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É MISSÕES? – VAMOS LÁ!!
“...eu procuro, em tudo, ser
agradável a todos, não buscando
o meu próprio interesse, mas, o de
muitos, para que sejam salvos.” 1Co
10.33
Na mesma carta, momentos
antes, Paulo já tinha falado do
investimento necessário que ele
fazia no evangelismo e em missões,
quando disse: “...sendo livre de
todos, fiz-me escravo de todos, a fim
de ganhar o maior número possível.”
E em seguida afirma: “Fiz-me fraco
para com os fracos, com o fim de
ganhar os fracos. Fiz-me tudo com
todos, com o fim de, por todos os
modos, salvar alguns. Tudo faço por
causa do evangelho, com o fim de
me tornar cooperador com ele.” (1Co
9.19, 22,23). Ele confessa que seu
plano é “por todos os modos salvar
alguns”. Nesta tarefa de ganhar
para alguns Jesus, ele se fez fraco,
se fez judeu, gentio... procedendo
com sabedoria para salvar todos.
Estamos encerrando um ano
cujo alvo foi evangelizar os ‘não

crentes’ e a outros quantos você
falou de Jesus. Quantos ouviram
de você sobre o perdão de Deus,
da graça maravilhosa de Jesus?
Para quem você falou do amor de
Jesus e do Seu plano para salvar
o homem? Fez quantas visitas
com o objetivo de ‘semear’ o
evangelho da bondade de Deus?
Durante todo o ano de 2018
vieram para todos nós desafios
pelos
editais
do
boletim.
Também fomos despertados pelas
mensagens nos cultos e pelos
estudos da EBD; nossos olhos foram
abertos para a realidade do amor de
Deus a todos os povos através dos
cultos de missões; vimos gente que
ainda não é de Jesus e várias portas
foram abertas para que falássemos
desse Jesus bendito que ama,
perdoa e que morreu por nós... E aí,
o que nós fizemos de tudo isso? Para
onde levamos todos os desafios
que ouvimos, e como reagimos
aos despertamentos espirituais em
direção à conversão dos descrentes?

O Senhor tem sido misericordioso
conosco e com os que ainda
não ouviram a mensagem de
salvação. De nós, porque ainda
temos novas oportunidades para
falar ou fazer pelas pessoas o que
não falamos durante o ano todo;
e dos que ainda não ouviram,
por conta do Seu grande amor e
vontade de que nenhum se perca,
mas de que todos cheguem ao
pleno conhecimento de Jesus.
“Mãos à obra”, pois ainda temos
alguns dias para cumprir nossa
tarefa de falar do amor de Jesus
e de convidar para conhecer
Jesus aqueles que estão na nossa
‘Jerusalém’. O Senhor Jesus é o

maior interessado em ser conhecido
e que aja rendição a Seus planos
eternos. No momento em que você
ora pela conversão de alguém, está
trabalhando na linha de Deus. Ore
e se disponha a ser instrumento
de salvação, pois Ele o capacitará,
pois essa é a “vontade de Deus”
(Jo 6.39). Quando você evangeliza,
está participando de algo que é
plano eterno de Deus para todos os
homens, “o qual deseja que todos
sejam salvos e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade”(I Tm 2.4).
Não busque apenas o seu interesse!
Faça como Paulo! Procure, em tudo,
a salvação dos outros (1Co 10.33).
Pr Valdemberg Viana

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. Ore ao Senhor pelos refugiados mexicanos em hondurenhos nos EUA;
2. Ore ao Senhor pelos refugiados venezuelanos e bolivianos no Brasil;
3. Ore ao Senhor pelos refugiados no Iraque, faixa de Gaza e Palestina;
4. Agradeça ao Senhor pelas eleições de outubro e ore pelos eleitos;
5. Dê graças a Deus pela Salvação que vem por meio de Jesus Cristo;
6. Peça o cuidado de Deus pelos nossos irmãos desempregados;
7. Ore pela Mesa Diretora do Conselho de Pastores da cidade;
8. Peça a Deus que levante novos plantonistas para os cultos;
9. Confirme o Bazar da Tarde de Artes sob o cuidado do Senhor;
10. Renda graças e louvores ao Senhor pelas bênçãos recebidas;
11. Interceda ao Senhor pelos visitantes e convidados nos cultos;
12. Ore pelas mudanças para 2019 nos ministérios;
13. Peça toda proteção de Deus para nossos irmãos em viagem;
14. Clame o cuidado de Deus para nossos enfermos;
15. Ore a Deus em favor da Mis. Eliete (OM);
16. Confirme nossa Conferência de Missões na direção 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!

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Nossas irmãs
Dª. Nilza e Dª. Vanda Beloni informam
que a reunião de oração das mulheres desta
quarta feira (28/Nov), às 14h20, será na casa
da irmã Iara Braz no seguinte endereço Av.
Eng. Francisco José Longo, 633, apto 221,
Jd. São Dimas. Telefones: (12) 3308-1914
/ 99605-3421. Todas estão convidadas.
BAZAR DA TARDE DE ARTES –
Reiteramos que no dia 01/Dez a Tarde
de Artes está promovendo o Café Colonial,
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.
CONSELHO DE PASTORES – Temos um
novo motivo de oração: é que, na última
reunião do Conselho de Pastores da cidade,
teve eleição. O Pr Valdemberg foi convidado,
obteve apoio dos Presbíteros, e foi eleito
para a Mesa Diretora para os próximos dois
anos. Precisamos de discernimento, direção
e sabedoria de Deus para nos conduzir.
TEMA 2019 – Percebemos que
precisamos de maior intimidade com
Deus; grande parte de nossas lutas e
crises pelas quais passamos dá-se pelo
distanciamento que temos tido do
Senhor. Por favor, ore por mais atividades
e reflexões que nos aproximem de
Deus; que os leve a meditar mais no
Senhor e no Seu reino. Por conta disso
o tema para 2019 será: “INTIMIDADE
COM DEUS – UNIDADE COM SEU POVO!”
CRIANÇAS – No domingo passado
(11/Nov) foi apresentado o lindo
Bernardo, filho dos nossos queridos
irmãos Érico Vinícius e Daniela. Nneste
domingo será a vez da linda e doce Sara,
filha dos queridos Felipe e Adriana Mok.
Louvamos a Deus pelas crianças que nos
tem dado e rogamos sobre suas vidas
as mais ricas bênçãos de Jesus Cristo.

CONVITE – Recebemos um carinhoso
convite do Pr. Josué Andrade para
participarmos do 1º aniversário da Igreja
sob a sua responsabilidade. Será neste final
de semana de 24 e 25/Nov, na Rua Mª de
Lourdes Medeiros, 365 (residencial D. Pedro
II). Fazemos votos de bênçãos continuadas.
VISITANTES E CONVIDADOS – Como
é marcante quando chegamos num
lugar e somos bem recebidos, e que
pessoas nos tratam com respeito, alegria
e cortesia. A Igreja é um lugar onde todos
podemos e devemos receber bem as
pessoas que o Espírito tem trazido para
nosso meio. A cada domingo gente nova
e com desejo de conhecer mais a Jesus
estão sendo trazidas para o culto aqui.
Receba bem, disponha-se a orar e seja
bênção aos nossos visitantes e convidados.
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS
- Neste ano o Senhor nos agraciou
muito no CEM; nos deu muitas vitórias,
e por isso estamos convidando todos
os irmãos para o Culto de Ações de
Graças que marca o encerramento de
suas atividades. Será às 20h desta terça
feira (04/Dez), no templo de nossa Igreja.
GIDEÕES – Fomos agraciados com a
participaçãodevárioshomensGideõesno
culto do último domingo (18/Nov). Ficamos
sabendo de suas lutas na distribuição do
Novo Testamento, bem como do alcance
deste valioso trabalho e louvamos a
Deus pelo excelente ministério que estes
homens desenvolvem no reino de Deus.
COMPROMISSO DE FÉ – Creio que você
esteja orando ao Deus de Missões acerca
de sua participação neste ministério para o
ano de 2019. Lembre-se, este compromisso
é com o Senhor da Seara. Ele vai te usar para
sustentar seus obreiros em todo os lugares e
isso é uma honra e privilégio para todos nós.

Reflexão Diária
“Graças, porém, a Deus, que, em Cristo,
sempre nos conduz em triunfo e, por meio
de nós, manifesta em tudo lugar a fragrância
do seu conhecimento. ” (2Co 2.14). Segunda
feira – 2Co 3.1-18 (nova aliança); Terça feira
– 2Co 4.1-18 (Paulo); Quarta feira – 2Co
5.1-21 (casa no céu); Quinta feira – 5Co 6.1-

18 (jugo); Sexta feira – 2Co 7.1-16 (Tito);
Sábado – 2Co 8.1-16 (Macedônia); Domingo
– 2Co 9.1-15 (ofertas); “Sabemos que, se
a nossa casa terrestre deste tabernáculo
se desfizer, temos da parte de Deus um
edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos
céus.”(2Co 5.1)

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 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.

