
“...Não temas; doravante serás pescador 
de homens.”  (Lc 5.10)

Pode parecer simples o fato de 
evangelizar pessoas, mas nem sempre é. 
Podemos ter vontade, ser despertados, 
mas a verdade é que há muitas pessoas 
que têm dificuldades para levar a 
palavra de Deus a outros. Alguns por 
timidez, outros por não saberem como.

Alguém disse que a prática leva 
à perfeição, ou seja, estamos nos 
aperfeiçoando à medida em que nos 
dispomos a levar, cada vez mais, a 
palavra de Deus, pois, “...não sois vós o 
que falais, mas o Espírito Santo.” (Lc 12.12) 
Levar as boas novas do Evangelho exige 
o mínimo de conhecimento, e esse 
conhecimento está na Palavra de Deus 
(Mc 13.10-11; 16.15; Rm 1.16-17; 1Co 
15.1-11; 2Co 9.11-15; 10.14; Gl 1. 11-12; 
Ef 1.14, dentre tantos outros textos).

Precisamos ter em mente que devemos 
buscar a Deus em oração antes de levar 
a Sua palavra aos outros. Infelizmente 
muitos de nós ignoramos esse fato, 
quando o assunto é evangelização. 
Então, ore para que Deus dê sabedoria 
em relação às palavras que você 
deve falar e na forma de abordar as 
pessoas. Ore para que Deus coloque 

em seu caminho pessoas que estão 
sedentas da palavra e que estejam 
de coração aberto para recebê-la. 

É maravilhoso ter irmãos na fé e isso nos 
fortalece. Lembre-se de que Deus quer 
alcançar mais e mais pessoas que estão 
além do nosso convívio. Precisamos 
sair das quatro paredes da igreja. Foi 
isso que Jesus disse aos seus discípulos. 
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28.19).

Todos temos os dons que foram 
concedidos por Deus e precisamos 
nos aprofundar no conhecimento de 
Jesus, a fim de sermos usados com bom 
senso, pois a mensagem do evangelho 
de Jesus é simples, clara e objetiva. 
Não podemos desrespeitar a opinião 
e crença das pessoas, nem tão pouco 
julgar ou condenar, mas sim, plantar a 
semente da salvação em seus corações.

Precisamos estar convictos, assim 
como Paulo em suas cartas. Levar 
alguém ao conhecimento de que “Jesus 
Cristo é o Caminho, e a Verdade e a Vida” 
(Jo 14.6), e que somente Ele salva, não 
é uma tarefa muito fácil. Precisamos 
nos espelhar no apóstolo Paulo que 
falava de Jesus com tanta clareza e 
convicção que milhares de pessoas 
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foram salvas através do seu ministério. 
Prepare-se, mental e espiritualmente.

Compartilhe o seu testemunho 
quando o assunto for evangelizar. Fale 
de forma clara como você conheceu 
Jesus. Conte como era a sua vida antes 
de entregar-se a Jesus. O apóstolo Pedro 
disse: “...estejam sempre preparados 
para responder a todo aquele que vos 
pedir razão da esperança que há em vós, 
fazendo-o, todavia, com mansidão e 
temor, com boa consciência, de modo que, 
naquilo em que falam contra vós outros, 
fiquem envergonhados os que difamam 
o vosso bom procedimento em Cristo” 
(1Pe 3.15-16). Esteja sempre preparado 
para compartilhar o seu testemunho, 
pois, ninguém pode ir contra aquilo 
que você já viveu e experimentou.

Se pararmos para refletir podemos 
ver que existem vários outros métodos 

de alcançar os ainda não alcançados. 
Fazendo uma alusão à pescaria; notamos 
que há vários tipos de iscas para 
vários tipos de peixes. Assim também 
devemos ser sensíveis nas abordagens. 
Precisamos ser estratégicos como Jesus 
foi quando enviou seus discípulos 
como “pescadores de homens” (Lc 5.10). 

É por essas e outras razões que 
precisamos valorizar os missionários 
que abdicaram dos sonhos, de 
projetos de ordem pessoal, e até de 
necessidades materiais, a fim de levar 
pessoas a conhecer e experimentar de 
Jesus Cristo em suas vidas, em regiões  
que nem mesmo nós conhecemos. 
Mais do que um programa ou missão, 
evangelizar não é uma questão 
de método, mas de compromisso.

Dc. Renato Abrahão Feres Laod

Motivos de Oração

1. Agradeça ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus por sua graça;
2. Agradeça ao Deus e Pai por sua terna misericórdia; 
3. Agradeça ao Deus e Pai por seu Espírito que habita em nós; 
4. Ore ao Senhor e suplique suas bênçãos sobre a liderança da igreja; 
5. Interceda em favor dos missionários que estão no campo;
6. Peça a direção e proteção de Deus para o governo; 
7. Ore em favor dos moradores de rua neste tempo frio;
8. Suplique o favor de Deus para a centésima ovelha; 
9. Interceda junto a Deus por maior compromisso com a obra;
10. Peça a Deus que nos dê um coração fiel nos dízimos e ofertas; 
11. Renda graças e louvores ao Senhor por sua eterna salvação; 
12. Ore a Deus pelos nossos ministérios nesta pandemia;
13. Peça a Deus que ponha limites neste COVID;
14. Interceda ao Senhor por sua provisão para os desempregados; 
15. Ore a Deus em favor dos enfermos e peça graça para eles.

Idosos: 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.

“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) 



Notícias fique bem informado!

LEITURA BÍBLICA – Entramos no sexto 
mês do ano e perguntamos “Como 

está a tua vida devocional?” Te motivamos 
a permanecer firme com o compromisso 
de ler e meditar na Palavra de Deus todos 
os dias. O boletim traz um texto curto para 
ser lido diariamente: acompanhe-o, sem 
deixar de fazer a sua devocional diária.

CULTOS PRESENCIAIS – Como é do 
conhecimento de todos, estamos em 

meio a uma pandemia e, por conta disso, 
precisamos seguir alguns protocolos, 
dentre eles a inscrição para os cultos, o 
uso de máscaras, de álcool em gel, manter 
distanciamento e evitar aglomerações. O 
uso das inscrições para os cultos visa apenas 
mantermos o número de 40% de presentes; 
por isso a importância da inscrição.

CULTO DA MATURIDADE – Agende o dia 
20 de junho, às 16h, para participarmos 

do segundo culto da maturidade. Faça a 
sua inscrição e venha cultuar Jesus conosco, 
quando teremos a ministração da Sana Ceia. 
Assim como na primeira vez, observaremos 
com rigor todos os protocolos da 
vigilância sanitária, a fim de proporcionar 
a maior segurança possível aos irmãos. 

BATISMO – Informamos a todos os 
irmãos que no dia 26 de junho, daremos 

início as aulas de batismo, por ocasião 
da EBD. Por gentileza, todos os irmãos 
que desejam o batismo, procurem o Pr 
Valdemberg ou o Pb Carlos Guedes ou 
liguem para a secretaria e deixe o seu nome.

ENCONTRO DAS MULHERES – Acontece 
no próximo sábado (19 de junho) o 

segundo encontro das Mulheres em Ação, 
às 16h, aqui no templo da ICE SJCampos.

REUNIÃO DO CONSELHO - O Pastor 
Valdemberg convida todos os presbíteros 

em atividade para uma reunião no próximo 
sábado (19 de Junho), às 9h, através do 

GOOGLE MEET. A pauta segue dias antes. 

ASSEMBLEIA GERAL – Confirmada a 
nossa Assembleia Geral para o próximo 

domingo (20 de junho), às 9h. Nesta ocasião 
teremos o conhecimento dos relatórios, bem 
como a eleição do Conselho Fiscal. A eleição 
será realizada apenas entre os membros 
que estiverem presentes no templo. 

SAÚDE – Entendemos que os 
profissionais da área de saúde estão 

há mais de quinze meses debaixo de uma 
grande sobrecarga de trabalho. Nunca lhes 
foi exigido tanto cuidado, pois ao mesmo 
tempo que investem na proteção dos 
outros, precisam observar a si mesmos. Em 
caso de serem contaminados, o prejuízo será 
para muita gente. Convidamos os irmãos 
a orar por estes dedicados profissionais.

EBD ESPECIAL - Para conhecermos 
melhor o Senhor Jesus, a fim de torná-

lo conhecido, iremos estudar os milagres 
relatados nos evangelhos, e ver a sua relação 
conosco. Começaremos no dia 13 de Junho 
- Tema: “Jesus em casa” (Lc 4.38-39); Dia 27 de 
Junho - Tema: “Jesus no lago” (Lc 5.1-11); Dia 
04 de Julho - Tema: “Jesus num casamento”  
(Jo 2.1-12); Dia 11 de Julho - Tema: “Jesus na 
sinagoga” (Lc 6.6-11); Dia 18 de Julho - Tema: 
“Jesus noutra sinagoga” (Lc 12.10-17);  Dia 
25 de Julho - Tema: “Jesus na multiplicação e 
no mar” (Jo 6.1-21); Dia 01 de Agosto - Tema: 
“Jesus na estrada”  (Mc 10.46-52).  Participe!

DÍZIMOS E OFERTAS - Somos 
imensamente agradecidos a Deus pela 

fidelidade dos irmãos nos dízimos e ofertas 
de missões. Visando facilitar as contribuições 
informamos que os dízimos e as ofertas 
podem ser depositados na conta da Igreja 
no Banco do Brasil, Ag. 3443-6, C/C 19.600-
2 – PIX 45.693.165/0001-24. Lembre-se de 
informar ao tesoureiro seu nome e como o 
valor deve ser distribuído (dízimos e missões). 



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.

“Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo 
trabalhado toda a noite, nada apanhamos, 
mas sob a tua palavra lançarei as redes.” (Lc 
5.5); Segunda feira – Lc 6.1-11 (sábado e cura);  
Terça feira – Lc 6.12-19 (apóstolos e cura);  
Quarta feira - Lc 6.20-26 (bem-aventuranças 
e ais); Quinta feira – Lc 6.27-36 (vingança 
e amor); Sexta feira – Lc 6.37-42  (juízo e 
parábola);  Sábado – Lc 6.43-49  (árvores e 
fundamentos); Domingo – Lc 7.1-10  (cura); 
“Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, 
sacudida, transbordante, generosamente vos 
darão; porque com a medida com que tiverdes 
medido vos medirão também” (Lc 6.38).

LUIZA AMARA POLYDORO PRADO
TIAGO CAMILLO
HENRIQUE DE OLIVEIRA QUILICI 
MARCOS RUBENS CUSTODIO
PRISCILLA ABRAHAO BARNETT LAOD 
ANDREA FERREIRA DE CARVALHO COSTA 
JOELMIR GUEDES DE MELO
ELOISA RACHEL KATARANOSOV BELONI
MARIANA DE TOLEDO JULIAO PAIVA

ANDREA e JUCELINO BIJEGA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO D

Pb. Josué Lara
Pb. Marcos Demant
Matheus Amorim
Matheus Uzan
Cleuides Moraes
Alexandre Moraes

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
18h15 - Culto

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

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2

PIX: 45.693.165/0001-24

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

PIX:  MissoesICESJC

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6

 Enviar comprovantes para:
tesouraria@icesjc.com.br
CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO A

Dc. Renato Laod
Pb. Domingos
Alair Jager
Dominique J. Barbosa
Miriam Santos


