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EVANGELISMO NA FACULDADE
“Vivei, acima de tudo, por modo digno
do evangelho de Cristo...” Fl 1.27
De modo geral, a ação evangelística na
vida profissional e estudantil tem vários
componentes práticos: falar daquilo que
realmente crer; falar sobre o que sabe (ter
conhecimento e experiência); ações, vida
de alguém que tem o “telhado de vidro”
(todos observam); comportamento
natural, sem exageros para um lado
ou para o outro; e disposição em
servir naquilo que for possível.
O evangelismo no meio escolar é algo
muito prático. O estudante universitário
não deve se contentar apenas com os
estudos e leituras no ambiente de igrejas
e reuniões formais, mas deve estar sempre
procurando outras literaturas, estudos e
pesquisas que levem a um maior leque
de conhecimento. O motivo disso é
convivermos com pessoas que valorizam
o conhecimento, a ciência e o estudo.
Sempre que tentamos falar de Cristo para
um colega na faculdade, vamos encontrar
questões como: Por quê? De onde você
tirou isso? Você acredita mesmo nisso?
Tem como provar? Temas como o dilúvio,
a teoria da evolução e o fim do mundo
estão sempre presentes nas discussões
envolvendo as Escrituras Sagradas, além
dos temas mais atuais como as várias
espécies de comunidades evangélicas,
suas doutrinas e formas de culto e, ainda,

o aborto, a questão do gênero, etc.
Precisamos estar preparados para dar a
nossa opinião. Na maioria das vezes as
explicações não são complicadas. Mas
devemos ter algum conhecimento do
mundo, da história e do desenvolvimento
do
mundo
e
da
sociedade.
Fui agraciado por conhecer a ABU
(Aliança Bíblica Universitária), no início
do curso universitário. Ela foi de grande
valia para minha vida e testemunho
cristão, pois me incentivava, devido
à publicidade do movimento, a me
comportar como era esperado de um
estudante cristão. Uma coisa interessante
que acontecia, e acontece até hoje, é que
no curso de Matemática da UFG (onde
estudei), o aluno não cola. É uma questão
de valor e de honra dos matemáticos
daquela instituição. Eu e outros cristãos
tínhamos dupla responsabilidade, uma
por ser da Matemática e outra por ser
cristão. O nosso trabalho se constituía em
dar testemunho da nossa fé, e convidar
colegas para as reuniões. Raramente
convidávamos colegas para irem à igreja.
Como eram usados os conhecimentos
adquiridos? Vou dar três exemplos. O
primeiro é que, além das disciplinas
específicas do curso, tínhamos um
número mínimo de disciplinas de outras
áreas a serem cursadas. Nas turmas de
Ciências Humanas ocorriam trabalhos em
grupos, às vezes representações teatrais,

e era necessário um tema para cada
uma delas. O pessoal já contava comigo
pois sempre tinha sugestão de alguma
passagem da Bíblia. Um outro exemplo
foi com um treinamento que fizemos na
igreja sobre evangelismo com o folheto
“As Quatro Leis Espirituais”. Era preciso
que fizéssemos exercícios práticos. Havia
uma colega lá que fazia mestrado, mas
assistia algumas aulas com as turmas
da graduação para recordar. Eu falei
com ela se eu poderia fazer o exercício
com ela. Ela concordou e depois orou
aceitando a Cristo em sua vida. Eu
disse a ela que era só um exercício; ela
respondeu que aceitava de verdade.
O último exemplo ilustrativo é sobre a
disponibilidade de servir dentro de nossa
capacidade. Havia um colega, me lembro
o nome, Jorge. Ele tinha um método
muito confuso de estudar: não conseguia
acompanhar as matérias e estava para

ser reprovado em três disciplinas que
fazíamos juntos. Propus estudar com ele
várias horas por semana. Mostrei-lhe o
meu método de resolver os exercícios e
como entender os conceitos ligados a
cada um deles. No final ele acabou sendo
aprovado em duas. Uma não teve jeito.
Mas valeu a pena, pois a minha dedicação
falou muito ao seu coração, independente
de falar da salvação ou não. Ficou claro
que a minha fé era a minha motivação.
Enfim, o que é mesmo fundamental,
é que a vida do estudante cristão
seja exemplar aplicando aquilo que
aprende em casa e na igreja. Um mau
testemunho fala muito alto e prejudica
o progresso do evangelho. Somos
a Igreja onde quer que estejamos.
Pb, Samuel Pereira
Diretor do Ministério de Ensino

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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Ao Senhor Jesus toda glória e louvor pelos 103 anos da Igreja;
Agradeça pela maravilhosa salvação em Cristo Jesus;
Ore ao favor dos retiros que teremos neste segundo semestre;
Peça as misericórdias de Deus para os desempregados;
Agradeça a Deus pelos convidados e visitantes dos cultos;
Interceda pela liderança da Igreja para a assembleia de outubro;
Ore ao Senhor pelo nosso querido Brasil;
Peça os cuidados do Pai para a educadora Ieda (Fortaleza – CE);
Clame a Jesus que estenda paz e alegria para os casais da Igreja;
Peça as bênçãos de Deus para a Congregação em Atibaia;
Ore em favor do Pb. André e Loide;
Ore em favor do Dc. Sullivan e Adriana;
A Banda Abdon, precisa de nossas orações;
Dê graças a Deus pela vida de nossos adolescentes.
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!

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e Dª.
Vanda convidam todas as irmãs para a
reunião de oração desta quarta feira (19/
set), às 14h30, na casa de Dª Ann Barnett,
à Rua Santa Elza - 201 - ap 71-Vila Adyana.
Fone: (12) 3923-8910 / 99183-9977.
RETIRO DO JD. UIRÁ – Este ano o retiro
do Jd. Uirá será nos dias 22 e 23/Set.
Dª. Luiza Custódio conta com as orações
e apoio dos irmãos para a realização deste
compromisso de evangelismo com aquele
bairro tão carente.
SAÚDE – Vários irmãos queridos estão
precisando de nossa oração e apoio
para sua saúde, são eles: Luiza Amara, Pb.
Manoel Coutinho, Sérgio Haussmann,
Adna Wiik, Carlos Eduardo, Jair Maximiano
(pai do Tiago Max), Benedito Justino (pai da
Mirna Costa), Ageu... “...Ele mesmo tomou
as nossas enfermidades e carregou com as
nossas doenças. ” (Mt 8.17)
FÉRIAS PASTORAIS – Durante as
férias do pastor, todos os trabalhos
andarão sem nenhum problema, pois seus
líderes terão todo apoio do Conselho de
Presbíteros e da membresia.
TEMPO DE ORAR – Tendo em vista a
grande crise que se espalha pelo Brasil
e que está afetando empresas, igrejas,
famílias e mídia, gerando desconfianças e
insegurança em todo o povo em relação
ao futuro, entendemos que é tempo de
nos juntarmos em oração ao Senhor, Ele
é o dono de toda a terra, e tem grande
interesse em nos abençoar. Venha
participar das orações que acontecem nas
quartas feiras às 8h, ao lado do gabinete
pastoral, sob a liderança do Pb. Samuel;
também às 14h30, sob a liderança da Dª.
Nilza e Wanda, nas casas de irmãs; e às
19h30 no ECC, sob a liderança do Pr. Daniel
e Sônia; e ainda nos domingos, às 18h, no
antigo gabinete pastoral.

DIA DO COMERCIÁRIO – Aproximase o já conhecido e tradicional ‘Dia do
Comerciário’, ocasião em que os membros
da Igreja oferecem, a todos os funcionários
das lojas localizadas nos arredores de nosso
templo, ótima oportunidade de conhecer
Jesus através de um momento agradável
com o ‘café da manhã’.
MINISTÉRIOS E CONGREGAÇÕES
– Atenção líderes de Ministérios e
Diretores das Congregações! Reúnam-se
com seus liderados e elaborem os projetos
para 2019. Em seguida os encaminhem ao
Conselho de Presbíteros da Igreja junto
com o programa de orçamento para
aprovação. Lembrem-se de que o tempo
de entrega é até o dia 28/Out.
PEQUENOS GRUPOS - Verifica-se
grande força dos pequenos grupos
e por isso convidamos todos os irmãos
a investirem por participar de um PG.
Informe-se sobre os PGs com o Pr. Vinicius
e Débora. Disponha-se a receber, liderar, ou
envolver-se nos já existentes.
LEITURA BÍBLICA ANUAL – Meus
irmãos, o final do ano se aproxima e
desejo incentivar a todos fazerem um
investimento para a conclusão da leitura
da Bíblia.
MATURIDADE - O encontro deste mês
será no dia 29/09, às 15h00, no ECC.
Reserve esta data para momentos de
aprendizado e comunhão!
BATISMO – Está tudo sendo aprontado
para começarmos as aulas preparatórias
para o batismo, por isso pedimos a todos
os irmãos que desejam obedecer a ordem
de Jesus, que diz: “Quem crer e for batizado
será salvo; ”(Mc 16.16), que procure o Pb.
José Carlos e deixe seu nome confirmado.

Reflexão Diária
“Porque dois males cometeu o meu povo:
a mim me deixaram, o manancial de águas
vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas,
que não retêm as águas. ” (Jr 2.13). Segunda
feira – Jr 3.1-25 (infidelidade do povo); Terça
feira – Jr 4.1-31 (o mal do Norte); Quarta
feira – Jr 5.1-31 (os pecados); Quinta feira

– Jr 6.1-30 (Jerusalém); Sexta feira – Jr 7.134 (o Templo); Sábado - Jr 8.1-22 (o castigo);
Domingo – Jr 9.1-26 (conhecer Deus); “Ah!
Meu coração! Meu coração! Eu me contorço
em dores. Oh! As paredes do meu coração!
Meu coração se agita! Não posso calar-me”.
(Jr 4.19).
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Odete Marsi do Amaral
Daniel Garelha
Elysangela Nunes Custodio
Ana Beatriz Amorim
Fernando Jordao Motta Vecchiatti
Katia Cristina da Silva Arten
Sonia Maria Ramalho P. Santos
Thaise Acacia dos Santos
David Olopes
Tatiana Nunes
Enedina Martins
Elisa Braga
Matheus STiago de Vasconcelos
Sara Felicio
Zely Maria de Souza Ribeiro
Fernando Amaral
Melina Pacini de Moura Cunha

Casamento

20 - Tadeu e Ines Pires
23 - Edeardo e Maria Cunha
23 - Fred e Daniela Amaral
23 Paulo e Helena Amaral

Agenda Semanal
Domingo

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

HOJE
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

PRÓXIMO SÁBADO
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

Quarta-feira

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.

