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UM POUCO DE ESCATOLOGIA FAZ BEM
Todo crente deveria ter uma boa
escatologia! Não me refiro a saber
todas as linhas de debate sobre
os acontecimentos relacionados
à segunda vinda de Cristo.
Pensar assim, é reduzir um tópico
recheado de doutrinas bíblicas a
mera elucubração acadêmica que
desperta a curiosidade das pessoas.
O termo “escatologia” vem de duas
palavras gregas (eschatos+logia)
que juntas significam literalmente
o estudo das últimas coisas.
Contudo, engana-se quem pensa
que estes ensinos bíblicos revelam
apenas o futuro. Apesar de toda
curiosidade ao redor de temas
como o arrebatamento da igreja
ou o reino milenar de Cristo, a
escatologia foi dada à igreja para
ajudá-la a viver no presente.
Por isso, um pouco de escatologia
é tão necessário! Veja o contexto
do sermão profético de Jesus
em Mateus 24-25. Os ensinos do
Senhor surgiram para corrigir uma
visão equivocada dos discípulos
sobre o templo, o reino e o futuro.
“Tendo Jesus saído do templo, ia se
retirando quando se aproximaram
dele os seus discípulos para lhe

mostrar as construções do templo.
Ele, porém, lhes disse: Não vedes
tudo isso? Em verdade vos digo
que não ficará pedra sobre pedra
que não seja derrubada” (24.1-2).
Nesses dois capítulos, Jesus
fala sobre os sinais dos fins dos
tempos, alertando os discípulos
sobre a necessidade de vigiar.
Jesus apresenta um cenário com
guerras e rumores de guerras (24.6),
tribulação e perseguição (24.9),
falsos profetas (24.11), aumento
da iniquidade e, com o amor se
esfriando em quase todos (24.12).
Porém, ele diz: “Aquele que perseverar
até o fim, esse será salvo” (24.13).
A escatologia, portanto, não deve
ser encarada como assunto somente
futurista ou tema que desperta nossa
curiosidade, mas como palavra
profética de Deus nos encorajando,
consolando e exortando a viver o
presente sem perder de vista o futuro.
O apóstolo Paulo fez constante
ligação entre o futuro escatológico
e a vida dos crentes. Depois de
tratar da necessidade de vigilância
(1 Ts 5.1-8), ele ensinou os irmãos
da igreja em Tessalônica a não ter
medo da vinda do Senhor, “porque

Deus não nos destinou para a ira, mas
para alcançar a salvação mediante
nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu
por nós para que, quer vigiemos, quer
durmamos, vivamos em união com
ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros
e edificai-vos reciprocamente, como
também estais fazendo” (1 Ts 5.9-11).
Temos
aqui
a
escatologia
consolando e animando os crentes
na vida diária. O mesmo acontece
com as igrejas que receberam o livro
de Apocalipse, escrito pelo apóstolo
João, enquanto estava exilado na
ilha de Patmos. A mensagem é que,
mesmo diante de todo contexto
de perseguição e sofrimento, Deus
estava revelando seu plano de
triunfo sobre os adversários (Ap 12.112; 18.21-24; 19-20). Aquelas igrejas
receberam exortação e conforto,

além de grandes promessas de
que um dia não haverá mais morte,
nem choro, “porque as primeiras
coisas passaram” (Ap 21.4b).
A boa escatologia nos conduzirá
a uma busca por santificação, por
serviço cristão abnegado, por oração
perseverante, por evangelização
e
envolvimento
missionário
constantes. A boa escatologia irá
nos animar em momentos difíceis,
nos confortar em tragédias e nos
acordar em tempos de acomodação.
“Aquele que dá testemunho destas
coisas diz: Certamente, venho sem
demora. Amém! Vem, Senhor Jesus!”
(Ap 22.20).
Pr. Vinícius Ferreira

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)
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Renda graças ao Deus Pai pela nossa salvação;
Exalte a Deus Pai pela pessoa e obra de Jesus Cristo;
Agradeça a Deus pela presença contínua do Espírito Santo;
Agradeça ao Senhor pelas chuvas;
Busque a Deus por avivamento na igreja brasileira;
Ore pela nossa congregação em Pindamonhangaba;
Peça ao Senhor pela Conferência Missionária da nossa igreja;
Peça a misericórdia de Deus pelas pessoas com depressão;
Interceda pela comunhão das famílias da nossa igreja;
Ore a Deus em favor das famílias enlutadas;
Peça ao Senhor pelos irmãos desempregados;
Ore a Deus em favor do prefeito e vereadores de nossa cidade;
Suplique a Deus pelo fim definitivo desta pandemia.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Lourdes Polon,
Maria Dilma, Dª. Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Eduardo Oliveira,
Luiza Amara, Anderson e Luiza Custódio.

Notícias

fique bem informado!

ASSEMBLEIA GERAL - Está confirmado
que a nossa Assembleia Geral Ordinária
será no dia 13 de Dezembro, às 9h, ocasião
em que, se Deus quiser, elegeremos
presbíteros e diáconos para a composição
do Conselho de Presbíteros e da Mesa
Administrativa. Também será eleito o
novo vice-presidente da igreja. Por conta
da assembleia, neste dia não haverá EBD.
REVISTA DA EBD - Está disponível para
aquisição dos irmãos da turma dos
adultos a revista “Personagens ao redor
da manjedoura”. O valor é de 9 reais por
unidade. O material poderá ser adquirido
na secretaria da EBD aos domingos ou
na secretaria da igreja durante a semana.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - O
Ministério de Expansão convida a
igreja a orar pela conferência missionária
deste ano, que terá a presença do Pr. João
Luis, professor de missões no Palavra
da Vida. Nesse dia, 29/11, haverá uma
EBD especial com o tema de missões,
e no culto da noite serão recolhidos os
compromissos missionários para 2021.
DEVOCIONÁRIO 2021 - Chegaram
os devocionários para o ano de 2021,
um ótimo presente para as lembrancinhas
de natal. O material contém reflexões
bíblicas diárias e um plano de leitura
anual da Bíblia. Você poderá se dirigir
a secretaria da Igreja para adquirir ao
preço unitário de nove reais (R$9,00).
CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS - O
Ministério de Expansão convida os
irmãos a orarem pelo café dos comerciários.
Devido à pandemia, teremos um evento
diferente do que costumamos fazer. Ao
todo são dez equipes, incluindo recepção,
higienização dos bancos, distribuição dos
kits, oração e divulgação. Se você deseja
participar, procure o Pr. Vinícius ou o Pb.
Domingos e saiba como pode ajudar.

CANDIDATOS AO OFICIALATO - No
dia 13 de dezembro teremos eleições
de oficiais e convidamos a igreja a orar,
buscando direção de Deus para esta escolha.
Segue nomes dos irmãos que, depois de
oração e análise do conselho da igreja,
se dispuseram a participar. Presbiterato:
Pb. Carlos Guedes de Melo; Haythan
Abdulhamid; Pb. Marco Antonio Gondim
Vasconcelos; Pb. Milton Carlos dos Santos
Jr; Pb. Roberto Vieira da Fonseca Lopes; Pb.
Domingos Sávio Barbosa. Diaconato: Dc.
Alexandre Corrêa de Moraes; Dc. Daniel Braga
Shoji; Edson Teodoro Quadra; Pablo Miller
Seixas dos Santos; Dc. Rubens Muramoto;
Tiago Teixeira Ramos; Eduardo Lira;
Eduardo Cunha; Dc. Roberto Rocha Costa.
NOTA DE PESAR - Faleceu no
sábado, 14/11, o irmão Hideu, pai
do Dc. Claudio Oziro. O sepultamento
aconteceu no domingo, dia 15, em Mogi
das Cruzes. Orem pelo conforto e consolo
do Senhor. A família agradece o apoio
da igreja e a participação dos irmãos que
estiveram presentes naquele momento.
LEITURA BÍBLICA – Graças a Deus
chegou o dia de presentearmos os irmãos
que completaram a leitura bíblica no ano de
2019. Por conta das dificuldades causadas
pela pandemia do COVID 19, foi preciso
adiar até as nossas reuniões se fortalecerem.
No dia 06 de dezembro queremos fazer
a entrega dos Certificados de conclusão
de leitura bíblica e dar uma Bíblia para ser
presenteada a outra pessoa. Estamos quase
terminando o ano de 2020 e iremos continuar
com o desafio e com as premiações.
PLANEJAMENTO 2021 – Senhores
Líderes de Ministérios e Diretores de
Congregações, Por favor, lembrem-se de
entregar-nososprojetoscomseusrespectivos
orçamentos até o dia 22/Nov. Os mesmos
podem ser enviados para a secretaria ou para
o e-mail: pastor.valdemberg@icesjc.com.br.

Dados Bancários
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6
C/C: 19.600-2
Enviar
comprovantes
para:
tesouraria@icesjc.com.br
Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9
C/C: 10.6753-2
Bradesco:
(Apenas
missões)
Agência: 0225-9
C/C: 358726-6
Enviar
comprovantes
para:
missoes@icesjc.com.br

Reflexão Diária
A soberania de Deus sobre as nações.
Segunda-feira – Is 21.1-17; Terça feira
– Is 22.1-25; Quarta feira – Is 23.1-18;
Quinta feira – Is 24.1-23; Sexta feira – Is
25.1-12; Sábado – Is 26.1-21; Domingo
– Is 27.1-13. “Tu, SENHOR, conservarás em
perfeita paz aquele cujo propósito é firme;
porque ele confia em ti” (Is 26.3).
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CARLOS ASSIS DE PAULA
DEBORA DOUSSEAU GUEDES DE MELO
DOMINGOS SAVIO BARBOSA
GABRIEL DA CUNHA OLOPES
DANIELA C. DE A. GARELHA KAWASHIMA
LUIS CARLOS DOS SANTOS
IVONE CORREA LINS
ISABEL CRISTINA DIAS DA COSTA
ALUIZIA TULA FERREIRA
FELIPE KAWASHIMA
VERA LUCIA DA SILVA COSTA
MARCELA LEME LOPES LIMA
MARFIZA M. V. RODRIGUES SHOJI

25
29
30
30

-

SONIA e ANTONIO MARCOS NASCIMENTO
MARIA ROSINEI e ROBERTO CUNHA
LARISSA e EBNER GRANJEIRO
DAYSE e ARNALDO OLIVEIRA

Plantão
HOJE
GRUPO C
Dc. Josias Custodio
Dc. Claudio Osiro
Pb. Milton Santos
Reinaldo Mantovani Jr.
Renan Muramoto
Lídia Berbert
Débora Coutinho

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

PRÓXIMO DOMINGO
GRUPO D
Dc. Alexandre
Pb. Josué Lara
Pb. Marcos Demant
Matheus Amorim
Matheus Uzan
Cleuides Moraes

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: icesjc@icesjc.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.

