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FALANDO DE JESUS CRISTO A QUEM ESTÁ PRÓXIMO
“Ide por todo o mundo e pregai
o evangelho a toda criatura. ”
(Mc 16.16)
Se fosse para falar sobre a
odontologia como ferramenta
de evangelismo, eu citaria as
viagens missionárias ou as
estratégias que podem ser
usadas prá evangelizar pacientes,
enquanto estes estão “de boca
aberta”. Mas fui convidado a
escrever sobre a evangelização
dos profissionais de odontologia,
aqueles que cuidam da Saúde
Bucal. Confesso que não me
sinto preparado para essa tarefa
porque não tenho falado de
Cristo para meus colegas. Não sei
se existem estratégias próprias
para alcançar essas pessoas.
Acho que nunca pensei nisso.
Com esse convite fui obrigado
a pensar a respeito e cheguei à
conclusão que eu tenho falhado
em evangelizar, não só meus

colegas, mas a todos que tenho
como meu próximo. Talvez você
se identifique com minha falha,
falando pouco de Cristo para
quem está ao seu alcance. Muitas
vezes acreditamos que viver
uma vida correta seja o bastante
como testemunho para alcançar
outras pessoas para Cristo, mas
estamos enganados ao pensar
assim. Tem muita gente boa,
honesta e correta, certamente
até melhor do que eu, que
não tem Cristo no coração. As
pessoas precisam conhecer as
Boas Novas da Salvação e, em
alguns casos, a única chance
delas seja através de nós.
Ainda pensando sobre isso, me
senti responsável pelos meus
colegas de turma da faculdade
quanto a serem evangelizados,
pois convivi com eles durante 4
anos. Somos amigos há 39 anos,
eles sabem que sou “crente”, mas
isso não basta. Escrevi, então,

esta semana, uma mensagem
para o grupo através do qual
mantemos contato. Essa foi a
estratégia que encontrei para
amenizar minha falha. Oro para
que Deus fale ao coração deles,
despertando o interesse pelo
genuíno Evangelho de Cristo. Na
prática, essa pode ser uma das
estratégias para alcançar meus
colegas. Pense na sua profissão
ou atividade... por quem você
se considera responsável em
evangelizar? Quantos ficaram
pelo caminho e você não
tem mais contato? Quantos
ainda podem ser alcançados?

Convido você a se dispor nas
mãos de Deus a fim de ser um
instrumento para levar as Boas
Novas da Salvação a quem Ele
colocar em seu caminho, com
seu testemunho e também
com suas palavras. Tiago 5.20
“...lembrem disto: quem fizer
um pecador voltar do seu mau
caminho salvará da morte esse
pecador e fará com que muitos
pecados sejam perdoados.”
Pb. Paulo Fernando Costa Mendes

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.
Ao Senhor Deus toda glória e louvor pela sua misericórdia que não tem fim;
2.
Agradeça pelo sacrifício de Jesus por nós;
3.
Ore ao Senhor pela realização do Concílio Denominacional que ocorrerá em
outubro;
4.
Ore pela escolha da nova diretoria da ICEB, que se realizará no Concílio;
5.
Peça as misericórdias de Deus para os desempregados;
6.
Agradeça a Deus pelos convidados e visitantes dos cultos;
7.
Interceda pela liderança da Igreja para a assembleia de outubro;
8.
Ore ao Senhor pelo nosso querido Brasil;
9.
Peça os cuidados do Pai para a família do Pr. Onel e Tânia (Cuba);
10.
Clame a Jesus para que estenda paz e alegria para os jovens da Igreja; 11.
Peça as bênçãos de Deus para a Congregação em Bragança Paulista;
12.
Ore em favor do Pb. Milton e Clotilde;
13.
Ore em favor do Dc. Roberto Costa e Andréia;
14.
Ore ao Senhor pelo Pr. Valdemberg, Dª. Beth e família, para que tenham um
período de férias abençoado.
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!

MATURIDADE - No próximo sábado
às 15h00 no ECC acontecerá o nosso
encontro. Venha participar e ter momentos
de comunhão!
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A Dª. Nilza e
Vanda convidam todas as irmãs para
a reunião de oração das mulheres nesta
quarta-feira (19/Set), às 14h30, na casa da
Dª. Maria Lucia Lopes STiago, que reside
na rua Diomedes Santos - 33 – Jd Renata.
Telefone: (12) 3941-4007 / 99133-3106.
FÉRIAS PASTORAIS – Agradecemos a
Deus pelo momento de férias do Pastor
Valdemberg. Desejamos que ele continue
esse período junto a seus familiares e
que o Senhor o acompanhe trazendo-o
em paz para o meio da igreja, para
continuidade do seu ministério. É bom ver
a igreja se mantendo ativa e continuando
os seus trabalhos de edificação, oração,
evangelização.
FALECIMENTO – É com pesar que
informamos o falecimento do Sr Jair
Maximiliano Costa, pai do nosso irmão
Thiago Maximiliano Costa. Deixamos
para o Thiago e para sua família este texto
de Paulo, rogando a Deus que console
o coração dos familiares. 2 Co 1. 3 e 4 “...
o Pai de misericórdias e Deus de toda
consolação! É Ele que nos conforta em
toda nossa tribulação...” Na ausência do Pr.
Valdemberg, o Pr. Vinicius deu atendimento
pastoral ao Thiago e demais parentes.
PEQUENOS GRUPOS – Amados tem
sido tão bom nos reunirmos em grupos
para termos comunhão uns com os outros,
para estudarmos mais intimamente a
Palavra. O Responsável, Pr Vinicius tem
fornecido semanalmente um roteiro que
tem facilitado muito o trabalho de quem
é líder. Atualmente temos os seguintes
grupos: PG: Zona Leste - Líderes: Robson,
Soraia (974018007) e Keu (997069465);

PG Urbanova - Líderes: Renato e Janine
(997081055); PG Centro - Líderes: Ady e
Aurea; José Carlos e Isolina (991776313);
PG Jovens - Líderes: Daniel Shoji e Jéssyka
(988018262); PG Homens - Líderes: Pr.
Vinícius (981998135), Tales e Levi; PG Zona
Sul - Líder: Jonas (991613674); PG Homens
- Líderes: Ali Neto (982517982) e João
Victor (982384455); PG Vila Maria - Líder: Pr.
Antônio Vieira; PG Aquários (em formação)
- Líderes: Vantoil Jr. (997178359) e Filipe.
Ainda temos muitos irmãos que não estão
gozando desse processo de crescimento
em Cristo. Queremos incentiva-lo a fazer
isso.
ELEIÇÃO DE OFICIAIS – Como já foi
divulgado, dia 21 de outubro teremos
nossa Assembleia Geral para escolha
de oficiais para o mandato de 4 anos,
e também do Vice-Presidente da Igreja
para o mandato de 2 anos. O Conselho
de Presbíteros já se reuniu para avaliar e
considerar sugestões feitas por irmãos
e já está contatando alguns indicados.
Para podermos completar esse trabalho o
Conselho está dando o prazo até dia 25,
próxima terça-feira, para que os membros
da Igreja apresentem suas sugestões. No
Art. 49, parágrafo 1º do Estatuto, temos: “É
facultado a qualquer membro da Igreja,
em plena comunhão, sugerir nomes ao
Conselho de Presbíteros, dentro do prazo
por este estabelecido, que poderá ou não
inclui-los como candidato. ”
MINISTÉRIOS E CONGREGAÇÕES
– Atenção líderes de Ministérios e
diretores das Congregações! Reúnam-se
com seus liderados e elaborem os projetos
para 2019, e 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.

Reflexão Diária
“Entrementes, os que foram dispersos iam
por toda a parte, pregando a Palavra.” At 8.
4 – Segunda feira - At 8. 4 a 13 (Evangelho
que transforma); Terça feira - At 8. 27 a 29
(Coração aberto para o evangelho); Quarta
feira - At 8. 30 a 35 (Apresentando Cristo);

Quinta feira - At 8. 36 a 39 (Surgimento do
Novo Homem); Sexta feira - At 8. 39 e 40
(O Evangelista busca outros pecadores);
Sábado - At 13. 1 a 4 (A ação do Espírito
na Igreja); Domingo - At 13 (Facilidades e
dificuldades na pregação do evangelho).
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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
Mariana Braga Shoji Barbosa
Yoshiko Masago Gonçalves
Maria Conceiçao Fogaça Cunha
Lindsay Mendoza Amorim
Eliel Moreno Costa

Casamento

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

Quarta-feira

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

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

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.

