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PREGUE O EVANGELHO NAS CIDADES
“Ele, porém, lhe disse: É necessário
que eu anuncie o evangelho do reino
de Deus também às outras cidades,
pois para isso é que fui enviado.”
Lucas 4.43
Certa vez uma criança, ao ouvir a
história bíblica e o apelo, logo disse:
“tia eu não preciso aceitar Jesus”.
Então eu perguntei: mas por que?
Ela me respondeu: “Porque na minha
casa eu tenho roupa e comida, só
quem não tem é que precisa de Jesus”.
Não devemos deixar que as pessoas
acreditem que o Evangelho é
somente para os pobres de favelas,
ou para o interior da África, mas
também para os das classes média
e rica das cidades. O Evangelho
é para todos. Paulo ia às cidades
mais estratégicas para alcançar
o maior número de pessoas para
Cristo. Ele esteve em lugares onde
o Evangelho foi recebido de forma
hostil e também de braços abertos.
Atos 17 narra que o Evangelho foi
pregado em três cidades; nelas haviam
pessoas comuns, distintas, de alta
posição, cultas, homens, mulheres,
judeus e gregos. O importante para
Paulo era que o Evangelho fosse

anunciado e o Espírito Santo é
quem faria a obra em cada coração.
Na primeira cidade, Tessalônica,
Paulo, como de costume, foi ao templo
pregar a Palavra. Sua mensagem
era simples: fora necessário que
o Cristo tivesse que padecer e
ressurgisse dentre os mortos, Jesus,
que ele anunciava (3). Muitos foram
persuadidos por esta mensagem.
Ele não perdia tempo para ficar
falando ou explicando as outras
religiões, ele pregava a centralidade
do Evangelho e as almas eram salvas
(4). A perseguição apareceu na casa
de Jason (5-9). Não é de se estranhar
quando o mal se levanta, pois
satanás está perdendo almas outrora
dele, agora salvos em Cristo Jesus.
Em seguida Paulo foi para Beréia.
Ele poderia ter parado com medo
de outras reações, já que homens
invejosos excitavam alvoroço e
confusão na cidade de Tessalônica.
Paulo continuava com o mesmo
propósito, nada poderia tirá-lo do
foco. Ele pregou a centralidade do
Evangelho, e homens e mulheres
de alta posição se renderam ao
Evangelho. Sua função era anunciar
as boas novas do Evangelho, e o

Espírito Santo daria o crescimento.
Paulo foi levado pelos irmãos em
Cristo até Atenas, um povo culto,
cheio de conhecimento, adoradores
de vários deuses e cuidadosos para
não esquecer de nenhuma entidade
ou deus; eram cultos e religiosos.
Paulo pregou nas sinagogas e nas
praças e a sua pregação chamou
atenção daqueles homens cultos que
queriam saber mais sobre esse novo
ensinamento. Paulo observou que
havia um altar vazio com o nome ao
“deus desconhecido”, e aproveitou
para dizer que o Deus que ele pregava
não habitava em templos feitos por
mãos humanas (24-25). Ele era o
Criador dos céus e da terra; então
ele expõe a pessoa de Jesus que foi
morto e ressuscitou ao terceiro dia.

Alguns homens creram (34). Quando
o Evangelho é exposto, Deus age
e salva. Um certo pastor disse: “Se
somente orarmos e não pregarmos,
as pessoas não serão salvas”. A
Salvação vem pelo ouvir a Palavra
de Deus (Rm 10.14-15). Por isso é
necessário que todos os que nele
crêem, preguem o Evangelho da Cruz.
Não se preocupe com a reação de
algumas pessoas, pregue a Palavra
quer ouçam e sigam ou rejeitem
e abandonem. Cumpramos nossa
parte em obediência à ordem
de Cristo. Preguemos a Palavra!
Ieda Rafael de Oliveira
Missionária

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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Rendemos graças a Deus pela vitória de Jesus sobre a morte;
Damos louvores ao Senhor pela programação dos cultos de Páscoa;
Convido os irmãos a orarem pela saúde dos nossos idosos;
Clame a misericórdia de Deus para os venezuelanos no Brasil;
Ore ao Senhor em favor do Ministério Infantil, Central Kids;
Confirme sob os cuidados do Pai o Mis. Vassílius (APEC);
Ore, traga e consagre ao Senhor o seu dízimo neste domingo;
Clame por consolo de Deus para as famílias enlutadas da ICE;
Dê graças a Deus pelo perdão e misericórdia de Jesus;
Interceda junto ao Senhor pelas eleições dos oficiais este ano;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Eliel Moreno e Anabel;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc.Tadeu Pires e Inês;
Agradeça e ore pelo Banda Abdom;
A Congregação em Quatá precisa de oração, ore.
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, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Dilme Freitas.

Notícias

fique bem informado!

NOTAS DE PESAR – Neste domingo (01/
Abr), após lutar contra o Mal de Alzheimer
o Sr. José Perote (pai do Pb. Perote) descansou.
Nosso irmão Pb. Perote precisa de oração,
pois saiu à noite mesmo para dar apoio a sua
família em Fortaleza (CE). Ore ao Senhor Jesus
para que renove por completo as forças dos
seus servos e os console em Cristo.
NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS – Os
missionários, Pr. Onésimo e Mariana, estão
em uma viagem missionária desde o dia 23/
Mar, acompanhando uma nova equipe
composta por quatro pessoas que pretendem
atuar junto com eles no apoio às igrejas
indígenas na região norte do nosso país.
Nesse período iniciarão um pequeno projeto
de aulas de costura, atendendo solicitação
da própria liderança indígena. Essa é uma
das ações sociais que serão desenvolvidas
pela equipe enquanto estudam a língua e a
cultura do povo. Eles pedem que oremos por
eles para que a vontade de Deus se cumpra
em suas vidas e nas vidas dos indígenas que
serão visitados por eles.
CERTIFICADOS SBB - Enfim chegaram os
certificados da Sociedade Bíblica do Brasil.
Houve problemas de TI, e em seguida a greve
dos correios. Vamos marcar a entrega dos
certificados para o culto da manhã do dia 29/
Abr. Todos os irmãos que concluíram a leitura
da Bíblia em 2017 e que me deram o nome,
irão receber um Certificado da SBB e uma
Bíblia e da ICE SJC.
PINDAMONHANGABA – Agende a noite
do dia 14/Abr para estar presente no Culto
de Ações de Graças pelo retorno dos trabalhos
na Congregação em Pinda. Sairemos do ECC
às 18h30 para o culto às 19h30 no seguinte
endereço: Rua Cônego João Antônio da
Costa, 413, Santana, Pindamonhangaba.
TUPÃ E QUATÁ – O Pastor Valdemberg,
Dª. Beth, Pb. Manoel Coutinho e Dª. Ana
Lúcia, estão visitando nossas congregações
no oeste paulista. Orem pelo êxito desta
viagem e pelo retorno deles.

ADOLESCENTES – Nossos adolescentes
estão saindo para participar de uma vigília
no PV de Atibaia neste sábado (14/Abr).
Certamente vão precisar de nossa cobertura
de oração.
JOVENS - Durante o mês de abril,
o Ministério de Jovens, néos, está
organizando uma série de estudos sobre
relacionamentos, namoro e casamento Série “Pureza e honra”. O próximo encontro
será sábado, dia 14/Abr, às 19h30, nas
dependências da Igreja. Participe!
MATURIDADE - Neste mês de abril
teremos um encontro muito especial,
você não pode perder! Será no ECC, a partir
das 15h do sábado 14/Abr. Agende e venha
prestigiar. Será de muita importância pois
iremos tratar de um assunto relativo à pele
dos idosos, com uma médica especialista no
assunto: Dra. Maria Aparecida Miranda.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES Na segunda semana de Abril a reunião de
oração das nossas irmãs será quarta feira (11/
Abr), na casa da Dª. Lia Candida de Lara, no
seguinte endereço: Rua Cidade de Brasília 363, Vista Verde. Tel (12) 3912-3030. Dª Nilza e
Vanda Beloni contam com as irmãs.
PÁSCOA – Muitas são as razões pelas
quais temos que agradecer, bem como
muitas são as pessoas que merecem nossa
gratidão por esta Páscoa. Temos receio
de cometer injustiças, mas queremos
reconhecer todo esforço e dedicação da
liderança que coordenou o culto pela manhã.
Foi maravilhoso! Também agradecemos os
que participaram de forma direta do culto da
noite. Deus os recompense.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – Responda
uma coisa para você mesmo: ‘Você já fez a
sua atualização cadastral?” Este ano temos a
eleição dos oficiais em outubro e queremos
muito saber quantos e quem somos. Por favor,
passe na secretaria em horário comercial,
ligue, ou entre no site e atualize seus dados.

Reflexão Diária
“Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e
considera as maravilhas de Deus”(Jó 37.14).
Segunda feira – Jó 37.1-24 (a majestade
de Deus); Terça feira – Jó 38.1-41 (o
desconhecimento de Jó); Quarta feira – Jó
39.1-30 (a limitação de Jó); Quinta feira –
Jó 40.1-24 (o poder de Deus); Sexta feira

– Jó 41.1-37 (obras de Deus); Sábado – Jó
42.1-17 (a restauração); Domingo – Jó
36.1-33 (sofrimento). “Mudou o Senhor a
sorte de Jó, quando este orava pelos seus
amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de
tudo o que antes possuíra” (Jó 42.10).
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Dc. Otoniel Moura
Raíssa Fernandes
Fernanda Marsi
Peterson Rodrigues Ranulfo
Maria Terezinha Vieira da Cunha
Antonieto Grangeiro Filho
Ester Costa Ribeiro
Lucas Reyes Gonçalves
Analia de Paiva Garcia
Edson Augusto Soares de Sousa
Herminia Moreno dos Santos
Samuel Fernandes
Elisabeth Monteiro Ariza Ruiz
Marcia Regina Daga de Souza

HOJE
GRUPO 2
Dc. Daniel Shoji
Dc. Alexandre Moraes (Zezinho)
Pb. Domingos Sávio Barbosa
Pb. José Albery Perote Filho
Alair Jager Barbosa
Reinaldo Mantovani Junior
Cleuides Alves da S. de Moraes

Casamento
27 - Valdemberg e Elisabeth Viana
02 - Dc. Sullivan e Adriana Scolastrici
07 - Edson e Eliege 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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 3
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Robson Barbosa do Vale
Pb. Paulo Fernando Costa Mendes
Pb. Manoel Coutinho Costa
Amilton César Sória
Isa Fogaça
Jaime Antônio Gonçalves
Jeter Guedes de Melo
Soraia Soares do Vale

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.

