
 

AMAR É EVANGELIZAR E EVANGELIZAR É 
AMAR 

 
“Em verdade, em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me 

recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou” (Jo. 13.20).  “Disse-lhes, 
pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, eu também 

vos envio” (Jo. 20.21).  “Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso 
está pecando” (Tg. 4.17). 

 
Neste mundo, o que excede o valor de uma alma? O que seria mais importante 

e precioso que amar e ganhar almas? Essa é a seara de Jesus. E Ele nos manda 
entrar nela e nela semear e colher. E porque Deus nos amou, nos evangelizou em 
Cristo e, com isso, nos salvou. Assim, o fim do amor e do evangelho é a salvação. 
Assim, quem ama anuncia a Cristo e quem anuncia a Cristo pratica um ato de amor. 

Você que é salvo por Cristo sabe o inestimável valor da salvação e do amor 
imensurável que a motiva. Sabe também de sua responsabilidade de anunciar Jesus, 
seu amor e sua salvação. Sabe que o maior tesouro que o salvo tem, é a própria 
salvação e o amor de Jesus. Sabe que sua maior responsabilidade é amar e espalhar 
a salvação em seu círculo de vida. Convencê-lo disso é obra do Espírito. Capacitá-lo e 
animá-lo para isso, também vem do Espírito.  

Deus nos amou e nos mandou amar. Jesus nos evangelizou e nos ordenou 
evangelizar. Quem acata o evangelho se rende a Cristo e a seu amor. Sentir-se amado 
é o que desencadeia o primeiro passo do encontro com Jesus. Por isso, o 
mandamento máximo é o amor, e em seu âmago está Cristo. Assim, quem evangeliza, 
compartilha o amor e a salvação que Deus tem em e por Cristo, derramado em seu 
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boletimdominical 
  

 

Continua no verso 

notamos que a Graça e a Misericórdia do Senhor 
estiveram presentes sobre cada um de nós. Foi um 
ano marcante em todos os sentidos: perdas e 
ganhos. Perdas por irmãos queridos que o Senhor 
promoveu à eternidade, e ganhos por novos irmãos 
e amigos que foram se aproximando mais da 
presença de Deus e do nosso grupo. No próximo 
sábado, 20/Dez, a partir das 12h, no Recanto 
Peniel, gostaríamos de celebrar a Deus no último 
encontro da Maturidade com um almoço especial. 
Na oportunidade, iremos entregar as medalhas da 
IV Olimpíadas MAT e também realizar a tradicional 
brincadeira do “Elefante Branco” para a troca de 
presentes entre os que desejarem participar. Para 
melhor dimensionar nosso almoço, pedimos a 
gentileza de confirmar sua presença junto à 
secretaria da igreja ou com Pr. Maurício e Regina 
Nogueira. Sua presença será uma alegria para nós. 
 
EBD ESPECIAL – Sob orientação do Pb. Manoel 
Arantes, Diretor de Ensino da EBD, durante o mês 
de Janeiro teremos cinco aulas especiais na Classe 
de Adultos sobre: OS DEZ MANDAMENTOS. Em 
cada aula o professor dará dois mandamentos. Os 
profs. titulares estarão em merecidas férias e a 
........ 

equipesdeplantão 
  

 “Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros 
da multiforme graça de Deus.” (1Pe 4.10) 

  

 

serviçosreligiosos 
  

 CULTOS: Domingos, às 9h e 19h15. 
ESCOLA BÍBLICA: Domingos, às 10h15. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quartas-feiras, às 8h, 14h30 e 19h30. 

  

 

HOJE PRÓXIMO SÁBADO 

GRUPO 6 
Pb. Vantoil G. Lima 
Pb. José A. Perote Filho 
Dc. Daniel B. Shoji 
Dc. Túlio Ramalho Pontes 
Letícia Perote 
Sueli Amaral dos Santos 

 

GRUPO 7 
Pb. Samuel Alves Pereira 
Dc. João Carlos Costeira 
Dc. Roberto Rocha Costa 
Rubens Custódio 
Maria Luiza F. Custódio 
Pr. Maurício Nogueira 
Regina Nogueira 
 

classe será ministrada por  professores  
convidados, a saber: A primeira aula, 04/Jan,  será 
ministrada pelo Pr. João Arantes Costa; A segunda 
aula, 11/Jan,  será ministrada pelo Pr. John Barnett;  
A terceira aula, 18/Jan, será ministrada pelo Pr.  
Valdemberg; A quarta aula, 25/Jan, será ministrada 
pela Profa. Silvana; e a quinta aula será ministrada 
pelo Pb. José Carlos Costa; No próximo boletim 
publicaremos as aulas especiais para a Classe de 
Adolescentes, que terão o mesmo tema. 
 
AGRADECIMENTO – O Pb. Domingos e a Alair 
agradecem aos irmãos que colaboraram e 
participaram do culto de Natal no Peniel. Que Deus 
continue a trabalhar na vida daquelas famílias. 
 
SAÚDE – Na última segunda feira (08/Dez) nosso 
irmão Esdras Costa, foi internado no Pio XII para 
uma cirurgia de Safena. A cirurgia foi remarcada 
para sexta feira (12/Dez). Façamos orações ao 
Senhor em favor da saúde e vida deste irmão. 
 
SAÚDE II - Nosso querido irmão Allan Wick precisa 
de nossas orações, pois ele voltou a ser internado, 
na Santa Casa de Misericórdia.  
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coração. Por isso, não mede esforços para fazer crer em Cristo. Essa é a obra na 
qual Deus trabalha até agora. 

Assim, evangelizar é, antes de tudo, viver a vida comum em amor. Coma com 
quem você evangeliza. Ande com ele, ombreie cargas com ele, leia a Bíblia com ele, 
gaste tempo com ele, ore por ele, seja paciente e perseverante com ele, confronte-o 
com o pecado. Chore e sorria com quem você evangeliza. Não foi assim que Jesus 
fez com os homens? Assim também devemos fazer. Evangelizar é compartilhar 
Cristo: sua salvação, seu amor. 

O Senhor há muito já nos ordenou isso. Evangelizar é um mandamento de 
amor.  

  
Daniel Ramos Côrtes - Pb da ICE Brasília (DF). 

 

N O T I C I Á R I O 
fiquebeminformado! 

motivosdeoração motivosdeoração 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica” (Fp 4.6).  

motivosdeoração 
  

 “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)  

Motivos de oração: 
 

1. Dê graças a Deus pelo „Dom de Jesus‟, e alegre-se com a sua salvação; 
2. Agradeça ao Senhor pelos nossos idosos; 
3. Pelo retorno e apoio à Centésima Ovelha; 
4. Agradeça a Deus pelo XVI Concílio Nacional que aconteceu em Anápolis (GO); 
5. Pelo Ministério de Casais – Pb. Carlos Guedes e Roseane; 
6. Mission[ario Nidovaldo e Helaine (África); 
7. Ore pelo nosso centenário: As atividades, as comissões, os cultos, etc./ 
8. Confirme sob os cuidados do Senhor o Pr. José Carlos e o Dc. Célio de Souza;  
9. Por pais com filhos frios na fé, ou fora do Caminho; 
10. Ore pelo Ponto de Pregação do Peniel – Pb. Domingos; 
11. Por novos alunos para o CETEVAP em 2015; 
12. Pela saúde e vida com qualidade de nossos idosos; 
13. Pela orquestra da Igreja;  

 

100 ANOS SERVINDO A JESUS - Quantas vidas a 
ICE SJCampos alcançou nesses 100 anos?  Creio 
que somente o Senhor tem este número. Lembra de 
quando o Senhor falou a Abraão: “Olha para céus e 
conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será 
assim a tua posteridade” (Gn 15.5) – Isso tem se 
cumprido nesta Igreja através da dedicação de cada 
membro que traz um visitante ao culto; através de 
cada esposa que no „silêncio’ ora e testemunha ao 
marido; através do jovem que convida seu amigo a 
vir conhecer Jesus;  através das aulas bem 
ministradas por nossos professores; também pela 
excelência dos cânticos apresentados pelos nossos 
corais; pelas inúmeras pregações de pastores 
consagrados. Não dá para imaginar quantos 
casamentos foram realizados neste período. Não 
temos como calcular quantos lares foram 
restaurados.  São incontáveis as vidas que 
passaram pelas águas do batismo. ♪ „Conta as 
muitas bênçãos, dize-a de uma vez, e verás, 
surpreso, quanto Deus já fez‟  (SH 379). Nós não 
conseguimos contar as bênçãos de um dia 
todo! imagine de cem anos!. – Quero convidar todos 
os irmãos para nos apresentarmos ao Senhor em 
profunda gratidão pelo 100º ano de nossa querida 
Igreja em 2015. 
 
CENTENÁRIO – O ano de 2014 praticamente 
„acabou‟. Agora começam as atividades do nosso 
Centenário. Muitos planos, vários projetos, grandes 
ideias, pouco recurso financeiro para tanta coisa, 
mas um Deus poderoso ao nosso favor.  E nos 
achegamos aos irmãos e suplicamos que façam 
orações a este Deus para prover sustento para 
todos os planos que nasceram no coração dEle e 
que resultarão em glória para o nome de Jesus. 
 
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS – Aconteceu 
na última terça feira (02/Dez) o culto de ações de 
graças pelas atividades do Centro de Estudos 
Musicais. Certamente o Senhor Jesus esteve 
presente e foi adorado. Os vários alunos prestaram 
louvores e adorações ao „Rei dos Reis‟. A alma de 
todos nós que estávamos presentes foi abençoada 
com tanta excelência nos louvores prestados. 
Nossa homenagem aos professores desta escola 
.... 

Idosos: Ondina Rodrigues, Lucy Costa, Adna Wiik, Marta Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, 

Anália Paiva, Maria Luiza Costa, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Ana Guilhermina, Olga 

Karatanasov, Eulina de Paiva, Sr. Luiz Monteiro. 

Enfermos: Erinéia, Lúcia, Dc. Célio Souza, Aurea Costa 

 

que prepara irmãos para o exercício do louvor nas 
Igrejas. As inscrições estão abertas para o ano 
próximo; os interessados devem procurar a 
secretaria da Igreja. As atividades começam em 
fevereiro 2015, no Espaço de Convivência Cristã, à 
Rua Santo Agostinho, 23. Maiores informações 
poderão ser obtidas com a coordenadora 
Profa.Isolina (3923:5019 / 99177:6313) 
 

OS NOSSOS ANIVERSARIANTES – O Senhor 
nos alegrou com bênçãos concedendo a estes 
irmãos mais um ano de vida, e faremos menção 
desta gratidão ao Senhor. Dia 11 – Ludmila 
Crevelin; Dia 15 – Alair Lopes; Dia 17 – Osni 
Cunha; Dia 18 - Ivana Costeira; Dia 19 – Pb. 
Arnaldo Pires –  ♪ „Deus vos guarde pelo seu 
poder‟  
 

FALECIMENTO – Na madrugada desta última 
quarta feira (10/Dez), o Senhor Jesus chamou ao 
descanso eterno o nosso querido Dc. Geraldo 
Rodrigues da Cunha. Ele deixa quatro filhos, 
Ronaldo, Roberto, Marli e Mirian, doze netos e um 
bisneto. Oremos por conforto e força para Da. 
Filomena, sua esposa. O sepultamento aconteceu 
as 16h do mesmo dia, no cemitério central. 
 

CONCÍLIO NACIONAL – Aconteceu na última 
semana o nosso XVI Concílio e nele foi eleito a 
nova Mesa Administrativa. Presidente: Pr. João 
Batista Cavalcante;  1º Vice Presidente:  Pr. 
Vanderli Alves;  2º Vice Presidente:  Pr. Tiago 
Leite;  1º Secretário:  Pr.  Darci Jr.;  2º Secretário: 
Pr. Rogério Carvalho;  1º Tesoureiro:  Pr. Marcos 
Vinícius;  2º Tesoureiro:  Pr. Francisco Tomé;  
  
MINF - O Ministério de Infância está precisando de 
irmãos queridos e dispostos a servirem Jesus para 
atuarem como professores na classe de crianças 
nos meses de Janeiro e Fevereiro próximos, uma 
vez que os atuais professores precisam e merecem 
férias. Pode ser para uma ou mais aulas. O Senhor 
capacitará todos aqueles que se dispuserem. Por 
favor. procurem a Educadora Ieda. 
 
ENCERRAMENTO DO ANO - MINISTÉRIO DA 
MATURIDADE – Chegamos ao final de 2014 e 
....;;. 


