
A Bíblia apresenta o evangelismo 
como a tarefa da igreja realizada 
pelos crentes, cuja natureza pode ser 
compreendida em três dimensões:

1. O EVANGELISMO E A MISSÃO 
Por que uma missão? A Bíblia 

descreve a condição da humanidade 
como julgada pela ira de Deus (Jo 
3.16), totalmente alienada a Deus (Rm 
3.10-18), universalmente separada 
de Deus (Rm 3.23), doente e incapaz 
para um relacionamento com Deus 
(Rm 5.6), inimiga de Deus (Rm 5.10), 
merecedora da pena eterna do 
pecado (Rm 6.23), espiritualmente 
morta (Ef 2.1), escravizada pelo mundo 
(Ef 2.2), e escrava do pecado (Ef 2.3).

Porém, a Bíblia também apresenta a 
solução de Deus providenciada para 
salvar o pecador: um novo nascimento 
em Cristo (Jo 3.3), substituição 
exclusiva de Cristo (Jo 3.16; At 4.12), 
salvação por meio da fé em Cristo 
(Rm 1.16), justificação e redenção 
em Cristo (Rm 5.1), mediação através 
de Cristo (1Tm 2.5), e regeneração 
espiritual em Cristo (Tt 3.4-6).

2. O EVANGELISMO E O MENSAGEIRO 
Essa missão é realizada pelos 

mensageiros de Deus. Deus escolheu 
a nós, apesar de nossas limitações 
e imperfeições, para anunciar seu 
nome. Como seus mensageiros 
temos recebido um grande privilégio: 
“aquele que tem os meus mandamentos 
e os guarda, esse é o que me ama” 
(Jo 14.21). “Então, Jesus aproximou-
se deles e disse: Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. Portanto, 
vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos” (Mt 
28.19-20). “Mas, receberão poder 
quando o Espírito Santo descer sobre 
vocês, e serão minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judeia e 
Samaria, e até os confins da terra” 
(At 1.8). “...somos embaixadores de 
Cristo, como se Deus estivesse fazendo 
o seu apelo por nosso intermédio. 
Por amor a Cristo lhes suplicamos: 
Reconciliem-se com Deus” (1Co 5.20).

3. O EVANGELISMO E A MENSAGEM 
Como mensageiros de Jesus somos 

portadores de uma mensagem 
única, capaz de oferecer ao ser 
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humano algo que jamais encontrará 
fora do Evangelho: a SALVAÇÃO! 
Pelo menos, cinco pontos resumem 
a mensagem do Evangelho:

1. Deus criou o homem para 
um relacionamento consigo;

2. O homem pecou e se 
afastou de Deus, tornando-
se merecedor de juízo eterno;

3. Deus amou o mundo e ofereceu 
um meio de resgatar o homem;

4. Jesus Cristo veio ao mundo morrer 
no lugar do homem para salvá-lo;

5. O homem que se arrepende 
e crê unicamente na pessoa 
e na obra de Jesus é salvo.

ALGUNS PLANOS DE EVANGELÍSMO:
Plano no Evangelho de João: 

O pecador precisa nascer de 
novo; Jesus veio salvar o pecador 

como prova de amor, e quem 
crê em Cristo tem a vida eterna.

Plano na epístola de Romanos: 
Deus está irado contra os pecadores; 
não há um único justo; todos 
pecaram. Deus prova seu amor 
através da morte de Cristo no lugar 
do pecadores. A vida eterna é o 
dom gratuito de Deus e quem crê 
no coração e confessa Cristo é salvo

Plano na epístola de 1Coríntios: 
Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras. Cristo foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro 
dia, segundo as Escrituras, e Cristo 
voltará e ressuscitará os que são dele.

Pr. Dionatan Cardoso 
Presidente da MEAR VP

Motivos de Oração

1. Ore com louvor ao Senhor por sua terna salvação;
2. Agradeça a Deus por sua provisão e proteção sobre nós;
3. Interceda junto a Deus pelos povos afegão e haitiano;
4. Peça ao Senhor chuvas para nosso Brasil;
5. Ore a Deus por estabilidade e sabedoria para o governo; 
6. Dê graças ao Senhor pelos 106 anos de nossa ICE SJC; 
7. Ore, programe-se, e venha participar do aniversário da ICE SJC;
8. Peça a Deus que interrompa o crescimento do COVID;
9. Ore pela liderança de nossa ICE SJC;
10. Peça ao nosso Senhor que abençoe a EBD da igreja;
11. Ore por maior fidelidade e compromisso nos dízimos;
12. Interceda a Deus em favor dos missionários em campo;
13. Rogue a Deus por sua terna misericórdia para os cultos; 
14. Agradeça a Deus pela direção, provisão e paz que temos;
15. Ore em favor dos desempregados da igreja. 

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!

A AGENDA DE JESUS - Jesus demonstra 
um discernimento temporal essencial 

para nossa saúde. Ele investiu momentos 
diários a sós com Deus, dias evangelizando 
multidões e anos discipulando seguidores 
comprometidos. Discutindo com religiosos 
teóricos e orgulhosos, gastou pouquíssimo 
tempo. Desafios importantes para nós: 
separemos momentos diários a sós com 
Deus; aproveitemos situações frequentes 
para compartilhar Jesus; invistamos nossa 
vida na edificação e cuidado de irmãos 
comprometidos; evitemos perder nosso 
tempo com discussões infrutíferas, sejam 
virtuais ou pessoais. Isto inclui colocarmos 
uma boa coleira nos ladrões do tempo e do 
foco, como grupos de Whatsapp, Facebook, 
Instagram e Twitter. Organizemos nossos 
momentos, dias e anos pela agenda de 
Cristo, e frutifiquemos! Pr. Tiago Leite. 

ANIVERSÁRIO DA ICE SJC – São 106 anos 
servindo ao povo de Deus nesta cidade. 

Certamente o bom nome do Senhor Jesus foi 
glorificado através dos anos. Esta igreja serviu 
de apoio para outras denominações que 
chegavam na cidade, e neste acolhimento, 
a comunhão foi destaque de alegria e paz. 
No dia quatro teremos um programa com 
nossa história, nosso povo; no dia cinco, às 
9h, teremos o Pr. Edilson Lima como preletor; 
e às 18h15, o Pr. Dionatan nos trará a Palavra.

AULAS ESPECIAIS – Que tal estudar a 
“Soberania de Deus e as Profecias” tendo 

em vista os sinais do fim dos tempos? Com 
riqueza de detalhes, a Profa. Ana Lúcia está 
preparando este material e já começou a 
ser oferecido para todos nós a partir desta 
segunda feira (23 de agosto ). As aulas 
são gravadas, mas você poderá tirar todas 
as dúvidas, pois haverá um tempo para 
perguntas. Entre no link e seja abençoado.

MUDANÇAS - “Quem tem ouvidos, ouça 
o que o Espírito diz às igrejas” (Ap 2.7,11, 17, 

29, 3.6, 13, 22) - Meus irmãos,  esta pandemia 

mudou muita coisa entre nós: - O que antes 
era tido como COMUNHÃO, hoje pode se 
chamar AGLOMERAÇÃO;  - O que antes 
tinha nome de EVANGELISMO PESSOAL, 
hoje é visto como risco de contágio; - O 
que antes era conceituado como OUSADIA 
ESPIRITUAL, hoje pode ser taxado de mal 
testemunho. Ficam algumas perguntas: 
a quem iremos ouvir, e a quem devemos 
temer?  PRECISAMOS URGENTEMENTE 
ORAR POR DISCERNIMENTO, NOS APEGAR 
À PALAVRA DE DEUS, e OBEDECER AO 
SENHOR. A Palavra de Deus nos fala sobre 
“temer antes a Deus” (Mt 10.28); a Palavra nos 
fala sobre “Obedecer a Deus” (At 5.29). Venha 
cultuar ao Senhor de forma presencial aqui na 
ICE SJC, pois temos uma boa programação, 
boa palavra, bons corais, boa comunhão. 

SANTA CEIA – Vamos nos preparar 
para participarmos juntos da Santa 

Ceia, que neste mês de aniversário será no 
segundo domingo (doze de setembro), 
tanto no culto das 9h como às 18h15. 
Lembramos que no dia 19 de setembro 
teremos o culto da maturidade, e nele 
haverá a Santa Ceia para esta querida idade.

NOTA DE PESAR – Na noite da última 
segunda feira (23 de agosto), às 19h30 

D. Maria Benedita, com 89 anos, faleceu, 
ela ficou 27 dias internada, dez dos quais 
recebeu todo o apoio da sua filha e nossa 
irmã Beth Medeiros, que não se afastou 
um só momento de perto de sua mamãe.

VIAGEM – O pastor Vinícius, com 
sua esposa Débora, seguem viagem 

para participar do casamento de seu 
irmão Victor Araújo, no sábado (28 de 
agosto). No dia seguinte participará da 
apresentação de sua sobrinha Manuela, 
filha da sua irmã. Oremos por esta viagem. 

SAÚDE – A nossa irmã Alair Jager 
passou por uma cirurgia no dia 25 de 

agosto. Ore por sua pronta recuperação.



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.

“Simão, Simão, [...] Eu, porém, roguei por 
ti, para que  a tua fé não desfaleça; tu, pois, 
quando te converteres, fortalece os teus 
irmãos.” (Lc 22.31-32). Segunda feira – Lc 
23.1-7 (com Pilatos); Terça feira – Lc 23.8-12 
(com Herodes); Quarta feira - Lc 23.13-25 
(com Pilatos); Quinta feira – Lc 23.26-32 
(ao Calvário); Sexta feira – Lc 23.33-38 
(no Calvário); Sábado – Lc 23.39-43 (com 
ladrões); Domingo – Lc 23.44-56 (morte 
e sepultamento); “Vendo o centurião o 
que tinha acontecido, deu glórias a Deus, 
dizendo: Verdadeiramente, este homem era 
justo.”  (Lc 23.47).

JONY SOARES DA COSTA
JOSUE DO AMARAL LARA
ANDRE VITOR VERÍSSIMO DE LIMA
FABIANA REIS VERÍSSIMO DE LIMA 
MARIA DILMA MOTA BUENO
CLOTILDE PINHEIRO FERRI DOS SANTOS
ELPIDIO PEREIRA DOS SANTOS
GABRIELA OLIVEIRA GONÇALVES
AMILTON CESAR SÓRIA

ANN  BARNETT e PR  JOHN BARNETT
ANDRIANA e FILIPE LOPES
JACQUELINE e JETER GUEDES MELO
ANA LÍDIA e MARCOS ROBERTO HOHNE
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO C

Dc. Pablo Miller S. Santos
Dc. Cláudio Osiro
Débora Coutinho Rodrigues
Lídia Berbert  O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  S. Júnior

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 D

Dc. Alexandre C. Moraes
Fabrício Faria
Matheus Salvino Amorim
Matheus Uzan da Cunha
Cleuides Alves S. Moraes
Pb. Marcos Alexandre R. Demant


