
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  
• 1ª Quarta e 1º Domingo (01/12 e 05/12) - Celebração da Ceia 

do Senhor. 
• Todo primeiro sábado de cada mês às 19:00h - Culto jovem. 

Este Mês, em 04/12, culto com a presença do louvor da Igreja 
Batista do Lins e grupo de mímica. 

• Sábado, 04/12, 16:00h - Reunião do Desperta Débora. 
• Domingo, 05/12, 13:00h - Reunião das lideranças. 
• Domingo, 05/12, 17:00h - Reunião da União de Mulheres. 
• Sábado, 11/12, 18:00h - Culto infantil, traga seu filho! 
• Sábado, 18/12, 16:00h - Reunião do Desperta Débora. 
• Sábado, 18/12, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
• Sexta, 24/12, 19:30h - não haverá reunião de oração. 
• Domingo, 26/12, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
• Quinta, 30/12, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sexta, 31/12, 22:00h - Culto especial para passagem do ano. 

Homens trazem refrigerante e mulheres trazem salgado ou 
doce para participar da ceia após o culto. 

Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas ofertas em 
alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 

A r t i g o  d o  m ê s  
A Intolerância Bíblica 
Autor: D. M. Lloyd-Jones 

Continuação do mês anterior... 
O culto começa às 11:00h e tem que terminar exatamente 
ao meio-dia, e haverá sérios problemas se isso não ocor-
rer! Há apenas uma breve "reflexão" de quinze minutos, 
vinte minutos no máximo. O infeliz ministro, se não en-
xergar estas coisas com clareza, teme ir contra os desejos 
da maioria. Sua sobrevivência depende dos membros da 
igreja, e o resultado é que tudo é feito para se conformar 
aos desejos e anseios da congregação. 
Mas deixe-me acrescentar que o ministro também não 
pode impor. É o próprio Senhor quem determina, Aquele 
que está assentado à mão direita de Deus e que deu 
"alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros 
para evangelistas, e outros para pastores e doutores" (Ef.4: 
t 1 ). Ele os deu para a edificação dos membros da Igreja, 
e é a mensagem dELE que deve ser pregada sem temor 
nem favor. Precisamos recuperar algo do espírito de John 
Knox cuja pregação fazia tremer a Maria, Rainha dos 
Escoceses.  
O trabalho do ministro é edificar o corpo de Cristo. A 
ocupação do ministro é edificar a Igreja, não a si mesmo! 
Ai! Eles têm muito freqüentemente edificado a si mesmos, 
e temos lido de príncipes da igreja vivendo em posições de 
grande pompa e riqueza. Isto é uma gritante deturpação 
dos ensinamentos de Paulo! Observemos que os ministros 
são chamados para edificar, não para agradar nem entreter. 

O modo pelo qual deveriam fazer isso está resumido per-
feitamente naquela passagem, imensamente lírica, de Atos 
20. O apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros da 
igreja de Éfeso, à beira mar, e eis o que ele diz: "Agora, 
pois, encomendo-vos ao Senhor e à Palavra da Sua graça, 
que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos 
os que são santificados" (v.32). "Palavra da Sua graça, que 
tem poder para vos edificar"! Não é surpresa que a igreja 
seja o que é hoje, pois lhe têm sido dados filosofia e entre-
tenimento. Por meio delas um ministro pode, por enquan-
to, atrair e segurar uma multidão; mas não pode edificar; a 
tarefa dos pregadores é edificar, não atrair multidões. 
Nada edifica a não ser a inadulterada Palavra de Deus. 
Não há autoridade fora dela; e ela não pode de modo 
algum ser modificada ou nivelada para se adaptar à moda 
da ciência moderna, ou a alguns supostos "resultados 
confirmados da crítica" que está sempre em modificação. 
É o "eterno Evangelho" e é: a "Eterna Palavra a mesma 
que Paulo e os demais apóstolos pregaram, a mesma Pala-
vra que os Reformadores protestantes pregaram, os Purita-
nos, e os grandes pregadores de duzentos anos atrás, como 
também Spurgeon no último século, sem qualquer modifi-
cação que fosse. É pelo fato de isso ter sido tão ampla-
mente esquecido nos últimos cem anos que as coisas hoje 
estão como estão. 
Extraído do Jornal "Os Puritanos" Ano III No. 3 

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. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

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 de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório.  

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  

VEM  RESTAURAR  O  MEU  ALTAR 
DIANTE  DO  MEU  DEUS  

EU  VOU  ME QUEBRANTAR 
E  PERMITIR  O  TEU  AGIR 

SEM  TI  EU  NADA SOU  
EU  QUERO  RENASCER. 

 VEM RESPONDER COM FOGO  
VEM RECOLHER MEU CHORO 

VEM  RECEBER  TODA  MINHA  HUMILHAÇÃO, OH PAI ! 
VEM  COM  PODER,   

DE  NOVO  ERGUER O  MEU  ALTAR. 

VEM RESTAURAR 
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Uma reflexão sobre o Natal 
Vamos analisar o Natal da forma como é comemorado em muitos países do mundo e 
especialmente no Brasil. Será que Jesus é de fato lembrado como Rei, Senhor e Salvador? Ou 
apenas como um menino? 
Será que lembrar o nascimento de Jesus com esta festa trás a realidade do messias para 
alguém? Será que com esta festa alguém de fato se lembra de Jesus? 
Deus não ordenou em sua palavra que esta data fosse comemorada e nem os primeiros 
cristãos se importavam com esta data. A festa de Natal foi inventada muito tempo depois da 
morte de Jesus. 
Não há nada de errado em ensinarmos as nossas crianças a respeito da história do nascimento 
de Jesus, encenando peças de teatros, contando histórias, etc. O nascimento de Cristo é 
narrado com detalhes na bíblia. 
Entretanto comemorar o Natal nos termos da festa atual, não trás nenhum benefício para nós. 
Vejamos porque: Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus nem sequer nasceu na estação 
do inverno! 
Quando Jesus nasceu? "Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e 
guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho." (Lucas 2:8) Isto nunca poderia ter 
acontecido na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas 
e dos campos e colocavam-nos no curral no mais tardar até o dia 15 de outubro, para protegê-
los do frio e da estação chuvosa que se seguia. 
Veja que a própria Bíblia fornece provas, em Cantares de Salomão 2:11 e am Esdras 10:9-13, 
de que o inverno era uma estação chuvosa, não permitindo aos pastores permanecerem ao ar 
livre nos campos durante a noite.  
A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida conforme todas autoridades 
no assunto afirmam, muito embora hajam passagens nas escrituras que, fortemente indicam 
que foi no começo do outono - provavelmente em setembro, aproximadamente seis meses 
depois da Páscoa.  
Se Deus desejasse que guardássemos e comemorássemos o nascimento de Cristo, Ele não teria 
ocultado tão completamente a data exata.  
Como este costume pagão foi absorvido pela Igreja? Como surgiu no mundo ocidental este 
costume pagão?  
A data de 25/12 era a celebração da brumária pagã, que seguia a Saturnália (17-24 de 
dezembro) celebrando o dia mais curto do ano e o "Novo Sol". A festividade pagã 
acompanhada de bebedices e orgias agradava tanto que os cristãos viram com o agrado uma 
desculpa para continuar a celebrá-la sem grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores 
cristãos do Ocidente e do Oriente próximo, protestaram contra a frivolidade indecorosa com 
que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os 
irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao Sol, por aceitarem como Cristã a festividade pagã. 
Jesus não tem princípio nem fim, ele É antes de todas as coisas e nele tudo subsiste! Cl 1:15-
20. Portanto seu nascimento não quer dizer que ele passou a existir naquele dia. 
Se havia algo de bom no início da celebração desta festa, certamente deu lugar a glutonaria, 
bebedeiras, consumismo, árvores, duendes, papai Noel etc. Não precisamos celebrar o 
nascimento de Jesus e sim a sua morte. 1Co 11:26 
Aproveitemos esta data para apresentar o verdadeiro Jesus as pessoas, aquele que pode salvá-
las, que vive e reina para sempre. Ao invés de dizer Feliz Natal, digamos - Que Jesus nasça a 
cada dia em seu coração! É este o meu desejo para você!         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 e 3 — 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. Os 
Batismos são sempre no último domingo 
de cada mês. 

. Perigo nos ares - Cientistas da 
Universidade de Maastricht 
descobriram que velas e incen-
sos podem liberar níveis perigo-

sos de partículas potencialmente 
carcinógenas. O autor do estu-

do, Theo de Kok, informou que depois de 
um dia de velas queimando foi descoberto 
cerca de 20 vezes mais (partículas) do que 
em uma estrada movimentada. 
Após uma missa simulada, o ar em uma 
basílica de Maastricht continha 20 vezes o 
limite estabelecido pela União Européia 
(UE) de partículas PM10. Minúsculas partí-
culas PM10 podem ser inaladas e, por essa 
razão, são um risco à saúde.  
Os cientistas também encontraram alguns 
tipos desconhecidos de radicais livres libera-
dos por velas e incensos incandescentes.  
Átomos de radicais livres agem como deto-
nadores e promotores de tumores canceríge-
nos.  
De Kok disse que os padres na igreja em 
Maastricht tentaram melhorar a ventilação 
no local depois do estudo. 
. Torrada santa - Ainda que fosse uma 
“história de surrealismo online”, como 
afirmou a agência de notícias Ultimo Segun-

do, a americana Diana Duyser conseguiu 
vender, através do site de leilões e-Bay, um 
pedaço de torrada com uma suposta imagem 
da Virgem Maria pela oferta de 28 mil 
dólares. 
O comprador do sanduíche, o cassino online 
GoldenPalace.com, ainda pretende fazer um 
tour da torrada pelo mundo.  
A antiga proprietária afirmou que o sanduí-
che lhe trouxe sorte, ajudando-a a ganhar 70 
mil dólares em um cassino. "Isto é obvia-
mente algo que as pessoas querem conhecer, 
e o Golden Palace ajudará a divulgar. Acre-
ditamos que todos devem ser capazes de ver 
e conhecer o poder místico do sanduíche", 
disse Richard Rowe, presidente do cassino.  
. Vício - A pornografia na Internet pode 
viciar mais do que o crack. Esta foi a conclu-
são de um estudo, realizado pelo Comitê de 
Ciência e Tecnologia do Senado norte-
americano, cujos resultados mostram que os 
viciados em pornografia têm um tempo de 
recuperação maior do que o de drogados que 
usam crack ou cocaína. 
A pesquisa afirma que, ao contrário dos 
viciados que conseguem eliminar a droga do 
organismo, as imagens pornográficas perma-
necem no cérebro do paciente.  

Para Mary Anne Layden, co-diretora do 
Programa de Psicopatologia e Traumas 
Sexuais da Universidade de Pensilvânia, a 
pornografia é, atualmente, o maior perigo 
para a saúde psicológica das pessoas. Ela 
ressaltou que uma nova geração de jovens 
viciados está surgindo e que eles nunca vão 
querer tirar a pornografia de suas mentes. 
. Vício 2 - Crianças de pelo menos 10 anos 
estão viciadas em compras na Grã-Bretanha, 
por causa dos efeitos da propaganda e da 
pressão dos amigos. 
O amor pelas compras continua a aumentar 
na adolescência e é particularmente forte 
entre mulheres jovens. A pesquisa mostrou 
que 94% das meninas entre 10 e 19 anos 
admitiram sua paixão por uma ida às lojas. 
Aos 10 anos, a maioria já foi seduzida pelo 
mundo das marcas da moda e dos pequenos 
aparelhos eletrônicos. 
A pesquisa ouviu mil jovens na Grã-
Bretanha, de idades entre 10 e 19 anos. "A 
maioria delas diz que nós, adultos, compra-
mos coisas sem necessidade, 
mas quando chega na vez deles 
irem às lojas, eles simplesmen-
te não conseguem parar". 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Bruna Henriques  01 
Sonia Pinheiro      01 
Bruno Benedito    11 
Leandro Barbosa 12 
Denise de Souza   14 
Vitor Manuel       14  
 

João Pedro                19 
Marcela Campeão    20 
Maria Alda                23 
Leonardo Albrercht 27 
Mariana Cavaleiro   27 
Alessandra Santos    28 
 

Mauricio Junior       28 
Carlos Henrique       31 
Neli Lameirinha       31 

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

Rosana e Alberto  02 
Alessandra e Max 21 
Daisy e Ivan  18 

E b d — J o v e n s  

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 VIDA EM SOCIEDADE  
Ao ingressar na universidade #Pv 2.1-8; 3.1-18; 4.1-27; 23.12; Rm 8.1-
17; 1Co 1.18-31; Ao ingressar no serviço militar #2Sm 22.2-51; Sl 91; Ef 
6.10-20; 2Tm 2.1-13 ; Como celebrar um aniversário de casamento #Sl 
100; 1Co 13  
Como celebrar um casamento #Gn 2.18-24; Ct 8.6-7; Ef 5.21-33; Cl 2.6-7  
Como celebrar uma formatura #Sl 119.105; Pv 9.10-12; Gl 5.16-26; Fp 
4.4-9 ; Como compartilhar seus dons #Êx 35.20-29; Ml 3.6-12; Lc 21.1-4; 
At 2.43-47; 4.32-37;  #Rm 12.9-13; 1Co 16.1-4; 2Co 8.1-15; 9.6-15  
Como controlar a língua #Sl 12; 19.14; Pv 11.13; 26.20; 2Ts 2.16-17; Tg 
3.1-12 ; Como controlar seu temperamento #Pv 14.17-29; 15.18; 19.11; 
29.22; Ec 7.9; Gl 5.16-26  
Como descobrir a vontade de Deus #Sl 15; Mq 6.6-8; Mt 5.14-16; Lc 
9.21-27;  #Rm 13.8-14; 2Pe 1.3-9; 1Jo 4.7-21  
Como enfrentar a prisão #Lm 3.34-36; Mt 25.31-46; Lc 4.16-21  
Como enfrentar a prisão de companheiros #Pv 1.7-19; Rm 12.1-2; Gl 
6.1-5; Ef 5.1-20 ; Como enfrentar os desastres da natureza #Gn 8-9.17; 
Jó 36.22-37.13; Sl 29; Sl 124; Sl 36.5-9;  #Jr 31.35-37; Rm 8.31-39; 1Pe 1.3-
12 ; Como evitar rixas #Lv 19.17-18; Mt 5.23-26; Lc 6.37-36; Ef 4.25-32  
Como ser um bom amigo #Pv 17.17; Lc 10.25-37; Jo 15.11-17; Rm 16.1-2  
Como ser um líder #Is 11.1-9; 32.1-8; 1Tm 3.1-7; 2Tm 2.14-26; Tt 1.5-9  

Como superar os preconceitos #Mt 7.1-5; 
At 10.34-36; Gl 3.26-29;  #Ef 2.11- 22; Cl 
3.5-11; Tg 2.1-13  
Diante dum julgamento ou demanda 
judicial #Sl 26; Is 50.4-11; Mt 5.25-26; Lc 
18.1-8  
Diante duma vida solitária #1Co 7.25-38; 
12.1-31  
O respeito à autoridade civil #Mc 12.13-
17; Rm 13.1-7; Tt 3.1-2; 1Pe 2.13-17  
Se sente sozinho? #Sl 22; Sl 42; Jo 14.15-
31  

1– Gilgal - Js 4:19 
2– No monte Ebal - Dt 27:2-8 

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– Em que lugar o povo de Israel acampou após atravessar o rio Jordão ?  
2– Em que lugar o povo de Israel edificou o primeiro altar ao Senhor na terra prometida? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
AS EPÍSTOLAS DE PAULO 
(Novo comentário da bíblia - Edições 
Vida Nova)  
Continuação do mês anterior... 
Mas tal doutrina já se encontra implícita 
em cartas anteriores, bem como na revela-
ção do Filho de Deus nele (#Gl 1.16), 
quando "o Senhor da glória" (#1Co 2.8) lhe 
falou da "excelente glória" que vem a ser a 
Sua morada eterna.  
Há ainda outro contraste a frisar na menta-
lidade e no pensamento de Paulo. É que ele 
era não só o maior dos teólogos cristãos, 
mas também o mais profundo dos moralis-
tas do Cristianismo. Em estreita relação 
com a doutrina teológica pululam as exor-
tações a uma vida santa, a demonstrar que 
o Apóstolo não era um teórico, nem um 
sonhador. Com os pés em terra firme, não 
deixa de ser consistente com a sã doutrina, 
que anda sempre aliada à santidade da vida. 
Por outro lado a moralidade será morta, se 
não mergulhar profundamente as raízes na 
terra firme da sã doutrina.  
Era de fato extraordinária a mentalidade 
deste "gênio de amor", que tão humana-
mente se dedicava às almas. Pensemos nas 

muitas saudações aos seus amigos de Roma 
(#Rm 16); não são meras formalidades, 
inexpressivas e frias, mas algumas delas 
reveladoras duma profunda ternura. Culti-
vando a simpatia pessoal, vemo-lo à procu-
ra de Tito, apesar de perder uma oportuni-
dade de pregar o Evangelho em Trôade: 
"Não tive descanso no meu espírito, porque 
não achei ali meu irmão Tito" (#2Co 2.13). 
Na sua última carta, ouvimo-lo lamentar-se 
amargamente "porque" -dizia ele-"os que 
estão na Ásia todos se afastaram de mim" 
(#2Tm 1.15) e até Demas acabou por 
desampará-lo (#2Tm 4.10). Comovedor o 
seu último apelo: "Procura vir ter comigo 
depressa... Procura vir antes do inverno"! 
(#2Tm 4.9,21). Finalmente lembrem-se as 
lágrimas deste coração sensível (#At 
20.19,31; #2Co 2.4; #Fp 3.18), lágrimas 
viris, que só se derramam nos grandes 
momentos duma vida!  
 II. A COLEÇÃO DAS EPÍSTOLAS  
Impossível saber-se ao certo quando foram 
coligidas as epístolas paulinas. Nos meados 
do século II, Justino mártir dá-nos a enten-
der, que, no "dia do sol", se liam à hora do 
culto os Evangelhos, juntamente com as 

Escrituras do Velho Testamento. Mas, 
muito antes de terem sido publicados os 
Evangelhos, já eram lidas as epístolas de 
Paulo pelo menos nas igrejas, a quem se 
dirigiam. Quanto à união dessas cartas 
dispersas é muito possível que tenhamos de 
admitir uma data muito recuada.  
Se admitirmos que Simão Pedro é o autor 
da 2Pe, como grandes eruditos, Bigg, Zahn 
e Warfield, afirmam, então é fácil concluir 
que cerca do ano 67 já se encontravam 
reunidas as epístolas de Paulo, segundo 
#2Pe 3.16 nos sugere. Ignora-se, todavia, o 
número de cartas que faziam parte dessa 
coleção.  
No ano de 140, aproximadamente, o herege 
Marcião preparou e organizou um Cânon 
do Novo Testamento, que continha as 
epístolas de Paulo, com exceção das Pasto-
rais. Tal Cânon, porém, era muito limitado 
pois apenas continha um Evangelho, o de 
Lucas, e mesmo esse muito truncado.  
 
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  
Guia devocional masculino - Mensagens do Reino - PASTORES DE NOVA VIDA. - Conselho de Nova Vida - Uma mensagem para 
cada dia do ano abordando os temas: Vida com Deus, homens da bíblia, vida familiar, negócios, santidade, caráter, motivação, consa-
gração, vida vitoriosa, Espírito Santo, salvação e a vida de Cristo. 
Guia devocional feminino - Mulheres da bíblia -  ESPOSAS DOS PASTORES - Conselho Nova Vida - Uma mensagem para cada dia do 
ano de mulher para mulher, inspirada nas mulheres da bíblia. 
Obs.: Os dois devocionais estão disponíveis em nossa livraria por R$ 15,00 cada. 

F r a s e  d o  m ê s  

“Desconfie de 
todos que  

possuem um 
desejo  

imperativo de 
punir” 

Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-

1832)  
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Valmir / Gregó-
rio Alex / Gregório Mauro / Jorge José Alves/ 

Leandro  

Quar-
tas  01 Jorge / Leandro 08 Valmir / José 

Alves 15 Leandro / Alex 22 Mauro / José 
Alves 29 Jorge / Valmir 

Sextas   03 Alex 10 Leandro 17 Valmir 24 Não haverá 
reunião 31 22:00h 

Jorge / Mauro 

Sába-
dos  04 Gregório 11 Alex 18 José Alves 25 Não haverá 

reunião   

 


