir às ciladas. Convidamos você
a se mobilizar para levar o evangelho
de Jesus aos outros através do seu bom
testemunho, por um convite a vir ao
culto, um investimento em sua vida.
O que você decide fazer: ficar ou ir?
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.

Louve a Deus pela Sua providência para Salvação do homem;
Agradeça ao Senhor pelo Seu maravilhoso perdão;
Ore em favor de nossos irmãos com filhos na Escola;
Peça a provisão de Deus para quem está desempregado;
Interceda em favor do Ministério da Maturidade;
Ore pelo culto deste domingo com a Santa Ceia;
Clame a graça de Deus em favor de um descrente e o evangelize;
Fale com Deus a respeito de nossa Congregação em Bragança;
Ore ao Senhor pelo Mis. Denis e Rebeca Engelhardt (Asas);
Interceda junto ao Senhor pelo Pb. Josué Lara e Lia;
Interceda junto ao Senhor pelo Dc. Manoel Sobrinho e Isabel;
Louve e ore a Deus em favor da Banda Abdom;
Dê graças a Deus pelos aniversariantes da semana;
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, Maria Eduarda e Zélia Moura.

Notícias

fique bem informado!

PARA CONVIDAR E EVANGELIZAR Como já foi divulgado, no dia 09/Fev,
serão reabertos os trabalhos do Ministério
Salvos e Singulares em 2018. Este início se
dará com um jantar encenando o Século
XVI. E à luz do que foi estudado no semestre
passado sobre a Reforma Protestante,
este encontro será para relembrar aquele
período nas vestimentas, alimentação, etc.
Com certeza será um momento SINGULAR
de aprendizado, confraternização e
divertimento. Procure a Adméia e faça sua
inscrição: o preço será R$ 20,00
EBD ESPECIAL – Você já fez a sua
matrícula para estudar na nova EBD?
Temos cinco temas bem distintos para
a sua escolha e posterior crescimento
espiritual: Louvor e Adoração – Prof. Pr.
Vinicius Ferreira, Isolina Coutinho, Sônia
Alcântara; Panorama do AT – Prof. Pr.
Barnett e Dª. Anna, Pb, Marcos Demant,
Debora Coutinho, Soraya Mahmud;
Religiões e Religiosidade – Prof. Pr. Daniel
Garelha, Allancaster Shineider, Eleonides
Moreno; Escatologia - Prof: Pb. Perote
Filho, Ana Lúcia Cruz; Temas Atuais – Prof.
Pb. Roberto Lopes, Eliane Mendes, Silvana
Francelina. Por favor, se ainda não fez a sua
inscrição, faça e participe.
CARNAVAL – Neste período mais crítico
de Carnaval, evite sair muito tarde da
noite, e ore pelos nossos irmãos que estão
no Retiro de Adolescentes. Programe uma
visita a eles numa destas tardes. Endereço
Recanto dos Pedrotes, Rua Marialva, n°12 Bom Retiro - SJC. Por favor, ore por alguns
jovens que estão numa conferência bíblica
com a Igreja Batista no Recreio - Rio de
Janeiro.
HEBRAICO – Confirmamos as aulas
de princípios bíblicos tendo como
base o Hebraico para após o Carnaval; e
retificamos o local destes estudos para a
ICE SJC, uma vez que a nossa sede conta
com mais condições para tal. Então, as
aulas começarão no dia 24/Fev às 9h30 na
Igreja. Traga uma caneta e um caderno; as
inscrições serão feitas no local.

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Com muita
alegria informamos que as reuniões
para oração estão de volta, e já nesta quarta
feira (07/Fev), às 19h30, sob a liderança do
Pr Daniel e Sônia, as atividades de oração
retornam no ECC.
REUNIÃO DE ORAÇÃO II – Com a graça
de Jesus e apoio das irmãs, também
nesta quarta feira, (07/fev), as reuniões de
oração sob a direção da Dª. Nilza e Vanda
recomeçam na casa da Dª. Nilza Costa, ás
14h30, no seguinte endereço: Av. Cidade
Jardim, 2470, apto 54. Todas as irmãs estão
convidadas.
PR. VINÍCIUS E DÉBORA – Os nossos
queridos Pr. Vinícius e Débora já estão de
volta às atividades pastorais. Eles moram à
rua Rui Barbosa, 688, Ap 207 – Ed Bahamas
– Santana. E o Pr. Vinícius já está atendendo
no Gabinete Pastoral, tendo a sua folga
semanal nas segundas feiras.
TEEN 10 GRATIDÃO - Os adolescentes
se juntam em gratidão pelo
envolvimento da igreja nas contribuições
de alimentos para o Retiro de Carnaval.
Deus abençoe os irmãos!
TEEN 10 RETIRO – O Retiro dos
Adolescentes acontecerá no Recanto
dos Pedrotes, Rua Marialva, n° 12, Bom
Retiro - SJC. Os pais devem levar e buscar
seus filhos no local. Sairemos juntos no
sábado às 8h30 do ECC. O encerramento
será na terça as 14h com a participação dos
pais.
SAÚDE – Visite o céu em oração por
alguns irmãos que se acham enfermos:
Luiza Amara, Eder Severino, Zélia Moura,
Ageu, Joaquim Bicalho.
RETIRO DE CASAIS – Está tudo pronto:
Hotel reservado, preletor confirmado,
data escolhida, preço acertado, só faltam
alguns casais confirmarem sua inscrição.
Hotel Colonial Plaza em Pinda (SP); Pr.
David Sales; de 26 a 28/Out; R$ 890,00. Se
ainda não fez procure um líder e o faça.

Reflexão Diária
Você já conhece o Profeta Amós? Quero
convidá-lo para ler o livro, e conhecer as
profecias, e descobrir as ações de Deus
em favor do seu povo: “Pois assim diz o
Senhor à casa de Israel: Buscai e vivei. ”
(Am 5.4). Segunda feira – Amós 1.1-15 (o
pastor de Tecoa); Terça feira – Amós 2.1-16
(as ameaças); Quarta feira – Amós 3.1-15

(o castigo ao erro); Quinta feira – Amós
4.1-13 (a cegueira da nação); Sexta feira –
Amós 5.1-27 (a busca ao Senhor); Sábado
– Amós 6.1-14 (a corrupção); Domingo –
Amós 7.1-17 (gafanhoto, fogo e prumo). “...
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com
o teu Deus.” (Am 4.12).

Aniversariantes
01
04
04
05
05
05
05
07
08
09
11
11

-

Mariana STiago de Vasconcelos
Esdria Luiza Custódio
Simone Guimaraes Custodio
Marcos Alexandre Rauer Demant
Nilza Costa
Sabrina Pinotti
Thiago Ramos
Silvana Pires Pereira de Moraes
Emerson Douglas dos Santos
Nirtion Henrique Bork de Moraes
Daniel John Barnett
Luiz Carlos Gianelli Lima

Casamento
04
10
12
12

-

Argemiro e Silvana Sousa
Manoel e Isabel Costa
Juliano e Ana Paula Almeida
Jean e Patricia Azevedo

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 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

PRÓXIMO SÁBADO
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

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.

