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Que parte você não entendeu?
Lembra do Mike e Mary Hug-

hes, que nos visitaram na celebra-
ção dos 20 anos da igreja em SJC?

No final de cada email de Mike, 
ele tem uma assinatura, isto é, um 
texto inserido automaticamente 
após cada mensagem dele. O texto 
diz: “Que parte de Marcos 16.16 
você não entendeu?”

A frase, além de mostrar o cos-
tumeiro senso de humor desse ho-
mem de Deus, também cutuca o 
leitor a considerar a verdade do 
versículo e a necessidade de obe-
decer ao Senhor.

Vamos pedir emprestado a frase 
do Mike para aplicá-la a nós mes-
mos: Que parte da Grande Comis-
são você não entendeu?

A missão da igreja em São José 
dos Campos é ser fiel a Cristo, ir 
ao Vale do Paraíba e mostrar a 
verdade aos perdidos, usando to-
dos os meios possíveis para trazê-
los a Cristo.

É urgênte evangelizar. O Se-
nhor nos deu esta tarefa. É a nossa 
vida. Todos somos responsáveis 
para pregar o evangelho.

Provas do amor no 20/dez
Igreja Freq. Oferta Evang.

Guará n.d. n.d. n.d.

SJC 27 R$ 3.392 2

SSeb 9 R$ 160 2

Tté 14 R$ 187 0

Oremos uns pelos outros . . .
✔ Pelos estudos de evangelização 

que estão ocorrendo em vários 
pontos do Vale e na capital.

✔ Pela segurança de todos, nessa 
época do Natal e do Ano Novo.

✔ Pela boa adaptação da família de 
Ademir chegando a Taubaté de 
Presidente Prudente.

✔ Pela vinda de Ricardo e Marília 
de Pernambuco a Taubaté e a 
gravidez saudável dela.

✔ Pela saúde e conversão do ir-
mão do Nilton, em Salvador BA.

Que 2010 seja o Ano da Bíblia
Todos precisamos ler a Bíblia, 

tanto nós que estamos em Cristo, 
como os de fora. Para isso, por que 
não fazemos do ano de 2010, na 
evangelização, o Ano da Bíblia?!

Destinemos boa parte de nossos 
recursos, os quais não temos usa-
do para muita coisa de evangelis-
mo, para comprar e distribuir Bí-
blias aos familiares, vizinhos e co-
legas de trabalho e escola?

10 sugestões para incentivar a 
leitura da Bíblia
1. Distribua planos de leitura 

bíblica diária às pessoas e 
envie-nos por email, no 
Orkut.

2. Reúne um grupo de amigos, 
online ou em casa, para se-
guir um plano de leitura bí-
blica juntos e incentivar uns 
aos outros.

3. Dê exemplares da Bíblia 
como presentes no Natal, 
nos aniversários, nas forma-
turas.

4. Dê às pessoas porções da 
Bíblia, deixe-nas em consul-
tórios médicos e outros lu-
gares que as pessoas fre-
quentam.

5. Incentive sua congregação a 
dedicar mais tempo nas reu-
niões à leitura bíblica.

6. Comece um grupo semanal 
cuja atividade principal é fa-
zer leituras bíblicas.

7. Quando alguém pede ora-
ção, compartilhe um trecho 
bíblico pre-escolhido, para 
depois orar.

8. Inclua um versículo breve 
na sua assinatura eletrôni-
ca, e mude-o com certa fre-
quência.

9. Envie um versículo por 
email, por carta ou entregue 
à mão, com um comentário 
seu sobre seu significado.

10. Decore com frequência um 
versículo bíblico, cite-no aos 
outros e explique-lhes por 
que o escolheu.

Versículo da semana
1 Tessalonicenses 1.8a NVI: 

“Porque, partindo de vocês, pro-
pagou-se a mensagem do Senhor 
na Macedônia e na Acaia”.

Materiais para a evangelização
O que não falta são opções de 

materiais para uso na evangeliz-
ção. Abaixo, algumas disponíveis 
aqui em nosso meio.

Conheça a Deus. Tem 7 lições, 
pode marcar passagens e palavras 
chaves na Bíblia, escrever na hora 
para o aluno. Quem ensina vai com 
Bíblia, ficha e caneta só!

Jesus Cristo, o caminho sim-
ples. Esse curso por correspon-
dência tem 5 lições num só livreto, 
e pode ser usado para estudos pes-
soais também.

Alguns minutos com quem te 
ama. Pode usar online, baixar para 
seu computador ou imprimir. O 
evangelho num único estudo. Link:
http://deusconosco.com/alguemteama

Jesus Cristo, Senhor e Salva-
dor. A cada estudo, toma o NT por 
partes: evangelhos, Atos, Roma-
nos, 1-2 Pedro e outros trechos 
para mostrar a obediência neces-
sária. Excelente para quem não 
sabe manusear a Bíblia. Link:
http://deusconosco.com/oquefazer/
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