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Endereço: Rua General Argolo, 60 -  CEP 20921-393
São Cristóvão - R io de Janeiro - RJ
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 Lopes For tunato

D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)  
09h30 Adultos (2º andar)

                10h30 Culto
19h  Culto

Segundas 
                 08h00      Oração das mulheres

Quintas
19h30 Culto

1º D om ingo             Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
1ª Quinta                  Ceia e oferta de alimentos
2º D om ingo             17:00h -  Reunião da Geração Vida
3º D om ingo             17:00h -  Reunião do Evangelismo
Ú lt im o D om ingo   08:00h -  Reunião das mulheres
Sábado 13                                 Evento para jovens
Sábado 20 19:00h -  Culto de casais
 
Próxim os m eses

Domingo 14/03 - Aniversário de 22 anos da Igreja
Sábado 20/03 - Culto Jovem

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL CALENDÁRIO DO MÊS

D eclaração Sobre O Plano D e 
D eus Para A Nossa Salvação

D r. Er ic H ankins

 
Art igos D e Afirm ação E N egação
 
ART IGO UM : O EVAN GELH O
Afirm am os que o Evangelho é a boa nova de que 
Deus, para toda e qualquer pessoa, criou um 
caminho de salvação por meio da vida, morte e 
ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso está de 
acordo com o desejo de Deus de que cada pessoa 
seja salva.
N egam os que apenas alguns poucos são capazes de 
responder ao Evangelho, enquanto o resto está 
predestinado a uma eternidade no inferno.
Gênesis 3:15; Salmo 2: 1-12; Ezequiel 18:23, 32; 
Lucas 19,10; Lucas 24: 45-49; João 1: 1-18, 3:16; 
Romanos 1: 1-6, 5: 8; 8:34; 2 Coríntios 5: 17-21; 
Gálatas 4: 4-7; Colossenses 1: 21-23; 1 Timóteo 2: 
3-4; Hebreus 1: 1-3; 4: 14-16; 2 Pedro 3: 9

CLÁUSULA SEGUN DA: A T OTAL 
PECAM IN OSIDAD E D O H OM EM
Afirm am os que, por causa da queda de Adão, toda 
pessoa herda uma natureza e um ambiente inclinado 
para o pecado e que toda pessoa que é capaz de ação 
moral irá pecar. O pecado de cada pessoa, sozinha, 
traz a ira de um Deus santo, comunhão quebrada 
com Ele, egoísmo e destrutividade cada vez pior, 
morte e condenação a uma eternidade no inferno.
N egam os que o pecado de Adão resultou na 
incapacidade do livre arbítrio de qualquer pessoa ou 
tornou qualquer pessoa culpada (condenada) antes 
que ela pecasse pessoalmente. Embora nenhum 
pecador seja remotamente capaz de alcançar a 
salvação por meio de seu próprio esforço, negamos 
que qualquer pecador seja salvo sem uma resposta 
livre à atração do Espírito Santo por meio do 
Evangelho.
Gênesis 3: 15-24; 6: 5; Deuteronômio 1:39; Isaías 6: 
5, 7: 15-16; 53: 6; Jeremias 17: 5,9, 31: 29-30; 
Ezequiel 18: 19-20; Romanos 1: 18-32; 3: 9-18, 
5:12, 6:23; 7: 9; M ateus 7: 21-23; 1 Coríntios 1: 
18-25; 6: 9-10; 15:22; 2 Coríntios 5:10; Hebreus 9: 
27-28; Apocalipse 20: 11-15
 
ART IGO T RÊS: A EX PIAÇÃO D E CR IST O
Afirm am os que a substituição penal de Cristo é o 
único sacrifício disponível e eficaz pelos pecados de 
cada pessoa.
N egam os que essa expiação resulte em salvação 

sem a resposta livre de arrependimento e fé da 
pessoa. N egamos que Deus impõe ou retém essa 
expiação sem respeito a um ato do livre arbítrio da 
pessoa. N egamos que Cristo morreu apenas pelos 
pecados daqueles que serão salvos.
Salmo 22: 1-31; Isaías 53: 1-12; João 12:32, 14: 6; 
Atos 10: 39-43; Atos 16: 30-32; Romanos 3: 21-26; 
2 Coríntios 5:21; Gálatas 3: 10-14; Filipenses 2: 
5-11; Colossenses 1: 13-20; 1 Timóteo 2: 5-6; 
Hebreus 9: 12-15, 24-28; 10: 1-18; I João 1: 7; 2: 2
 
ART IGO QUART O: A GRAÇA D E D EUS
Afirm am os que a graça é a decisão generosa de 
Deus de providenciar a salvação para qualquer 
pessoa, tomando toda a iniciativa em fornecer 
expiação, em oferecer gratuitamente o Evangelho no 
poder do Espírito Santo e em unir o crente a Cristo 
por meio do Espírito Santo através da fé .
N egam os que a graça nega a necessidade de uma 
resposta livre de fé ou que não pode ser resistida. 
N egamos que a resposta da fé seja de alguma forma 
uma obra meritória que ganha (paga por) a salvação.
Esdras 9: 8; Provérbios 3:34; Zacarias 12:10; M ateus 
19: 16-30, 23:37; Lucas 10: 1-12; Atos 15:11; 20:24; 
Romanos 3:24, 27-28; 5: 6, 8, 15-21; Gálatas 1: 6; 
2:21; 5; Efésios 2: 8-10; Filipenses 3: 2-9; 
Colossenses 2: 13-17; Hebreus 4:16; 9:28; 1 João 
4:19
 
ART IGO CIN CO: A REGEN ERAÇÃO D O 
PECAD OR
Afirm am os que qualquer pessoa que responde ao 
Evangelho com arrependimento e fé nasce de novo 
pelo poder do Espírito Santo. Ele é uma nova 
criação em Cristo e entra, no momento em que crê, 
na vida eterna.
N egam os que qualquer pessoa seja regenerada antes 
de (ou sem) ouvir e responder ao Evangelho.
Lucas 15:24; João 3: 3; 7: 37-39; 10:10; 16: 7-14; 
Atos 2: 37-39; Romanos 6: 4-11; 10:14; 1 Coríntios 
15:22; 2 Coríntios 5:17; Gálatas 2:20; 6:15; 
Colossenses 2:13; 1 Pedro 3:18
 
ART IGO SEIS: A ELEIÇÃO PARA A 
SALVAÇÃO
Afirm am os que, em referência à salvação, a eleição 
fala do plano eterno, gracioso e certo de Deus em 
Cristo para ter um povo que seja Seu por 
arrependimento e fé. [eleição e predestinação são 
consequências da pré-ciência de Deus, Ele de 
antemão conhecendo quais seriam os que 
escolheriam crer e receber, e os que escolheriam o 
contrário 1Pe 1:2]
N egam os que a eleição signifique que, desde a 

eternidade, Deus predestinou certas pessoas para a 
salvação e outras para a condenação.
Gênesis 1: 26-28; 12: 1-3; Êxodo 19: 6; Jeremias 
31: 31-33; M ateus 24:31; 25:34; João 6:70; 15:16; 
Romanos 8: 29-30, 33; 9: 6-8; 11: 7; 1 Coríntios 1: 
1-2; Efésios 1: 4-6; 2: 11-22; 3: 1-11; 4: 4-13; 1 
Timóteo 2: 3-4; 1 Pedro 1: 1-2; 1 Pedro 2: 9; 2 
Pedro 3: 9; Apocalipse 7: 9-10
 
ART IGO SET E: A SOBERAN IA DE DEUS
Afirm am os o conhecimento eterno de Deus e a 
soberania sobre a salvação ou condenação de cada 
pessoa.
N egam os que a soberania e o conhecimento de 
Deus exigem que Ele cause a aceitação ou rejeição 
da fé em Cristo por uma pessoa.
Gênesis 1: 1; 6: 5-8; 18: 16-33; 22; 2 Samuel 24: 
13-14; 1 Crônicas 29: 10-20; 2 Crônicas 7:14; Joel 
2:32; Salmo 23; 51: 4; 139: 1-6; Provérbios 15: 3; 
João 6:44; Romanos 11: 3; Tito 3: 3-7; Tiago 1: 
13-15; Hebreus 11: 6, 12:28; 1 Pedro 1:17
 
ART IGO OIT O: O LI VRE ARBÍT R IO D O 
H OM EM
Afirm am os que Deus, como expressão de sua 
soberania, dota cada pessoa com real livre arbítrio (a 
capacidade de escolher entre duas opções), que deve 
ser exercido em aceitar ou rejeitar o gracioso 
chamado de Deus para a salvação, chamado feito 
pelo Espírito Santo por meio do Evangelho.
N egam os que a decisão de fé seja um ato de Deus e 
não uma resposta da pessoa. N egamos que haja uma 
?chamada eficaz? para certas pessoas que seja 
diferente de uma ?chamada geral? para qualquer 
pessoa que ouve e entende o Evangelho.
Gênesis 1: 26-28; N úmeros 21: 8-9; Deuteronômio 
30:19; Josué 24:15; 1 Samuel 8: 1-22; 2 Samuel 24: 
13-14; Ester 3: 12-14; M ateus 7: 13-14; 11: 20-24; 
M arcos 10: 17-22; Lucas 9: 23-24; 13:34; 15: 
17-20; Romanos 10: 9-10; Tito 2:12; Apocalipse 
22:17
 
ART IGO N ON O: A SEGURAN ÇA D O 
CREN T E
Afirm am os que quando uma pessoa responde com 
fé ao Evangelho, Deus promete completar o 
processo de salvação do crente até à eternidade. Esse 
processo começa com a justificação, pela qual o 
pecador é imediatamente absolvido de todos os 

pecados e recebe paz com Deus; continua na 
santificação, por meio da qual os salvos são 
progressivamente conformados à imagem de Cristo 
pela habitação do Espírito Santo; e conclui em 
glorificação, por meio da qual o santo desfruta da 
vida com Cristo no céu para sempre.
N egam os que esse relacionamento selado pelo 
Espírito Santo possa ser quebrado. N egamos até a 
possibilidade de apostasia.
João 10: 28-29; 14: 1-4; 16: 12-14; Filipenses 1: 6; 
Romanos 3: 21-26; 8: 29,30; 35-39; 12: 1-3; 2 
Coríntios 4:17; Efésios 1: 13-14; Filipenses 3:12; 
Colossenses 1: 21-22; 1 João 2:19; 3: 2; 5: 13-15; 2 
Timóteo 1:12; Hebreus 13: 5; Tiago 1:12; Judas 
24-25
 
ART IGO DEZ : A GRAN DE COM ISSÃO
Afirm am os que o Senhor Jesus Cristo 
comissionou Sua igreja a pregar as boas novas de 
salvação a todas as pessoas até os confins da terra. 
Afirmamos que a proclamação do Evangelho é o 
meio de Deus para levar qualquer pessoa à salvação.
N egam os que a salvação seja possível fora de uma 
resposta de fé ao Evangelho de Jesus Cristo.
Salmo 51:13; Provérbios 11:30; Isaías 52: 7; M ateus 
28: 19-20; João 14: 6; Atos 1: 8; 4:12; 10: 42-43; 
Romanos 1:16, 10: 13-15; 1 Coríntios 1: 17-21; 
Efésios 3: 7-9; 6: 19-20; Filipenses 1: 12-14; 1 
Tessalonicenses 1: 8; 1 Timóteo 2: 5; 2 Timóteo 4: 
1-5
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01 Cristiane Rosa 
Teixeira
01 Rosemary Goes
02 Camila  Oliveira
05 Danielle Vieira Silva
05 Ronald  Lima
05 Thaís  Loureiro
07 M anuella Cardozo
08 Paulo Roberto 
Rumbelsperger Carmo
08 Rafael De Jesus
09 Carmen N ascimento
10 Andressa  Loureiro
11 Andréa Silva Bita
11 M arieta Bandarra
13 M aria Isabel  Losso 
Teixeira
14 Williana Borba
15 Raquel Oliveira
16 Arthur Britto Cardozo
17 Edson Ferreira Pereira
18 Patrícia  M edina
21 Cícero Lucas  Da Silva
21 Walkiria Spinelli
22 Alcimeire Cipriano
23 Luciene  Fortunato
25 Ivanice Alves Chedid
26 Reinalda Ferreira

26 Vera Lúcia Rodrigues
27 Tereza S. Castro
28 Erica Santos Uchoa

BODAS

04 Ivanice & Jorge 
05 M arselle & Allan
18 Patrícia & Wellington
19 Aurivanda & Antonio
25 Hozana & Alex
25 Juliana & M auricio

ANIVERSARIANTES DO MÊS

EBD ADULTOS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne 
aos dom ingos às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual: 
Revista EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os 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 Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens 
acontece aos domingos a partir das 9:30h 
na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, 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

"Ele levou a cruz, não para que você 
escapasse dela, e sim , para que 

pudesse supor tá- la."
C. H . Spurgeon

Art igo
D escansando no Am or de D eus -  A Segurança da 
Eternidade

D ave H unt
 
A segurança bíblica da vida eterna nos céus, com Cristo, repousa 
sobre Suas promessas, as promessas da Bíblia, sobre a presciência, a 
predestinação/eleição e sobre o poder mantenedor de Deus. Cristo 
disse: ?venha M im? e nós viemos. O Evangelho diz: ?creiam no 
Senhor Jesus Cristo e serás salvo? e nós cremos. Cristo e Sua Palavra 
prometem o seguinte:

-  Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do 
Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo [...]. 
(1 Pedro 1:2)

-  Como também nos elegeu N ele antes da fundação do mundo [...]. 
E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si 
mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade [...]. Em quem temos 
a redenção pelo Seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as 
riquezas da Sua graça [...]. (Efésios 1:4-7)

-  Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para 
serem conformes à imagem de Seu Filho [...]; aos que predestinou a 
estes também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e 
aos que justificou a estes também glorificou. (Romanos 8:29-30)

-  M as, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que creem no Seu nome; os quais não 
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 
homem, mas de Deus. (João 1:12-13)

-  Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio Dele. Quem 
N ele crê, não é condenado; mas aquele que não crê, já está 
condenado [...]. Aquele que crer no Filho, tem a vida eterna [...]. 
(João 3:17-18, 36)

-  E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida, 
está em Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que 
credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida 
eterna [...]. (1 João 5:11-13)

-  N a verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a M inha palavra, 
e crê N aquele que M e enviou tem a vida eterna, e não entrará em 
condenação; mas passou da morte para a vida. (João 5:24)
Cremos e fomos salvos, ?segundo a promessa de vida, que está em 
Cristo Jesus? (2 Timóteo 1:1) e estamos, simplesmente, descansando 
em Suas abundantes promessas de que ?todo aquele que N ele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna? (João 3:16). Pela fé simples na 
promessa de Deus (o Deus que não pode mentir), o crente sabe que 

já passou da morte para a vida e nunca perecerá ?  e lhe foi dado, 
internamente, o testemunho do Espírito Santo: "aquele que crê no 
Filho de Deus tem em si o testemunho [...]? (1 João 5:10). E ?o 
próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de 
Deus: [...] herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo (Romanos 
8:16-17).  Tendo ?ouvido a palavra da verdade, o evangelho da 
[nossa] salvação: e [nós] tendo N ele também crido, fomos selados 
com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa 
herança, para redenção da possessão adquirida [...]?. (Efésios 
1:13-14). Aqueles que creem em Cristo sabem que estão salvos e que 
nunca perecerão, porque Deus não pode mentir. N ossa confiança está 
N ele, agora e pela eternidade. Paulo disse: ?eu sei em quem tenho 
crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu 
depósito até àquele dia" (2 Timóteo 1:12). N ós, também, temos crido 
e conhecido Aquele em quem nós estamos, eternamente, seguros. 
N ós, também, estamos plenamente convencidos de que ?o Deus e 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo [...], segundo a Sua grande 
misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança 
incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada 
nos céus, para [nós], que somos mantidos pelo poder de Deus, através 
da fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia? (1 
Pedro 1:3-5).
Temos as muitas provas incontestáveis da profecia cumprida em Israel 
(e ainda sendo cumprida diante de nossos olhos) e aquelas que 
prometiam, em detalhes, a vinda do M essias ?  profecias que têm, 
sem dúvida, sido cumpridas na vida, na morte e na ressurreição de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos as provas históricas, as 
provas arqueológicas, as provas científicas e as provas internas de que 
a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia oferece um verdadeiro e 
infalível testemunho da criação desta Terra, da queda de Adão e Eva, 
da redenção através do sangue de Cristo derramado na morte na 
cruz, de Seu breve retorno para a Sua noiva e de Sua Segunda Vinda, 
para resgatar Israel e para estabelecer o Seu reino milenar, quando Ele 
governará com mão de ferro as nações, no trono de David, Seu Pai, 
em Jerusalém ?  e os futuros novos céus e nova terra. N ós 
simplesmente cremos em todas as coisas da Palavra de Deus e 
estamos, portanto, certos de que somos salvos e de que Ele está 
voltando para nos levar para a casa de Seu Pai, às muitas moradas, 
para cumprir Sua promessa de ?que, onde Eu estiver, estejais vós 
também" (João 14:1-3). Como Paulo disse: ?[...] e, assim, estaremos 
para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos, uns aos outros, 
com estas palavras? (1 Tessalonicenses 4:17-18).
 
(Que am or é este? ? D ave H unt)
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