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O EVANGELISMO NA PRÁTICA EM PINDAMINHANGABA
O ‘Férias para Jesus’ me fez refletir
sobre duas questões. Primeiro,
o Brasil é um país evangelizado
ou cristianizado? Segundo, é
possível que muitos crentes em
Jesus nunca tenham evangelizado
ninguém
pessoalmente?
Vamos começar com a segunda
pergunta. Você já evangelizou
alguém pessoalmente? Antes de
responder, permita-me definir o que
quero dizer com o verbo “evangelizar”.
Não estou perguntando se já
convidou um amigo/parente/vizinho
para vir em alguma programação
da igreja. Também não me refiro à
evangelização como a participação
em algum projeto evangelístico,
como uma viagem missionária ou
como o próprio “Férias para Jesus”.
Evangelizar não é a mesma coisa
que conversar sobre os ensinamentos
éticos de Jesus ou mesmo defender
a existência de Deus! Evangelizar
é explicar o que Jesus Cristo fez
para nos salvar. É dizer aos outros a
boa notícia de que o Filho de Deus
viveu e morreu em nosso lugar,
ressuscitando ao terceiro dia para

salvar todo aquele que nele crê.
Dito isso, volto à questão: você
já
evangelizou
pessoalmente
alguém? Fico impressionado com
o fato de que vários irmãos crentes
em Jesus nunca tenham tido essa
experiência. Nestes dias de “Férias
para Jesus”, vi adolescentes e
jovens testemunharem que foi a
primeira vez que evangelizaram
conscientemente na vida! Agora,
depois de duas semanas que o
projeto terminou, tenho ouvido
testemunhos de que vários desses
jovens continuam evangelizando
pessoas próximas e até aquelas
que Deus tem colocado em seus
caminhos. Glória a Deus por isso!
Pensemos na segunda questão:
o Brasil é um país evangelizado
ou cristianizado? Minha dúvida
sobre isso diz respeito ao fato que
nossa nação, desde sua colonização
pelos portugueses, conheceu o
cristianismo. Podemos dizer que
hoje a maioria do nosso povo sabe a
história de Jesus e se declara cristão.
Entretanto,
quantos
brasileiros
tiveram acesso a uma explicação

clara do verdadeiro evangelho?
Infelizmente não posso mensurar
esse dado, mas tenho a sensação
cada vez maior de que o Brasil
é cristianizado, porém, pouco
evangelizado. Muitas pessoas nunca
ouviram pessoalmente da boa notícia
do que Jesus fez para nos salvar. Essas
pessoas ainda estão tentando fazer
coisas para serem aceitas por Deus!
Essa percepção também foi
confirmada
no
“Férias
para
Jesus”. Cada vez que saíamos a
proclamar o nome de Jesus, nos
deparávamos com muitas pessoas
que conheciam a religião, porém
estavam carentes e até sedentas do
evangelho. Muitos adolescentes e
jovens deram testemunho de que

as pessoas ficavam impressionadas
com o evangelho, algumas até
choravam enquanto os ouviam.
Cada vez que participo de um
projeto de evangelização fico
encantado em como Deus quer nos
usar para salvação de muitas pessoas.
Jesus nos disse que “os campos já
estão brancos” (Jo 4.35). Isso ficou
claro quando vi adolescentes e
jovens saindo às ruas, sem medo, para
anunciar o verdadeiro evangelho.
Somente a Deus a glória! O desafio
é não pararmos. O “Férias para Jesus”
acabou, mas a missão continua!
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)
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Ore ao Senhor por conversões e se disponha a evangelizar;
Dê graças ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez na cruz;
Interceda junto a Deus pelo Mis. Walter (Bolívia);
Agradeça a Deus pelos frutos do evangelismo em Pinda;
Confirme nossos idosos sob os cuidados do Pai;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Eliel Moreno e Anabel;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Otoniel Moura e Damaris;
Ore por chuvas de Deus para nossas regiões Sudeste e Centro;
Agradeça e ore pela nossa Congregação em Bragança;
Clame ao Senhor para que mova sua mão e nos desperte à Obra;
Ore pelos irmãos que estão desempregados, e os apoie;
Ore para que barreiras sejam quebradas e os visitantes ouçam Jesus;
Renda graças ao Cordeiro de Deus por sua vitória na Cruz;
Ore pela misericórdia de Deus para a centésima, e a visite.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, 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 e Pb. Manoel Arantes.

Notícias

fique bem informado!

LEITURA DIÁRIA – “Ó, terra, terra, terra!
Ouve a palavra do Senhor!” (Jr 22.29).
Quero desafiar os irmãos a continuar a
sua devocional e mantê-la em dia, pois
o Senhor nos direcionará, enriquecerá,
fortalecerá e alimentará através da sua
Palavra. Lembre-se da riqueza que a Palavra
de Deus nos traz.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – A Mesa
Administrativa da ICE SJCampos
convoca todos os membros para uma
Assembleia Geral Extraordinária que
acontecerá às 9h do dia 19/Ago/18. Nesta
ocasião será apresentado o relatório
financeiro da tesouraria da igreja referente
ao exercício de 2017 e também o parecer
do Conselho Fiscal sobre esse relatório.
251 ANOS DA CIDADE – O Senhor nos
tem abençoado nesta rica cidade, por
isso lhe somos imensamente agradecidos
por estes 251 anos. Agradecemos
imensamente
pelos
irmãos
que
cooperaram direta e indiretamente no
culto de aniversário.
CINCO ANOS - Nossa mais sincera
gratidão a Deus e ao acolhimento que
esta amada Igreja deu ao Pastor e sua
família, quando aportaram por aqui no dia
06/Ago de 2013. Cinco anos que o Pastor
Valdemberg e Dª. Beth chegaram na ICE
SJCampos. Rogamos que nosso bom Deus
continue usando-os como instrumento
para crescimento da Sua Igreja.
NOTA DE PESAR - Informamos aos
amados irmãos que na terça feira
passada (17/Jul), a mãe do Pr. José Carlos
faleceu. Ela tinha 76 anos e se chamava
Divina da Silva. Agradecemos as orações
da igreja por ela.
ESTOURANDO A BOLHA - Queremos
convidar todos os irmãos para um
encontro de Adolescentes e Jovens que

acontecerá neste sábado (04/Ago), às 16h
no templo de nossa Igreja. O tema será:
‘Estourando a Bolha’ e o preletor será o Pr.
Ricco – PV Atibaia – Vai valer muito a pena
vir e participar.
EBD ESPECIAL – Hoje (29/Jul), o nosso
irmão Haytan Abdulhamid nos falará
sobre o Islamismo. Sua vasta experiência
e seu profundo conhecimento da matéria
irão nos ensinar e estimular ao evangelismo
de forma prática com estes amados do Pai.
PLANEJAMENTO e ORÇAMENTO 2019
– Atenção Pastores de Congregações
e Líderes de Ministério! Em comunhão
com seus liderados, comecem a pensar
e preparar seus projetos e orçamentos
para 2019. Estes devem estar prontos até
o dia 28/Out para serem apreciados pelo
Conselho.
REUNIÃO DA MESA – Pastor
Valdemberg está convidando todos os
Presbíteros e Diáconos ativos para uma
reunião administrativa neste domingo (29/
Jul), às 8h, no antigo gabinete pastoral.
ESCALA – Passamos para os irmãos
o nome dos Presbíteros responsáveis
pela direção dos Cultos de Domingo, na
intenção de que haja cobertura de oração:
Dia 05 - José Albery Perote Filho; Dia 12
- Eduardo Fernandes Castello; Dia 19 Manoel Coutinho Costa; Dia 26 - Roberto
Vieira Fonseca Lopes.
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS - As
aulas terão continuidade no dia 06/
Ago, segunda feira. Com a possibilidade de
professores e horários disponíveis, teremos
o início de novas classes para adultos. Os
interessados em participar de algum curso
devem contatar a Isolina, no email: isolina.
costa@terra.com.br ou celular 9.9177-6313
Oramos a Deus que nos abençoe neste
novo período de estudos.

Reflexão Diária
“Atende, Senhor, a minha oração, dá
ouvidos às minhas súplicas. Respondeme segundo a tua fidelidade, segundo a
tua justiça.” (Sl 143.1) - Façamos orações:
Segunda feira – Sl 142.1-7; Terça feira
– Sl 59.1-17; Quarta feira – Sl 143.1-12;

Quinta feira – Sl 63.1-11; Sexta feira – Sl
74.1-23; Sábado – Sl 44.1-26; Domingo
– Sl 13.1-6; “O Senhor te responda no dia
da tribulação; o nome do Deus de Jacó te
eleve em segurança.” (Sl 20.1).
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Mateus Jordao Socci Vicchiatti
Alair Jager Barbosa
Mário Sérgio
Larissa Granjeiro
Pr. Laureni Ribeiro
Gabrielle Araújo
Liamar
Ariel Andrade
Anália Lopes
Anabel
Antonio Leite Filho
Beth Viana
Fernanda Lara;
Ana Paula Almeida

Casamento
24 - Fábio e Adriana Reis
28 - Antônio Celestino e Aparecida Julião
04 - Rafael e Fernanda Vieira

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

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

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

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite
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.

