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COMO EVANGELIZAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA?
“Eis que o semeador saiu a semear...”
Mt 13.3
Muitas pessoas me perguntam
acerca do trabalho de rua, se eu
acredito que faz alguma diferença.
Já tiramos alguém da rua? E ... não
é pior levarmos roupas e alimentos,
pois assim eles deixam de ir para os
abrigos? E etc... Confesso que estas
questões me incomodam muito, e
que nem sempre tenho as respostas
satisfatórias para dar; mesmo
assim faço o trabalho que precisa
ser feito: semeio a ‘boa semente’
que um dia alguém semeou em
meu coração e vingou. Porém,
há uma coisa que me incomoda
muito mais; me incomoda pensar
na frase de uma poesia que diz:
“até bem pouco tempo atrás,
poderíamos mudar o mundo.
Quem roubou nossa coragem?”
Sei que ainda não fiz a diferença,
mas trabalhar com este grupo, Ação
Solidária, já fez diferença na minha
vida cristã. A CORAGEM VOLTOU!!!
Não fecho mais o vidro do carro no

farol, agora falo bom dia ou Deus te
abençoe, ou simplesmente dou um
sorriso. Será que isso muda alguma
coisa na vida e no dia destas
pessoas que muitas vezes não se
sentem gente? Tenho aprendido
que se não sairmos de nossa zona
de conforto, não crescemos. O
interessante é que o processo de
fazer algo mexe com você desde o
primeiro passo, que é pedir ajuda
aos amigos e irmãos. Você começa
a ver quantas pessoas se sentem
do mesmo modo; quantas pessoas
têm esse desejo de ajudar ao
próximo! E é aí que chegamos ao
ponto chave: AMAR AO PROXIMO!!!
Não seria este o segundo
mandamento mais importante?
Afinal, se você consegue realmente
amar ao próximo, os outros
mandamentos são consequência...
Nossa sociedade está tendo uma
visão defeituosa de amor. Músicas,
programas de TV que mostram que
o amor é condicional, baseado em
um sentimento temporário. Como
podemos ver além das distorções

que o mundo apresenta e perceber o
amor divino? Na carta de 1 Coríntios
13 são descritas as características
do amor piedoso. Que amor é esse
que está disposto a ser paciente e
bondoso com as outras pessoas?
Que não tem inveja de outros pelo
que possuem ou pelo que são, e
que coloca os outros em primeiro
lugar? Que não se zanga facilmente
e não se recente do mal? Que não
procura nem pensa nos pontos
negativos dos outros, mas procura
ver o que há de bom neles, e os
protege e os defende? Que acredita
e tem confiança nas pessoas, espera
boas coisas dos outros, continua
amando sem desistir, nunca
abandona e nunca deixa de amar?

O amor de Deus por você, não
depende de você. Não depende do
seu amor por Ele ou do que você faz
em favor dEle. Deus não nos ama
por sermos dignos, pois não somos.
Deus ama você porque decidiu
amar; e nos enviou Jesus, um
exemplo vivo do seu amor. E era com
os excluídos que Jesus se assentava
e estendia Sua generosa mão.
Eu o convido a espelhar e
espalhar o AMOR DE CRISTO.
Talvez, seja apenas o primeiro
e mais importante passo para
evangelizar
estas
pessoas.
Regiane Mantovani

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.

Agradecer a Deus pelo dom da Vida em Jesus Cristo;
Orar pelos refugiados da Venezuela no Brasil;
Interceder pelos desempregados da Igreja e pelos enfermos;
Clame ao Senhor em favor dos casais e sua harmonia em casa;
Dê graças pelos professores da EBD e os cubra de oração;
Ore ao Senhor pela orquestra da Igreja;
Peça os cuidados do Pai para a Mis. Joelma Santos (Camboja);
Interceda junto a Deus pelo Pb. Eduardo Castelo e Irani;
Interceda junto a Deus pelo Dc. Christian Andras e Bia;
Ore em favor dos moradores de rua;
Interceda pelo nosso alvo do ano e se disponha;
Agradeça a Deus pela liderança dos diáconos.

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!

NOTÍCIAS
MISSIONÁRIAS
Os
missionários Pr. Onésimo e Mariana, da
APMT, agradecem aos irmãos que oraram
por sua última viagem à aldeia. O objetivo
principal dessa viagem foi apresentar uma
nova equipe que os auxiliarão neste trabalho,
aprendendo também a língua e a cultura
desse povo. Eles foram bem recebidos e
continuam lá se adaptando e atuando de
acordo com as solicitações da liderança.
Nesta viagem havia o propósito de dar início
a um minicurso de costura, solicitado pelas
lideranças de várias aldeias. E, para isso,
Mariana foi usada por Deus em apoio às
colegas nesse início de atividades às quais
elas deverão dar continuidade. Embora em
curto período de tempo, foi gratificante
ver algumas mulheres se desenvolvendo
nessa área tão carente para essa população.
Louvem a Deus conosco pelas portas abertas
ao Evangelho, e continuem orando pelas
que ainda estão fechadas, pois vários grupos
nesta região ainda não ouviram nada do
Evangelho
NOTÍCIA PATRIMONIAL – Mensalmente,
o setor patrimonial da Igreja destacará
as principais manutenções realizadas para
conhecimento e acompanhamento dos
irmãos. Dúvidas, reclamações ou sugestões
poderão ser dirigidas ao Dc. Renato
Laod, Secretário Executivo de Patrimônio.
Realizações de abril: Troca e recarga de todos
os extintores da igreja - Troca do tapete central
- Limpeza e higienização dos equipamentos
de ar condicionado - Troca do bebedouro
do Recanto Peniel - Conserto e pintura
dos portões da Igreja e do Recanto Peniel Manutenções preventivas de equipamentos
e móveis da igreja - Troca da fiação elétrica da
casa do Pr. Vinícius.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES
- Nesta quarta-feira, (09/Mai), as irmãs vão
se reunir para oração na casa da Dnª Maria
Lucia, as 14h30, no seguinte endereço: Rua
Diomedes Santos - 33, Jardim Renata. Tel: (12)
3941-4007 / 99133-3106. Todas as irmãs estão
carinhosamente convidadas.

SUSGESTÃO DE LIVRO – Um presbítero
da ICE Brasília escreveu um livro sobre
evangelismo e quero sugerir sua leitura para
nos ajudar na divulgação desta ‘boa semente’.
O Livro se chama ‘A Mensagem’ e é de autoria
do Pb. Daniel Côrtes. Na próxima semana
estarão chegando até nós cinco exemplares
que ficarão à disposição dos irmãos.
CONGRESSO – Com a graça de Jesus a
Região VP está liderando o Congresso
de Plantação e Revitalização de Igrejas, um
assunto que diz respeito a todos nós. O
evento se dará no Acampamento Manancial
e se estenderá do dia 23 ao dia 25 de maio
com o tema: ‘Um chamado especial de Deus’
– Teremos como preletores os Pastores:
Daniel Silva, John Barnett e André.
FÉRIAS PARA JESUS – Você já pensou
em oferecer uma parte de seu tempo de
férias para servir ao Senhor Jesus? Pois é,
agora esta oportunidade de ouro está bem
pertinho de nós. O Férias Para Jesus será na
nossa Congregação em Pinda, dos dias 07 a
15 de Julho. A idade mínima é de 14 anos, e
as vagas são limitadas. Por favor, procure a
Débora Coutinho para maiores informações
e fazer a sua inscrição
PROJETO JUNHO – Queremos envolver
nossas famílias nas programações de
Junho. A ideia é a cada domingo termos
em evidência um grupo de nossa casa - 1º
domingo: Grávidas, crianças, juniores; 2º
domingo: Pais, Mães e casais; 3º domingo:
Jovens, adultos, irmãos; 4º domingo: Idosos,
adolescentes, viúvos.
DIA DOS NAMORADOS – Você já fez a
sua inscrição para o dia dos Namorados?
Este ano a comemoração será no dia 09 de
junho no restaurante do Hotel Golden Tulip,
no Shopping Colinas. o Ministério de Casais
preparou uma noite especial ao preço de
R$ 100,00 (Cem reais). Procure um líder do
Ministério de Casais e faça sua inscrição, pois
as vagas são limitadas.

Reflexão Diária
“Não retires da criança a disciplina,
pois, se a fustigares com a vara, não
morrerás. Tua a fustigarás com a vara
e livrará a sua alma do inferno. ” (Pv
23.13-14) - Segunda feira – Pv 22.1-29;
Terça feira – Pv 23.1-35; Quarta feira

– Pv 24.1-34; Quinta feira – Pv 25.1-28;
Sexta feira – Pv 26.1-28; Sábado – Pv
27.1-27; Domingo – Pv 28.1-28. “O que
encobre as suas transgressões jamais
prosperará; mas o que as confessa e
deixa alcança misericórdia” (Pv 28.13).

Aniversariantes
06
06
06
07
07
07
07
09
10
11
11
12
13
13

-

Fernanda Vieira
Daniel Lourenço
Creonice Azevedo
Amilton Sória
Reinaldo Souza
André Freitas
Thomas Ricardo
Aparecida Maria Toledo
Leticia Ramos Ribeiro
Adriana Ferreira de Carvalho Castello
Lis Lopes Alves
Rodrigo de Moura Cunha
Ildefonso Benedito de Souza
Marcia Rodrigues Coutinho

05
05
10
11

-

Nicola e Caroline Nogueira
Pb. Milton e Clotilde dos Santos
Rubens e Gianne Muramoto
Rubens e Luiza Custódio

HOJE
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

Casamento

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 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

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.

