
O Evangelho chega aos gregos – II

Nesta segunda parte da série “O 
evangelho chega aos gregos”, ainda, 
sem negligenciar a responsabilidade 
humana, minha e sua, no processo da 
evangelização, destaco a soberania 
divina e o papel do Espírito Santo na 
evangelização, não apenas dos eleitos 
entre os gregos, mas também de 
todos os eleitos entre todos os povos.

“O Espírito do Senhor está sobre mim”, 
porque ele me ungiu para evangelizar 
os pobres; enviou‑me para proclamar 
libertação aos cativos e restauração da 
vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos, e proclamar o ano aceitável 
do Senhor.” (Lc 4.18-19; Is 61.1,2). 
Esse anúncio foi dado primeiro ao 
profeta Isaías, o mesmo que disse: 
“Eis me aqui, envia‑me a mim” (Is 6.8). 
Obviamente o profeta não atenderia 
a tão sublime missão se o Espírito do 
Senhor, o Cristo, não estivesse nele, 
com ele. De igual modo, você e eu não 
falaremos de Jesus para ninguém se 
o Espírito Santo não estiver em nós. 

Os primeiros discípulos de Jesus, 
simplesmente, ficaram apavorados 
quando passaram a entender, enfim, 
que Ele iria morrer na Cruz (Jo 14.1; 28; 

20.19), e eles, por breves dias ficariam 
sós, até que, do alto, seriam revestidos de 
poder para continuarem a testemunhar 
a obra salvadora de Cristo (Jo 14. 16-
24; 16.5-15; Lc 24.49; At 1.8). Sem o 
Espírito Santo não há evangelho nem 
evangelização que leve à salvação eterna. 

Dentre os fatos que se seguiram 
após a morte e ressurreição de Cristo, 
cito o cumprimento da promessa de 
“empoderar os crentes” com o Espírito 
Santo (At 1.8). Não há poder, força, 
interesse, pró ação testemunhal em 
favor de Cristo, se seu Espírito Santo 
não estiver presente na mente (razão) 
e coração (emoção) do homem. 
Ciente disso vamos aos gregos. 

Dentre os grupos de povos presentes 
na festa judaica do Pentecostes, 
certamente havia gregos (At 2.9,10), 
e eles ouviram o primeiro sermão 
do apóstolo Pedro, que agora estava 
cheio do Espírito Santo, (At 2.14-41). 
É possível afirmar que, dentre os cerca 
de três mil que foram convertidos pelo 
Espírito Santo, havia também gregos. 

 Antioquia era uma cidade com forte 
presença grega, e foi onde surgiu 
a primeira igreja cristã evangélica 
gentílica. Dessa igreja miscigenada 
e missionária, as equipes, lideradas 
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por Paulo, cheias do Espírito Santo, 
saíram para testemunhar da conversão 
promovida por Cristo. A segunda viagem 
missionária de Paulo foi exclusivamente 
em cidades gregas - Filipos, Tessalônica, 
Bereia, Atenas e Corinto – e por ordem 
expressa do Espírito Santo (At 16.6-10). 
Curiosamente e não sem propósito, 
os membros dessa equipe tinham 
pleno domínio da cultura grega: 1. 
Silas (At 15.40) ou Silvano (2Co 1.19) 
nome helenizado; 2. Timóteo, cujo 
pai era grego (At 16.3); e, 3. Lucas, que 
doravante passaria a fazer parte da 
equipe; veja a inclusão do pronome 
“nós” (At 16.10,11,12,16). A Enciclopédia 
da Bíblia, cultura cristã, vl.3, pg.1024, 
descreve Lucas: um gentio, grego, 
médico, viajante, missionário e escritor. 

Em Atenas (At 17.15-33), a capital 
grega e berço das filosofias socráticas 

e platônicas, o apóstolo Paulo não se 
intimida, e publicamente prega um 
sermão apologético ontológico: 1. Deus 
é o Soberano Criador – v.24; 2. Deus é 
o Soberano Provedor – v.25; 3. Deus é o 
Soberano dos soberanos – vs. 26-29; 4. 
Deus é o Soberano Salvador – vs. 30-34. 

Dionísio, Damaris e mais alguns 
outros creram e se juntaram a Paulo. 
A palavra do Senhor não volta vazia. 
Viva e pregue a Palavra no poder do 
Espírito Santo. ‘O êxito ao testemunhar 
consiste simplesmente em tomar a 
iniciativa de compartilhar Cristo, no 
poder do Espírito Santo, deixando os 
resultados com Deus’. ( Dr. Bill Bright)

Pr. Acácio Alencar
ICE Pinda

Motivos de Oração

1. Suplique a Deus em favor das Igrejas Perseguidas;
2. Ore ao Senhor pelos missionários que estão nos campos; 
3. Peça a proteção e provisão de Deus para nossos idosos;
4. Ore em favor do nosso governo; 
5. Interceda junto a Deus pela paz entre Israelenses e Palestinos;
6. Agradeça a Deus pelos irmãos que estiveram no culto da maturidade; 
7. Ore por nossos enfermos: Dª. Ondina, Dª. Luíza Mara, Fernando, Haythan;
8. Ore por nossos enfermos: Dª. Maria Moreno, Erineia, Dª. Maria Luíza Custódio; 
9. Dê graças ao Senhor por sua terna salvação e maravilhosa graça; 
10. Interceda com o Senhor pelos nossos desempregados; 
11. Ore pelos trabalhos da EBD especial em junho e julho;
12. Clame que o Senhor ponha limites na expansão do COVID; 
13. Agradeça por todos os nossos irmãos recuperados deste vírus; 
14. Peça a Deus que abençoe as nossas congregações; 
15. Ore a Deus pela assembleia geral em 20 de junho.

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.

“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!

TERNA GRATIDÃO – Rever queridos 
irmãos foi um presente de Deus para 

todos os que estavam presentes no 
Culto da Maturidade, no domingo (23 
de maio). A alegria percebida em todos 
era contagiante. Eles foram chegando, 
entrando e se cumprimentando, com 
acenos e com os olhos, mantendo-se 
distantes fisicamente; mas o Espírito de 
Deus os uniu num só objetivo, numa só fé. 
Uma vez que todos estavam de máscaras, 
eram os olhos que não paravam de sorrir.

GRATIDÃO – Os nossos irmãos 
da maturidade deixam expresso 

a gratidão à Mesa e ao Conselho pela 
realização deste culto tão abençoado. 
Já está confirmado o segundo culto da 
maturidade para o dia 20 de junho às 16h.

BAZAR NO ECC – Com alegria e boa 
expectativa, informamos que nos 

dias 25 e 26 de junho, das 14h às 18h, 
teremos um Bazar de Inverno no ECC. 
Como é do conhecimento de todos nós, 
os bazares da “Tarde de Artes” visam tão 
somente abençoar a vida dos missionários 
em campo, por isso vale muito a pena 
o envolvimento de cada um de nós. 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE – Estão 
confirmadas as comemorações 

do 254º aniversário da nossa querida 
cidade de SJCampos. As programações 
começarão às 6h30 do dia 27 de julho, 
em um culto presencial no templo da 
ICE SJCampos. Programe-se para estar 
presente e receber os que chegarem.

DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA 
- DIP – Neste domingo (30 de maio), 

em todo o Brasil, faremos menção da 
perseguição que a Igreja de Jesus sofre 
no mundo “...No mundo, passais por 
aflições; mas tende bom ânimo; eu venci 
o mundo” (Jo 16.33).  Estima-se que mais 
de 340 milhões de cristãos enfrentam 

algum tipo de perseguição como resultado 
de sua identificação com Jesus Cristo 
(dados da Missão Portas Abertas). Orações 
serão feitas em favor de nossos irmãos.

MISSÕES - Já está entre nós a Lis 
Lopes, Missionária de nossa igreja, para 

dar assistência aos diversos ministérios 
da igreja até o final do ano, em especial 
na Juventude e no Peniel. Estendamos 
a ela nossas boas-vindas e comunhão.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Mesa 
Administrativa da Igreja Cristã Evangélica 

de São José dos Campos, nos termos 
do Artigo 14 do Estatuto, convoca os 
seus membros para a Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar no templo da Igreja, 
à Rua Cel. Monteiro 167, nesta, no dia 20 
de junho de 2021, às 9 horas em primeira 
convocação com um terço dos membros, 
ou às 9h15m em segunda convocação 
com qualquer número de membros, para 
apreciar a seguinte pauta, nos termos do 
Artigo 13, Parágrafo 1º, Alínea I: 1. Relatórios 
eclesiástico, financeiro e patrimonial de 
2020;  2. Parecer do Conselho Fiscal sobre 
as contas da tesouraria da Igreja e dos 
ministérios, departamentos e congregações, 
e sobre a regularidade das Atas da Mesa 
Administrativa e do Conselho de Presbíteros; 
3. Eleger o Conselho Fiscal para o próximo 
biênio 2021/2022;  4. Outros assuntos.  São 
José dos Campos, 27 de maio de 2021. Pr. 
Valdemberg Rodrigues Viana - RG 107.572.92-
7, CPF 206.504.773-91 - Presidente .

120 ANOS - Com a graça de Deus, neste 
ano a nossa denominação completa 120 

anos. Uma data tão marcante assim precisa 
ser comemorada. Por isso, estamos pedindo 
que os irmãos façam orações por todos 
os planos das comemorações nas igrejas 
da ICEB que acontecem em agosto. Esta 
data é muito significativa para todos nós.



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.

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a 
quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será 
grande será chamado Filho do Altíssimo; Deus, 
o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai;” (Lc 
1.32); Segunda feira – Lc 2.1‑7 (em Belém);  
Terça feira – Lc 2.8‑20 (no campo);  Quarta 
feira - Lc 2.21‑38 (na igreja); Quinta feira – Lc 
2.39‑52 (em Jerusalém); Sexta feira – Lc 3.1‑22  
(no Jordão);  Sábado – Lc 3.23‑38  (a história); 
Domingo – Lc 4.1‑13  (no deserto); “Crescia 
o menino e se fortalecia, enchendo‑se de 
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele... 
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, 
diante de Deus e dos homens.”  (Lc 2.40, 52).

LUCIENE BARBOSA SARAIVA
MARINA LEONCIO DOS SANTOS 
SAMUEL MACEDO COUTINHO 
GABRIELA COUTINHO SOARES
ELIZABETH CRISTIANE OGAVA
SILVANA FRANCELINA SILVA
DELSON FREDY BATISTA DE OLIVEIRA
GILBERTO ALVES DA CUNHA
IVANUZIA MOTA DE CARVALHO

RENATA e ALANCASTER  LIBRELON 
IAMARA VIRGINIA e JOSE IRAM BARBOSA
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

Grupo B

Dc. Paulo Amaral
Carlos Guedes Vieira de Melo
Francisco Nascimento
Tales Nascimento
Letícia Carvalho

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 C

Pb. Josias Custódio
Dc. Pablo Miller S. dos Santos
Pb. Milton Santos
Dc. Cláudio Osiro
Lídia Muramoto
Débora Coutinho


