Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:00h — Evangelismo em São Cristóvão
19:00h — Culto Evangelístico
Segunda-feira
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de oração da Igreja

Atividades do mês
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (01/07 e 04/07) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• 14/07 - Culto comemorativo dos 40 anos da Igreja de Nova
Vida no Brasil. Local: Maracanazinho às 15:00h. Saída da
Igreja às 14:00h.
• 19 a 21/07 de 14:00h às 17:00h. - EBF - Escola Bíblica de
férias. Para crianças de 04 a 11 anos. Atividades recreativas e ensino cristão. Inscrições com a irmã Rosária.
• 23 a 28/07 - Club Teen - Acampamento de férias para
jovens de 08 a 18 anos no Acampamento NV em Caxias.
Inscrições na INV de Bonsucesso.

Louvor do mês
Chego a ti, Pai da vida
Deus como eu quero de ti receber
Vem e revela tua verdade em meu ser
Oh Santo Espírito vem me saturar
De vida e amor
Sopra mais
Deste teu poder
E vem me restaurar
E eu sei que a paz de Deus vai reinar!

Chego a ti, pai da vida
Meu coração está em ti
A carreira vou correr
E viver no teu poder
E eu sei que a paz de Deus vai reinar!
Espírito Santo, meu conforto
Dás a força que vem me levantar
Tua verdade está em mim
Toda a glória eu dou a ti
E eu sei que a paz de Deus vai reinar!

Artigo do mês
Esnobes Espirituais
"Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e
fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?"
(Romanos 2:3).
Paulo diz que os nossos juízos nos julgarão. A força das
palavras do apóstolo nos perturba. Seremos responsáveis
pelos juízos que fizemos e que nos dispensaram do cuidado
e da responsabilidade. O que, nas outras pessoas, o incomoda ao ponto de você deixá-las de lado? O que aconteceria se
a paciência de Deus fosse tão fraca como a sua e seu
temperamento assim tão leviano?
"Que grande presunçosa sou!" exclamou uma mulher num
instante de confissão honesta e de contrição. "Estou começando a perceber que uma área da minha vida intocada pela
fé em Cristo é meu preconceito e reserva para com as pessoas que não estão à altura dos meus padrões. Simplesmente sou atraída pelas pessoas de boa educação e cultura. Não
é que eu despreze os outros, simplesmente nunca chego
perto deles. Devo admitir que sou atraída pelas pessoas de
poder, popularidade e posição. Eu costumava dizer que elas
Não deixe de participar do evangelismo! Não perca
a oportunidade de obedecer a Deus. Todos os domingos às 17:00h. Informe-se com o irmão Elias.

precisavam de Cristo tanto quanto os outros; então, por que
lutar contra esse sentimento? Agora estou começando a ver
por que não consigo amar as pessoas que ficam aquém dos
meus padrões."
Bem, o que você acha disso? Parece-lhe familiar? Já teve
esse mesmo sentimento? A maioria de nós já teve sentimentos semelhantes a esse. Pense nas pessoas que deixamos de
ganhar por causa dele. As surpresas de Deus muitas vezes
vêm através de pessoas com embalagens estranhas. Ele tem
muito que nos dar por intermédio de pessoas incomuns,
muitas das quais não são grandes pelos padrões do mundo.
A graça é uma grande niveladora. Em questão de fé, somos
todos iguais. Todos nós precisamos do amor e do perdão de
Deus. Mediante um ato de vontade, precisamos deixar
nossas categorias preconcebidas para sermos usados por
Deus com todos os tipos de pessoas. Uma grande igreja
jamais deve representar uma única camada social: ricos ou
pobres, intelectuais ou analfabetos. Somos o povo de Deus
e precisamos uns dos outros. O que falta num, Deus supre
em outro. Juntos somos completos e inteiros.
Peço demissão da presunção espiritual.
Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.

I g r e j a d e N ova V i d a
A sua família em São Cristóvão

Endereço: Rua Antunes Maciel nº 7 a 11-A — CEP 20940-010
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867
Home Page: http://www.geocities.com/invsc
email: ignvsc@aol.com
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Palavra Pastoral
Deus é bom!
Esta é a primeira edição de um antigo sonho. Há muito
tempo tenho desejado a publicação de um boletim informativo
para a nossa igreja.
Começar coisas é relativamente fácil, o difícil é realizar
trabalhos permanentes, por isso, a princípio nosso boletim será
mensal e distribuído a cada primeiro domingo do mês. Com o
crescimento da igreja a idéia é que ele passe a ser ao menos
quinzenal.
A idéia deste trabalho é termos um canal de comunicação
que seja um elemento a mais de integração da igreja, onde
estaremos sempre trazendo palavras de edificação, atualidades,
nossa programação, e muito mais.
Espero que este trabalho seja usado também como um
instrumento de evangelização, já que através dele poderemos
Pr. Mauricio e sua esposa Luciene
apresentar ao bairro as atividades da nossa igreja.
Desejo ainda exortar a cada irmão no sentido de concentrarmos todo o nosso
empenho em promover o crescimento da obra de Deus através desta igreja. A bíblia
nos diz em Jo 4:35-36 “Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu,
porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O
ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna; e,
dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro.”
Os campos estão brancos, é tempo de colheita! Entretanto a bíblia também
nos diz: “A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor
da seara que mande trabalhadores para a sua seara.” Lc 10:2.
O tempo é urgente e ainda somos poucos, mas do que nunca é tempo de
clamar e de trabalhar, pois é promessa do Senhor para aqueles que trabalham a alegria
e a abundância de frutos.
Que tenhamos cada vez mais a alegria de fazer parte desta família e viver
debaixo da graça de Deus. Me despeço com as palavras do Apóstolo Paulo:
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.” 1Co 15:58

Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças
Turma de 2 a 5 anos
Domingos

Turma dos maiores de 5 anos

Quartas-feiras

Domingos

M– Diva
1

4

Rosana

M– Marisa
11 Alex

Conhecendo a minha Bíblia – lição 7

N– Luciene

Livre

8

M– Rosana
18 Marisa

N– Elias

Livre

M– Carlos

Conhecendo a minha Bíblia – lição 9

N– Alberto

Livre

M– Luciene

Conhecendo a minha Bíblia – lição 10

N– Therezinha

Livre

M– Elias

Conhecendo a minha Bíblia – lição 11

N– Carlos

Livre

15

N– Diva
M– Diva
22

M– Alberto

M– Therezinha Conhecendo a minha Bíblia – lição 8

N– Vera
15

Domingos

Tema da aula

25 Cláudia
N– Alex

22

M– Vera
29

29

N– Diva

Quartas

Carlos / Diva
Gilmar / Deyse

Obs.: Nosso
berçário funciona
no segundo andar
da loja 7 e está
disponível em
todos os cultos
para ser usado
pelas mamães
para amamentar,
trocar e ninar os
seus bebês.

6
Leandro / Eliana

11
Leandro / Eliana

13 Leandro / Eliana
Elias / Cláudia

Carlos / Diva

Elias / Cláudia
18

15
Elias / Cláudia

20 Elias / Cláudia
Alberto / Rosana

Carlos / Diva
22

Alberto / Rosana
27 Alberto / Rosana

25
Alberto / Rosana

Luciene / Deyse

Leandro / Eliana

Carlos / Diva
8

Sextas

Gilmar / Deyse
4

1

1

N– Cláudia
8

Escala de serviço da liderança

Gilmar / Deyse

Carlos / Diva
29
Gilmar / Deyse

Porque Deus não é injusto
para ficar esquecido do vosso
trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu
nome, pois servistes e ainda
servis aos santos.
Desejamos, porém, continue
cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da
esperança;
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

Exercícios bíblicos

Nome

Data do aniversário

Aline Marques Gonçalves

05/07

Alberto de Barros Silva

23/07

Bruno Teixeira Bezerra

27/07

Ebd—adultos

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Nossa Escola Bíblica Dominical
se reúne a cada domingo às
09:30h para estudar e debater os
ensinos bíblicos.
Neste mês o nosso tema é o
livro de Atos dos Apóstolos.

De olho na mídia
Pregar ou não ?
Pregar o Evangelho pode
ser considerado crime
passível de prisão no
Uzbequistão. As leis do país
impedem todas as formas de atividade
missionária e educação religiosa,
além de exercer a censura à literatura.
Esta intolerância já chamou a atenção
de organizações internacionais.
Avivamento
Um avivamento sem precedentes está
ocorrendo entre os Cristãos do Quênia.
Cerca de 80% da população deste país
africano declaram-se cristãos, mas
somente 15% freqüentam a igreja. Os

1- Onde, na bíblia, o Faraó é chamado de “grande dragão ou crocodilo” ?
2- Onde, na bíblia, se declara que Jesus é Deus ?
3- Em que passagem da bíblia está escrita a frase “Jesus Cristo é Senhor” ?
4– Quem providenciou o sepultamento de Jesus ?

Pastores locais acreditam que esta
situação tende a mudar rapidamente.
Fanatismo
Cerca de 200 fanáticos muçulmanos
incendiaram uma igreja evangélica na
ilha de Java, Indonésia. Policias tentaram impedir a depredação da Igreja
Shalom,
mas
a
multidão
a t i r o u
coquetéis
molotov e
pedras contra o
prédio.
Conversão
A gravadora Warner anunciou o fim
da banda de rock secular Raimundos.
A decisão veio de Rodolfo, vocalista
da banda, o qual tornou-se evangélico

desde Janeiro deste ano.
Perseguição
A Federação Evangélica
de Igrejas do México
(Fedimex) denunciou
que, na maioria dos municípios onde o
Partido Ação Nacional (PAN) ganhou
as eleições, as autoridades locais exercem “perseguição religiosa” contra as
igrejas evangélicas.
Violência
A violência nos lares e escolas está
levando os americanos de volta para as
igrejas como constatou a rede americana de televisão ABC.

Na Bíblia encontramos várias designações e nomenclaturas relacionadas à Deus. A maioria dos
nomes são uma referência aos atributos de Deus.
NOMES PRÓPRIOS:
Javé (IHWH ou Yahweh em hebraico ou Jeová forma latina) - O Auto-Existente (Êx 3:14 - 'Eu
sou o que sou') - É o nome do relacionamento do verdadeiro Deus e o seu povo, quando usado,
enfatiza a santidade de Deus, seu ódio pelo pecado e seu amor pelos pecadores.
Elohim - O Forte - palavra usada para o verdadeiro Deus e também para deuses pagãos. É um substantivo plural, chamado plural majestático.
Adonai - Senhor, Mestre - Usado para homens e Deus, indica o relacionamento Senhor-servo.
NOMES COMPOSTOS:
Com El: El Elyon - Altíssimo (O mais Forte dos Fortes) (Is 14:13-14), El Roi - O Forte que vê (Gn 16:13), El
Shadai - Deus todo poderoso (Gn 17:1-20), El Olam - O eterno Deus (Is 40:28)
Com Javé: Javé Jireh - O Senhor proverá (Gn 22:13-14), Javé Nissi - O Senhor é a minha bandeira (Êx
17:15),Javé Shalom - O senhor é Paz (Jr 6:24), Javé Sabbaoth - O Senhor dos exércitos (ISm 1:3), Javé Maccadeshkem - O Senhor que te santifica (Êx 31:13),
Javé Raah - O Senhor é meu Pastor (Sl 23:1), Javé Tsidkenu - O Senhor justiça nossa (Jr 23:6), Javé El Gmolah - O Senhor Deus da recompensa (Jr 51:56), Javé Nakeh - O Senhor que fere (Ez 7:9), Javé Shammah - O Senhor que está presente (Ez 48:35)

Livros recomendados do mês
Ética nas pequenas coisas - Elizabeth Gomes - Editora Vida— Um manual simples para quem deseja agir com
coerência, ética e etiqueta sob o ponto de vista cristão e não sabe a quem perguntar.
Quando Deus intervém - Pr. Hernandes Dias Lopes - Editora Candeia— Um dos melhores resumos da história
bíblica, Antigo e Novo Testamento e da história da igreja Cristã. Tudo isto em apenas 96 páginas. Imperdível
para quem quer ter uma visão geral da bíblia e da Igreja.
1- Ez 29:3
2- Jo 1:1; Jo 10:30; Jo 17:22
3- Fp 2:11
4- Jo 19:38-42 - José de Arimatéia e Nicodemos

Aniversariantes do mês

Respostas

