
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico) 
Terça-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 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

• 1º domingo e 1ª quarta-feira (02/11 e 05/11) - Celebração da 
Ceia do Senhor. 

• Se deseja fazer parte desta família, solicite sua ficha de 
membro marcando um gabinete com o pastor. 

• Batismo - Todo último domingo do mês no culto noturno. 
• Sábado, 01/11, 08:00h - Saída do Ônibus para o Rio Centro. 

VI Congresso de Mulheres com uma Nova Vida. 
• Sábado, 08/11, 15:00h - Reunião das senhoras para formação 

do grupo feminino e eleição das representantes. 
• Sábado, 08/11, 16:00h - Reunião do “Desperta Débora” 
• Sábado, 15/11, 07:00h - Saída do ônibus para o passeio em 

Xerém. Inscreva-se até 05/11. 
• Sábado, 22/11, 17:00h - Culto infantil. 
• Domingo, 30/11, 19:00h - Culto evangelístico com a exibi-

ção do filme GotAmarga. Traga um visitante. 
 

L o u v o r  d o  m ê s  

 TODAS AS VEZES QUE EU ME APROXIMO DE TI, Ó 
MEU SENHOR 

TUA MÃO VEM SOBRE MIM E O MEU ESPÍRITO SE 
ALEGRA 

AGORA VENHO A TI / E TE PEÇO UMA VEZ MAIS 
INCLINA-TE SENHOR / POIS EU QUERO TE DIZER 

 

 
 OUTRO BEM NÃO POSSUO ALÉM DE TI 

TU ÉS A MINHA HERANÇA 
TUDO O QUE SOU PROVÉM DE TI 

ENTÃO USA-ME SENHOR EIS-ME AQUI 

INCLINA-TE, SENHOR 

A r t i g o  d o  m ê s  

Continuação ... II Cr 5:13,14; Daniel caiu amedrontado com o 
rosto em terra Dn 8:17; Caiam em adoração Mt 2:11ou para rogar-
lhe socorro Mc 1:40; Caiam de medo Mt 17:6; Mt 28:4; A experi-
ência de Pedro At 10:10; A experiência de João Ap 1:7  
Um dos mais sérios perigos que defrontam o avivamento é a 
incapacidade demonstrada por líderes e liderados de discernir entre 
a obra de Deus nas almas dos homens e a obra do diabo no contra-
avivamento. Há pelo menos meia dúzia de passagens no Novo 
Testamento que falam da astúcia e das manhas do maligno. (II Co 
11:13, 14 e Ef 6:11). Não se deve confundir realidade com legiti-
midade. Numa época de experiências religiosas sem conteúdo, a 
atração exercida por fenômenos espirituais poderosos é muito 
maior do que a da sua legitimidade. 
Um dos aspectos mais estarrecedores dos pregadores é a seguinte 
exortação: "Não tente usar a sua mente para entender isto. Apenas 
o receba". Isso é completamente contrário ao ensino do Novo 
Testamento. O apóstolo Pedro, ao instar com seus leitores, e co-
nosco, a que nos preparemos para servir a Deus, escreve: "Cingi os 
lombos do vosso entendimento"(I Pe 1:13 (RA), cf. 4:7; 5:8).  
A existência e popularidade do fenômeno conhecido como Aviva-
mento do Riso deve preocupar qualquer pessoa sensata, mesmo 
que seja remota a possibilidade de que se deixe enganar por ele. 
Deve ser motivo de reflexão tanto para o pastor como para as 
ovelhas ver milhões de pessoas caindo na gargalhada santa ou 
latindo como cachorros, rugindo como animais e agindo como 
verdadeiros beberrões num show onde usam o nome de Deus. 
Quantas pessoas podem deixar sua razão em troca de experiências 
místicas que as levam a um profundo caos teológico e intelectual. 
O fato é que este mesmo tipo de pessoa pode levar vidas aparente-
mente normais fora desses cultos religiosos e, ainda que alguns 

deles pretendam estudar de vez em quando a Bíblia, faz o assunto 
todavia mais preocupante, pois isto quer dizer que os princípios 
mais elementares da genuína espiritualidade e do raciocínio têm 
sido transtornados. O perigo não tem limite e legitima a pergunta: 
Uma vez que uma seita pode induzir seus seguidores a praticarem 
o suicídio coletivo como aconteceu agora com 39 pessoas nos 
Estados Unidos, ou outras vezes induzir seus seguidores a entregar 
grande quantia de dinheiro, a latir, a babar como um louco sem 
motivo algum, o que acontecerá depois? Qual será a próxima 
experiência que nos oferecerão? Já que têm sido removidos os 
limites de sã teologia e do sentido comum, a resposta é: Qualquer 
coisa. Nós estamos a mercê disto e mil tipos distintos de gurus 
carismáticos sem escrúpulos que têm acesso direto a consciência 
de seus seguidores, enfatizando as experiências subjetivas, anulan-
do a razão de seus respectivos adeptos e logo sobrevindo a tragé-
dia. Com o movimento Avivamento do Riso as portas estão abertas 
a todo tipo de abuso. Haverá no século XXI uma religião mundial 
única que imponha as experiências subjetivas sobre a razão, a sã 
teologia e a verdade objetiva? Será substituído o cristianismo por 
técnicas metafísicas da Nova Era para induzir a estados alterados 
de consciência? Continuará enfatizando estranhas revelações em 
vez da Palavra de Deus? Continuará a presente tendência a utilizar 
a religiosidade como simples escalão para obter prazer através das 
experiências esotéricas? Seremos perseguidos pelos poderosos 
impérios desses gurus ao negarmos a reconhecer as tais experiên-
cias como divinas? A resposta a temos todos aqueles que ainda 
têm raciocínio, famílias e valores cristãos que defender. Façamos 
algo para impedi-lo. Promovamos ativamente o genuíno cristianis-
mo, o estudo sério da Bíblia e denunciemos claramente seus peri-
gos e erros. Pr. Joaquim de Andrade, Vice-presidente da AGIR. 

Todos os domingos às 17:30h você pode participar 
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o 
culto evangelístico e distribua folhetos convidando 
pessoas para o culto. 

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

Participe da campanha para aquisição do terreno da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005 
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A UNÇÃO DO RISO 
Quero reproduzir aqui um artigo que foi postado no nosso fórum de discussão bíblica na Internet 
(http://www.invsc.org.br/forum/Index.htm) devido a importância deste alerta para nós. 
O mundo ocidental está vendo nestes últimos dias uma invasão de gurus, lamas tibetanos, mestres iluminados, e uma 
infinidade de técnicas de meditação, yoga e cursos para alcançar "graus elevados de consciência". Em meio a tudo isto 
temos uma ala do movimento carismático (também chamado de neo-pentecostal) que decidiu ter sua própria versão 
comercial do misticismo oriental para não ficar atrás da conquista das massas. Este novo fenômeno religioso se chama 
"O Avivamento do Riso", "A Unção do Riso", "A Bebedeira Espiritual", "A Bênção de Isaque" e "A Bênção de 
Toronto". Devem ser bem poucos os cristãos que no Brasil a esta altura ainda não ouviram falar da "Experiência de 
Toronto". Até o programa Fantástico, da Rede Globo, apresentou reportagem especial sobre a "Bênção de Toronto". 
Uma onda de manifestações físicas, incluindo prostrações, estremeções e especialmente riso tem assolado, e ainda 
assola, as igrejas em várias partes do mundo. 
O nome "Benção de Toronto", ou "Unção do Riso", como prefiro chamá-la, tem sido aplicado a estes fenômenos porque 
a mais importante erupção destas manifestações ocorreu na Igreja Vineyard do Aeroporto de Toronto. Na verdade, não 
há nada que seja novo nestes fenômenos. Rodney Howard-Browne, segundo todos os estudos que existem a respeito do 
fenômeno, é a figura mais respeitada atrás do controvertido fenômeno. Ele é considerado o "barman de Deus". Os 
principais promotores nos Estados Unidos são a maioria dos pregadores da prosperidade como, por exemplo: Oral e 
Richard Roberts, Pat Robertson, Paul Crouch, Kenneth Copeland, Francis e Charles Hunter, Benny Hinn. Temos ainda 
na Inglaterra Colin Day (que já esteve várias vezes no Brasil), Breed Flooker (que também já esteve no Brasil). São 
muitos os pregadores no Brasil que foram influenciados por esta nova onda ao ponto de hoje termos várias empresas de 
turismo fazendo vôos turísticos para Toronto levando vários pastores brasileiros para visitar a Igreja Vineyard do 
Aeroporto de Toronto. 
A comunidade evangélica em todo mundo está dividida a este respeito. Uns consideram esta experiência um sinal divino 
ainda que reconheçam que não tem respaldo bíblico, nem na história do cristianismo. Outros embora a considerem 
demoníaco, reconhecem que algo acontece (algo sobrenatural), porem, descartam totalmente a possibilidade que seja de 
origem do Espírito Santo; mas que se trata, crêem, de algo parecido com uma manifestação de terreiro de candomblé, 
umbanda ou até um transe como acontece nas reuniões dos gurus da Nova Era. Veja (I Co 14:29; I Ts 5:21; I Jo 4:1ss.)  
Os cultos promovidos pelos pregadores são de aparência igual a qualquer culto numa igreja carismática ou pentecostal. 
Muito louvor e na hora da mensagem começam a falar que algo novo vai acontecer na vida das pessoas que ali estão, e 
que elas serão cheias de alegria naquela noite. Em meio às pregações começam a ouvir aqui ou ali pessoas rindo de uma 
forma incontrolável, algumas pessoas começam a dar gargalhadas ao ponto de caírem no chão incontroláveis. A chamada 
Igreja Vineyard do Aeroporto de Toronto é uma comunidade carismática que enfatiza as experiências místicas mais do 
que a Palavra de Deus e os valores cristãos objetivos. têm sido um dos centros de atenção mundial ao que o 
"Avivamnento do Riso" se refere. O que acontece nos cultos do pastor Randy Clark é bastante similar ao que acontece 
em todo mundo, apesar de existirem traços distintivos. Além das gargalhadas os participantes emitem sons de vários 
animais como "prova" de estar possuído por Deus. Mulheres rugem como leoas, homens bufam como touros, e uivam 
como lobos, gritam como aves. Em muitos destes cultos há uma participação muito grande de padres e freiras católicas 
que também recebem esse "poder".  
É quase impossível que pessoas razoáveis e em sã juízo se deixem levar por este fenômeno. Ainda que seja normal o fato 
de o ser humano rir ao ouvir algo engraçado, pode ser considerado muitas vezes sintomas de demência a pessoa fazer 
isso sem causa alguma; muito mas se isto acontece por um período de tempo prolongado. Minha experiência ao visitar 
vários manicômios e hospitais psiquiátricos, é que a maioria dos seus internos chegaram ali com estes sintomas.  
Se é praticamente impossível que uma pessoa em sua sã consciência participe do Avivamento do Riso, o mesmo 
podemos dizer de qualquer cristão que conhece a Palavra de Deus e a história dos avivamentos cristãos. Sinceramente, o 
fenômeno da "Gargalhada Santa" não tem precedente algum, nem na Bíblia nem na História. Não só isso: é totalmente 
contrário e incompatível com os princípios que ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo. Convencê-los do erro é outro 
assunto.  
Os defensores dos fenômenos atuais astutamente lembram aos seus leitores que ocorreram fenômenos extraordinários 
nos avivamentos históricos. É verdade, mas uma leitura atenta das evidências mostra que esses eram significativamente 
diferentes. Os  líderes dos avivamentos geralmente procuravam distinguir a obra de Deus da de Satanás, e desencorajar 
ou proibir as manifestações que pareciam originar-se de Satanás.  
O problema da unção do riso tem afetado não apenas o meio evangélico, mas também a outros movimentos religiosos, 
como por exemplo: Hinduísmo, Meditação Transcendental, seitas da Nova Era, além de técnicas de hipnose etc. Os que 
favorecem a "Experiência de Toronto" freqüentemente citam certos textos ou incidentes bíblicos em apoio à sua causa. 
(Salmo 23:2) Abraão caiu num sono profundo, conforme Gn 15:12; Saul em I Sm 19; Continua na última página ... 

 
 
 

A  s u a  f a m í l i a  e m  S ã o  C r i s t ó v ã o  

Palavra Pastoral 

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 



Berçário até 3 anos 

Domingos Quartas 

02 
Hozana / Bruna 

05 Rose-
maire Lúcia / Amanda 

09 
Ivete / Daniela 

12 Ivete  
Renilda / Aline 

16 
Marisa / Bruna 

19 Lúcia 
Sirena / Fabiana 

23 
Hozana/Amanda  

26 Marisa  
Rosemaire/Ivete 

30 

Rosemaire/
Bruna  
Lúcia / Amanda 

 

A n i v e r s a r i a n t e s   

G e r a ç ã o   v i d a  —  e s c a l a s  d o  m ê s  

E b d — a d u l t o s  

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a 
cada domingo às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. 
Iniciamos este mês a nova apostila sobre 
Evangelismo. Adquira a sua e participe de 
nossas aulas. Juntos queremos nos preparar 
para obedecer ao IDE de Jesus. 

. Especial Gotamarga - Lindal-
va (Kátia Pinheiro) vive em uma 
comunidade carente do Rio de 
Janeiro com seu marido Ailton 

(Ricardo Orbelaender), um 
homem com sérios problemas de 

alcoolismo. Ele tem uma amante, Candinha 
(Iria Simone), com quem se encontra sob os 
olhos da mulher que ganha míseros trocados 
lavando e passando roupa pra fora. Este é um 
breve resumo do que veremos em Gotamar-
ga, uma produção  do Giro 180o, grupo de 
jovens da Igreja de Nova Vida da Tijuca.  
Em 30 minutos, a história deste triângulo 
amoroso é contada trazendo à tona os confli-
tos, encontros e desencontros trazidos pelo 
grave problema do alcoolismo, tão presente 
na vida dos brasileiros, em especial daqueles 
que moram em comunidades carentes. Humi-
lhação, baixa auto-estima, desrespeito e 
prostituição são alguns ingredientes postos 
em questão nesta trama. 
Seus destinos, no entanto, sofrem um grande 
impacto, quando Candinha se converte e se 
torna membro de uma igreja evangélica 
pentecostal. O que esta decisão vai refletir na 
vida da família de Lindalva, personagem 
principal, é o desafio apresentado ao público. 

O pastor Calné de Oliveira, que também faz 
o doutor Faria, ficou com a direção executiva 
da produção, já Alex Lecoy foi o diretor de 
elenco e Luiz Venturini compôs a canção-
tema, música belíssima cantada por ele 
mesmo em uma feliz escolha de voz e vio-
lão. “Este filme é apenas uma gota perto 
daquilo que realmente queremos fazer”, 
afirma o pastor Calné. Ele explica que a 
igreja já fazia um trabalho de evangelismo e 
assistência social no Morro do Borel. 
No início, a idéia era levar o filme para ser 
exibido nestas comunidades e discutir o 
assunto com a platéia. O desenvolvimento da 
produção, no entanto, direcionou o grupo 
para algo maior. “Além de exibirmos o filme 
e debatermos as questões, queremos levar 
orientação espiritual, clínica e psicológica. 
Para tanto, vamos depender do trabalho 
voluntário de evangelistas, médicos e psicó-
logos. Será um trabalho espiritual e social”, 
completa. 
A produção foi realizada com recursos 
levantados pelos próprios jovens e com 
ofertas dos membros da igreja. O grupo 
levou um mês na pré-produção, outro mês 
nas filmagens – que eram feitas apenas nos 
finais de semana – e mais um mês na finali-

zação. Calné também diz que pessoas que ele 
nem imaginava terem passagem pela televi-
são, teatro e cinema foram sendo levantadas 
na própria igreja ao longo do projeto. Todos 
os atores, figurantes e equipe técnica são 
evangélicos, com exceção do diretor Pietro 
Panno. “O Pietro abraçou o nosso projeto 
mesmo. Ele é uma pessoa excepcional, e a 
forma como se submeteu aos nossos princí-
pios foi espetacular. Nós explicávamos para 
ele que, de repente, independente do ritmo 
de filmagens, nós pararíamos tudo para orar. 
Ele dizia: ‘Eu estou com vocês. Vocês são a 
minha família’”, relembra Calné. 
O primeiro desafio já foi vencido, realizar 
Gotamarga. Agora, estes jovens estão nova-
mente se organizando para continuar a 
caminhada. “O próximo desafio é a exibição. 
Para isso, vamos precisar de equipamentos e 
recursos que não temos. Vamos precisar 
contar com pessoas que tenham a visão de 
investir neste projeto e nos ajudar a levá-lo 
para comunidades, escolas, igrejas, enfim”, 
argumenta Calné. Fácil, ele 
sabe que não vai fazer, mas 
demonstra ânimo e garra que 
denunciam seu espírito empre-
endedor.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Acima de 9 anos 

Domingos Quartas  

02 
José Alves 

05 Leandro 
Alberto 

09 
Carlos 

12 José 
Alves Léo 

16 
Leandro 

19 Carlos 
Carlos 

23 
Léo 

26 Alberto 
José Alves 

30 
Alberto 

 
Leandro 

 

4 a 5 anos 

Domingos Quartas 

02 
Cida/Mauro 

05  Rosania 
Rosania 

09 
Fernanda 

12 Elsa 
Elsa 

16 
Rosana 

19 Cida/
Mauro Rosania 

23 
Cida/Mauro 

26 Rosana 
Elsa 

30 
Rosana 

 
Fernanda 

 

Mauricio Fortunato 01/11 
Leonardo Ferreira 02/11 
Adriano Benedito 07/11 
Eliane Ferreira 09/11 
Aurora Penha  10/11 
Wilma Neves 12/11 
Maria Penha 15/11 

Danilo de Barros 22/11 
Sirena Moura 26/11 
Thayana da Silva 27/11 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  

Therezinha e Rubens  30/11 
 

6 a 9 anos 

Domingos Quartas  

02 
Fernanda 

05 Alex 
Dulce 

09 
Denise 

12 Ivanice 
Alex 

16 
Léo 

19 Alberto 
Denise 

23 
Dulce 

26 Denise 
Alex 

30 
Léo 

 
Alex 

 

1– Sansão - Jz 16:13 
2– 75 pessoas - At 7:14 
3– 123 anos - Nm 33:39 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

Domingos Quartas  Sextas   

02 
D. Valmir 

05 Carlos 07 José Alves 01 
D. 
Valmir / 
Deyse D. Leandro 

09 
Alex 

12 D. Lean-
dro 14 Carlos 08 

José 
Alves / 
Carlos D. Valmir 

16 
José Alves 

19 D. Valmir 21 D. Leandro 15 Alex / 
Deyse Alex 

23 
José Alves 

26 Alex 28 D. Valmir 22 Carlos / 
D. Valmir Carlos 

30 
D. Leandro 

    29 
José 
Alves / 
Carlos Carlos 

Sábados  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

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 diligên-
cia 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 

1– Quem era o homem que usava 7 tranças ? 
2– Quantas pessoas faziam parte da família de Jacó ?  
3– Com que idade morreu o irmão de Moisés ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  

FABIA - Aquela que planta favas  
FABIANA - Fava que cresce  
FABIANE - Aquela que planta favas  
FABIANO - Fava que cresce  
FABIO - Aquele que planta favas  
FABIOLA - Aquela que planta favas  
FABRICIA - Aquela que fabrica 
objetos de metal  
FABRICIO - Aquele que fabrica 
objetos de metal  
FAGUNDES - Vem de fecundo, 
alegre, falador  
FARID - único  
FARUK - Severo  
FATIMA - Donzela esplêndida  
FAUSTO - Auspicioso, feliz  
FAUZI - Vencedor  
FELICIA - Feliz  
FELICIANA - Feliz  
FELICIANO - Feliz  
FELICIO - Feliz  
FELIPE - Aquele que gosta de cava-
los  

FELISBERTO - Eminente, ilustre  
FERDINANDO - Valente em tempos 
de paz  
FERNANDA - Ousada, inteligente, 
protetora  
FERNANDO - Ousado, inteligente, 
protetor  
FIDEL - Fiel, sincero  
FIDIAS - Econômico  
FILISBERTO - Eminente, ilustre  
FIRMINO - Fiel, firme, constante  
FIRMO - Fiel, firme, constante  
FLAVIA - Dourada  
FLAVIANA - Dourada  
FLAVIANO - Dourado  
FLAVIO - Dourado  
FLORA - Uma referência à Deusa da 
Primavera  
FLORENCIO - Florescente  
FLORENTINA - Florida  
FLORENTINO - Florido  
FLORESTANO - O que veio da 
floresta  

FLORIANO - Flor  
FRADIQUE - Uma referência aos 
franceses, francês  
FRANCELINO - Uma referência aos 
franceses, francês  
FRANCIS - Francês  
FRANCISCA - Uma referência aos 
franceses, francesa  
FRANCISCO - Uma referência aos 
franceses, francês  
FRANCO - Francês ou atrevido  
FREDERICO - Garantia de proteção  
FUAD - Coração  
FULVIO - Amarelado  

Respostas  
no rodapé 
da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
Comprando e vendendo as almas de nossas crianças - John Paul Jackson- Editora Danprewan - Leitura obrigatória 
para quem anda preocupado com o que seus filhos estão vendo na televisão e na mídia em geral. 
A batalha pelo controle da mente -  Dave Hunt - Editora Actual Edições - Uma orientação a respeito da filosofia 
mística hinduísta do controle da mente que visa alertar os cristão em relação a esta prática ocultista que a bíblia con-
dena. 

F r a s e  d o  m ê s  

 
“Podemos esco-
lher o que seme-
ar, mas somos 
obrigados a co-
lher aquilo o que 

plantamos.” 
 

Autor 
desconhecido 


