BOLETIM DOMINICAL
Ano XXXVIII
11 de Março de 2018
Nº 2.021

A NECESSIDADE DE ESTRATEGIAS DE EVANGELISMO
“Eis que o semeador saiu a
semear...” Mt 13.3
A grande missão da igreja é fazer
discípulos (Mt 28.18-20). Para isso, é
preciso evangelizar. Essa não é uma
responsabilidade restrita a alguns
discípulos, mas um privilégio
para todos os crentes. É verdade
que algumas pessoas têm mais
facilidade do que outras. São mais
comunicativas, persuasivas e aptas
para evangelizar, porém, todos
somos chamados para essa missão.
Portanto, precisamos pensar sobre
como iremos evangelizar. Qual é
o melhor método? Qual estratégia
devemos usar? Por que pensar
sobre isso? Perguntas como esta
são necessárias porque geralmente
não evangelizamos naturalmente
em nosso dia a dia. Precisamos
ser intencionais no evangelismo,
caso contrário não o faremos.
Sendo assim, não podemos
desprezar o papel das estratégias
na evangelização. Por outro lado,

não podemos fazer com que sejam
um fim em si mesmo. Devemos
saber que somente o Espírito Santo
pode transformar o coração de uma
pessoa (Jo 3.5-6). Só Ele convence
do pecado, da justiça e do juízo
(Jo 16.8). Portanto, não podemos
achar que nossas estratégias
são a causa de conversões e
mudança de vida das pessoas.
O que devemos saber sobre as
estratégias? Em primeiro lugar,
é preciso confessar que elas são
inevitáveis. Toda vez que falamos
as boas novas estamos usamos
alguma
estratégia.
Querendo
ou não, escolhemos questões
como idioma, linguajar, roupa
que usamos, local, hora e muitas
outras coisas envolvidas na
comunicação
do
evangelho.
Em segundo lugar, qualquer
estratégia de evangelismo deve
saber que nosso papel é anunciar a
Jesus Cristo com fidelidade. Nunca
podemos negociar o evangelho,
uma vez que as verdades de

Deus são eternas. Nesse sentido,
é preciso abordar o conteúdo
integral do evangelho, explicando
sobre pecado e salvação, justiça
e amor, ira e graça (At 20.27).
Em terceiro lugar, as nossas
estratégias têm a função de
contextualizar
a
mensagem
bíblica. Não adianta falar de Jesus
usando termos que as pessoas não
entendem. Por exemplo, frases
como “Deus fez expiação vicária
pelo pecado por meio da cruz de
Cristo” são verdadeiras, porém até
mesmo crentes com anos de igreja
têm dificuldade de entendê-las. Se
pudermos falar a mesma coisa de

forma mais clara, devemos fazer.
Portanto, as estratégias de
evangelização são válidas, desde
que entendidas da maneira correta.
Jesus mesmo usou vários métodos
para anunciar o evangelho. Ele
contava parábolas, apresentava
sermões, metáforas e até os milagres
(Mt 13.3). As estratégias variavam,
mas a fidelidade era mantida.
Como vamos evangelizar? Qual
a abordagem que teremos? O que
falaremos? Quando faremos isso?
Quais pessoas iremos evangelizar?
Pr. Vinícius Araújo

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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Dê graças ao Senhor Jesus por ter teu nome escrito no Livro da Vida;
Ore por aqueles que ainda não tem o seu nome no Livro da Vida;
Peça a Jesus Suas bênçãos para o Ministério Infantil;
Clame o cuidado do Cordeiro para os venezuelanos no Brasil;
Ore em favor da centésima, e trabalhe por seu retorno;
Clame pela graça de Jesus em favor dos enfermos;
Renda louvores ao Pai pela vitória de Jesus na Cruz;
Ore a Jesus pelo Pb. André Sávio e Loide;
Ore a Jesus pelo Dc. Amaury e Alice Moraes;
Confirme a Mis. Susy Lima (África) diante de Deus;
Nossa congregação em Guartinguetá precisa de oração, ore;
Peça as bênçãos de Deus para o Coral GLAD;
Agradeça todo o cuidado do Pai por nós;
Ore em favor da harmonia entre casais da Igreja;
Agradeça a Deus e dê apoio aos seminários na EBD.
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, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Eder Oliveira,
Maria Dilma Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Daniela Yabiku.

Notícias

fique bem informado!

BOLSA EM FACULDADE – A Prefeitura
em aliança com a ETEP está liberando
500 bolsas de estudo integral para alunos
com família de ‘baixa renda’. Os interessados
devem procurar o Dc. Daniel Shoji até o final
de março. O curso pode ser realizado na ETEP,
no BILAC, ou na UNIPVAP para qualquer
graduação disponível nessas Faculdades.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
– Reconhecemos a bondade de Deus
em nos abençoar com seres humanos tão
sensíveis e brilhantes como as mulheres
que Ele colocou ao nosso redor. Queremos
parabenizar as mulheres de nossa Igreja
e agradecer ao Senhor por suas vidas.
Parabéns!!

PÁSCOA – Aproxima-se a mais
significativa ‘festa’ para os cristãos quando
se comemora a Ressurreição de Jesus Cristo.
Neste ano, o Ministério de Ensino está
convidando todos os membros bem como
suas famílias para celebrar a ressurreição de
Jesus no Recanto Peniel, às 8h30 no 1º dia de
abril, com um agradável café na comunhão
de toda a Igreja. Programe-se para estarmos
juntos.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Nesta semana
a Dª Nilza e Vanda convidam as irmãs
para Reunião de Oração no dia 14/Mar. Será
ás 14h30 na casa da Dnª Zélia Moura. Neste
endereço rua Carvalho de Araujo - 376 Vila
Maria. Tel: (12) 98897-7319.

OS AVISOS – Com a intenção de que
culto seja Culto, informamos a todos os
irmãos que os avisos serão dados no início da
reunião e sempre de forma mais resumida.
Nosso boletim informativo poderá ser melhor
usado para os avisos dos ministérios. Por
favor, encaminhe os avisos até quarta-feira,
para que possam entrar no boletim.
ERRATA – No boletim passado (2020)
onde se lê: “EDEN LAR DOS IDOSOS”, leiase “EDEN LAR DE IDOSOS” e o endereço é:
Estrada do Bonsucesso, no bairro São João.
CAMPANHA – O Conselho e a Mesa
Administrativa informam que todas as
campanhas ou pedidos de ajuda financeira
ou ofertas especiais devem ser encaminhados
à MESA, que agilizará e coordenará as
divulgações e ações. O objetivo é tão somente
evitar que haja excessos ou má compreensão.
MULHERES EM AÇÃO – Todas as irmãs
estão carinhosamente convidadas para
um encontro de confraternização com irmãs
das ICE Taubaté e de Jacareí no dia 23/Mar,
às 20h, no templo. Agende esta data e esteja
presente para prestigiar e dar apoio

PEQUENOS GRUPOS - Todos os líderes
de Pequenos Grupos estão convidados
para uma reunião após a EBD do próximo
Domingo (18/Mar) na sala das togas.
Contamos com sua participação.
CORUJÃO – O Ministério de Adolescentes
– Teen 10 convida os adolescentes com
idade entre 13 e 19 anos a participarem do
momento de louvor “Corujão” na Estância
Palavra da Vida em Atibaia – SP entre os dias
14 & 15/Abr/2018. Os interessados devem
procurar o Fabrício Faria ou Reinaldo Frutos.
O custo é de R$99,00, lembrando que o
ônibus está sendo custeado pelo Ministério
dos Adolescentes. VAGAS LIMITADAS.
NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS – Depois de
02 anos no navio Logos Hope, nossa irmã
Lis Lopes está de volta ao Brasil, revendo seus
familiares e amigos em Manhuaçu-MG. Em
breve ela estará em São José dos Campos e
dará seu relatório em nossa igreja. Ela ficará
no Brasil até o final de maio de 2018 e depois
retornará ao seu próximo desafio no navio
Logus Hope até junho de 2020. Nossa irmã
agradece pelas orações da igreja e nos deixa
o texto de 1Jo 3.23-24 que nos mostra o
mandamento que o Senhor nos deixou.

Reflexão Diária
“Porque há esperança para a árvore, pois,
mesmo cortada, ainda se renovará, e não
cessarão os seus rebentos. [...] ao cheiro das
águas brotará e dará ramos como a planta
nova. ”(Jó 14.7,9). Segunda feira – Jó 9.1-35
(Jó se cala); Terça feira – Jó 10.1-22 (Jó fala);
Quarta feira – Jó 11.1-20 (o amigo Zofar);

Quinta feira – Jó 12.1-22 (Jó se defende);
Sexta feira – Jó 13.1-28 (integridade de Jó);
Sábado – Jó 14.1-22 (Jó medita); Domingo
– Jó 15.1-35 (Elifaz acusa). “Já agora sabei
que a minha testemunha está no céu, e, nas
alturas, quem advoga a minha causa! ” (Jó
16.19)
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-

Nicola Nogueira
Maria Lucia STiago
Matheus Uzan
Maria Helena Ribeiro
Márcio Inácio
Stella Lima
Vanessa Fogaça
Dc. Cláudio Osiro
Zélia de Moura
Onésio Barbosa
Ana Laís Fernandes
Carmen Villanova
Paulo Henrique Amaral,

Casamento
11
14
15
18

-

Reinaldo e Rachel Mantovani
Roberto e Tirza Costa
Dc. Pedro e Zélia Moura
Dc. Josué e Fernanda Lara.

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.

