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COMO EVANGELIZAR UM PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA
“...Cristo é tudo em todos.” (Cl 3.11)
1Ts 5.22, diz que “todo o nosso ESPIRITO,
ALMA E CORPO sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo.” Precisamos
cuidar de nossa Alma, assim como
cuidamos de nosso Corpo e Espirito.
Precisamos de ajuda na alma assim
como precisamos de médico, dentista,
fisioterapeuta, pois nossa emoção
adoece assim como o nosso corpo.
Todo processo analítico, psicoterápico
ou tratamento medicamentoso foi
elaborado para o cuidado do ser. Um
processo psicoterápico, ou analítico,
quando bem conduzido, leva o paciente
ou analisando a compreender seus
medos, suas angústias e, principalmente,
sua limitação e incompletude. Não
existe uma análise de completude,
pois a própria teoria nos mostra a
nossa insuficiência. Todo sujeito
bem analisado percebe-se faltoso,
incompleto em sua singularidade.
Jaques Lacan, um psicanalista
seguidor da teoria freudiana, chamou
esta incompletude de “falta-a-ser” e diz
que cada sujeito deverá se organizar
e viver com esta “falta-a-ser”. Nenhum
conhecimento terreno é suficiente
para dar uma completude ou vida

eterna. Nenhuma ciência nos torna
imortais, nenhum saber produzido
pelos humanos nos eleva à totalidade,
nenhum remédio nos garante a vida.
O ser humano é incompleto, e isto a
própria teoria “psi” confirma. E digo eu:
“incompleto porque sua completude está
no Criador”. O ser humano com o pecado
rompeu com o seu Criador e perdeu a sua
completude. E onde podemos averiguar
isto? Na Bíblia! A Bíblia é a palavra de
Deus. Deus é o nosso Criador. Tudo foi
criado por Deus: todo conhecimento,
toda ciência, todo saber provêm do
Senhor. “E ele mesmo deu uns para
apóstolos, e outros para profetas, e outros
para evangelistas, e outros para pastores
e doutores” (Ef 4:11). Sem Ele nada do
que há existiria. A palavra de Deus diz:
“...toda boa dádiva e todo dom perfeito
são lá do alto...” (Tg 1.16-17). Deus, em
sua imagem nos deu conhecimento,
inteligência e ciência, itens importantes
para conduzirmos nossas vidas,
mas que não nos completam.
Qualquer profissional de qualquer
profissão precisa ter a oportunidade
de conhecer a verdadeira completude.
Nenhuma profissão traz consigo a grande
verdade. A Bíblia diz que a verdade nos
libertará e a verdade é Jesus Cristo. Para
Deus não há diferenças entre pessoas

e pessoas. “...não há grego nem judeu,
circuncisão nem incircuncisão, bárbaro,
cita, escravo, livre; porém Cristo é tudo
em todos.” (Cl 3.11). Nenhuma profissão
nos completa. Só há plenitude em Cristo.
E todo psicólogo precisa saber, assim
como todo ser humano, que, sem Jesus
Cristo não há plenitude, sem Jesus não há
salvação, sem Jesus não há vida eterna.
Dadas estas explicações devemos
voltar à nossa questão de origem:
“Como evangelizar um profissional
de Psicologia? ” Vimos acima que o
conceito de incompletude é de pleno
conhecimento de todo psicólogo e este
conceito, por si só, aponta para uma
falta, aponta para um vazio, aponta para
a sede de completude. Evangelizar um
profissional de psicologia é conduzi-lo à
fonte da completude. A Bíblia é a palavra
de Deus e traz Jesus, a fonte da Vida, do
Caminho e da Verdade. Todo psicólogo

precisa saber que “Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu filho
unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna (Jo
3.16)”, e que “Deus prova o seu amor para
conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores.” (Rm 5.8).
E ainda, todo aquele que receber Jesus
será chamado filho de Deus e receberá
o Espirito de adoção que testifica ao
nosso espírito a verdadeira completude,
tornando-nos filhos de Deus (Rm 8.15-16).
Todo humano, ainda que não
saiba, é incompleto e tem sede de
Deus, motivo pelo qual precisa ser
evangelizado com a Palavra de
Deus, para encontrar a plenitude e a
completude que só Deus, o Criador,
através do Senhor Jesus Cristo, pode dar.
Adméia Macedo Coutinho

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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“Antes de tudo” um coração agradecido a Deus;
Agradeça a Deus pela saúde e vida de nossos idosos;
Dê graças pela ação de Deus no Ministério de Ensino;
Ore ao Senhor Jesus em favor dos enfermos e enlutados;
Peça o cuidado de Deus para as programações dos 103 anos;
Agradeça pelos aniversários das ICEs Santana e Jd. Aeroporto;
Ore ao Senhor por direção e luz para a transição da ICE Santana;
Clame o favor de Jesus para os desempregados;
Agradeça pelas bênçãos da salvação e perdão em Jesus;
Lembre-se de interceder pelas centésimas;
Ore pelo Pb .Vantoil Lima e Cleide;
Ore pelo Dc. Daniel Shoji e Marfisa;
Confirme a Orquestra CEM sob os cuidados de Deus;
Interceda pelo Mis. Francisco Carvalho (Amapá);
Clame a Deus em favor dos moradores de rua.
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!

CULTO ON LINE - O Pb. André
Sávio agradece a toda equipe pela
conclusão da segunda fase do sistema de
transmissão do culto, pela sua dedicação
e comprometimento: Fábio, Pb. Paulo
Fernando, Pb. Eduardo Castello, Amilton
César e Matheus Vasconcelos, além da
grande colaboração do Pb. Milton Carlos e do
Emerson Douglas. Agradecemos também os
anos de parceria, suporte e colaboração do
CANALUPTV/ através do nosso irmão Paulo
Castello.
103 ANOS – Nossa amada Igreja está
completando cento e três anos servindo
ao Senhor Jesus e se envolvendo com o Reino
de Deus. Apresente este motivo de oração ao
Senhor e peça as bênçãos dele. No dia 01/
Set teremos o culto do aniversário quando
será preletor o Pr. Edilson Nunes, presidente
regional da MEAR.
NOTA DE FALECIMENTO – Na tarde do
último sábado, o Fábio, após muitas lutas
na saúde, e agora com 37 anos, foi chamado
ao descanso eterno ao lado do Senhor Jesus.
Ele era irmão da Valéria Osiro. Por favor,
apresente esta querida família ao Senhor em
oração, clamando por consolo e paz.
NOTA DE FALECIMENTO II – Fomos
tomados de surpresa na tarde do
domingo (12/ago), quando por conta da
violência o senhor José Rodrigues, primo
do irmão Edson Augusto, teve a sua vida
drasticamente ceifada durante um roubo.
Ladrões abordaram sua família e lhe tiraram
a vida na frente da família. Meus irmãos orem
pela esposa e filha.
NOTÍCIAS DO CAMPO – Nesta semana
recebemos notícias da nossa irmã Lis
Lopes que está no navio junto com outros
missionários da OM. Ela escreveu para a
Igreja uma carta que está exposta no mural
de missões.
REVISTA DA ICEB – Chegaram esta
semana os informativos da denominação,

e serão distribuídos na porta do templo, na
proporção de um para cada família.
SAÚDE – Precisamos nos envolver com
Deus em oração em favor de alguns
irmãos queridos que atravessam lutas na
saúde, a saber: Dª. Adna Wick, Dª. Zélia,
Dª. Nilza, Sérgio Haussmann, Pb. Manoel
Coutinho, Dc. Wilson (Billy), Carlos Eduardo,
Pr. João Alves e Dª. Antônia, Ageu, Pr. Daniel
Silva. Vamos clamar por conforto para as
famílias da Valéria Polidoro, Edson Augusto,
Valéria Osiro, Elisângela.
NATAL – Olha que boa notícia! Às dez
horas do dia 08/Ago o Levi chegou. Veio
perfeito e com saúde. Ele é filho do querido
Pr. Wellington e Ágata, de nossa Congregação
em Atibaia (SP). Agradeça ao Senhor e se
alegrem com os pais
ICE SANTANA – Nossa ‘filha mais velha’
completou 61 anos servindo ao Senhor
Jesus. O preletor foi Pr. Edilson Nunes e o
louvor ficou com o Quarteto Zoé. Bendito
seja Deus por este tempo de alegria. A Igreja
atravessa um tempo de transição pastoral;
por favor, ore pela clareza do Espírito para
seus membros.
ICE JD. AEROPORTO – Completando 36
anos, nossa Igreja no Jd. Aeroporto fez
um culto de gratidão ao Senhor Jesus. Os
preletores foram os Pastores Carlos Eduardo
e John Barnett. Somos muito gratos a Deus
pela Sua bondade com nossos irmãos.
MATURIDADE - No próximo sábado
25/Ago às 15h no ECC, teremos uma
excelente tarde com atividades para o grupo!
Não fique de fora, esperamos por você!
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Está confirmado
que a reunião de oração desta quarta
feira (22/Ago), se dará na casa da Srª. Débora
Coutinho. Ela reside na Av. Rui Barbosa, 688,
apto 207, Vila Zizinha - Fone: (12) 991071105. Todas as irmãs estão carinhosamente
convidadas por Dª. Nilza e Vanda.

Reflexão Diária
“Guarda-te não te esqueças do Senhor, teu
Deus, não cumprindo os seus mandamentos,
os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te
ordeno;” (Dt 8.11) – Segunda feira – Dt 9.129 (a ajuda divina); Terça feira – Dt 10.1-22
(a tribo de Levi); Quarta feira – Dt 11.1-32
(a obediência); Quinta feira – Dt 12.1-32 (o

culto verdadeiro) ; Sexta feira – Dt 13.1-18
(os falsos profetas); Sábado - Dt 14.1-29 (os
dízimos) ; Domingo – Dt 15.1-23 (as leis);
“Certamente darás os dízimos de todo o
fruto das tuas sementes, que ano após ano se
recolher do campo”. (Dt 14.22).
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Dc. Wilson do Amaral
Lucas Stolf
João Marcos Custódio
Nair Lourenço
Rodrigo Meneses
Joana Joaquina
Marcus Nascimento
Débora Azevedo
Pb. José Carlos Costa
Lucca Zambonini
Carol Beloni
Manoela Costa
Dc. Nelson Prado
Liamar Pereira
Lôide Fernandes
Alancaster Shinaider;
Vanessa Ribeiro Moura

Casamento
18 - Luiz Carlos e Juliana Lima
18 - Ronaldo e Melina Cunha
25 - Dc. Roberto e Andrea Costa

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 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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves 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.

