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EVANGELIZAÇÃO PELA LITERATURA
“Eis que o semeador saiu a semear...”
Mt 13.3
“...Compreendes o que vens lendo?”
“Eis que um etíope, eunuco, alto
oficial de Candace, rainha dos
etíopes, o qual era superintendente
de todo o seu tesouro, que viera
adorar em Jerusalém, estava de volta
e, assentado no seu carro, vinha
lendo o profeta Isaías” (At 9.27-28).
Daí a importância de se evangelizar
através da literatura. A pergunta
do diácono Filipe, após vê-lo ler é:
“Compreendes o que vens lendo? ”
Cabe-nos
comentar
a
evangelização por meio da
literatura, tendo por base o
ministério da Editora Cristã
Evangélica, que tem por missão
produzir materiais para o ensino
da Bíblia nas igrejas, escolas e lares.
Seu objetivo é prover literatura com
o foco na sã doutrina para todos os
que desejam estudar a Palavra de
Deus. Os temas são variados, mas
todos editados com riqueza de
conteúdo e referências bíblicas. A

máxima que rege nosso editorial é
“dizer o que a Bíblia diz”. Por essa
razão, a nossa editora é conhecida
por seu compromisso com a Bíblia.
Ilustramos essa premissa com o
testemunho de um cliente: “Diante
de extremos denominacionais
de algumas revistas em uso
em nossos dias, as revistas da
Editora Cristã Evangélica têm
o objetivo claro de ensinar a
sã doutrina sem perder tempo
com diferenças do pensamento
teológico, mas, com equilíbrio e
competência, focam na edificação
dos santos. Estão de parabéns!”
Somos gratos a Deus por
abençoar a performance da nossa
editora em quantidade e qualidade
dos títulos disponíveis para as
diferentes faixas etárias. Há uma
canção que não cessa de ecoar em
nossos lábios: “Como agradecer
pelo bem que tens feito a mim,
que vem demonstrar quanto amor
Tu tens, ó Deus, por mim; as vozes
de milhões de anjos não poderiam
expressar a gratidão do meu
pequeno ser que só pertence a Ti”.

Reconhecemos que a graça divina
e as orações do povo de Deus são
as fontes principais que sustentam
e movem o ministério da Editora
Cristã Evangélica. Avaliando a
nossa produção percebemos que
ela não é fruto apenas da sabedoria
humana. Vê-se claramente que ela
é fruto da graça divina. A editora
atende cerca de 30 mil igrejas,
milhares de lares e centenas de
escolas, nas línguas portuguesa e
espanhola, espalhados pelo Brasil,
Américas, Europa, África e Ásia,
que são influenciados pelo uso de
nossos materiais e oram por nós.
Deus seja louvado por essa vitória!
Por isso convocamos os irmãos
a fazerem uso da literatura para

evangelizar, para edificar, para
direcionar, para fortalecer, para
ensinar o povo de Deus. E em suas
mãos está o Livro dos livros que
é excelente para toda situação.
Ouça Paulo: “Toda Escritura é
inspirada por Deus e útil para o
ensino, para repreensão, para
correção, para educação na
justiça, ... Conjuro-te, [...] prega a
palavra, insta, quer seja oportuno,
quer não, corrige, repreende,
exorta com toda longanimidade
e
doutrina.”
(2Tm
4.1-2)
Pr. Abimael de Souza

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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Renda Graças a Deus por seu terno amor;
Renda Graças a Jesus por sua graça e misericórdia;
Renda Graças pela ação santificadora do Espírito Santo;
Ore ao Senhor em favor dos enfermos de nossa Igreja;
Peça o conforto de Deus para nossos irmãos ‘enlutados’;
Confirme o Ministério Feminino sob as bênçãos de Deus;
Confie ao Senhor os teus sonhos e espere em oração;
Interceda junto a Deus em favor alvo anual da Igreja;
Ore pelos moradores de rua e se disponha a evangelizar;
Fale com Deus sobre nossos idosos e clame Sua graça;
Ore em favor do Pb. João Luiz e Vera;
Ore em favor do Dc. João Costeira e Ivana;
A Orquestra CEM precisa de suas orações, ore;
Peça o cuidado do Pai em favor do Mis. Esli e Francisca (PA)
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!

INTIMIDADE SEM PERDER REVERÊNCIA
– Como alcançar a intimidade sem
perder a reverência? A grande luta de
alguns é alcançar a intimidade com o Pai, e
outra maior é manter essa intimidade sem
perder a reverência, pois, à medida que nos
acostumamos com o sagrado, temos o mau
hábito de perder a necessidade de manter
a reverência. Aos poucos nos tornamos
‘abusados’ e nesse caso corremos riscos.
Nosso Pai continua sendo Pai e merecendo
toda reverência e respeito de nossa parte. Ele
nos chama para manter uma relação de amor
e intimidade, Ele se permite a aproximação,
mas sempre vai requerer que tiremos ‘as
sandálias dos pés’, porque a presença dele
mantém o lugar santo.

MINISTÉRIO FEMININO – O Ministério
informa que fará o “Chá do Bebê” no dia
25/Mai, às 19h15 aqui na Igreja. Você que tem
um bebê venha participar. Por favor, entre em
contato com a Vanda Beloni (tel. 99185:0795),
ou Irani Castello (tel. 99783:4851).

CONSELHO DE SAÚDE – Por conta do
risco de contágio, o Ministério de Saúde
adverte que se aproxima a estação perigosa
para a gripe H3N2, uma mutação da antiga
H1N1, ainda mais perigosa. Essa advertência
também encontra base em Ec 3.5c que diz:
“há tempo de afastar-se de abraçar”. Se você
apresentar algum sintoma de gripe afaste-se
um pouco do aglomerado de gente e cuidese. Nesse tempo, evite os cumprimentos
muitos chegados e sempre que puder lave
bem as mãos.

CONFERÊNCIA
DE
MISSÕES
–
Encerraremos o Congresso com a XVII
Conferência Regional de Missões aqui na
ICE SJCampos. O programa começa com
seminários, temos o 1º Workshop às 16h e
o 2º às 17h20. O culto começará às 19h30
e a preleção será do Mis. Samir Rocha. As
inscrições são gratuitas pelo Whatsapp (12)
99751.7074.

DISCIPULADO - “Não basta ensinar
os jovens crentes a fazer regularmente
o devocional, seguir um programa de
memorização da Bíblia e unir-se a um grupo
cristão na universidade. Também precisamos
prepará-los para responder aos desafios
intelectuais que eles enfrentam em sala de
aula. Antes de entrarem para a faculdade, eles
devem conhecer bem todos os “ismos” que
encontrarão, desde o marxismo, passando
pelo darwinismo até chegar ao pósmodernismo. É melhor que os jovens crentes
conheçam essas ideias por pais, pastores
e líderes de mocidade de confiança, que
podem treiná-los em estratégias para analisar
as outras ideologias.” (Verdade Absoluta, p.
142)

CONGRESSO DE MISSÕES – Nesta
semana teremos muitas atividades
alusivas a missões e contamos com a
participação dos irmãos. A começar no dia 23
indo até o dia 25/Mai, teremos um Congresso
para abrir nossas mentes sobre Plantação e
Revitalização de Igrejas, especial para nós que
temos várias congregações. O Encontro será
no Acampamento Manancial – Estrada Alto
das Tábuas, s/n, SJCampos.

CULTO DE MISSÕES – Contamos com
os irmãos para cultuarem o Senhor Jesus
neste domingo (27Mai), às 19h15, através
da mensagem de Deus na boca do Pr. Tiago
Gomide.
MATURIDADE - Já neste próximo sábado
(26/Mai), às 11h30, temos nosso encontro
da Maturidade no Recanto Peniel; será a
terceira edição do Junta Panelas de Almoço
Mineiro! Venha e traga seus familiares para
participar! Tome as informações com Rodrigo
ou Aline sobre o que você precisa levar.
ORAÇÃO DAS MULHERES – Nesta nova
semana as nossas irmãs estarão reunidas
na quarta-feira (23/Mai), ás 14h30 na casa da
Dª. Juraci Brisola, na Rua João Teixeira Neto,
102 - Ap 1004 Jd Aquarius. Fone: (12) 982372302. Todas as irmãs estão carinhosamente
convidadas.

Reflexão Diária
“Guarda o pé, quando entrares na Casa de
Deus; chegar-se para ouvir é melhor do que
oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem
que fazem mal.” (Ec 5.1) - Segunda feira – Ec
5.1-20 (votos precipitados); Terça feira – Ec
6.1-12 (vaidade da riqueza); Quarta feira
– Ec 7.1-29 (loucura ou sabedoria); Quinta
feira – Ec 8.1-17 (as desigualdades); Sexta

feira – Ec 9.1-18 (sorte); Sábado – Ec 10.120 (sabedoria); Domingo – Ec 11.1-10
(prudência). “Tudo o que te vier à mão para
fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque
no além, para onde tu vais, não há obra nem
projeto, nem conhecimento, nem sabedoria
alguma.” (Ec 9.10).

Aniversariantes
18
20
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25
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27

-

Elisabeth Moreno Gomes Bruschi
Isa Alexandre Fogaça de Souza
Josilei Rodrigues Oliveira Fregoni
Aline Priscila Mendoza Demant
Giovana Elizabeth da Silva Paula
Manoel Arantes Costa
Nadyr Moreno Costa
Andre Fogaça Souza Minicz
Angela Maria Ferreira de Carvalho
Esther Lopes Silva
Amauri Alves dos Santos
Deborah Elizabeth Barnett
Elaine Ramalho Guedes

21
22
24
25

-

Paulo e Herminia dos Santos
Ralph e Marcela Lima
Pablo e Vanessa dos Santos
Paulo Cardoso Jr. e Rachel Chagas

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

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.

