Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:30h — 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 (05/08 e 01/08) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Se você quer ser batizado, não deixe de procurar o diácono
Leandro para se inscrever para o próximo batismo que se
realizará neste mês ou no próximo.
• Reunião do grupo de Evangelismo para traçar diretrizes do
trabalho. Direção do irmão Elias. Sábado, 11/08/01 na
igreja às 15:00h.
• Comemoração do dia dos pais. ( 12 / 08 )

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

Louvores do mês

Criatura de Deus versus Filho de Deus
SOU DE JESUS

AO ORARMOS

Eu vim a esta terra pra louvar ao Senhor ( eô, eô, eô )
O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ( eô, eô, eô )
Também é o meu Pai, também é o meu Senhor
Que enviou Jesus, o meu salvador
(BIS)
E é com alegria e com glória a Deus
E é batendo palmas, louvando ao meu Senhor

(BIS)

Eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus

(BIS)

Ao orarmos Senhor
Vem encher-nos com seu amor
Para o mundo agitado esquecer
Cada dia tua vida viver
Nossas vidas vem pois transformar
Refrigério pra alma nos dá
E agora com outros irmãos
Nos unimos aqui em oração

Artigo do mês
Cuidando da Fé de Seus Filhos
‘‘Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as
finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele
bebia’’ (Daniel 1.8).
A história de Daniel e seus companheiros Hananias, Misael
e Azarias é o mais conveniente exemplo de procedimento,
fé e pureza para os jovens cristãos de nossos dias.
Sendo eles jovens como muitos em nossas igrejas – ‘‘de
boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em
ciências, versados no conhecimento, sabendo falar mais de
um idioma e tendo competência para ocupar cargos até
mesmo no mais alto escalão do governo’’ – conseguiram
guardar os valores recebidos de seus pais e de seu povo,
sem se deixar confundir pelos ensinamentos contrários à
Palavra de Deus.
Em nossos dias, jovens cristãos estão indo para as
universidades em busca de melhor qualificação profissional
– o que é justo – sendo, porém, confrontados como Daniel e
seus companheiros por situações e ensinos que nos podem
fazer duvidar, muitas vezes, da veracidade das escrituras,
como por exemplo, a teoria da evolução e os padrões
estabelecidos pela ciência para determinar a idade do
Não deixe de participar do evangelismo! Não perca
a oportunidade de obedecer a Deus. Todos os domingos às 17:30h. Informe-se com o irmão Elias.

universo e do ser humano, amplamente ensinados no último
século.
É justo, então, que os pais e a igreja preparem seus filhos,
desde cedo, para o ‘‘confronto’’ que ocorrerá em sua
juventude, à partir do curso médio, conversando
abertamente sobre o assunto, de modo a conhecerem
profundamente tais teorias e ensinos, e também todo texto
bíblico que venha a fundamentar a sua fé nas escrituras,
além de descobertas mais recentes, pesquisas e notícias que
corroborem com este propósito, evitando que seus filhos
sejam ‘‘pegos de surpresa’’ pelo forte apelo intelectual
destes ensinamentos, vindo até mesmo a se afastar do
evangelho, como já aconteceu com muitos.
A máxima ‘‘ o conhecimento é a mais poderosa arma de
defesa de um povo’’ é completamente verdadeira neste
caso. E a escola dominical é a atividade da igreja mais
adequada para a aquisição do conhecimento, tanto para os
pais como para os filhos, podendo-se esclarecer muitas
dúvidas e fundamentar nossa compreensão à respeito deste
e de outros assuntos, razão porque devemos todos
frequentá-la.
Diácono Leandro

Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.

O homem natural (criatura de Deus) está no primeiro estágio mental, sem temor e
sem amor. Representa um estado de sono. Seus sentidos espirituais não se acham
despertados. É profundamente ignorante sobre Deus e totalmente estranho a lei de
Deus. Não tem suficiente compreensão para temer, diz em seu coração: “Não há
Deus”, ou afirma: “Deus é misericordioso” e confunde tudo na idéia de
misericórdia. Ignora os limites da graça, da misericórdia e da justiça de Deus.
Imagina que o principal ponto é estar externamente inculpável, sem considerar as
tendências, desejos, pensamentos e impulsos do coração. John Wesley diz que
“Este pecador está seguro, porque é profundamente ignorante de si mesmo”.
O Filho de Deus ou o homem debaixo da graça é a restauração da condição inicial
do homem antes da queda. Talvez num momento, talvez por etapas, abrem-se os
olhos do homem natural. Então, pela primeira vez, discerne o real estado em que se
encontra. “Finalmente, vê que o amável, misericordioso Deus é também um fogo
devorador; é um Deus justo”. E assim, “no exame de cada ponto, ele acha ser a
Palavra de Deus viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes”.
Aqui termina “seu alegre sonho, seu repouso ilusório, sua falsa paz, sua segurança
vã. Seu gozo agora se esvai como névoa; os prazeres, outrora amados, agora não
deleitam: perderam o sabor.” Agora está convencido da justiça e do juízo, mas
ainda não conhece a graça. Este é o homem debaixo da lei. Está possuído do temor
de Deus e da morte. Deseja fugir do pecado, “Mas embora lute com todas as
forças, não pode vencer: o pecado é mais poderoso que ele. Quanto mais luta,
esforça-se e trabalha por se livrar, mais sente as cadeias - as terríveis cadeias do
pecado.” Este é o retrato do homem debaixo da lei, do homem debaixo do espírito
do temor e escravidão.
O homem reconhece Jesus. Agora é filho de Deus! (Jo 1:12) Agora é homem
debaixo da graça!
Somente a graça de Deus, MEDIANTE JESUS CRISTO, pode salvar esse homem
e capacitá-lo a passar do estado “debaixo da lei” ao “debaixo da graça”.
Aí termina o remorso, a tristeza de coração e angústia de espírito. Aí termina,
também, a escravidão ao medo. Assim, “tendo paz com Deus, mediante nosso
Senhor Jesus Cristo”, “regozijando-se na esperança da glória de Deus”, ele é uma
testemunha viva da “GLORIOSA LIBERDADE DOS FILHOS DE DEUS”.
(Adaptado de um texto da Internet.)
Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças
Berçário até 3 anos
Domingos

Turma de 4 a 6 anos

Quartas-feiras
1

Domingos

1

M - Diva/Hosana

Turma dos maiores de 6 anos

Quartas-feiras

Marisa/
Maria

Vera

Domingos

8

Cláudia

5

8

N - Marisa/Eliane

N - Vera

M - Hozana/Rosemaire

M - Alex

12

15

Maria

N - Rosana/Mauro

12

Vera

N - Marisa

M - Rosana/Daniela
19

15

Alex

Cláudia

N - Diva

19

22

Rosana

N - Denise

M - Cláudia/Eliane
26

29

Maria

N - Diva/Daniela

M– Alberto

Conhec. a minha Bíblia – lição 12

N– Luciene

Livre

M– Therezinha

Conhec. a minha Bíblia – lição 13

N– Elias

Livre

M– Carlos

Conhec. os planos de Deus --lição 1

N– Alberto

Livre

M– Luciene

Conhec. os planos de Deus – lição 2

N– Therezinha

Livre

01

Leandro / Eliana

03 Alberto / Rosana

08

Alberto / Rosana

10 Luciene / Deyse

15

Gilmar / Deyse

17 Elias / Cláudia

22

Elias / Cláudia

24 Leandro / Eliana

29

Leandro / Eliana

31 Alberto / Rosana

Carlos / Diva
12
Elias / Cláudea
Leandro / Eliana
19
Carlos / Diva

26

Elias / Cláudia
26

29

Sextas

Carlos / Diva

19

M - Denise
26

Quartas

Gilmar / Deyse
05

12

M - Alex
22

Domingos

Tema da aula

5

M - Denise

5

Escala de serviço da liderança

Alberto / Rosana

Cláudia

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

N - Rosana

Nome

Ebd—adultos

1- “A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento” Quem disse isto ?
2- Onde, na bíblia, se diz que não devemos acrescentar, tirar nem modificar a palavra ?
3- Quem tinha inveja do apóstolo Paulo ?
4- Paulo deixou sua capa e seus livros na casa de quem em Trôade ?

Data do aniversário

Daniel V. De Santana

01/08

Daniela S. Barbosa

05/08

Elias M. de Santana

13/08

Rodrigo T. Bezerra

13/08

Hozana S. Barreto

18/08

Maria Luíza Nascimento

30/08

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
. O novo arcebispo do Rio,
dom Eusébio Oscar Scheid,
já promoveu a primeira
polêmica antes mesmo de
a s - sumir o cargo no lugar do cardeal-arcebispo dom Eugenio Sales. D.
Scheid disse que a igreja católica está
fechada ao diálogo com igrejas pentecostais, entre outros motivos, por
considerá-las extremamente proselitistas (empenhadas na divulgação do
Evangelho). Pela atitude, o arcebispo
foi criticado por vários líderes evangélicos, entre os quais o presidente da
Associação Evangélica Brasileira,
pastor Ariovaldo Ramos.
. Duas reportagens recentemente publicadas no jornal "O Globo" revelam
o alto nível de carência de Deus na
sociedade brasileira: uma fala sobre
jovens de 20 anos de idade que já
tiveram várias experiências de vida e
sucesso no trabalho, mas sentem-se

Exercícios bíblicos

cada vez mais vazios e deprimidos ("A
crise da meia-idade aos vinte e poucos
anos", em O Globo de 22 de julho); e
outra sobre a síndrome do espelho, na
qual de 15% a 17% das mulheres que
procuram uma clínica no Rio para
fazer cirurgia plástica têm problemas
psíquicos e não estéticos.
. A imprensa divulgou na primeira
quinzena de julho que o casamento de
Sílvio Santos foi abalado porque ele
ficou contrariado com a atitude da
mulher, Íris Abravanel, que teria doado R$ 100 mil a Igreja de Nova Vida,
que ela passou a freqüentar, em São
Paulo. Mas até agora o dono do SBT
se recusou a falar no assunto.
. Com 50 mil filiados em todo o país, a
Associação dos Homens de Negócios
do Evangelho Pleno (Adhonep) garantiu que são integrantes que patrocinam
viagens do governador Anthony Garotinho, que tem dado seu testemunho de

Jornalista Jorge Antônio Barros
conversão país a fora. O presidente da
entidade, Custódio Rangel Pires, não
tem dúvida em quem vai votar para
presidente: "Garotinho está eleito
porque Deus determinou. É um homem de boas qualidades, que serve a
Deus", disse Custódio Rangel, em
reportagem publicada pelo "Globo",
no domingo, 29 de julho.
. "Paulo foi preso, chicoteado e não
negou o nome de Deus. Não vou negar
o nome de Jesus em nenhum momento". Frase do governador Anthony
Garotinho, na revista "Veja", de 1o de
agosto. O governador Garotinho e sua
mulher, Rosinha, estão sendo alvos de
denúncias na imprensa por supostas
irregularidades num concurso que
promoveram em 1995,
quando a empresa da
qual eram sócios teria
subornado um fiscal.

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico

Atributos de Deus
Atributo: propriedade intrínseca ao seu sujeito, pela qual ele pode ser distinguido e identificado.
Obs.: Conhecendo os atributos, você conhece o caráter e a personalidade de Deus, podendo então
discernir sobre as coisas que procedem Dele e as que Dele não procedem.

Atributos absolutos: exclusivos de Deus
Simplicidade: Deus é incomplexo, indivisível. (Jo 4:24) obs.: a simplicidade não invalida a Trindade,
pois ela tem a ver com a essência de Deus. Unidade: Deus é um. (Dt 6:4) Infinitude: Deus não tem
término nem fim. (IRs 8:27; At 17:24) Eternidade: Deus não está sujeito ao tempo. (Gn 21:33; Sl 90:2) Imutabilidade: Deus não muda sua natureza nem prática. (Tg 1:17) Onipresença: Deus está em todo lugar, mas não em
todas as coisas, pois isto seria panteísmo. (Sl 139:7-12) Soberania: Deus é o governador supremo do universo.
(Ef 1) Onisciência: Deus conhece todas as coisas. (Mt 11:21) Onipotência: Deus tem todo o poder. (Ap 19:6)

Atributos relativos: se aplicam de maneira limitada também ao homem.
Justiça: Eqüidade moral e imparcialidade. (At 17:31) Amor: Deus busca o bem maior das suas criaturas na manifestação da sua vontade. (Ef 2:4-5) Verdade: Concordância e coerência em tudo. (Jo 14:6) Liberdade: Independência divina de suas criaturas. (Is 40:13-14) Santidade: Retidão moral. (IJo 1:5)

Livros recomendados do mês
Esgotamento Espiritual - Malcolm Smith - Editora Vida - Viver mediante regras e ritos não é ser cristão; é ser
religioso. O Cristianismo não é uma religião que dependa de fórmulas para obter o favor divino, mas sim um
relacionamento dinâmico com Deus através de Jesus Cristo.
A graça - Infinito amor de Deus - C. H. Spurgeon - Editora Danprewan - O plano de salvação na linguagem
simples e objetiva do “príncipe dos pregadores”. Um clássico da literatura cristã.

Respostas

1– O profeta Oséias. Os 4:11
2– Pv 30:5-6 e Ap 22:18-19
3– Os Judeus - At 13:44-45
4– Na casa de Carpo. - 2Tm 4:13

Aniversariantes do mês

