Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
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 (04/11 e 07/11) - 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 em breve.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Neste
mês, dias 10 e 24 sempre às 16:00h.
• Nos sábados de Evangelismo às 14:30h teremos exibição
de vídeos evangélicos. Não perca e não chegue atrasado.
• Não perca o jantar de casais que se realizará no dia 08/12
às 18:00h. Haverá uma palestra com uma irmã em Cristo
que é médica e falará de suas experiências e testemunho.
Ingressos a venda por R$ 10,00 o casal. Procure a irmã
Denise.

Louvor do mês

VIDA EM COMUNHÃO
RENDEMOS A TI, GLÓRIA, FORÇA E HONRA
ADORAMOS A TI, POIS ÉS DIGNO SENHOR
TEMOS CERTEZA QUE ESTÁS NESTE LUGAR
ONDE O TEU POVO SE REÚNE PARA DECLARAR
(2X)

TUDO AQUILO QUE JESUS TEM FEITO POR NÓS
MARAVILHAS QUE SE REALIZAM POR SUAS MÃOS
JUBILOSOS ESTAMOS NA CONGREGAÇÃO
EXALTANDO, SERVINDO DE CORAÇÃO
COM ALEGRIA VIVENDO COM O MEU IRMÃO
TEMOS PAZ EM DEUS E VIDA EM COMUNHÃO

Artigo do mês
UNIDADE
A unidade é algo essencial para vida cristã, prova disto é o
que a palavra de Deus nos ensina: “Porque, onde estiverem
dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio
deles” (Mt 18:20). Para sermos um corpo é necessário, que
estejamos juntos em amor, em comunhão, com alegria e
com grande satisfação.
Hoje em dia no nosso meio é comum nos conhecermos
superficialmente, mas Deus quer que estejamos juntos, um
ajudando o outro em sua dificuldade.
A Bíblia nos diz : “Confessai, pois, os vossos pecados uns
aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” (Tg 5:16)
Esteja aberto à unidade, a saber das dificuldades do seu
irmão e a interceder por ele .
Atualmente também é muito comum na Igreja, enumerarmos os defeitos de nossos irmãos. É fácil encontrar defeitos
nos outros e perder muito tempo para falar o que não edifica. Mas as virtudes, as boas qualidades, o que o irmão ou a
irmã tem de melhor isso não encontramos tempo de lembrar, mas é isso que na realidade edifica.
Temos que rever o nosso conceito de irmandade. A Bíblia
condena o falar mal do seu irmão, e se você tiver algo conTodos os domingos às 17:30h você pode participar
da equipe de visitação ou solicitar uma visita a
pessoas de seus relacionamentos. Informe-se com o
irmão Elias.

tra ele, a palavra de Deus recomenda que ao invés de falar
alguma coisa com alguém, vá até ele, e busque uma reconciliação, e se não for bem sucedido nesta conversa vá ao
pastor da sua igreja. Não deixe esse mal crescer, corte-o
pela raiz.
Na Bíblia temos vários exemplos, de que um reino dividido
não prospera, nós estamos juntos nesta caminhada, fazemos
parte de uma só Igreja, e quero lhe confessar, que necessito
muito de um abraço seu, e creio que é preciso darmos as
mãos para vencermos. Este caminho é longo e há muitos
obstáculos pelos quais necessitamos ter unidade em Cristo
Jesus.
A Bíblia fala que haverá um tempo, que mesmo havendo
dinheiro, não haverá o mantimento para ser comprado,
precisamos desta unidade porque Jesus é o pão vivo que
novamente descerá do céu e ele vem buscar uma só igreja e
um só corpo, sejamos um só para estarmos preparados para
vinda de Cristo.
Irmão Carlos Antonio Sales

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
A LIÇÃO DE UZÁ - 1CR 13 E 15
No capítulo 13 do primeiro livro de Crônicas, encontramos um episódio marcante
da vida do Rei Davi. Ele decidiu restaurar a adoração a Deus e trazer para
Jerusalém a Arca da Aliança que tinha sido deixada de lado nos dias de Saul.
Ele convocou todo o povo para este intento e tudo parecia bem acertado. Mas o que
se seguiu, nos mostra que as coisas certas devem ser feitas do modo certo, boa
intenção não basta. Devido as coisas terem sido feitas do modo errado, isto custou
a vida de Uzá que tocou na Arca enquanto ela era conduzida de forma errada.
Havia ali uma multidão (13:8), com cântico pomposo e todo tipo de instrumentos
(13:11), fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Isto nos mostra que nem
sempre um cerimonial suntuoso, alegria e euforia são garantias da graça divina.
Qual o grande erro cometido? Não houve obediência e buscaram fazer as coisas da
maneira mais fácil. Deus havia deixado ordens expressas sobre como a Arca
deveria ser conduzida. (Êx 25:12-15) Ela deveria ser carregada manualmente
sustentada por varais e não sobre carros como fez Davi. E de maneira nenhuma
poderia ser tocada. (Nm 4:15) A intenção de Uzá ao amparar a Arca para que esta
não caísse do carro podia ser boa, mas Ela só estava para cair porque era levada de
maneira errada. Deus não aceita o serviço de qualquer jeito, Deus não aceita
qualquer coisa. Ao servir a Deus deve-se ter temor.
Após a morte de Uzá, Davi reconheceu-se indigno para um trabalho tão santo e
clamou a Deus por ajuda. (13:12)
Por causa desta experiência Davi se aparelhou melhor da segunda vez que tentou
trazer a Arca e preparou um lugar para ela. (15:1-3) Os levitas e sacerdotes se
santificaram e buscaram a Deus para fazer o serviço. (15:11-14) E obedeceram a
palavra de Deus levando a Arca sobre os ombros como estava escrito. (15:15)
Colocaram as pessoas certas nos lugares certos, homens e métodos governados por
Deus. (15:22)
Por isso, foram ajudados por Deus para cumprir o serviço sagrado. (15:26)
Que lição podemos tirar deste episódio?
Precisamos fazer a obra de Deus, restaurar a adoração ao Senhor, trazer de volta a
Arca (símbolo da sua presença) para o nosso meio. Mas tudo isto deve ser feito da
maneira correta, com os métodos de Deus, em obediência a sua palavra que
expressa a sua vontade. É preciso lembrar que ao contrário do que se afirma no
mundo, os fins não justificam os meios.
Somente deste modo poderemos fazer a vontade de Deus e contar com sua ajuda
para isto.
Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
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Aniversariantes
Nome

Vera

Data do aniversário

Pr. Mauricio Fortunato

01/11

Pr. Pedro Sampaio

01/11

Leonardo de Deus Ferreira

02/11

Eliane da Silva Meireles

09/11

Aurora Monteiro Penha

10/11

Danilo Huguenin de Barros

22/11

Sirena de Oliveira Moura

26/11

Atenção para
as mudanças
na EBD infantil. Os menores de 6
anos terão o louvor
ministrado na escolinha a partir do início
do culto. Os maiores
de 6 anos devem vir
para a aula munidos de
um caderno de atividades e uma bíblia. Incentive seu filho a
ofertar na escolinha!

Ebd—adultos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne
a cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Neste mês, prosseguimos com o estudo
dos fundamentos da fé cristã ministrado
pelo Pr. Pedro Sampaio. É importante a
participação dos irmãos que querem se
batizar.

De olho na mídia

Jorge Antônio Barros

. FENÔMENO - O sociólogo bro reportagem de página inteira sobre pelo fundo de uma agulha do que um
Antônio Flávio Pierucci,
professor da USP, disse que
o seqüestro de que foi vítima
a família de Silvio Santos, pôs
em evidência o que o pesquisador
chama de "destradicionalização religiosa". Com a reação fervorosa da filha de
Silvio, Patrícia Abravanel, se torna
cada vez mais evidente a expansão das
igrejas evangélicas no país.
. CIÊNCIA - A revista "Graça" publicou matéria excelente, criticando a
revista "Galileu" - uma publicação
sobre ciência - por ter sido totalmente
parcial em reportagem sobre o criacionismo X evolucionismo. Segundo a
"Graça", "Galileu" critica os criacionistas, mas trata como sérios, assuntos
esotéricos como magos e dragões. Falta
ciência jornalística.
. MISSIONÁRIO SOB RISCO - O
jornal O Dia publicou em 14 de outu-
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Cláudia/
Maria

Domingos

Turma dos maiores de 6 anos

Quartas-feiras

a história de um missionário evangélico que trabalhava no Afeganistão, de
onde teve que sair após os atentados
aos Estados Unidos. A única falha da
matéria foi publicar fotografia na primeira página e nome completo do
missionário, enviado pela Igreja Batista
Missionária do Maracanã. A informação põe em risco o trabalho do missionário porque, como se sabe, há grande
perseguição a cristãos nos países muçulmanos. Nenhuma igreja, líder ou
fiel deve temer a imprensa, mas precisa
aprender a lidar melhor com a mídia,
cujos interesses nem sempre são os
mesmos das instituições evangélicas.
. CRENTES RICOS - A exemplo do
que já acontece no Rio, cresce também
em São Paulo o número de evangélicos
integrantes de classes sociais mais
abastadas. O fenômeno (Jesus disse
que seria mais fácil um camelo passar

rico entrar no reino dos céus) ocorre na
Igreja Evangélica Vida Nova, da qual
são membros a mulher, Íris, e a filha,
Patrícia, do empresário Sílvio Santos.
A revista Veja São Paulo mostrou em
outubro que 11 socialites também são
membros da igreja.
. A PRIMEIRA PEDRA - Troca de
acusações entre os evangélicos Anthony Garotinho e Benedita da Silva,
respectivamente governador e vicegovernadora do Estado do Rio de Janeiro, geraram comentário espirituoso
da senadora petista: "Não fui eu quem
pecou primeiro", disse Benedita, depois de saber das acusações de desvio de verbas,
feitas pelo governador,
virtual candidato à Presidência da República em
2002 pelo PSB. E quem
vai dar a outra face?

Carlos e Diva
25

Alberto e Rosana

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
1– Quem mandou matar a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada ?
2– Quando Paulo estava em Tessalônica, quantas ofertas ele recebeu da Igreja de
Filipos para o seu sustento ?
3– O que João diz a respeito da pessoa que odeia a seu irmão ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Jejum
Qual o objetivo de jejuarmos ? O que está por trás deste ato de fé e reverência a Deus ?
A primeira coisa que temos que ter em mente é que o jejum nunca pode ser oferecido a Deus como
troca por alguma necessidade material e pessoal, em todos os jejuns bíblicos o objetivo foi sempre
espiritual, pessoal ou coletivo, mas sempre buscando contato e aprofundamento na relação com
Deus. Jejum é um culto a Deus e como conseqüência promove aproximação de Deus que resulta
em poder espiritual. Jejum por si só não representa nada, se não for acompanhado de amor, reverência e santidade. Jejum não é uma arma para obrigar Deus a fazer o que queremos, mas um instrumento para nos colocarmos a disposição de Deus.
"Não precisamos tocar trombetas por coisa alguma que fizermos, pois quando a última trombeta soar todas as
nossas obras serão reveladas." D. L. Moody
"A religião é a melhor arma que uma pessoa pode ter, mas é também a pior das capas" D. L. Moody
Texto base - Is 58:1-11
1Sm 7:6 - Reconciliação.
Zc 7:3-6 - Por você ou por Deus?
Ed 10:6 - Intercessão.
Mt 9:15 - Busca de comunhão.
Lc 4:1-2 - Resistência.
Jl 1:14 ; Jl 2:12 - Dedicação e conversão.
At 13:2-3 ; At 14:23 - Consagração.
Mt 6:17-18 - Não na aparência.
Mt 17:21 ; Mc 9:29 - Poder espiritual.
Ex 34:28 - Para ouvir a Deus.

Livros recomendados do mês
Pequena Enciclopédia Bíblica - Orlando Boyer - Editora Vida - Cinco obras combinadas em um só volume.
Dicionário, concordância, chave bíblica, atlas e enciclopédia. Indispensável para quem gosta de ler a bíblia e se
aprofundar no sentido dos contextos e significados das passagens bíblicas.
Em seus passos, que faria Jesus? - Charles M. Sheldon - Editora United Press - Cristãos de uma igreja em certa
cidade americana, resolvem se comprometer durante um ano a não fazer nada sem antes perguntar o que faria
Jesus no meu lugar? Este livro é um desafio aos cristãos para seguirem os passos de Jesus custe o que custar.

Respostas

1– O Rei Joás - 2Cr 24:20-22.
2– Duas - Fp 4:16
3– Que é Homicida - 1Jo 3:15

Berçário até 3 anos
Domingos

