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A VidA Cristã e As esCriturAs sAgrAdAs
Aproveitando a presença do Pr. Tiago 

Vercelino em nossa Igreja, apresento 

um texto dele para nossa meditação.

Marcos granconato, em seu livro 

A teologia da Vida Cristã, coloca a 

seguinte definição: “A vida cristã é a 

conduta do homem transformado pela 

fé em Cristo, marcada pela retidão 

descrita nas escrituras sagradas, 

mantida e aperfeiçoada pelo zelo 

pessoal através do poder do espírito 

santo, e que tem como propósito 

mais sublime a glória de deus.” A 

beleza dessa definição encontra-se no 

entrelaçar das afirmações. de nada vale 

“a conduta do homem transformado 

pela fé em Cristo” sem “retidão descrita 

nas escrituras sagradas”, o que se 

torna inviável fora do “zelo pessoal 

através do poder do espírito santo”.

A moda brasileira para uma vida cristã 

saudável são experiências de emoção, 

os chamados “momentos especiais”. 

está encrostado nas pregações 

dominicais a necessidade do cristão 

buscar experiências de emoção, 

choro, quebrantamento em meio a 

adoração. O problema é que esse 

tipo de encorajamento acaba gerando 

uma estagnação do crescimento 

espiritual. se possuo “experiências” 

com deus não existe a necessidade 

de me alimentar pois já tenho uma vida 

cristã saudável. É notório isso no meio 

de jovens e adolescentes, em meio a 

integrantes do louvor que tocam e vão 

embora, bem como também é notável 

que logo após suas experiências 

emocionais voltam a uma realidade de 

vida bem disforme com a de um cristão 

que é salvo por Cristo e deseja viver um 

processo de santificação, ao dar-se por 

satisfeito com suas experiências deixa 

de lado a diária sujeição a Jesus.

Outro mal causado por essa moda 

é falha observação e capacidade de 

defender a sã doutrina. John Charles 

ryle foi um ferrenho crítico dessa 

prática na inglaterra no séc XiX, ele 

observava que pessoas eram facilmente 

influenciadas por qualquer nova pessoa 

que eloquentemente se dispunha a 

trazer um novo, o que não é diferente 

nos dias de hoje. temos Cristãos nas 

nossas igrejas que possuem uma fé 

burra, não crêem por que acreditam na 

Bíblia, mas sim porque seu pastor os 

ensinou a pensar assim. Não existem 

mais bereanos que avaliavam tudo 

aquilo que o apostolo Paulo pregava 

(Atos 17), não existem mais cristão 

como esdras que tinha a boa mão do 

senhor sobre ele pois ele estudava, 

pregava, e praticava a lei de deus 

(esdras 7.10).

O problema é que existe também o outro 

lado da história, aqueles que vivem de 

boas formulações doutrinárias achando 

que estão qualificados segundo seu 

conhecimento. tomás Kempis, em 1418 

questionou o fato de qual é o proveito 

de se discutir a santíssima trindade, se 

não somos humildes e desagradamos 

essa mesma trindade? Vaidade de 

vaidades, tudo é vaidade (ec 1.2). 

A palavra de deus nos exorta a não 

nos atermos a vãs discussões, a vida 

cristã não tem como sua dominante o 

exercício intelectual das escrituras.

Qualquer um dos dois extremos nos leva 

a parecer como uma rosa de plástico, 

onde sua aparência é muito boa, porém 

seu valor é somente estético. Mas, 

então, onde devemos basear a nossa 

vida cristã? A resposta está em sua 

própria definição. O equilíbrio entre a 

dedicação ao estudo das sagradas 

escrituras, a ausência de uma fé burra, 

e a capacidade de se alimentar e 

defender a palavra de deus, deve ser 

diretamente proporcional ao desejo 

de buscar experiências emocionais, e 

momentos especiais em meio ao agir 

do espírito santo.

Vivi isso no meu final de semana no 

Celebrando a Vida (retiro de homens) 

de minha igreja. tivemos experiências 

marcantes de muita emoção, mas 

todas elas baseadas na transformação 

da exposição da bíblia e no agir 

dependente do espírito santo de deus.

Não devemos ser conhecidos por 

nossas experiências marcantes, e nem 

por nosso intelecto super desenvolvido, 

mas sim por nosso equilíbrio em lidar 

com nossa vida cristã.

 

Artigo baseado no segundo capítulo do 

livro “Fundamentos da teologia da Vida 

Cristã” de Marcos granconato.

tiago Vercelino é ministro de educação 

Cristã, pastor de adolescentes e QA’s 

na iBBr.
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CArtA MissiONáriA: JOel MBAlA
Amados irmãos,

Que a graça do nosso deus esteja com 
vocês no amor e paz!

A igreja aqui está dando sinal de recuperação 
no crescimento depois de tudo que 
passamos. um bom número de pessoas 
que têm vindo e já entregou a vida a deus, 
e graças a deus estamos caminhando, 
obrigado pelas orações. Já estão dando 
grande efeito, deus é fiel!

Na igreja tem sido uma batalha, pois o 
povo africano é muito místico e nem todos  
que vem na igreja querem a deus. Alguns 
inclusive vêm para combater as vidas de 
líderes que estão atrapalhando a obra deles 
na feitiçaria, através de conversão de um 
membro da família. Pode soar estranho 
para algumas pessoas que não acreditam 
que satanás ataca a obra de deus e os 
que fazem esta obra, mas é a realidade. 
sou Africano e tenho muita experiência 
do que estou falando, precisamos muito 
de vossas orações, a vitória é nossa sem 
medo ou dúvida, mas precisamos buscar a 
intervenção de deus.

Fisicamente falando, Adelucia tinha muita 
dor no peito e foi tratada, agora está sentindo 
muitas dores nas costas, as vezes não 
consegue nem andar. Fomos no hospital, 
examinaram ela e não descobriram nada, 
mas ela está sempre debaixo de remédio. 
Porém graças a deus ela conseguiu passar 
na primeira prova de exame do governo 

para nós pegarmos documento definitivo, 
falta mais um outro curso e um exame, este 
mais difícil e mais caro.

Quanto a mim, depois de sair do hospital 
em Janeiro, os médicos desconfiaram de 
um problema no coração e me mandaram a 
um especialista, que confirmou o problema. 
Meu coração bate diferente do normal e 
chega um momento que ele acelera muito, 
o que me deixa fraco e com sensação de 
desmaio. segundo o médico isso pode 
causar enfarto e por isso decidiram me 
operar. estou na fila de espera.

Minha alimentação foi mudada para evitar 
desenvolver uma úlcera no estômago. 
Agora, depois da operação de coração, 
muitas coisas terão de mudar também, e 
nós não temos condições para respeitar 
essas mudanças. Por favor, se conhecem 
alguém que pode nos apoiar, estamos sem 
chão para honrar com tudo que temos 
de pagar: o aluguel da casa, comida com 
as dieta médicas, curso da Adelucia para 
visto sem falar de todos os remédios que 
são comprados para tratamento, mais 
transporte etc. Falem com alguém que 
pode se juntar a vocês para nos ajudar.

Obrigado a todos que nos apoiam em 
oração. 

deus vos abençoe!

Joel e Adelucia
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Culto Jump Culto Jump 

PróXiMAs PrOgrAMAções
dAtA eVeNtO MiNistÉriO lOCAl HOráriO
02/05 (sexta-feira) reunião de Oração nos lares 20h30min

03/05 (sábado) Culto JuMP louvorzão - Adoração JuMP iCeM 19h
04/05 (domingo) Culto com Presença do Pr. tiago Vercelino JuMP iCeM 19h

06/05 (terça) encontro de Oração e devocional dM iC Paulistana 9h
09/05 (sexta-feira) reunião de Oração nos lares 20h30min

10/05 (sexta-feira) encontro de professores da eBd eBd iCeM 9h
11/05 (domingo) Culto especial do dia das Mães eventos iCeM 19h
16/05 (sexta-feira) reunião de Oração nos lares 20h30min

17/05 (sábado) treinamento de evangelização com Bete JuMP iCeM Não informado
17/05 (sábado) encontro de Casais JuMP iCeM 19h

17/05 (sábado) Ponto de encontro FeMOCe iCe Betel 19h

24/04 (sexta) retiro da iCeM eventos Jacareí dia inteiro

25/04 (sábado) retiro da iCeM eventos Jacareí dia inteiro

26/04 (domingo) retiro da iCeM eventos Jacareí dia inteiro

30/05 (sexta-feira) reunião de Oração nos lares 20h30min

 Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui             |   3

D
es

ig
n 

e 
C

ria
çã

o:
 P

am
el

a 
N

as
ci

m
en

to
  |

  p
am

el
an

as
ci

m
en

to
.c

om

D
es

ig
n 

e 
C

ria
çã

o:
 P

am
el

a 
N

as
ci

m
en

to
  |

  p
am

el
an

as
ci

m
en

to
.c

om



AgeNdA regulAr dA iCeM

ACONteCeu NA iCeM: MArçO

Acampadentro  - CADES Aniversário ICEM GP dos Jovens

Culto de Páscoa

Dia Nome
03 Leonildo Francisco 
07 Sophia Derini David 
09 Rafael de Carvalho 
10 Roseli Queiroz Vieira da 
11 Maria Gonçalves Ferreira 
11 Rogério Dias Leandro 
13 Rodrigo Marques dos 
14 Paulo Cézar Vercelino 
14 Marcelo Ribeiro Alves 
14 Michele de Oliveira 
16 Tiago André Vercelino 
19 Claudio Roberto de 
23 Juliana Garcia da Hora 
24 Miriam da Silva L. de 
24 Silvandira Stopa  
25 José Ricardo C. de 
29 Taciana Azevedo  
31 Vivian Miucha Moura 

ANiVersáriOs
sAÚde: 

- Seminário Palavra da Vida Atibaia- nova administração

- Manoelita: está com dificuldade de andar, seus pés estão bem inchados

- Ignês: luta contra câncer

- José e Carmelita (Pais do Ismael) - problemas de saúde

- Patrícia e Márcio Pagani: amigos do Maciel, ambos internados

CONgregAçãO de FrANCisCO MOrAtO: 

Nilda Gomes de Melo; Roberto Peixoto; Pastor Adriano (saúde)

estudOs: 

Joaquim Caliman, Fernando Andrade (Betel Brasileiro) e Pedro Vercelino (PV)

MissiONáriOs:

Custódio Almeida (MeAP) e guillian Nascimento, elaine Manzano(Asas 
do socorro),  Humberto lima (uruguai), Joel Mbala (londres), Marcio 
garcia (MeAP), luiz Antonio - Coy e Wanda Aren (Missão Novas tribos)., 
Nidovaldo gonçalves (Moçambique)

VAMOs OrAr

domingos
9h Escola Bíblica Dominical | 19h Culto de Adoração

terças-feiras
15h Culto Oração

Quartas-feiras
20h Culto de Adoração
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NegóCiOs & OPOrtuNidAdes

VeNHA NOs VisitAr!

icemandaqui@icemandaqui.com www.icemandaqui.com

R. Álvaro Gomes, 45
São Paulo/SP   CEP: 02421-010

2233-7074 | 2233-7075 

Eoseg Adm. Corretora Seguros Ltda.
Filipe Gomes Dias
Consultor de Seguros
2821-9680 | 99292-8203
fdias@eoseg.com.br
www.eoseg.com.br

massas caseiras: canelone, ravioli, 
rondeli, nhoque, lasanha, capelleti, 
talharini, etc. Opção de massa de 
espinafre  e  recheios variados.
Paulo Pontoni
3981-1514  |  98668-3182

AULAS PARTICULARES E REFORÇO 
ESCOLAR
Profa Rosangela Di Carlo
Fone: 22319894
Cels: 99856-5016 (Vivo)

AULAS PARTICULARES DE INGLÊS
Experiência internacional
Formação PUC-SP
Profa Karina Cruz
Fone: 9821-40135 (Tim)

VENDE-SE bISCOITOS 
AMANTEIGADOS E TRUFAS
Norma Caliman
2231-3379 TÁXI

José Ricardo
99452-2442

Danilo Azevedo
2979-8200 | 99658-6315
Nextel:  7753-5040
danilo@azevedocorretora.com.br
www.azevedocorretora.com.br

AUTO MECÂNICA DE CASTRO
Rua Cons. Moreira de barros, 625  
2950-0990 | 2283-2370

- Convites
- Adesivos decorativos
- Lembranças
-Cadernos personalizados
- Comunicação visual

2232-5032 | 2232-5228 | 2306-9722
www.trvirtual.com.br
Avenida Sta Inês, 177 - Mandaqui

REVENDEDORA NATURA 
e TUPPERWARE
Núbia Souza
2232-5870

REVENDEDORA DE SEMI-JÓIAS
Neide Stopa
2232-8130 | 99323-0646 (Tim)

Dra. Mirian da Silva Lopes Araújo
Av. Copacabana, 194 - bairro Santa 
Terezinha
2973-6022
www. fisioterapiambla.com.br

Dízimos e Ofertas: bradesco 
Ag.: 2792-8     |    C/c:8050-0

“Propomo-nos a ser uma Igreja 
contemporânea, atuante e preocupada 
com a sociedade, com as famílias e com 
os princípios bíblicos.”

Mecânica em Geral, balanceamento, 
Cambagem, Suspensão, Freios, 
escapamento e Troca de óleo
Rua Luca Marenzio, 10
5893-0613 | 98702-4586

NOSTRA PASTA – CONGELADOS 

ROUPAS DE CAMA, MESA E bANhO
Diretamente de Ibitinga
Sara
3294-9196

DEPILAÇãO
TRAV. PLINIO MARqUES, 37 CASA 2
Rosivânia
98644-1329 ou 97137-1329

ESTRUTURAS METÁLICAS - 
AÇõES - PORTõES - REFORMAS
Pedro Moreira
TEL. 95490-0980  | 2865-8181
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