PROGRAMAÇÃO SEMANAL
D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)
09h30 Adultos (Templo)
10h30 Culto
19h
Culto

1º D om ingo
1ª Q uint a
D om ingo 14
D om ingo 21
D om ingo 28

CALENDÁRIO DO MÊS

Endereço: R ua General A rgolo, 60 - CEP 20921- 393
São Cristóvão - R io de Janeiro - R J
Tel.: 3890- 3867 - Fax: 2585- 1227
Web Site: http://w w w.invsc.org.br
email: invsc@invsc.org.br
Igreja filiada ao Conselho de M inistros das
Igrejas de N ova Vida do Brasil
Pastor Presidente: M aur icio L opes For tunato

Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
17:00h - Reunião da Geração Vida
17:00h - Reunião do Evangelismo
16:30h - Reunião das mulheres

Terças
19h30

Culto da família

Bol et i m m en sal

19h30

Culto

Para os remidos do Senhor, sempre há boas
notícias nas Sagradas Escrituras. A seguir, uma
pequena coleção das "grandíssimas e preciosas
promessas" de Deus (2 Pedro 1: 4).

Preciosas Prom essas

Q uint as

Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1

fazeis. ACF2007
2Ts 2:13-17 13 M as devemos sempre dar
graças a Deus por vós, irmãos amados do
Senhor, por vos ter Deus elegido desde o
princípio para a salvação, em santificação do
Espírito, e fé da verdade; 14 Para o que pelo
nosso evangelho vos chamou, para alcançardes
a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15
Então, irmãos, estai firmes e retende as
tradições que vos foram ensinadas, seja por
palavra, seja por epístola nossa. 16 E o próprio
nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai,
que nos amou, e em graça nos deu uma eterna
consolação e boa esperança, 17 Console os
vossos corações, e vos confirme em toda a boa
palavra e obra. ACF2007
H b 13:5-6 5 Sejam vossos costumes sem
avareza, contentando-vos com o que tendes;
porque ele disse: N ão te deixarei, nem te
desampararei. 6 E assim com confiança
ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e
não temerei O que me possa fazer o homem.
ACF2007
H b 12:22-24 22 M as chegastes ao monte
Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém
celestial, e aos muitos milhares de anjos; 23 À
universal assembléia e igreja dos primogênitos,
que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz
de todos, e aos espíritos dos justos
aperfeiçoados; 24 E a Jesus, o M ediador de
uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que
fala melhor do que o de Abel. ACF2007
Tg 1:2-7 2 M eus irmãos, tende grande gozo
quando cairdes em várias tentações; 3 Sabendo
que a prova da vossa fé opera a paciência. 4
Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem
faltar em coisa alguma. 5 E, se algum de vós
tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a
todos dá liberalmente, e o não lança em rosto,
e ser-lhe-á dada. 6 Peça-a, porém, com fé, em
nada duvidando; porque o que duvida é
semelhante à onda do mar, que é levada pelo
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vento, e lançada de uma para outra parte. 7
N ão pense tal homem que receberá do Senhor
alguma coisa. ACF2007
1Pe 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito
mais preciosa do que o ouro que perece e é
provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra,
e glória, na revelação de Jesus Cristo;
ACF2007
1Pe 5:7 Lançando sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
ACF2007
1Jo 3:1-3 1 VEDE quão grande amor nos tem
concedido o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso o mundo não nos
conhece; porque não o conhece a ele. 2
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não é manifestado o que havemos de ser. M as
sabemos que, quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele; porque assim como
é o veremos. 3 E qualquer que nele tem esta
esperança purifica-se a si mesmo, como
também ele é puro. ACF2007
1Jo 5:10-12 10 Q uem crê no Filho de Deus,
em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus
não crê mentiroso o fez, porquanto não creu
no testemunho que Deus de seu Filho deu. 11
E o testemunho é este: que Deus nos deu a
vida eterna; e esta vida está em seu Filho. 12
Q uem tem o Filho tem a vida; quem não tem
o Filho de Deus não tem a vida. ACF2007
Ap 1:5-7 5 E da parte de Jesus Cristo, que é a
fiel testemunha, o primogênito dentre os
mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele
que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos
nossos pecados, 6 E nos fez reis e sacerdotes
para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para
todo o sempre. Amém. 7 Eis que vem com as
nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos
que o traspassaram; e todas as tribos da terra se
lamentarão sobre ele. Sim. Amém. ACF2007

D avid Cloud

2Pe 1:4 Pelas quais ele nos tem dado
grandíssimas e preciosas promessas, para que
por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção, que pela
concupiscência há no mundo. ACF2007
Jó 12:7-10 7 M as, pergunta agora às alimárias,
e cada uma delas te ensinará; e às aves dos céus,
e elas te farão saber; 8 O u fala com a terra, e ela
te ensinará; até os peixes do mar te contarão. 9
Q uem não entende, por todas estas coisas, que
a mão do SEN H OR fez isto? 10 N A SUA
M ÃO ESTÁ A ALM A DE T U DO
QUAN TO VI VE, E O ESPÍ R ITO DE
TODA A CAR N E H U M AN A. ACF2007
Sl 23:1-2 1 Salmo de Davi. O SEN H OR é o
meu pastor, nada me faltará. 2 Deitar-me faz
em verdes pastos, guia-me mansamente a águas
tranqüilas. ACF2007
Sl 23:4 Ainda que eu andasse pelo vale da
sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam. ACF2007
Sl 31:7-8 7 Eu me alegrarei e regozijarei na tua
benignidade, pois consideraste a minha aflição;
conheceste a minha alma nas angústias. 8 E não
me entregaste nas mãos do inimigo; puseste os
meus pés num lugar espaçoso. ACF2007
Sl 31:14-16 14 M as eu confiei em ti,
SEN H OR ; e disse: Tu és o meu Deus. 15 O s
meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das
mãos dos meus inimigos e dos que me
perseguem. 16 Faze resplandecer o teu rosto
sobre o teu servo; salva-me por tuas
misericórdias. ACF2007
Sl 31:22-24 22 Pois eu dizia na minha pressa:
Estou cortado de diante dos teus olhos; não
obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas,
quando eu a ti clamei. 23 Amai ao SEN H OR ,
vós todos que sois seus santos; porque o
SEN H OR guarda os fiéis e retribui com
abundância ao que usa de soberba. 24
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Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração,
vós todos que esperais no SEN H OR .
ACF2007
Sl 34:9-10 9 Temei ao SEN H OR , vós, os seus
santos, pois nada falta aos que o temem. 10 O s
filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas
àqueles que buscam ao SEN H OR bem
nenhum faltará. ACF2007
Sl 34:17-19 17 O s justos clamam, e o
SEN H OR os ouve, e os livra de todas as suas
angústias. 18 Perto está o SEN H OR dos que
têm o coração quebrantado, e salva os contritos
de espírito. 19 M uitas são as aflições do justo,
mas o SEN H OR o livra de todas. ACF2007
Sl 37:18-19 18 O SEN H OR conhece os dias
dos retos, e a sua herança permanecerá para
sempre. 19 N ão serão envergonhados nos dias
maus, e nos dias de fome se fartarão. ACF2007
Sl 37:25 Fui moço, e agora sou velho; mas
nunca vi desamparado o justo, nem a sua
semente a mendigar o pão. ACF2007
Sl 37:28 Porque o SEN H OR ama o juízo e não
desampara os seus santos; eles são preservados
para sempre; mas a semente dos ímpios será
desarraigada. ACF2007
Sl 84:11-12 11 Porque o SEN H OR Deus é
um sol e escudo; o SEN H OR dará graça e
glória; não retirará bem algum aos que andam
na retidão. 12 SEN H OR dos Exércitos,
bem-aventurado o homem que em ti põe a sua
confiança. ACF2007
Sl 91:2-6 2 Direi do SEN H OR : Ele é o meu
Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele
confiarei. 3 Porque ele te livrará do laço do
passarinheiro, e da peste perniciosa. 4 Ele te
cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas
asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo
e broquel. 5 N ão terás medo do terror de noite
nem da seta que voa de dia, 6 N em da peste
que anda na escuridão, nem da mortandade que
assola ao meio-dia. ACF2007
Sl 107:8-9 8 Louvem ao SEN H OR pela sua
bondade, e pelas suas maravilhas para com os
filhos dos homens. 9 Pois fartou a alma sedenta,
e encheu de bens a alma faminta. ACF2007
Sl 107:23-32 23 O s que descem ao mar em
navios, mercando nas grandes águas. 24 Esses
vêem as obras do SEN H OR , e as suas
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02 M yllena M endes
04 M ichel Lima
05 Rosimeire Lopes
06 Gerson Teixeira
10 Davi Dos Santos
11 R afael Rodrigues
13 H enri Alencar
14 Fabio Fortunato
14 Guilherme Oliveira
14 Ilda Vilela
15 Alex M oura
15 Jéssica Rocha
15 M arcia S.dos Santos
15 N euza R ibeiro
16 João Paulo Silva
16 Valmir Silva
18 Annelize Rodrigues
18 R afael Oliveira
20 Bruno Correia
22 Elsa Sousa
23 M aria Do Carmo
Soares
27 M arcelo Pinto
29 Pedro Paulo De
M esquita

BOD A S
06 Valdelice & André
12 Ana & Carlos
24 Danielli & R afael

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
R evist a EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.

EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:30h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS

"É um pecado você fazer
m enos do que o seu
m elhor."
Bob Jones
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maravilhas no profundo. 25 Pois ele manda, e se levanta o vento
tempestuoso que eleva as suas ondas. 26 Sobem aos céus; descem aos
abismos, e a sua alma se derrete em angústias. 27 Andam e cambaleiam
como ébrios, e perderam todo o tino. 28 Então clamam ao SEN H OR na
sua angústia; e ele os livra das suas dificuldades. 29 Faz cessar a tormenta, e
acalmam-se as suas ondas. 30 Então se alegram, porque se aquietaram; assim
os leva ao seu porto desejado. 31 Louvem ao SEN H OR pela sua bondade, e
pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. 32 Exaltem-no na
congregação do povo, e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos.
ACF2007
Sl 138:3 N o dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força a
minha alma. ACF2007
Is 26:3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque
ele confia em ti. ACF2007
Is 41:10 N ão temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu
sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha
justiça. ACF2007
H c 3:17-19 17 Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na
vide; ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não
produzam mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não haja gado; 18 Todavia eu me alegrarei no SEN H OR ;
exultarei no Deus da minha salvação. 19 O SEN H OR Deus é a minha
força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas
alturas. (Para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda).
ACF2007
R m 8:31 Q ue diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? ACF2007
M t 6:33-34 33 M as, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34 N ão vos inquieteis, pois, pelo
dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada
dia o seu mal. ACF2007
M t 6:28-30 28 E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para
os lírios do campo, como eles crescem; não trabalham nem fiam; 29 E eu
vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como
qualquer deles. 30 Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje
existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
homens de pouca fé? ACF2007
Lc 12:6-7 6 N ão se vendem cinco passarinhos por dois ceitis? E nenhum
deles está esquecido diante de Deus. 7 E até os cabelos da vossa cabeça estão
todos contados. N ão temais pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos.
ACF2007
Lc 12:22-24 22 E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo: N ão estejais
apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o
que vestireis. 23 M ais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as
vestes. 24 Considerai os corvos, que nem semeiam, nem segam, nem têm
despensa nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais valeis vós do que as
aves? ACF2007
Jo 3:16-18 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. 17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18 Q uem
crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. ACF2007
Jo 10:27-28 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e
elas me seguem; 28 E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e
ninguém as arrebatará da minha mão. ACF2007

At 17:24-27 24 O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor
do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens; 25
N em tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de
alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e
todas as coisas; 26 E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para
habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes
ordenados, e os limites da sua habitação; 27 Para que buscassem ao Senhor,
se porventura, tateando, o pudessem achar; ainda que não está longe de cada
um de nós; ACF2007
R m 5:3-5 3 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, 4 E a paciência a
experiência, e a experiência a esperança. 5 E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado. ACF2007
R m 8:28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. ACF2007
1Co 10:13 N ão veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que
não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará
também o escape, para que a possais suportar. ACF2007
2Co 4:17-18 17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para
nós um peso eterno de glória mui excelente; 18 N ão atentando nós nas
coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são
temporais, e as que se não vêem são eternas. ACF2007
Ef 1:3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo;
ACF2007
Ef 2:4-7 4 M as Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito
amor com que nos amou, 5 Estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), 6 E nos
ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em
Cristo Jesus; 7 Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da
sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. ACF2007
Fp 4:6-7 6 N ão estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação
de graças. 7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os
vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. ACF2007
Fp 4:19 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas
necessidades em glória, por Cristo Jesus. ACF2007
Cl 3:1-4 1 PORTAN TO , se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2 Pensai nas
coisas que são de cima, e não nas que são da terra; 3 Porque já estais mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4 Q uando Cristo, que é
a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em
glória. ACF2007
1Ts 5:4-11 4 M as vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia
vos surpreenda como um ladrão; 5 Porque todos vós sois filhos da luz e
filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas. 6 N ão durmamos,
pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios; 7 Porque os que
dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de
noite. 8 M as nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da
couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação; 9
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação,
por nosso Senhor Jesus Cristo, 10 Q ue morreu por nós, para que, quer
vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. 11 Por isso
exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o
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