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AOS JOVENS, IMPERATIVO É EVANGELIZAR
“Porque na mesma hora vos ensinará o
Espírito Santo o que vos convenha falar.”
(Lucas 12.12)
Houve, no deserto do Oriente, um jovem
que se enveredava por sua vida cotidiana.
Todos os dias realizava as mesmas ações,
conversava com as mesmas pessoas e
vislumbrava as mesmas paisagens. Era um
homem comum habitando numa reles vida.
Num dia corriqueiro, contudo, ao percorrer
uma duna, encontrou um prisma, o qual,
pelo despertar que lhe provocara, foi posto
acima do nariz, abaixo das sobrancelhas e
à frente dos olhos, pois pensou ser lá o seu
devido lugar. Assim continuou vivendo;
agora, porém, com um adereço artificial.
Passados alguns dias, enquanto voltava
para sua tenda, fitou os olhos em um camelo
que estava ao lado de uma palmeira. A
árvore bem como o animal já eram seus
conhecidos. À medida, entretanto, que se
aproximava do cenário, notava aquele ser
como uma assombrosa criatura de tamanho
descomunal. De tanto receio, correu e se
afastou... E, desta maneira sucedeu todos
os dias: aonde quer que fosse, encontrava
mais camelos, e os via demasiadamente
grandes. E o seu medo se sobrelevava.
O que antes desempenhava, agora, era
impedido de fazê-lo, não cumprindo,
consequentemente, suas obrigações diárias.
Até que um dia, um homem que o
observava, anteviu o que aconteceria
– a chegada do medo – e adiantou-se.
Aproximou-se, retirou suavemente o prisma,
e ordenou: - Agora, veja normalmente!

E o nosso jovem viu! Vislumbrou não
somente o camelo em seu tamanho
comum, como também observou quão
desorganizada estava sua vida. Ele desse
maneira permanecia pois, de tanto temer,
não conseguia completar suas costumeiras
funções. Já o homem, afastando-se do olhar
do jovem, esvaiu-se assim à semelhança
dos
vaporosos
grãos
desérticos.
De semelhante modo somos, colocamos
adiante dos olhos óculos com os
quais não nascemos, que nos fazem
enxergar o evangelismo sob uma ótica
distorcida. Vemo-lo como um desafio
maior do que realmente é, de tamanho
desproporcional. Mas, da mesma forma
com que o homem os retirou do rapaz,
Jesus o faz conosco diariamente. Ele
nos faz enxergar que, não obstante
seja imperativo que O apresentemos
aos que nos cercam, toda a dificuldade
por nós encontrada é suprimida n’Ele.
Vê-se, nesse sentido, que pregar a
Palavra de Deus é um mandado bem como
uma necessidade, posto que sem dever,
a missão não é observada segundo a
urgência que lhe é devida. Permanece, no
entanto, uma dúvida, já que o evangelismo
é difícil somente quando o distorcemos
com nossos receios, sabendo que Jesus nos
ensina o que devemos falar. Qual, então,
é a forma de o jovem evangelizar, dado
que fazê-lo é nossa obrigação em vida?
Por meio de estratégias! E, dentre elas,
está a amizade que cada um tem com o
seu próximo. O jovem, normalmente, tem

acesso a vários locais em que as vozes
eclesiásticas não chegarão, como exemplo,
uma escola ou uma mesa de trabalho,
lugares esses ocupados por pessoas que,
talvez, nunca ouviriam espontaneamente
sobre o Salvador, todavia, certamente,
escutarão o que seus amigos têm a dizer.
Jovem, ao seu lado estão almas sedentas
de Deus, atentas ao que você falará, ao que
você expressará, e, principalmente, em
como agirá, sendo essas, talvez, as portas
que as levarão a Jesus. É necessário que
cada ação seja ponderada pela Palavra, a
fim de que seja um espelho das ordens do
Criador. E, consequentemente, a imagem
de Deus será espelhada no cotidiano.
Este é o investimento do jovem no
evangelismo: vigiar-se para ser semelhante
a Cristo, e atrair – indiretamente
- seus amigos ao Único Redentor.
A partir das Escrituras é que se observa
como os óculos são retirados do rosto
de cada um, já que a resposta a: “o que

falarei? ” encontra-se exposta em Lucas
12.12. Ademais, constata-se que são
vitais não somente o estudo da Bíblia
em seu real sentido, senão também o
interesse em transformar a vivência por
meio dela. Pois como, sem saber todo o
Livro Sagrado, responder-se-á a respeito
da própria fé? Ou como o jovem viverá
uma vida correta, espelhando Deus, se
não conhecer os princípios bíblicos?
Depreende-se, por conseguinte, que
evangelizar é preciso, mesmo que haja receio
em fazê-lo. Desse modo podemos ver que o
próprio Deus retira de cada um os temerosos
óculos que distorcem o Evangelismo.
Por isso, evangelizemos jovens, quer
seja onde trabalhamos, quer seja onde
estudamos, fazendo-o, gradativamente e
onde vivemos, uma vez que toda a nossa
vida transmitirá a salvação exclusiva
de Jesus Cristo, o Filho do Deus Vivo.
Mahmud M H Ali Neto

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. Peça direção, força e sabedoria de Deus para desenvolver o tema em 2019;
2. Agradeça a Deus pelo trabalho de santificação do Espírito Santo em nós;
3. Louve ao Senhor por sua terna misericórdia e graça;
4. Ore a Deus em favor do Governo Federal a partir de 2019;
5. Peça o cuidado de Deus para o Ministério de Maturidade;
6. Faça um jejum no sábado para fortalecer seu espirito;
7. Interceda em favor dos nossos enfermos;
8. Dedique-se a orar pelo desafio de Missões para 2019;
9. Ore em favor da Mis. Joelma Santos (Camboja);
10. Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Domingos e Alair;
11. Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Renato Abrahão e Janine;
12. Confirme o Coral de Adultos sob a direção e proteção de Deus.

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!

ESTACIONAMENTO – Informamos
a todos os irmãos que, no mês de
dezembro, a ICE SJCampos não irá usar
o estacionamento como de costume.
Quem desejar fazer uso deste ou de
outro estacionamento neste mês de
dezembro use-o por sua responsabilidade.
NATAL - O final do ano se aproxima
e com ele chegam os sons, luzes e
cheiros que reportam o Natal da Mídia.
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: “Errais, não conhecendo as
Escrituras nem o poder de Deus” (Mt 22.29).
CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Foi
melhor organizado o Café dos
Comerciários deste ano, que contou com
a valiosa presença dos 17 seminaristas do
PV Atibaia. Queremos agradecer a todos os
irmãos que cooperaram de forma direta ou
de forma indireta para a realização deste
evangelismo. Ao todo foram atendidas e
evangelizadas 350 pessoas. Convidamos
você a ligar para a secretaria e pegar um
nome para acompanhar com orações e ver
a possibilidade de uma visita evangelística
e acompanhamento bíblico, mas
lembre-se: NUNCA FAÇA ISSO SOZINHO,
chame um irmão para ir com você.
DESAFIO MISSIONÁRIO – Deus nos
chamou a participar de sua bendita
obra. Alguns foram chamados para sair
e saíram, e outros para ‘sustentar’ os que
saíram; por isso é uma grande alegria
nosso envolvimento nesta obra de Deus.
Nesta semana foi lançado o desafio
com os que saíram: por favor, ore e se
envolva com esta obra que é eterna. Faça
seu compromisso de fé com Missões.

CULTO ON LINE – Você já se deu
conta do poder deste instrumento de
comunicação? São milhares de pessoas
que participam do nosso culto todos os
domingos e outros tantos que deixam de
ser abençoados apenas por não saberem
que os cultos são transmitidos ao vivo
e que também ficam gravados para
serem visto noutro tempo. Evangelize
através deste meio. www.icesjc.com.
br
e também
www.canaluptv.com
CALENDÁRIO E ORÇAMENTO – Será
nesta segunda feira (19/Nov) que
todos os líderes de Ministério, Diretores
de Congregações, junto com o Conselho
Espiritual da Igreja, iremos nos sentar
para conversar sobre datas para 2019.
MATURIDADE
No
próximo
sábado 24/Nov às 15h no templo
da nossa querida Igreja, acontecerá um
encontro para todos da Maturidade.
Contamos
com
sua
presença!
BAZAR DA TARDE DE ARTES –
Informamos que houve uma mudança
para melhor no dia do bazar da Tarde
de Artes. O Café Colonial será no dia 01/
Dez, das 13h às 18h30 no ECC, ao preço
de R$ 10,00 (dez reais). Agende e passe
lá! Todo o movimento será para auxiliar
as esposas dos missionários no campo.
REUNIÃO
DE
ORAÇÃO
DAS
MULHERES - Nesta quarta-feira
(21/Nov), às 14h20, a Dª Nilza e Vanda
informam às mulheres da igreja que a
reunião de oração será na casa da Dª Nilza,
no seguinte endereço: Av. Cidade Jardim,
2470, apto 54, Bosque dos Eucaliptos.
Telefone: (12) 3921-9214. Será uma ótima
oportunidade para estar em oração.

Reflexão Diária
“E eu passo a mostrar-vos um caminho
sobremodo excelente. Ainda que eu fale...
se não tiver amor... ” (1Co 13.1). Segunda
feira – 1Co 13.1-13 (o amor); Terça feira
– 1Co 14.1-19 (as línguas); Quarta feira
– 1Co 14.20-40 (ordem no culto); Quinta
feira – 1Co 15.1-34 (ressurreição); Sexta

feira – 1Co 15.35-58 (novo corpo); Sábado
– 1Co 16.1-23 (finais); Domingo – 2Co 2.117 (onde está Tito?); “Antes de tudo, vos
entreguei, o que também recebi: que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras.”(1Co 15.3)

Aniversariantes
06
07
09
10
14
15
15
16
17
18
18
19
21
21
23
14
24

-

Erineia de Souza
Marcia Gabriela 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
Abraao Filipe Galdino da Silva
Carlos Assis de Paula
Domingos Savio Barbosa
Jose Carlos Silva
Daniela Cristina Garelha Kawashima
Luis Carlos dos Santos

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 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

PRÓXIMO SÁBADO
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

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.

