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ENSINAR É PRECISO... ENSINAR É POSSÍVEL
“...ensinando-os a obedecer a
tudo o que eu lhes ordenei. E eu
estarei sempre com vocês, até o
fim dos tempos”. (Mateus 28:20)
Cremos que o discipulado cristão
é um processo, mas o ensino é
parte essencial do plano. Para
ilustrar isso, veja o gráfico abaixo:
DISCIPULADO:
Evangelismo; Integração; Maturação;
Multiplicação
Isso fica muito claro quando
estudamos o texto de Mateus
20.16-20 e percebemos que Cristo
nos garante a PROVISÃO: TODA A
AUTORIDADE NOS CÉUS E NA TERRA
(18b) e a PRESENÇA: ESTAREI COM
VOCÊS...TODOS OS DIAS.(20b), além
de definir o nosso PROPÓSITO: IR
E FAZER DISCÍPULOS DE TODAS AS
NAÇÕES (19ab) e traçar o PLANO:
BATIZAR (19c) e ENSINAR (20a).
Uma vez que Cristo cumpriu (e
continua cumprindo) sua parte através
da morte e ressurreição, temos que
cumprir nossa parte que é descrita
no plano: Ir, fazer discípulos (trabalho
missionário), batizar (identificação
com Cristo e seu corpo – batismo
e membresia numa comunidade
local) e ensinar. Neste artigo vamos
pensar um pouco sobre os desafios

do ensino bíblico, principalmente
em comunidades não alcançadas do
sertão nordestino. E para economizar
tempo e espaço enumerei três
destes desafios, propondo soluções.
DESAFIOS:
1. Quebrar o paradigma de que um
ensino de qualidade se dá apenas num
ambiente puramente acadêmico e
num sistema de internato. Apesar de
ser defensor do sistema acadêmico,
creio que o ensino descrito na grande
comissão não se limita apenas à sala
de aula. Podemos ver isso na ênfase
peripatética que Jesus adotou para
lecionar. Outro fator é o perigo de tirar
o aluno no ambiente ministerial por um
determinado tempo. No nosso contexto
sertanejo, vejo que tirar um aluno
do seu ambiente causa um choque
cultural, além de ser muito seletivo (ou
impossível) por questões financeiras.
Creio que o ensino proposto na grande
comissão vai muito além da sala de aula
de um seminário de tempo integral. Os
seminários têm sua importância, mas
não são os únicos ambientes possíveis
para um ensino bíblico de qualidade.
2. Rever o currículo engessado
pelo tempo. Digo isso porque não
vemos o currículo sendo elaborado
de acordo com as necessidades reais

do aluno. Isso quer dizer que mesmo
respeitando os currículos clássicos
dos cursos teológicos, podemos
contextualizá-los. Uma sugestão é
trabalhar os currículos buscando
equilibrar a quantidade de matérias
bíblicas, ministeriais, ferramentais e
teológicas, dando ênfase à praticidade
do que foi visto em sala de aula.
3. Descentralizar os núcleos de
ensino, baixando custos e aumentando
as possibilidades para os alunos que
moram em regiões remotas. Como
é sabido de todos, os dois maiores
problemas para alunos de povoados
distantes são: transporte e dinheiro.
Nos últimos anos temos visto que é
possível resolver estes problemas de
forma simples: ao invés de levar um
aluno, por um custo exorbitante, para
um seminário na capital, podemos

trazer um professor do seminário
da capital para lecionar para um
grupo de alunos no interior. Nossa
experiência nesta área mostra que
isso resolve inclusive o problema
tratado no item 1: Não precisamos
tirar o aluno do seu ministério.
O discipulado verdadeiro exige um
ensino de qualidade que transcende
paredes de instituições e deve alcançar
os alunos das comunidades sertanejas!
Expansão sem ensino é construção
sem alicerce. Que Deus continue a nos
mostrar que temos todas as DÁDIVAS
necessárias para cumprir o nosso
DEVER. Ensinar líderes sertanejos, com
qualidade, baixo custo e sem retirá-los
dos ministérios é possível! Rumbora?
Mis. Pr Josué Oliveira
(Piauí)

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)

“Antes de tudo, pois, rogo que se use a prática de súplicas, orações...”
1. Ore em favor do novo governo eleito no Brasil;
2. Agradeça pela sua participação na Santa Ceia;
3. Dê graças ao Senhor Jesus pelo perdão e ação do Espírito;
4. Confirme sob os cuidados do Pai o Ministério de Maturidade;
5. Ore pela ação da capelania hospitalar;
6. Busque mais ao Senhor pelas atividades da Igreja em 2019;
7. Clame a graça e direção de Deus para a EBD;
8. Peça ao Senhor Sua graça para o final de ano;
9. Ore em favor da Congregação de Quatá;
10. Louve e ore ao Senhor pela Equipe Adoração;
11. Ore pelo Pb. Roberto Vieira e Alair;
12. Ore pelo Dc. Amaury Correia;
13. Interceda pelo Ministério da Mis. Lis Lopes (OM-Logos);

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!

HORÁRIO DE VERÃO – Começa
neste domingo (04/Nov) o horário
brasileiro de verão, e por isso todos
os relógios devem ser adiantados em
uma hora. Os horários de nossos cultos
não sofrerão nenhuma alteração;
seguimos o horário brasileiro de verão.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – As irmãs
estão carinhosamente convidadas
para uma reunião de oração lideradas pela
Dª. Wanda Beloni e Dª. Nilza, que se dará
nesta quarta-feira (07/Nov), às 14h30, na
casa da irmã Juracy Brizola, no seguinte
endereço Av. Guadalupe, 58 apto 71, Jd.
América. Tel: (12) 3019-0917 / 98814-7270.
REUNIÃO DA MESA – O Pr.Valdemberg
está marcando uma reunião da
Mesa Administrativa para às 8h deste
domingo (04/Nov), no antigo gabinete
pastoral e informa que os assuntos
da pauta seguiram pelo whatsApp.
DIA DO COMERCIÁRIO - “Eis que o
semeador saiu a semear...” A nossa
proposta ao realizar o Dia do Comerciário,
é exatamente semear a boa semente,
por isso é uma tarefa de toda a ICE
SJCampos. Todos estamos convidados a
nos envolver na manhã do dia 10/Nov.
Procure o Pr. José Carlos e se disponha.
XLI CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
– Olhando pelo retrovisor da história
podemos contar 41 anos em que nos
reunimos aqui com o objetivo celebrar
o Nome de Jesus e despertar a ICE SJC
a um envolvimento mais eficaz em
Missões e Evangelismo. Neste ano serão
nos dias 24 e 25/Nov e teremos como
preletor o Pr. Flávio Ramos. Aproveite
estes dias que antecedem a Conferência
para refazer o seu compromisso de fé;
muitos missionários precisam disso.
Mais informações, procure o Pr. José
Carlos, Pb. Manoel Arantes ou Dc. Renato.

DEVOCIONÁRIOS - Já
estão
disponíveis os novos Devocionários
para leitura e edificação durante o ano
de 2019. Os interessados podem se
dirigir à secretaria da EBD e adquirir pelo
valor de R$ 6,00 (seis reais) cada. Estes
devocionários estão se constituindo
um ótimo presente de final de ano.
SUGESTÃO DE LIVRO – Foi lançado
durante a Convenção Nacional em
Anápolis um ótimo livro que conta a
história da ICE do Brasil. A riqueza de
detalhes e boas ilustrações serão grandes
esclarecimentos sobre o trabalho feito nos
primórdios do evangelho no Brasil. Alguns
exemplares se encontram na secretaria da
Igreja ao preço de R$ 30,00 (trinta reais).
CEM – O Centro de Estudos Musicais
informa que as matrículas para o ano
de 2019 já estão abertas. Muitos irmãos
de várias denominações estão sendo
bem preparados para a Obra através
do CEM. Vidas estão sendo abençoadas
no reino de Deus. Que tal aproveitar e
fazer sua matrícula e começar esta obra?
CTM – Agora em novembro começará
uma nova turma para o Curso
Teológico por Módulos. Eis aí uma ótima
chance de melhorar o serviço na Obra
de Deus. Procure a Débora Coutinho
para tirar dúvidas e fazer sua inscrição.
PV ATIBAIA – Estarão conosco 17
alunos do PV de Atibaia (SP) que
farão estágio durante um final de
semana em nossa Igreja (10 e 11/Nov).
Que excelente oportunidade para
estreitar relacionamento com quem
está na obra de Deus, aprender mais e
até envolver nossos filhos e netos neste
ministério. Procure a Beth Barnett e
peça um aluno(a) para estar na sua casa.

Reflexão Diária
“Também o Espírito, semelhantemente,
nos assiste em nossa fraqueza; porque
não sabemos orar como convêm, mas
o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira... ” (Rm 8.26). Segunda feira
– Rm 9.1-18 (rejeição); Terça feira – Rm

9.19-33 (soberania de Deus); Quarta feira
– Rm 10.1-21 (cuidado de Deus); Quinta
feira – Rm 11.1-10 (rejeição); Sexta feira –
Rm 11.11-36 (desígnio de Deus); Sábado
– Rm 15.1-21 (imitar a Cristo); Domingo –
Rm 15.22-33 (Paulo);

Aniversariantes
24
24
26
26
27
30
30
31
31
02
03
03
05
06
07
09
10

-

Levi Dousseau Guedes de Melo
Maria Luiza Flausino Custódio
Ana Carolina França
Fabio Augusto do Prado Costa
Alana Chinaider Librelon
Daniela Viana Amaral dos Santos
Eliane Perazza Costa Mendes
Amanda Pacini de Moura
Damaris Adelina Barnabé Grangeiro
Leila Maria Pereira
Bruno Cruz Almeida
Eduardo Scarlato
Davi Rocha Costa
Erineia de Souza
Marcia Gabriela Venancio Nascimento
Mahely Arantes Costa
Debora Coutinho Rodrigues

01
05
08
10

-

Francisco e Marcia Gabriela do Nascimento
Carlos e Roseana de Melo
Samuel Roberto e Ana Claudia França
Henrique e Ana Beatriz Bork

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 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

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.

