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OS PEQUENOS GRUPOS E A EVANGELIZAÇÃO
“Eis que o semeador saiu a
semear...” Mt 13.3
Uma
das
estratégias
de
evangelismo mais negligenciadas
pela igreja é a comunhão entre os
irmãos. O salmista declarou que é
nesse lugar (na comunhão) que o
Senhor ordena a bênção e a vida
para sempre (Sl 133.3). Expandindo
essa mesma ideia, o livro de Atos
descreve que a comunhão entre os
primeiros crentes acontecia tanto
no templo como de casa em casa (At
2.46), de modo que tinham tudo em
comum e até mesmo vendiam suas
propriedades à medida que alguém
tinha necessidade (At 2.44-45).
Essa maneira que a Bíblia chama de
comunhão requer relacionamento,
aproximação e envolvimento.
Esse é o alvo de Cristo para seus
discípulos. “Não rogo somente por
estes, mas também por aqueles
que vierem a crer em mim, por
intermédio da sua palavra; a fim de
que todos sejam um” (Jo 17.20-21a).

Qual é o propósito dessa
comunhão? Jesus está orando
para que os que creem “sejam
aperfeiçoados na unidade, para
que o mundo conheça que tu me
enviaste e os amaste, como também
amaste a mim” (Jo 17.23). Em outras
palavras, Jesus está dizendo que
quando há unidade entre aqueles
que creem, o mundo reconhece
que Jesus é o Caminho até o Pai.
A comunhão é uma excelente
estratégia de evangelismo. Muitas
portas se abrem para o Evangelho
quando o mundo vê que o povo
de Deus se ama. Muitos são
impactados pela maneira como
a comunhão na igreja acontece.
Isso ocorreu em Atos 2.47 em que
a igreja “contava com a simpatia
de todo o povo”, e, enquanto
isso o “Senhor acrescentavalhes os que iam sendo salvos.”
A comunhão traz consigo o
evangelismo de maneira natural. O
contrário também é verdadeiro. Por
isso, é que os Pequenos Grupos (PGs)

são tão importantes para a igreja de
nossos dias. Eles são a oportunidade
de estarmos juntos, vivendo
em unidade e demonstrando o
amor uns pelos outros, além das
reuniões do domingo. Acima de
tudo, os PGs são ferramentas
de
evangelização
quando
convidamos amigos descrentes
para
participarem
conosco.
Resumindo a questão de como os
Pequenos Grupos podem ajudar na
evangelização, podemos dizer que:
I. Participar de um PG intensifica
a comunhão com os irmãos. O PG
nos dá oportunidade de estreitar
laços e demonstrar nosso amor de

maneira mais prática no dia a dia,
o que gerará bom testemunho
diante dos que não são crentes.
II. Quando recebemos ou
participamos de um PG temos a
chance de convidar pessoas que
dificilmente iriam à nossa igreja,
mas que podem estar dispostas a
participar de um ambiente informal
que ocorre em nossas casas.
Você faz parte de um PG?
Seja
um
instrumento
de
Deus
na
evangelização
e
salvação de muitas pessoas.
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.
13.
14.

Ore ao Senhor e peça frutos do trabalho de evangelismo;
Agradeça ao Senhor por Sua terna e doce misericórdia;
Confirme sob os cuidados de Deus a nossa Páscoa no Peniel;
Reconheça a bondade de Jesus nas chuvas aqui e agradeça;
Louve ao Senhor pelo Ministério de Maturidade;
Peça as bênçãos de Deus para os desempregados;
Clame a Deus por seu cuidado para nossos enfermos;
Ore ao Senhor em favor do Mis. Ronald e Roberta (França);
Louve ao Senhor junto com o FLASH MOB e ore por eles;
Interceda pela vida e família do Pb. Milton Carlos e Clotilde;
Interceda pela vida e família do Dc. Wilson e Odete;
Ore a Deus pela Congregação em Bragança Paulista;
Dê graças ao Senhor pelas entradas dos Dízimos;
Peça a Jesus sua proteção para nossos filhos na escola.
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!

VIGÍLIA – A liderança da MEAR VP nos
convida para um tempo integral de
oração em favor do Brasil, da Igreja de Jesus,
da liderança espiritual do povo de Deus.
Este tempo, chamado vigília de oração,
acontecerá na última sexta feira de cada mês.
Em março será no dia 23, das 20h às 24h, na
ICE Caçapava. Programe-se para este tempo
de comunhão com irmãos e com o Senhor.
PÁSCOA – Você já agendou sua
participação na Páscoa deste ano?
Lembre-se, será no primeiro dia de abril, às
8h30, no Recanto Peniel, com um agradável
café na comunhão de toda a Igreja.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES
- Todas as irmãs estão carinhosamente
convidadas pela Dª. Nilza e Vanda Beloni
para, nesta quarta feira (21/Mar), estarem
reunidas para oração. Será na casa da Dª. Irani
Castello no seguinte endereço: Rua Cap. Raul
Fagundes - 462, Monte Castelo. Tel (12) 39219955 / (12) 99783-4851.
REUNIÃO DA MESA - Está marcada para
dia 24/Mar às 15h, no ECC. A pauta segue
durante a semana.
ASSEMBLEIA GERAL – Não se esqueça
que sua presença é muito importante na
Assembleia Geral que vai acontecer às 9h do
dia 25 de março. É importante a participação
de todos os membros da Igreja. Se você não
sabe sua situação no Cadastro de Membros,
procure o Pb. Manoel Coutinho para
regularizá-la, preenchendo a Ficha Cadastral
com as informações necessárias.
RETIRO DE CASAIS – Está tudo tomando
forma para o Retiro de Casais de nossa
Igreja. O local será no Hotel Colonial Plaza em
Pinda, nos dias 26 a 28/Out. Estará conosco
como preletor do Pr. Davi Sales e sua esposa
Selma; eles são missionários da Sepal e
líderes do Ministério Casal em Foco (BSB-DF).
O custo deste investimento será de R$ 890,00
que pode ser dividido. Procure um dos líderes
do Ministério e tome informações.

MINISTÉRIO FEMININO – Na próxima
sexta, dia 23/Mar, às 20h, teremos o
nosso Encontro de Mulheres, aqui na igreja.
Serão dois momentos muito especiais com a
participação das Garotas de Fé, com cânticos
de louvor e a nossa preletora. Após, teremos
uma confraternização no salão social. Você,
mulher, não pode faltar!
MATURIDADE - Nosso encontro será no
dia 24/03 às 15h00 no ECC. Esperamos por
você!
NOTÍCIAS
MISSIONÁRIAS
Os
missionários Denis e Rebeca, nos informam
sobre a imigração de venezuelanos para
Boa Vista: Há acampamentos improvisados
pela cidade e muitas pessoas nos sinais de
trânsito, nas praças e esquinas oferecendo
serviços, pedindo emprego, ajuda material
ou comida. Praticamente todos os dias temos
clamado ao Senhor em família, pela situação
calamitosa que nossos vizinhos venezuelanos
estão enfrentando. Graças a Deus que as
Igrejas daqui, na medida do possível, têm se
envolvido. Pedidos de oração: segurança nos
voos; para que Deus mantenha seus ânimos
em meio aos desafios; para que a igreja
indígena continue a crescer e a frutificar e
pelo tempo de divulgação no Centro-Oeste.
TARDE DE ARTES - Nossa irmã Alice
Moraes informa que as atividades da Tarde
de Artes tiveram suas atividades reiniciadas
na terça feira passada (06/Mar) e conta com
as orações e apoio das irmãs.
LIVROS PARA FAMÍLIA – Neste final
de semana o Ministério de Casais está
lançando algo muito importante para as
famílias da Igreja: trata-se de uma Biblioteca
que visa auxiliar casais e famílias em seus
relacionamentos e crises. Para usar um livro
da biblioteca, basta procurar um líder do
Ministério de Casais e preencher uma ficha.
Todos os livros estão à disposição das famílias,
e após lidos precisam ser devolvidos para que
todos tenham acesso à boa leitura.

Reflexão Diária
“Se te converteres ao Todo Poderoso, serás
restabelecido; se afastares a injustiça da tua
tenda [...], então o Todo Poderoso será o teu
ouro e a tua prata escolhida.” (Jó 22.23,25).
Segunda feira – Jó 16.1-22 (Jó se queixa);
Terça feira – Jó 17.1-16 (Jó sem esperança);
Quarta feira – Jó 18.1-21 (Bildade fala da

sorte); Quinta feira – Jó 19.1-29 (Jó sofre);
Sexta feira – Jó 20.1-29 (Zofar fala das
lutas); Sábado – Jó 21.1-34 (prosperidade
dos maus); Domingo – Jó 22.1-30 (Elifaz
acusa). “Mas o homem estúpido se tornará
sábio, quando a cria de um asno montês
nascer homem.” (Jó 11.12)
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Marta Moreno
David Barnett
Valéria Osiro
Gabriela Fogaça
Aline Pontes
Yolanda Bueno
Eliane Maciel
Anésia Holand
Guilherme Librelon
Raquel Mantovani
Mahmud Ali Neto
Paulo Cardoso dos Santos
Beth Medeiros

Casamento
15
18
21
23
24

-

Dc. Pedro e Zélia Moura
Dc. Josué e Fernanda Lara
Pb. André e Loide Fernandes
Pb. Eduardo e Irani Castello
Pb. João Luiz e Vera Luna

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.

