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EVANGELIZANDO OS DESVIADOS
1 Tm. 1.18-20
Normalmente nosso foco principal ao
testemunhar do amor de Cristo, são os
que ainda não O conhecem como o Deus
Redentor e Salvador da humanidade.
Temos uma grande tarefa apoiada no
chamado da Grande Comissão em Mateus
28.19-20, o conhecido “IDE”. Via de regra,
nos empenhamos em levar a mensagem
da Cruz a este grupo carente e acabamos
nos esquecendo de ir atrás daqueles que,
um dia, fizeram parte do nosso convívio
cristão em nossas igrejas. Damos pouco
valor a necessidade de irmos atrás dos
afastados ou desviados. Pensamos que:
“eles conhecem a verdade e rejeitaram,
então, talvez nunca tenham se convertido
de fato e de verdade”. Mas esse raciocínio
é um grande perigo em si. Estamos assim
dizendo em nossos pensamentos que
não precisamos dar importância devida
aos que, um dia, estavam conosco nos
cultos e hoje estão longe dos caminhos
do Senhor, e inconscientemente estamos
firmando que o problema não é nosso
e sim daqueles que se desviaram. Mas
quais os motivos que eles tomaram essa
decisão? Uma palavra mal colocada? Uma
crítica sem amor e cheia de legalismo?
Um mal testemunho de algum cristão

maduro? Uma tentação não resistida?
Um pecado cometido? Enfim, são
várias as razões pelas quais alguém
pode se desviar e se afastar do Senhor.
Precisamos nos lembrar que quem se
afasta, se torna a centésima ovelha. O
entendimento sobre a centésima ovelha
é que ela estava no aprisco e decidiu.
por razões desconhecidas, sair do meio
da segurança e proteção do seu pastor.
No texto em destaque, podemos ver
Paulo passando uma orientação a Timóteo
sobre a necessidade de um trabalho
voltado aos desviados. Podemos ver que
Paulo estava primando pela tarefa e ali
encontramos três características desta
tarefa: 1) UMA TAREFA A CUMPRIR – “Este é
o dever de que te encarrego” – Claramente
nota-se que Paulo está dando uma ordem.
Um “dever”, que em nenhum momento
podemos chamar de “obrigação” e sim de
privilégio, especialmente pela qualidade
desta tarefa de resgatar aqueles que
estão fora do aprisco do Senhor. 2) UMA
TAREFA NOBRE – “combate, firmado
nelas, o bom combate” – Sabemos que
a tarefa de evangelizar é uma tarefa
da mais alta importância, por conta de
quem a comissiona, o Senhor Jesus!
E essa tarefa nobre é cercada de três
destaques que ainda vemos no texto : a)

o bom combate – que é a pregação do
Evangelho de Jesus a toda criatura, seja
aquele que ainda não O conheça, como
aquele que se desviou; b) mantendo
fé – para executar o bom combate é
fundamental manter e desenvolver a fé
naquEle que é o Autor e Consumador
dela, sem a qual perderíamos a esperança
facilmente; e; c) boa consciência – para
desempenhar essa tarefa nobre é primário
que tenhamos uma boa consciência, que
não é apenas ter pensamentos bons, mas
que desenvolvamos um caráter longe da
corrupção deste presente século e das
armadilhas do inimigo de nossas almas.
3) UMA TAREFA REJEITADA – “porquanto
alguns, tendo rejeitado a boa consciência”
– Neste trecho, lemos que alguns, que
estavam em comunhão e no aprisco se
afastaram, esfriaram na fé ou rejeitaram
a fé, e assim, receberam sobre si alguns

efeitos em suas vidas: a) naufragaram
na fé; b) os quais entreguei a Satanás; e,
c) para serem castigados – Existe uma
grande diferença entre uma frieza na fé e
uma apostasia; Himineu e Alexandre são
exemplos de apostasia, foram entregues
ou devolvidos ao “mundo” (1Tm 1.20).
Mas quais as lições que tiramos deste texto
singular olhando para a evangelização
dos desviados na fé? Precisamos entender
que a tarefa a cumprir é nobre, porque
vem de um Deus Nobre e Santo, Puro e
Perfeito em Seus desígnios. Se rejeitarmos
essa nobre tarefa iremos colher sobre nós
algumas consequências não prazerosas
da parte de Deus porque estaremos em
desobediência à Sua orientação. A decisão
é de cada um de nós e que possamos
fazer a escolha correta diante de Deus.
Pr. Maurício Nogueira

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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Agradeça ao Bom Deus por seu grande amor e Salvação;
Busque o Senhor pelos irmãos que estão enfermos;
Ore por maior envolvimento dos crentes na obra de Deus;
Ore pelo fruto do Espírito Santo em nossos relacionamentos;
Ore pelo culto deste Domingo: visitantes, mensagem, louvor...
Peça ao Senhor sua bênção para a liderança da nossa Igreja;
Dê graças porque o Senhor tem te sustentado firme na obra;
Peça sabedoria de Jesus para os familiares da centésima ovelha;
Peça a Deus que estenda sua misericórdia sobre os frios na fé;
Clame ao Senhor que ponha limites na extensão do COVID 19;
Ore em favor das atividades dos ministérios neste recomeço;
Dirija a Deus uma palavra de gratidão por nossas congregações;
Adore ao Deus e tribute a Ele todo louvor, pois é digno e fiel;
Interceda junto a Deus em favor da saúde e vida de nossos idosos;
Ore pela paz e harmonia entre os casais e filhos.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Lourdes Polon,
Maria Dilma, Dª. Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, 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!

DAY CAMP – Alguns de nossos
adolescentes experimentaram um dia de
comunhão com edificação. Tudo aconteceu no
ZIOM de propriedade de nossos irmãos Janaína
Faria e Rodolfo, na Estrada de Monteiro Lobato.
Um tempo agradável de paz e alegria. Todos
os protocolos de saúde foram observados,
GRATIDÃO – A liderança da FEMOCE
VP apresenta sua terna gratidão à Mesa
Administrativa por ter liberado o templo para
o primeiro Encontro de jovens da região neste
novo ano. O encontro foi marcado pela alegria,
comunhão e edificação. Jovens de todas as ICE
se encontraram para estudar a Palavra de Deus.

comunhão. Esforços têm sido feito pelos
pastores, Conselho, Mesa e por muitos amados
irmãos para que isso não aconteça. Nosso
coração e alma não aceitam o afastamento,
pois fomos ensinados que a comunhão
é bênção e que precisamos investir para
mantê-la. Não julgamos natural nem nos
acomodamos diante desta realidade, e nos
empenhamos diante de Deus para incentivar
os membros à perseverança. Esta é a nossa
Igreja, e não devemos deixá-la por nada, mas
devemos nos esforçar, nos ajuntar e vencer as
barreiras. Por favor, nos ajude com cobertura
de oração e com investimento por você e
pelos irmãos que se afastam da comunhão.

TEMA DE 2021 - “Conhecer o Senhor Jesus
e torná-lo conhecido” - em todas as nossas
orações, e em todas as nossas atividades, esse
deve ser o nosso objetivo. Independente do
tema deste ano de 2021, esse é o objetivo
em toda a nossa vida. Por favor, invista tudo o
que você pode em conhecer melhor o Senhor
Jesus. Como está o nível do teu conhecimento
e experiências com Jesus, em comparação com
você mesmo há cinco anos? Você diria que hoje
conhece mais e melhor a Jesus? Que mudança
este conhecimento trouxe a você? Quais os
benefícios outras pessoas receberam de você
por conta do seu conhecimento de Jesus?
Conhecer Jesus torna você uma pessoa melhor,
e isso será refletido à sua volta, e os outros
desejarão saber “o segredo”; e certamente você
dirá: Isso é a presença de Jesus em minha vida.

PÁSCOA – Começam os preparativos para
a festa judaica chamada Páscoa, que nos
aponta para a um “Cordeiro” que fizesse o
sacrifício de uma única vez e fosse eficaz para
sempre. “No dia seguinte, viu João a Jesus que
vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo!” (Jo 1.29). Jesus
Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu
para nos dar vida, mas ressuscitou: “...Por que
buscai entre os mortos ao que vive? Ele não
está aqui, mas ressuscitou...” (Lc 24.5-6). JESUS
RESUSCITOU, E ESTÁ VIVO!!! Jesus está vivo,
e vive entre os vivos! Ele proporciona vida
aos que vivem. Ele mesmo disse: ‘Eu vim para
que tenham vida e tenham em abundância’
(Jo 10.10). Muita gente ainda não sabe desta
verdade, e O está procurando entre os mortos.
Vamosproclamarestaverdade,poiselalibertará.

TRABALHADORES – Estamos precisando
de queridos irmãos que estejam dispostos
a servir Jesus através do plantão ou servindo na
transmissão do culto on line. Daremos todo o
treinamento aos voluntários e o Senhor mesmo
os recompensará, pois prometeu. Os irmãos
que desejarem nos ajudar, por favor, procurem
o Pr Valdemberg ou o Pb Carlos Guedes.

ASSEMBLEIA GERAL – No uso de suas
atribuições e para cumprir o Art 13 § 1º
e Alínea I do Estatuto, o pastor da igreja, o
Conselho Espiritual e a Mesa Administrativa
estão convocando os membros da ICE
SJCampos para a Assembleia Geral Ordinária
às 9h do dia 28 de março, quando serão
apresentados os relatórios das atividades das
congregações e dos ministérios no ano 2020,
e deliberar sobre o parecer das Comissões.

ÊXODO – Como é do conhecimento de
toda igreja, temos visto o afastamento
de alguns membros queridos de nossa

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
“Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos
Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor
dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros,
diz o Senhor dos Exércitos” (Zc 1.3). Segundafeira – Zc 1.1-20 (as duas primeiras visões);
Terça feira – Zc 2.1-13 (a terceira visão);
Quarta feira – Zc 3.1-10 (a 4ª visão); Quinta
feira – Zc 4.1-14 (a 5ª visão); Sexta feira – Zc
5.1-11 (a 6ª e 7ª visão); Sábado – Zc 6.1-15 (a
8ª visão); Domingo – Zc 7.1-14 (não é jejum).
“E dize-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis
aqui o homem cujo nome é renovo.” (Zc 6.12).

CNPJ: 45.693.165/0001-24

Aniversariantes
22
22
23
24
24
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27
27
27

-

CAROLINE AYUMI UNE
NELSON PAIVA PRADO
GILSON DENIS MARTINS
ANN GILCHRIST BARNETT
ROBERTO ALVES DA CUNHA NETO
SAMUEL ALVES PEREIRA
EBNER ELI GRANJEIRO
ELAIS DOS SANTOS BATISTA OLIVEIRA
VICENTE BUENO

Plantão
HOJE
GRUPO D
Pb. Josué Lara
Pb. Marcos Demant
Matheus Amorim
Matheus Uzan
Cleuides Moraes

Casamento
22 - ELIZABETH e CLAUDIO YUBIKU OGAVA

PRÓXIMO DOMINGO

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

GRUPO A
Dc. Renato Laod
Pb. Alancaster
Pb. Domingos
Alair Jager
Dominique J. Barbosa
Miriam 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: 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.

