
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 (01/08 e 04/08) - Celebração da 

Ceia do Senhor. 
• Domingo, 01/08, 17:00h - Reunião da União de mulheres. 
• Todo primeiro sábado de cada mês às 19:00h - Culto jovem. 

Este mês em 07/08. 
• Sábado, 14/08, 18:00h - Culto infantil - Para crianças até 12 

anos. 
• Sábado, 21/08, 09:00h às 12:00h - Consagração e Jejum da 

União de mulheres. 
• Sábado, 21/08, 14:00h às 19:00h - Seminário de louvor com 

o missionário Gerson da Jocum. Toda a igreja está convida-
da, especialmente a equipe de louvor e a juventude. 

• Quinta, 26/08, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 28/08, 16:00h - Desperta Débora. 
• Sábado, 28/08, 17:00h - Evangelismo nas ruas. 
• Domingo, 29/08, 17:00h - Evangelismo nas ruas. 
 

A r t i g o  d o  m ê s  

Bem-vindo à família da fé 
 
A vida é feita de descobertas. Não se apresse. Cada 
passo nos leva a um novo estágio. Enfim estamos 
numa caminhada e devemos dar um passo de cada 
vez se quisermos chegar ao fim. 
Pense como alguém que constrói o seu próprio cas-
telo e com isso coloca um tijolo de cada vez. Viva 
como uma gota que lava a montanha e como a for-
miga que devora um tigre e sem pressa ambas atin-
gem o seu intento. Cem anos são necessários para 
que uma palmeira cresça, em nove semanas a cebo-
la já está velha. Seja como uma palmeira. 
Estamos caminhando há um pouco mais de tempo, 
mas estávamos esperando você para seguir adiante 
e agora estamos felizes por você ter chegado. Per-
mita-nos segurarmos em suas mãos e ajudá-lo a 
caminhar. Queremos fazer parte da sua alegria, 
compartilhar dos seus sorrisos, e se acaso você 
chorar, deixe-nos enxugarmos as suas lagrimas e 
contarmos as experiências de alguém que um dia 

também já chorou. 
Não se preocupe com o ritmo dos passos. Se você 
estiver cansado pararemos para descansar. Se por-
ventura tropeçar, pode se apoiar em nós para não 
cair. Mas se por acaso você cair, estaremos ao seu 
lado com os braços estendidos para você se levantar 
e juntos cuidaremos de suas feridas e, acredite, em 
breve você estará sarado. 
O que nós queremos que você entenda é que agora 
faz parte da nossa família e que não deixaremos 
você para trás. Chegaremos juntos ao nosso objeti-
vo e quando chegarmos cantaremos a uma só voz 
louvores ao nosso Deus. 
Amamos você. 
 
   “A multidão dos que haviam crido era um só co-
ração e uma só alma. Ninguém considerava exclusi-
vamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era 
comum”. Atos 4: 32 
 

Jair José dos Santos  (Líder da Juventude) 

Todos os últimos domingos às 17:00h você pode 
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo 
para o culto evangelístico e distribua folhetos convi-
dando 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 União de mulheres. 

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 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas aos cuida-
dos dos irmãos Vitor ou Gregório. Veja no jornal missionário 
as necessidades de nossos irmãos e ore por este trabalho. 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

L o u v o r  d o  m ê s  

VOZ DO QUE CLAMA EM MEIO AO DESERTO 
PREPARA O CAMINHO DO MEU SALVADOR 

GRITA NAS PRAÇAS, NAS RUAS, NOS CAMPOS 
PREPARA O CAMINHO DO MEU SALVADOR 

 
 TOCA A TROMBETA EM SIÃO 

NÃO DESPREZE AS FERIDAS DAS SUAS MÃOS 
ESTE É O TEMPO DE LANÇARMOS A REDE 

PREGAR A PALAVRA, VIVER O EVANGELHO 

ESTE É O TEMPO DE QUEBRANTAMENTO 
A COLHEITA CHEGOU 
A HORA É CHEGADA 

O TEMPO É ESTE, ELE VEM 
 

 O ESPÍRITO E A NOIVA DIZEM: VEM! 
IDE, FAZEI DISCÍPULOS DE TODAS AS NAÇÕES 

PORQUE ELE VEM! 

A COLHEITA 
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Vitória Que Vem da União 
 
"Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum" (Atos 2:44). 
O Velho Testamento fala do pacto de Deus com Seu povo. O Novo Testamento fala 
da igreja. Este nos diz que devemos ter uma fé pessoal, mas nunca uma fé 
meramente individual. Em outras palavras, você não pode ser um cristão sozinho. 
Um certo homem visitou um manicômio. Ao chegar lá, ficou muito surpreso ao 
constatar que apenas três homens foram destacados para cuidar de mais de cem 
presos. Chamou um dos guardas e lhe falou: "Vocês não têm medo que os presos se 
unam e os ataquem, podendo assim escapar?" A resposta do guarda foi: "Lunáticos 
jamais se unem." Os gafanhotos se unem. Os cristãos deveriam fazer o mesmo. Sem 
uma grande união, pouca coisa será feita.  
Infelizmente, muitas vezes, temos visto irmãos, nascidos da mesma fé, perdoados 
pelo mesmo Salvador, filhos do mesmo Deus, sem estarem apercebidos do quão 
importante é unir forças, entrelaçar corações, trabalhar unidos pelo mesmo 
propósito: a libertação dos oprimidos para a glória do Senhor!  
Sabemos que existem várias denominações e costumes diversos, e cada um pode se 
colocar onde se sente mais adaptado, mas todos devem estar alicerçados no mesmo 
fundamento, Jesus Cristo, e deixar fluir de sua vida o mesmo dom que caracteriza 
todos os cristãos - o amor.  
"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!" 
(Salmos 133:1)  
Recebi este artigo pela Internet e fiquei a me perguntar: Será que muitos na igreja 
de hoje são como lunáticos? 
Por que será que tantos tem tanta dificuldade em unir-se em prol da obra de Deus. 
Dentro da própria igreja local enfrentamos dificuldades geradas pelo individualismo e  
pelo estrelismo. Muitos não estão interessados no progresso da igreja como um 
todo, mas apenas se preocupam com seu próprio ministério.  
Uma das coisas que mais causam problemas na obra de Deus é desejo de muitos de 
serem notados, admirados e reconhecidos em detrimento dos outros.  
Fiquemos porém com a palavra de Deus que nos diz: “digo a cada um dentre vós 
que não pense de si mesmo além do que convém;” Rm 12:3 e “Nada façais por 
partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 
superiores a si mesmo.” Fp 2:3 
Se o que nos motiva a fazer alguma coisa na igreja é partidarismo ou vanglória, nada 
do que fazemos tem valor e a obra não pode avançar. 
Deixemos de ser como lunáticos para nos tornarmos como formigas trabalhadoras e 
unidas em prol do benefício comum e do progresso do Reino de Deus. 
 

Pr. Mauricio Fortunato 

 
 
 

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 



A n i v e r s a r i a n t e 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. 
Estudo atual: As cartas de João 
Se deseja se batizar, participe da turma  
de novos convertidos com o Diácono 
Luiz Antonio ou a Diaconiza Daisy. 

. Queda - O número pessoas que 
se declaram protestantes está 
caindo nos Estados Unidos. 
Segundo o Centro Nacional de 

Pesquisa de Opinião da Universi-
dade de Chicago, os protestantes 

passaram de 63% para 52% entre os anos de 
1993 e 2002. 
No mesmo período, o número de pessoas que 
se declaram sem religião subiu de 9% para 
14%, muitos destes são ex-protestantes. Os 
católicos permanecem estáveis, com 25% da 
população norte-americana, enquanto os 
judeus se mantêm com 2%. Os que se decla-
raram seguidores de outras religiões saltaram 
de 3% para 7%. 
Tom Smith, diretor de Pesquisa Social Geral, 
que há três décadas realiza estudos ligados à 
identificação religiosa afirma: “Os Estados 
Unidos eram vistos como brancos e protes-
tantes. Não seremos majoritariamente protes-
tantes por muito tempo". 
. Arca de Noé - Uma expedição russa, 
dirigida pelo cientista Andréi Poliakov, 
partiu no dia 17 de julho, para o Monte 
Ararat, na Turquia, em busca da Arca de 
Noé. O grupo segue pistas de inscrições 
talhadas em pedras, descobertas num cemité-

rio abandonado da vertente Armênia do 
Monte, durante a primeira viagem. Segundo 
Poliakov, essas pedras são "a testemunha da 
sobrevivência de Noé e de seus descenden-
tes" nesse maciço vulcânico, conhecido em 
turco como Agri Dari, "a montanha da dor". 
Antes da viagem, o patriarca da Igreja Russa 
Ortodoxa, Alexis II, abençoou a expedição 
de Poliakov. "A subida ao Ararat pela Arca é 
uma tarefa difícil. Rezaremos para abençoar 
esse caminho e por seu êxito", disse Alexis 
II, que entregou aos expedicionários um 
ícone de São Jorge Vitorioso, patrono das 
montanhas do Cáucaso. Os pesquisadores 
russos pretendem superar a façanha da 
expedição enviada ao leste da Turquia pelo 
Czar Nicolas II, em 1916 e que, segundo a 
lenda, não só encontrou a Arca, mas conse-
guiu provas de sua existência, hoje perdidas.  
A equipe foi acompanhada de vários jorna-
listas, entre eles os enviados pelo canal de 
televisão Rambler Teleset, dispostos a trans-
mitir ao vivo as eventuais descobertas feitas 
nessa montanha de 5.435 metros de altura, 
encravada no canto mais oriental da Turquia, 
na fronteira com a Armênia e o Irã.  
. Doença - Mau humor pode ser doença e 
tem nome: distimia. Ela foi reconhecida pela 

medicina nos anos 80 como uma forma 
crônica de depressão, com sintomas mais 
leves. "Enquanto a pessoa com depressão 
grave fica paralisada, quem tem distimia 
continua tocando a vida, mas está sempre 
reclamando", diz o psiquiatra Márcio Bernik, 
coordenador do Ambulatório de Ansiedade 
do Hospital das Clínicas (HC). 
O distímico só enxerga o lado negativo do 
mundo e não sente prazer em nada. A dife-
rença entre ele e o resto dos mal-humorados 
é que os últimos reclamam de um problema, 
mas param diante da resolução. Esse trans-
torno mental atinge, pelo menos, 180 mi-
lhões de pessoas no mundo, que, quando não 
tratadas, tendem a se isolar.  
A doença não deve ser subestimada, pois o 
portador corre um risco 30% maior de desen-
volver quadros depressivos graves. O mal do 
humor é herdado e, em geral, manifesta-se 
na adolescência, desencadeado por um 
acontecimento marcante. Porém, como essa 
fase da vida já é, de modo geral, conturbada, 
há dificuldade de identificar a 
doença.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Daniela S. Barbosa  05 
Priscila S. da Silva  05 
Dulce P. M. Cabral  08 
Maria da Glória Belfort 17 
Hozana S. Barreto  18 
Anderson P. da Silva  20  
Luiz Gustavo L. Silva  24 

Márcia O. de Castro        28 
Maria Luíza B Nascimento 30 
Nilcéa Vilela       30 
Kátia A. Pinheiro       31 
 
 

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

 
Nilcéa e Paulo 30 

E b d — J o v e n s  

No final do mês de maio iniciamos uma 
escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne nos mesmos horários da 
EBD de adultos trazendo temas atuais e 
incentivando o debate. Não perca! 
Para jovens a partir de 13 anos. 

RECEITAS BÍBLICAS PARA PROBLEMAS E AFLIÇÕES  
 
Para dominar o orgulho #Sl 131; Mc 9.33-37; Lc 14.7-11; 18.9-14; 
22.24-27;  #Rm 12.14-16; 1Co 1.18-31; 2Co 12.1-10  
Está ansioso? #Sl 25; Mt 6.24-34; 10.26-31; 1Pe 1.3-5; 5.7  
Está desanimado? #Sl 34; Is 12.1-6; Rm 15.13; 2Co 4.16-18;  #Fp 4.10-
13; Cl 1.9-14; Hb 6.9-12  
Está frustrado? #Jó 21.1-16; 24.1-17; 36.1-26; Mt 7.13-14  
Está impaciente? #Sl 13; Sl 37.1-7; 40.1-5; Ec 3.1-15;  #Lm 3.25-33; Hb 
6.13-20; Tg 5.7-11  
Está irado? #Pv 15.1; Rm 12.17-21; Mt 5.21-24;  #Ef 4.26-32; Tg 1.19-21  
Preocupação com a velhice #Sl 37.23-29; Is 46.3-4  
Sente insegurança? Falta-lhe auto-estima? #Dt 31.1-8; Sl 73.21-26; Sl 
108; Fp 4.10-20; 1Jo 3.19-24  
Sente inveja? #Sl 49; Pv 23.17; Tg 3.13-18  
Sente medo da morte? #Sl 23; Sl 63.1-8; Jo 6.35-40; Rm 8.18-39;  #1Co 
15.35-57; 2Co 5.1-10; 2Tm 1.8-10  
Sente medo? #Sl 27; Sl 91; Is 41.5-13; Mc 4.35-41;  #Hb 13.5-6; 1Jo 
4.13-18  

Se sente deprimido? #Sl 16; Sl 43; Sl 
130; Is 61.1-4; Jr 15.10-21;  #Lm 3.55-57; 
Jo 3.14-17; Ef 3.14-21  
Se sente frustrado ou enganado? #Sl 
55; Sl 62.1-8; Jr 20.7-18  
Se sente sozinho? #Sl 22; Sl 42; Jo 
14.15-31  
Tem dúvidas quanto à sua fé em 
Deus? #Sl 8; Sl 146; Pv 30.5; Mt 7.7-12; 
Lc 17.5-6;  #Jo 20.24-31; Rm 4.13-25; Hb 
11; 1Jo 5.13-15  

1– O profeta Jonas - Jn 2:9 
2– Ez 13:3 
3– Am 5:4 

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  

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 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 

1– Quem disse a frase “Ao Senhor pertence a salvação” ?  
2– Onde a bíblia fala de profetas loucos ?  
3– Onde se encontra a frase “Buscai-me e vivei” ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  

O TERMO JEOVÁ NA BÍBLIA SA-
GRADA  
Comissão de Tradução, Revisão e Consulta 
da Sociedade Bíblica do Brasil  
Ninguém sabe, ao certo, como se pronuncia 
YHVH, o tetragrama, designação das 
quatro consoantes que compõem o nome 
do Deus de Israel. É que em algum tempo 
antes da era cristã, para não sujarem com 
lábios humanos o nome do seu Deus, os 
israelitas deixaram de pronunciá-lo, e assim 
as vogais desse nome foram esquecidas. 
Por ocasião da leitura pública dos rolos nas 
sinagogas, ao chegar ao nome YHVH, uma 
nota marginal dizia: "Está escrito, mas não 
se lê." E ali mesmo era indicada a palavra 
que deveria ser lida: "Leia-se ADONAY".  
O texto pré-massorético do Antigo Testa-
mento só tinha consoantes; as vogais eram 
transmitidas através dos séculos pela tradi-
ção. Só no sexto ou sétimo século dC. é 
que os massoretas colocaram vogais no 
texto hebraico. A palavra YHVH, então, 
era escrita com as vogais do título ADO-
NAY, e a palavra ADONAY era falada 
quando ocorria YHVH.  

Acontece, também, que em algumas passa-
gens do Antigo Testamento o título ADO-
NAY (Senhor) vem seguido do tetragrama 
YHVH, que nesse caso é pontuado com as 
vogais de ELOHIM (Deus), resultando na 
forma JEHOVIH (JEOVI), como, por 
exemplo, em #Sl 73.28 Is 50.4 Ez 3.11,27 
Zc 9.14. Ou resultando na forma YEHVIH 
(JEVI), que ocorre, por exemplo, em #Is 
25.8 Jr 2.22 Am 1.8 Ob 1.1 Mq 1.1 Sf 1.7.  
E em vinte e cinco passagens ocorre uma 
quarta forma de se expressar o nome do 
Deus de Israel, e isso por meio do monossí-
labo YAH (JÁ), que é a primeira sílaba de 
YAHVEH (JAVÉ).  
A Petrus Galatinus (mais ou menos 1520 
dC.) atribui-se a fusão, pela primeira vez, 
das consoantes YHVH com as vogais de 
ADONAY. Koehler-Baumgartner fala de 
1200 dC. Dessa fusão surgiu um nome 
híbrido: YeHoVaH (Jeová). Esse não é, 
portanto, o nome do Deus de Israel. O 
Jerome Biblical Commentary chama 
"Jeová" de um "não-nome" (77.11), e o 
Interpreter’s Dictionary of the Bible o 
chama de "nome artificial" (s. v. Jehovah). 

O Lexicon in Veteris Testamenti Libros, de 
Koehler-Baumgartner (s. v. YHVH), cha-
ma a grafia "Jeová" de "errada" e defende 
como "correta e original" a pronúncia 
"Yahveh".  
Alguém poderia perguntar por que a pri-
meira vogal de ADONAY, um "A," se 
tornou um "E." É que a palavra ADONAY 
começa com uma gutural, um álefe, e sob 
gutural uma vogal esvaída deve ser um 
shevá composto. Ao se colocar essa mesma 
vogal esvaída sob uma consoante não-
gutural, ela passa a ser um shevá simples, 
que se representa na transliteração por um 
"e" suspenso. No caso, sob o iode (Y) 
coloca-se a vogal "e": "Ye".  
No Antigo Testamento traduzido por João 
Ferreira de Almeida e publicado em dois 
volumes quase sessenta anos após sua 
morte (1748 e 1753), é empregada a forma 
JEHOVAH onde no texto hebraico aparece 
YHVH. Almeida fez isso baseado na 
tradução espanhola feita por 
Reina-Valera (1602).  
 
Continua no próximo mês ... 

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  
História do Cristianismo ao alcande de todos - Dr. Bruce Shelley - Editora Shedd Publicações - Uma obra que se distingue de 
outras por sua clareza, tanto na linguagem como na organização, História do Cristianismo ao Alcance de Todos faz com que a história 
seja fácil de ser aprendida. 
Teologia da Alegria - John Piper - Editora Shedd Publicações - Este livro é um manual moderno de espiritualidade. O autor argumen-
ta que servir a Deus por obrigação não satisfaz o coração de Deus, e que buscar a alegria em Deus é a maior motivação do cristão. É 
um livro revolucionário, uma verdadeira mudança de paradigmas. 

F r a s e  d o  m ê s  

"A verdadeira medi-
da de um homem 
não é como ele se 
comporta em mo-

mentos de conforto 
e conveniência, mas 
como ele se mantém 
em tempos de con-
trovérsia e desafio."  
Martin Luther 

King 
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