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USANDO AS ARTES PARA EVANGELIZAR
Vivemos numa época em que o
ser humano está carente de Deus,
impulsionado por perdas afetivas e
emocionais, necessidade de cura física
e da alma. Outros, reféns do avanço
tecnológico dos meios de comunicação.
Todo o tempo conectados às mídias
sociais, visualizando, lendo e postando
em uma regularidade praticamente
impossível de ser medida. Essa prisão
pode originar problemas catastróficos:
Angústia, depressão, impaciência,
perturbações, dificuldade de diálogo,
e ainda, conflitos sociais e ambientais.
As artes podem ser eficazes no
evangelismo, porque podem refletir a
fome e a busca das pessoas por Deus. Os
artistas cristãos, ao tomarem a essência
de suas cores, das notas da partitura ou
ainda o transcorrer das palavras de um
texto, estão buscando ser expressivos
em seu mundo; estão se relacionando
intimamente com a eternidade
colocada por Deus em suas vidas.
Não devemos questionar o potencial
evangelístico de uma adoração
dirigida pelo Espírito. O Salmo 40.3 diz
que quando adoramos, isso faz com
que muitos se voltem para Cristo “E me
pôs nos lábios um novo cântico, um
hino de louvor ao nosso Deus; muitos
verão essas coisas, temerão e confiarão

no Senhor.” Então, devemos considerar
o uso das artes como estratégia de
evangelismo. Muitas pessoas relatam
que começaram a vir ao culto na igreja
porque foram tocadas pela música.
As artes podem despertar para
a verdade e mudar vidas. Saul foi
exposto a um grupo de músicos que
possuíam um ministério profético. A
ministração deles afetou tanto a Saul
que ele “tornou-se um novo homem”
“Então seguirás a Gibeá-Eloim...
entrando na cidade, encontrarás
um grupo de profetas que descem
do alto, precedidos de saltérios, e
tambores, e flautas, e harpas, e eles
estarão profetizando. O Espírito do
Senhor se apossará de ti, e profetizarás
com eles e tu serás mudado em
outro homem... Sucedeu, pois, que,
virando-se ele para despedir-se de
Samuel, Deus lhe mudou o coração.”
1Samuel 10.5-6 e 9. Quando o oratório
“O Messias” estreou em Londres,
Lord Kinnoul parabenizou Handel
após o excelente “entretenimento”.
Como muitos dos artistas cristãos
– Handel arrepiou-se ao pensar em
sua música como entretenimento.
“Meu senhor, eu lamentaria muito se
apenas os tivesse entretido. Eu gostaria
de torná-los melhores,” disse ele.

As artes têm um grande impacto
quando produzidas na unção e no
poder do Espírito Santo. Deus usou um
músico para abrir o coração de Eliseu
à profecia. “Mas agora tragam-me um
harpista. Enquanto o harpista estava
tocando, o poder do Senhor veio sobre
Eliseu,” 2Reis 3.15. Igualmente, uma
peça artística, nas mãos de um artista
ungido, pode ser poderosa. Uma canção
cantada por alguém cheio do Espírito
Santo resulta em um santo momento.
Quando Paulo quis identificar-se com
não cristãos, ele falou com eles onde
eles estavam. Em Atenas ele usou os
escritos dos poetas e filósofos seculares
do próprio povo para apresentar o
evangelho. “Porque, como alguém
disse: ‘Nele vivemos, nos movemos
e existimos.’ e alguns dos poetas de
vocês disseram: ‘Nós também somos

filhos dele’.” Ele usou suas artes, a fim
de alcançá-los. Sem falar com nossos
amigos e vizinhos, como se fôssemos
superiores a eles, devemos aprender
a nos relacionar com uma cultura pósmoderna e falar de modo a sermos
compreendidos por eles. Se você tem
como alvo os de fora, certifique-se de
que está falando uma linguagem que
eles podem entender claramente.
Que Deus nos capacite, inspirandonos para continuar a usar o potencial
artístico que temos, para alcançar
as almas que buscam um encontro
com Jesus. Aos que acham que não
possuem
habilidades
artísticas:
seu apoio, incentivo e oração são
essenciais para o seguimento da obra.
Joelmir Guedes de Melo

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. Dê graças ao Senhor do céu e da terra pela salvação em Cristo;
2. Ore a Deus em favor da vida de nossos filhos e netos nas escolas;
3. Confirme as programações de final de ano em Cristo e para Ele;
4. Agradeça a Deus pelos resultados de todas as eleições de outubro;
5. Peça a Jesus que abençoe o Pb. Manoel Arantes e Dª. Maria;
6. Peça a Jesus que abençoe o Dc. Daniel Shoji e Marfisa;
7. Clame a provisão de Deus para nossos desempregados;
8. Ore pelo Mis. Efraim de Lima (ICE Maravilha- PA);
9. Agradeça a Deus e ore pela nossa Orquestra;
10. Interceda junto a Deus pela centésima ovelha;
11. Adore a Deus pelo que fez Jesus na Cruz em seu lugar;
12. Ore pelos nossos idosos, para que Deus os proteja;
13. Peça a provisão de Deus para o Ministério de Missões;
14. Agradeça a Deus pelo alcance do Culto on line;
15. Clame a luz de Deus para os ministérios e seus projetos.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, 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!

CONFISSÃO DE FÉ – Você conhece
a nossa Confissão de Fé? Sabe
o que professamos e o porquê o
fazemos? Em janeiro de 2019 teremos
a oportunidade de conhecer e estudar
cada ponto desta Confissão de Fé nas
aulas da EBD Especial. Também faremos
a exposição no boletim daqueles dias.
LEITURA ANUAL DA BÍBLIA – Já estamos
no mês de novembro e caminhamos
para o fim do ano, época em que devemos
ter concluído a leitura da Palavra de Deus.
Considerando isso, queremos saber a
que altura está o seu compromisso com
a leitura devocional da Bíblia. Aproveite
este feriado mais prolongado do início
e do meio do mês para atualizar a sua
leitura. Não deixe sua alimentação diária.
BAZAR DA TARDE DE ARTES – Uma
mudança para melhor: A Tarde de Artes
está promovendo um Café Colonial no dia
01/Dez, das 13h às 18h30, no ECC. Todo o
movimento será para auxiliar as esposas
dos missionários no campo. Compensa
participar de algo tão nobre. O custo será
de R$ 10,00 (dez reais). A mudança visa
atender ao maior número de pessoas.
DÍZIMOS E OFERTAS – Pela graça
de Deus e com ajuda de Jesus neste
próximo domingo (11/Nov), teremos a
oportunidade de participar juntos do
momento dos dízimos e ofertas. É uma
grande honra para todos nós contribuir
com a obra do Senhor em espírito de
gratidão e louvor pelas bênçãos recebidas.
PV ATIBAIA – Estão conosco 17
alunos que fazem um estágio do PV de
Atibaia. Será muito edificante que nossos
filhos e netos tenham um contato com
eles, quer seja hospedando, cultuando,
fazendo evangelismo no “Café do
Comerciário”, ou estudando na EBD. Invista
neste contato, vai valer muito a pena.

SEMINARISTAS – Na equipe do PV
Atibaia estão dois de nossos irmãos,
a saber: Júlia Faria e Pedro Fogaça.
Vamos receber a agradecer a Deus pelo
tempo que lhes deu no Seminário PV.
REUNIÃO
DE
ORAÇÃO
DAS
MULHERES - Dª. Nilza e Vanda informam
às mulheres da igreja que nesta quartafeira (14/Nov,) às 14h20, a reunião de
oração será na casa da irmã Luiza Amara,
no seguinte endereço: Av Visconde de
caravelas - 70, Jd do Lago. Telefones:
(12) 3944-7118 / 98230-6109. Será uma
ótima oportunidade para estar em oração.
UMA QUESTÃO DE SAÚDE Temos alguns irmãos precisando
de nossa cobertura de oração: Alice
Moraes; Dilma Vicente; Helena Laod
(mãe do Dc. Renato); Dª. Áurea Araújo;
Odete
Marsi;
Sérgio
Haussmann.
ORÇAMENTO 2019 – Todos os
líderes de Ministérios e diretores de
Congregações têm um compromisso com
o Conselho de Presbíteros para ajustar o
orçamento e calendário de 2019. Nossa
reunião será no ECC dia 19/Nov, às 20h.
NOTA DE PESAR - Informamos a todos os
irmãos que na manhã de sexta (02/Nov),
por volta das 11h, o Senhor Jesus chamou
nossa querida irmã Marta Moreno Costa ao
prometido descanso de Hb 4.9 – A certeza de
que ela está com seu Senhor nos conforta e
consola. As palavras de Davi no Sl 23.4“Ainda
que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum”. Rogamos que o
Senhor conforte e abençoe toda a família.
NATAL - Não deixemos de olhar para
a Palavra de Deus na intenção de
receber dela toda a orientação para nossa
comemoração natalina. Quem entende
de Natal é Jesus, quem nos orienta como
participar dele é a Palavra de Deus.

Reflexão Diária
Mas esmurro o meu corpo e o reduzo
à escravidão, para que, tendo pregado
a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. (1Co 9.27). Segunda feira
- 1Co 10.1-13 (história de Israel); Terça
feira - 1Co 10.14-22 (idolatria); Quarta
feira - 1Co 10.23-32 (liberdade); Quinta

feira - 1Co 11.1-15 (Corinto); Sexta feira 1Co 11.16-34 (Santa Ceia); Sábado - 1Co
12.1-11 (Dons); Domingo - 1Co 13.1231 (unidade e dons); A manifestação do
Espírito é concedida a cada um visando
um fim proveitoso. (1Co 12.7)

Aniversariantes
02
03
03
05
06
07
09
10
14
15
15
16
17
18
18

-

Leila Maria Pereira
Bruno Cruz Almeida
Eduardo Scarlato
Davi Rocha Costa
Erineia de Souza
Marcia Gabriela Venancio Nascimento
Mahely Arantes Costa
Debora Coutinho Rodrigues
Daniel Santos de Oliveira
Albertina Halter dos Santos
Irailma Oliveira Pereira
Marlene Augusta Pinheiro Gonçalves
Adriana Mok Gaia Leme Lopes
Carlos Roberto Moura
Eliege Aparecida Santana de Sousa

12
14
15
17

-

Pb. Vantoil e Cleide Lima
Eric e Ana Julia Diniz
Daniel e Jessyka Shoji
Antonieto e Damaris Grangeiro

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 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.

