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POR QUE VALE A PENA PARTICIPAR DE MISSÔES?
Entendemos a Grande Comissão, ou o
“Ide de Jesus”, como um mandamento,
não apenas àqueles que têm uma
vocação transcultural, mas a todos os
cristãos. Todos vivemos integralmente
pela missão de reconciliação do homem
com Deus, ensinando o que ouvimos,
fazendo discípulos, onde quer que
estejamos. Assim, perguntamos: “Por
que vale a pena fazer missões? ”. Quero
sugerir algumas respostas baseadas
em respostas de alguns missionários.
1 - Vale a pena quando entendemos
que todos os cristãos são missionários.
Ser missionário é a função de todos os
cristãos, cada um na sua área de atuação.
Não existem classes de cristãos, existem
cristãos com vocações distintas. Mas
essas distinções não os distinguem em
grau de importância. O missionário
plantador de igrejas em meio a povos
não alcançados é tão relevante quanto o
missionário pedreiro, médico, vendedor,
pastor ou engenheiro, em meio a
comunidades já ‘alcançadas’. Todos
estamos amparados pelo comando de
Atos 1.8 (“e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria, e até aos confins da
terra”). Sendo assim, a vida em Cristo vale
a pena porque apenas nela encontramos
sentido
(direção)
e
significado
(propósito) para nossa humanidade.
2 – Vale a pena por que temos uma
missão. O conceito missionário não
é comum no Haiti. Porém, depois do

treinamento que recebi e do discipulado
que foi feito, eu comecei a ouvir a voz de
Deus falando comigo, que eu tenho uma
missão, que eu tenho uma vocação, e
comecei a entender melhor quem Jesus é e
quem eu sou. Em Lucas 4.18, Jesus mostra
a missão que Ele veio fazer (pregar as boas
novas aos pobres, proclamar libertação
aos cativos, libertar os oprimidos). Um
missionário é uma pessoa que tem uma
missão, que tem um objetivo, que tem
algo bem específico para fazer, e que
ninguém pode fazer. Então, vale a pena
porque estamos entendendo a voz de
Deus e fazemos aquilo que Ele nos pediu
que é estabelecer Seu Reino aqui na Terra.
3 – Vale a pena ser obediente. Sem
romantismo ou com o objetivo de
convencer alguém, Pv 19.21 diz: “Muitos
propósitos há no coração do homem,
mas o desígnio do Senhor permanecerá”.
Assim, entendo que ser missionário é
abandonar os seus sonhos, que são muitas
vezes gerados pelos padrões do mundo.
Sabendo que, como um filho de Deus que
escolhe ser obediente a seu Pai, termos a
certeza de estar fazendo a vontade do Pai,
isso nos traz alegria. Assim, consideramos
que vale a pena ser obediente porque
ser missionário é um ato de obediência,
é uma resposta ao que Jesus nos
ensinou, “Se me amam, guardem meus
mandamentos”; e um dos mandamentos
é o ‘Ide’. Quando obedecemos em ser
missionários em tempo integral, em
nosso dia a dia, nós conseguimos ver

Deus, entendê-lo de uma outra maneira.
Seja no escritório ou no campo, vemos
algo diferente dos padrões do mundo.
Entendemos melhor seu imenso amor.
4 – Vale a pena porque é o mínimo
que posso fazer. Poderia falar que
é porque Deus ordenou ou porque
precisamos cumprir o “Ide”, mas creio
que a minha razão para ser missionário é
fazer o mínimo! Quando lembro do que
Cristo fez por nós na cruz, percebo que
missões é o mínimo que podemos fazer,
independente da missão, sabendo que
todos somos missionários e que devemos
levar a Palavra. Por isso, é o mínimo. Além
disso, é um propósito de vida, não consigo
olhar e não fazer isso. Não tenho como
viver o Evangelho sem estar integralmente
na missão, sem estar integralmente
realizando a obra do Senhor aqui.
5 – Vale a pena estar em harmonia
com Deus. Ser missionário não é uma
profissão, não é um cargo. Ser missionário

é algo que acontece no coração. Existem
tantas maneiras de ser missionário…
tantos povos e nações, tantas maneiras
de responder ao “Ide”, seja indo para
outro país ou no seu dia a dia. Ser
missionário é levar uma mensagem, e
dá para fazer isso de inúmeras maneiras,
para inúmeras pessoas. Então, quando
falo de “valer a pena ser missionário”,
não é por um título que carrego. É
porque obedeço a uma ordem de Deus. E
obedecer, para mim, é estar em harmonia
com Deus. Por isso, como sou missionário,
estou em harmonia com meu Pai.
Pensando desta maneira vale a pena
aceitar o desafio de fé e investir nossa
vida na obra missionária. Ao fazermos
isso, estamos cumprindo a ordem de
Cristo e assim participamos do que
Ele está fazendo em todas as nações.
Pr. José Carlos Silva

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 e louvores a Deus por seu grande amor;
2. Agradeça ao Senhor por toda Obra na Cruz pois trouxe salvação;
3. Ore em favor das programações de Natal na ICE SJC;
4. Peça a Deus seu terno cuidado com os desempregados;
5. Agradeça pela Conferência de Missões e seus resultados;
6. Confirme o governo brasileiro debaixo da orientação de Deus;
7. Ore em favor dos Mis. Esli Lopes e Francisca (Arapapuzinho-Pa);
8. Peça a Deus suas bênçãos para o Pb. Paulo Fernando e Eliane;
9. Peça a Deus suas bênçãos para o Dc. Marcos Hohne e Ana Lídia;
10. Ore em favor da orquestra do CEM;
11. Confirme a Congregação de Bragança Paulista em oração;
12. Ore pela EBD Especial de Jan e Fev de 2019.

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 – Reafirmamos
que no mês de dezembro não faremos
uso do Estacionamento Pirâmide (Rua Cel.
José Monteiro). Por isso cada irmão tem
a responsabilidade sobre o seu veículo.
Ore para que Deus abençoe a Mesa
Administrativa nos acertos para o ano 2019.
CANSAÇO – Final de ano é sempre
marcado pela carga que se acumula
ao longo dos meses. Isso produz um
cansaço muito grande que pode afetar
nossos
relacionamentos
fraternais,
nossa produtividade profissional e até o
desempenho no Culto a Deus. Por conta
disso, queremos convidá-lo para um tempo
de oração no dia 15/Dez, das 20h às 21h30,
no templo da Igreja. É para todo o povo.
ORAÇÃO – “Bendita a hora de oração”
(SH – 488). Certamente é uma ‘hora
abençoada’ – Venha passar conosco
este tempo de comunhão íntima com
Deus; temos vários momentos durante a
semana: Quarta feira às 8h, na ICE SJC, sob
a liderança do Pb. Samuel Pereira; às 14h20
sob a liderança de Dª. Wanda Beloni e Dª.
Nilza; às 19h30 no ECC sob a liderança do Pr.
Daniel e Sonia Garelha; Quinta feira, às 21h,
sob a liderança do Pb. Domingos; Domingo
antes do culto, no antigo gabinete
pastoral. E ainda estamos planejando criar
a sala de oração por missões. Participe!
Não precisa inscrição é só chegar.
PLANTONISTAS – Queremos estender
para a Igreja o privilégio de servir nos
cultos como plantonista. Venha se juntar
a nós neste ministério de servir ao Senhor
Jesus através de uma boa recepção aos
irmãos e, principalmente, aos visitantes e
convidados. Procure o Pr. Valdemberg ou o
Pb. Marcos Demant e dê seu nome. As novas
escalas vão começar em janeiro de 2019.
REINO DE DEUS - O Evangelho do
Senhor Jesus é simples e é para todos.
No entanto, ouvi-lo e praticá-lo, demanda
decisão, disposição e atitude com uma

grande dose de obediência. Muitos ouvem,
porém, se recusam a seguir ou obedecêlo. O Evangelho de Jesus não é show, mas
compromisso. O Evangelho de Jesus é
verdade que salva, liberta, cura e traz alegria
ao coração. Disse Jesus: “O tempo está
cumprido, e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos, e crede no evangelho. ” (Mc
1.15). Como está o teu envolvimento com
este Evangelho? Tem pregado, tem vivido?
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos
a nossas irmãs que a reunião de oração
nesta quarta-feira (05/Dez), às 14h20,
será na casa da irmã Maria Lúcia S. Tiago
no seguinte endereço: Rua Diomedes
Santos - 33, Jardym Renata. Tel: (12)
3941-4007 / 99133-3106; Dª. Nilza e Dª.
Vanda Beloni convidam todas as irmãs.
REUNIÃO DE OFICIAIS – Com desejo
de conhecer melhor as funções dos
Diáconos e dos Presbíteros, estamos
convidando todos oficiais da Mesa
Administrativa de 2019, tanto novos eleitos
como os antigos, para uma rápida reunião
nestes próximos dois domingos (02 e 09/
Dez) às 8h, no antigo gabinete pastoral.
COMPROMISSO DE FÉ – Na
mensagem do Pr. Flávio Ramos (25/
Nov), entendemos que Deus usa a ‘oferta
do menino’ (Jo 6.9), mesmo que isso pareça
insuficiente. Os compromissos de fé com
o Ministério de Missões já começaram
a chegar. Ore, traga o seu desafio de
missões e deixe o Senhor trabalhar com
isso. Ele é quem multiplica nosso pão
para sustentar os missionários no campo.
MISSÕES NO SERTÃO – Na manhã deste
domingo (02/Dez), às 9h, ouviremos
do amor e das ações que o Senhor tem
feito no Nordeste do Brasil em favor do
sertanejo. O Pr. Rubens Macedo estará
conosco e será ‘Boca de Deus’ para todos,
nos desafiando a amar e investir no Reino.

Reflexão Diária
“Cada um contribua segundo tiver proposto
no coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama quem dá
com alegria. ” (2Co 9.7). Segunda feira –
2Co 10.1-18 (autoridade de Paulo); Terça
feira – 2Co 11.1-33 (lutas de Paulo); Quarta
feira – 2Co 12.1-10 (visões de Paulo); Quinta

feira – 2Co 12.11-21 (credenciais); Sexta
feira – 2Co 13.1-13 (finais); Sábado – Fp 3.121 (alegria); Domingo – Fp 4.1-23 (alegria e
gratidão); “Aprendi a viver contente em toda
e qualquer situação... Recebi tudo e tenho
abundância; estou suprido…” (Fp 4.11,18)

Aniversariantes
24
24
27
28
28
29
30
30
01
01
02
03
05
05
05
06
07

-

Daniela Cristina Garelha Kawashima
Luis Carlos dos Santos
Isabel Cristina Dias da Costa
Aluizia Tula Ferreira
Felipe Kawashima
Vera Lucia da Silva Costa
Marcela Leme Lopes Lima
Marfiza Maria Vilanova Rodrigues Shoji
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Marcio Stolf Junior
Ana Flavia Campos Ribeiro Guimaraes
Erasto Claudio Vieira Baracho
Jose Benedito Dalprat Souza
Sueli Silva Pereira Amaral dos Santos
Juliana Oliveira Marcondes dos Reis
Odila Braga de Oliveira
Caio Augusto Costa

22
25
30
30

-

Joelmir e Daniela Melo
Antonio Marcos e Sonia do Nascimento
Arnaldo e Dayse de Oliveira
Ebner e Larissa Grangeiro

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

HOJE
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

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite
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.

