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CHAMANDO OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A JESUS
“Partindo Jesus dali, viu um
homem chamado Mateus sentado
na coletoria e disse-lhe: Segue-me!
Ele se levantou e o seguiu.” Mt 9.9
Sabemos que é necessária a
preparação do homem para
qualquer trabalho ou tarefa
especial. Por isso é muito importante
a preparação do cristão para a obra
divina de evangelização. A forma
de evangelizar os funcionários
públicos não difere da maneira
convencional de alcançar as
demais pessoas, mas podemos
encorajá-los a transformar essa
aventura em grande sucesso.
Podemos notar que Jesus
Cristo ‘trabalhou’ durante trinta
e três anos, os apóstolos foram
preparados por cerca de três anos.
O Apóstolo Paulo, como precisava
ser usado mais rapidamente, ficou
preparado em dois anos. Por isso,
aconselhamos que se preparem
convenientemente, a começar
pela leitura e estudo profundo,
constante e detalhado da Palavra
de Deus, buscando conhecer
principalmente
o
Evangelho
de Cristo através dos livros de
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos

e Apocalipse, se aprofundando em
todos os fatos, tendo em vista como
e onde as pessoas eram abordadas.
Outro
detalhe
de
grande
importância é o conhecimento
que devemos ter da pessoa
que queremos alcançar com
o
evangelho:
sua
origem,
seu potencial, suas falhas, as
consequências de seus erros. Com
tudo isso em mente, devemos
estudar um jeito de lhe apresentar
o plano de salvação de forma eficaz
e personalizada. Uma vez que
essas demandas sejam atendidas
a boa semente irá cair em um solo
já preparado e dará muitos frutos.
É bom ressaltar, que todas as
pessoas são pecadoras diante de
Deus, destituídas de méritos e
indignas da salvação e do céu. Ensina
a Bíblia que todos os homens são
pecadores desde o ventre materno,
nascidos como fruto do pecado,
e vivem pecando consciente ou
inconscientemente, embora muitas
vezes pratiquem boas obras, que
não pode anular nem cobrir as
obras más. Vamos considerar que se
as referidas pessoas impenitentes
não reconhecem o seu estado
e condição de pecado, e, se não

podem se salvar por meio de
obras e méritos, devemos concluir
que é absolutamente necessário
que lhes preguemos o Evangelho.
Em relação aos funcionários
públicos, deixamos um alerta que
poderá salvar vidas: O dinheiro é
muito útil, mas não devemos amálo. Tudo o que temos vem de Deus.
Devemos depender de Deus, não
do dinheiro. Deus dá riqueza, mas
também nos sustenta na pobreza.
“Mais vale o pouco que o justo tem,
do que as riquezas de muitos ímpios”
(Salmo 37.16). Quando usamos o
dinheiro para servir a Deus e ajudar
outras pessoas, somos abençoados.
“Conservem-se livres do amor ao
dinheiro e contentem-se com o que
vocês têm, porque Deus mesmo
disse: nunca o deixarei, nunca

o abandonarei” (Hebreus 13.5).
Se nós evangelizarmos, seremos
mais abençoados, menos egoístas
e avarentos, alegraremos mais
o Espírito Santo, teremos mais
galardões na eternidade e maior
alegria haverá no céu. Jesus e os
apóstolos evangelizaram com
sucesso porque o fizeram com fé,
com oração e no poder do Espírito
Santo. Eles não pregaram só com
palavras, mas pelos testemunhos
edificantes de suas vidas, pelo
exemplo de amor, santidade,
humildade,
conduta
honesta,
perseverança, lutas e vitórias.
Deus nos abençoe ricamente,
abrindo
portas
para
que
possamos ‘semear a boa semente!’.
Pr. Roberto Matias

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. Renda graças a Deus pela vitória de Jesus na Cruz;
2. Dê louvores ao Senhor pelas chuvas no Sudeste;
3. Ore ao Senhor em favor do segundo turno das eleições;
4. Peça a luz de Deus para o Concílio da ICEB em Anápolis (GO);
5. Confirme sob os cuidados de Deus a assembleia de 21/Out;
6. Separe um bom tempo para orar pelas vidas dos casais;
7. Interceda pelos nossos enfermos junto ao Senhor Jesus;
8. Clame ao Senhor pela vida do Coral FLASH MOB;
9. Agradeça a Deus pelos 103 anos de nossa querida ICE SJC;
10. Ore pelo Pb. Manoel Coutinho e Dª. Ana Lúcia;
11. Ore pelo Dc. Pedro Galvão e Dª. Zélia;
12. Peça as bênçãos de Deus para o Mis. Vassílius Constantinides (APEC);
13. Ore em favor do ‘Dia do Comerciário’;
14. Conte ao Senhor sobre a Congregação em Atibaia e ore por ela;
15. Peça as bênçãos de Deus sobre o Retiro de Casais.
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, Pb. Manoel Arantes e Sergio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

ORAÇÃO PELA NAÇÃO – “Senhor
nosso Deus, por meio de Jesus Cristo,
o teu Filho amado, abençoa nosso Brasil,
dando sabedoria aos governantes, paz e
harmonia às famílias, provendo os jovens
com direção e proteção, aos trabalhadores
dê satisfação do seu trabalho, e a toda
a população um desejo de fazer o bem
ao próximo; em nome de Jesus, amém! ”
NOTÍCIAS DO CAMPO – Informamos
que nossa irmã Mis. Lis Lopes nos enviou
notícias suas e a carta está exposta no mural
de missões. Também nossos queridos
irmãos, Mis. Denis e Rebeca, nos enviaram
seu informativo com suas notícias.
NOTICIAS DO PATRIMÔNIO – O Dc.
Renato está à frente das reformas que
acontecem em nossa Igreja. Encontrase já na fase final a instalação dos
equipamentos de segurança, prevenção
e combate a incêndio. Pede um pouco
de paciência aos irmãos; logo estará
tudo pronto para receber a vistoria
dos Bombeiros a fim de conseguir o
documento definitivo. Na quadra do Peniel
foram instaladas as redes de proteção e
também cinco ventiladores de paredes
seminovos que recebemos como doação.
ELEIÇÕES 2018 - Enquanto isso,
todos nós da ICE SJC, continuamos
“olhando firmemente para o Autor e
Consumador na nossa fé, Jesus, o qual, em
troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz...” (Hb 10.2). Dobremos
nossos joelhos em oração por esta
amada nação. Dia 28/Out teremos outra
ocasião para ouvirmos a voz do Senhor
da Igreja, e respondermos nas urnas.
OFICIAIS 2018 – Chegou o tempo
de nossa Assembleia Geral, ocasião
essa em que após orarmos ao Senhor,
iremos responder em harmonia com o
que entendemos ser a vontade de Deus,

na escolha de Presbíteros e Diáconos para
os próximos quatro anos. Os trabalhos
começam às 9h em primeira convocação.
ICE SJC 2019 – Encerra-se no dia 28/
Out o prazo máximo para os Diretores
de Congregação bem como os Líderes dos
Ministérios da Igreja apresentarem seus
projetos e orçamentos para o próximo
ano. Os mesmos podem ser enviados
para a secretaria da Igreja ou para o
e-mail do pr.valdemberg@uol.com.br.
CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Estamos
precisando de irmãos que se envolvam
e cooperem com o Dia dos Comerciários.
Irmãos que trabalhem nos convites, na
recepção, nas orações e contatos diretos
durante o café, mas acima de tudo,
precisamos de irmãos que nos apresentem
a Deus e orem para que este trabalho dê
frutos para a Glória de Deus. Por favor,
procure o Pr. José Carlos ou Dc. Renato e
dê seu nome e diga onde deseja trabalhar.
O Dia do Comerciário será em 10/Nov.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – São vários
os motivos para “oramos uns pelos
outros”. Nesta próxima quarta-feira
(17/Out), às 14h30 a Dª. Nilza e Vanda
Beloni convidam todas as irmãs para se
reunirem na casa da Dª.Eliane Maciel,
no seguinte endereço: Rua José Cobra,
360 - apto 52 - bloco 03, Palmeiras de
São José. Telefone: (12) 3939-4144.
RETIRO DO JARDIM UIRÁ – Com cerca
de oitenta pessoas inscritas, o retiro
do Jd. Uirá, sob a liderança da Dª. Luiza
Custódio, foi uma grande experiência de
alegria e bênção. As ministrações da Palavra
de Deus foram uma bênção especial e
ficaram sob a responsabilidade dos Prs.
José Carlos, Vinícius, e Jonas Aquino.
Agradecemos aos irmãos que colaboraram
para a realização deste retiro, tanto com
bens, como com a participação direta.

Reflexão Diária
“Tenho vos mostrado em tudo que,
trabalhando assim, é mister socorrer
os necessitados e recordar as palavras
do próprio Senhor Jesus: Mais bemaventurado é dar do que receber” (At
20.35). Segunda feira – At 23.01-10 (Paulo
no Sinédrio); Terça feira – At 23.11-25

(a cilada); Quarta feira – At 23.26-30 (a
carta); Quinta feira – At 23.31-35 (Paulo
no Pretório); Sexta feira – At 24.1-9
(acusações a Paulo); Sábado – At 24.10-27
(a defesa de Paulo); Domingo – At 25.1-27
(o apelo a César).

Aniversariantes
07
08
08
12
12
13
13
16
16
16
18
18
19
20
21
21
21

-

Marta Moreno Costa
Ana Carolina do Vale Oliveira
André Marangoni Sampaio
Ana Beatriz Bork
Dilma de Freitas Aguiar e Silva
Geocerem Silva Castilho
Ondina Bueno Rodrigues
Ivonete de Araujo Souza
Manoel Arantes Costa Sobrinho
Vinicius Araujo Ferreira
Daisy Mara Polydoro
Vera Luna Alves Pereira
Eduardo Fernandes Castello
Paulo de Tarso Custodio
Denise Moreira da Silva
Glaucia Yabiku
Iamara Motta

04
11
13
22

-

Davi e Paola Costa
Francisco e Graziela Olopes
Luiz e Leontina Monteiro
Vicente e Maria Dilma Bueno

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

HOJE
GRUPO 5
Dc. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid

PRÓXIMO SÁBADO
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
Marlene Gonçalves
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura

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.

