
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — 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 
Sábado (Primeiro) 
19:00h — Reunião da Juventude 

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  

Capítulo 3 
Ter o conhecimento de que os últimos dias (dias 
atuais) serão extremamente difíceis e serão repletos 
de homens contaminados com todo tipo de iniqüida-
des (vs 1-5);  
Se afastar desses homens (vs 5);  
Seguir a Sã Doutrina (vs 10);  
O bom soldado vive piedosamente em Cristo e, cer-
tamente, padecerá perseguições (vs 12);  
Ter a consciência da condição do homem mundano, 
que só tende a piorar (vs 13);  
PERMANECER na Sã Doutrina (vs 14);  
Ter a Bíblia como a única regra de fé e prática (vs 
16) [sola scriptura];  
Crer na Total inspiração divina (verbal e plenária) da 
Bíblia (vs 16);  
Crer que somente a Bíblia ensina, redargua, corrige 
e instrui perfeitamente o homem para toda boa obra 
(vs 16-17) [o soldado da cruz, descarta a psicologia 
e a psicanálise]. 
Capítulo 4 
Insistir em pregar a Palavra de Deus, mesmo que o 
tempo atual não lhe seja propício (vs 2);  
Essa pregação deve ser com ensino, repreensão e 
exortação, sempre em longanimidade e totalmente 
fundamentada na Sã Doutrina (vs 2) [comparar com 

II Tm 2:16, 17];  
Nesse tempo atual, de forte milícia, a Sã Doutrina 
não é tolerada, pois ofende ao homem mundano; 
com isso esse homem recorre aos falsos mestres 
para que possam ouvir aquilo que venha agradá-los 
(vs 3-4);  
Ter sobriedade em todas as coisas (vs 5);  
Suportar as AFLIÇÕES (vs 5);  
Cumprir o ministério que foi dado pelo Senhor (vs 
5);  
Combater o bom combate (vs 7);  
Seguir a carreira proposta pelo Senhor até o fm (vs 
7);  
Guardar a fé (vs 7) [comparar com Jd 3];  
Amar a vinda do Senhor e aguardar a coroa da justi-
ça, que será entregue pelo Supremo Comandante 
(vs 8);  
Se afastar dos falsos irmãos (vs 15);  
O soldado da cruz nunca estará desamparado pelo 
Senhor Deus-Todo-Poderoso, mesmo que todos o 
desamparem (vs 17);  
O Senhor guarda os seus soldados de toda obra má 
(vs 18). 
Que possamos viver esse padrão mediante a graça 
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

Nephtali Bitencourt 

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 imóvel da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar imóvel até o final do contrato em Março/2006 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

A r t i g o  d o  m ê s  

• 1ª Quarta e 1º Domingo (03/08 e 07/08) - Celebração da Ceia do 
Senhor. 

• Sábado, 06/08, 18:00h - Encontro do Ministério Elos da Amizade. 
• Sábado, 06/08, 19:00h - Culto Jovem. 
• Sábado, 13/08, 19:00h - Encontro da família para casais. 
• Domingo, 14/08, 17:00h - Reunião da União de Mulheres. 
• Sábado, 20/08, 16:00h - Desperta Débora 
• Sábado, 20/08, 18:00h - Reunião da Juventude. 
• Quinta-feira, 25/08, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 27/08, 09:00h - Manhã de consagração e Jejum da União 

Feminina. 
• Sábado, 27/08, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
• Domingo, 28/08, 16:30h - Evangelismo na ruas. 
 
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas 
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 
Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo! 

1. Aulas de reforço de Inglês e Matemática (Ensino Fundamental): Gratuitas para alunos de escolas públicas de São Cristóvão. Aulas aos 
sábados de 14:00h às 17:00h - Professores qualificados! 
2. Projeto Ler e Escrever - Curso de alfabetização para pessoas de 13 a 70 anos. Alfabetizamos em 4 meses de aula. Aulas às quartas e sába-
dos. Custo de R$ 15,00 pela apostila. 
3. Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende todo 
3º domingo do mês De 14:00h às 17:00h. 
Inscreva-se para qualquer um destes programas, deixando seu nome e telefone na secretária eletrônica da Igreja, mencionando o programa 
desejado. Tel.: 3890-3867 ou solicite sua ficha de inscrição na livraria da igreja. 

O B R A  S O C I A L  
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II Timóteo – O Manual do Soldado da Cruz 
Lealdade, Constância e Luta pelo Evangelho 
Ao estudarmos essa maravilhosa carta nos deparamos com a preocupação sadia do apóstolo 
Paulo com o seu amado filho (na fé) Timóteo em relação à constância, lealdade e luta pela Sã 
Doutrina pregada aos homens.  
Abaixo segue um pequeno estudo o qual denomino Manual do Soldado da Cruz que foi 
inteiramente extraído da 2ª carta de Paulo a Timóteo. 
 
II TIMÓTEO 
O soldado da cruz, chamado pelo Supremo Comandante, deve: 
Capítulo 1 
Ter uma fé não fingida (vs 5);  
Saber que Deus nos proporcionou espírito de fortaleza, amor e de moderação (vs 7);  
Não se envergonhar do evangelho (vs 8);  
Participar nas AFLIÇÕES do evangelho, mediante o Poder de Deus (vs 8);  
Nós, os soldados, somos chamados com uma santa vocação, sem qualquer mérito nosso (vs 9);  
Saber que o evangelho é vida e incorrupção (vs 10);  
CONSERVAR o modelo da Sã Doutrina (vs 13);  
GUARDADR o que nos foi confiado pelo Espírito Santo (vs 14). 
Capítulo 2 
Fortificar-se na Graça de Cristo Jesus (vs 1);  
Ensinar a Sã Doutrina aos verdadeiros irmãos (vs 2);  
SOFRER as aflições do evangelho (vs 3);  
Ser um bom soldado de Jesus Cristo (vs 3);  
Ter a consciência de que os milicianos do evangelho não devem apegar-se aos negócios dessa 
vida (vs 4);  
A nossa milícia deve ser legítima (vs 5);  
Lembrar-se sempre que o nosso Supremo Comandante, Jesus Cristo, ressuscitou dentre os 
mortos (vs 8);  
Saber que a Palavra de Deus jamais pode ser presa (vs 9);  
SOFRER por amor aos escolhidos (vs 10);  
Saber que, se morrermos com o Senhor, também com Ele viveremos; Se SOFRERMOS com o 
Senhor, também com Ele reinaremos, mas, mesmo se formos infiéis, Ele será FIEL (VS 11-13);  
Fugir das contendas de palavras(vs 14);  
Apresentar-se a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a Espada do Espírito (vs 15);  
Evitar as conversas profanas, que são como uma maldita gangrena (vs 16-17);  
Saber que os soldados de Cristo Jesus não perdem a salvação (vs 19);  
O soldado de Cristo deve ser SANTO (vs 19);  
O soldado da cruz é um SANTIFICADO, um vaso de honra, pronto para toda boa obra (vs 20);  
Fugir das paixões da mocidade (vs 22);  
Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz (vs 22);  
Rejeitar as questões loucas, pois essas produzem contendas (vs 23);  
A instrução aos resistentes não deve ser com contendas, mas com mansidão e até 
SOFRIMENTO (vs 24-25). 
 

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 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  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. 
Estudo atual: Características do 
Verdadeiro Cristão  
Temos também uma turma especial para 
novos convertidos já batizados. Participe! 
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. 
Os Batismos são sempre no último domingo 
de cada mês e a turma começa no primeiro 
domingo. 

. Prisão - Aproximadamente 50 
policiais à paisana e oficiais de 
segurança pública invadiram 
uma igreja doméstica na cidade 

de Xingkou, condado de Qi, 
província de Henan no dia 24 de 

junho. O líder da igreja doméstica, o pastor 
Chen Dongming, realizava um curso de 
liderança em sua casa com a participação de 
cerca de 100 pastores, de diversas cidades 
maiores, de acordo com as reportagens 
recebidas pela Associação de Ajuda a China 
(CAA). A maioria dos detidos foi libertada 
no mesmo dia, às 18 horas; entretanto, nove 
deles, incluindo o pastor Chen Dongming, 
continuam em custódia. Um, dentre os que 
foram soltos, disse que eles haviam sido 
acusados de “promover um encontro religio-
so ilegal”. 
 . A palavra da cruz é louvura - Cinco 
meses depois de ter sido forçadamente 
enviado a um sanatório por se converter ao 
cristianismo, Gasir Mohammed Mahmoud 
foi solto do hospital psiquiátrico em Cairo. 
“Em uma ocasião, eles me puseram sem 
roupas em um quarto isolado. Encheram o 
quarto com água, impedindo-me de dormir”. 
Durante o confinamento, ele foi agredido 
fisicamente em várias ocasiões. Como se não 

bastasse, deixavam-no dopado duas vezes ao 
dia.  
O psiquiatra supervisor, Dr. Nevine, tinha 
dito que ele nunca conseguiria autorização 
para deixar o hospital a menos que ele vol-
tasse a ser muçulmano. Mas várias publica-
ções internacionais voltadas para esse caso 
aparentemente convenceram as autoridades 
do hospital a retirar as acusações contra 
Mahmoud. 
. Celular não! - A prefeita de São Paulo, 
Marta Suplicy, sancionou em Novembro de 
2004 projeto de lei que proíbe o uso de 
telefones celulares em igrejas e templos 
religiosos. 
A multa para quem descumprir a nova regra 
é de R$ 400,00 e o infrator poderá ser retira-
do do local até mesmo com força policial. 
. Evangelho na moda - A estilista brasileira 
Érika Ikezili, que se converteu ao Evangelho 
em setembro do ano passado, comprou 450 
bíblias de bolso para distribuir entre os 
convidados de seu desfile na São Paulo 
Fashion Week, que começou no dia 28 de 
Junho. As Escrituras Sagradas estarão pre-
sentes também na passarela, como estampa 
de sua nova coleção. 
Segunda a estilista, não é um ato de fanatis-
mo. Apenas relata o momento que está 

vivendo."Sempre trato nas coleções de 
momentos que estou vivendo. E, quando leio 
a Bíblia, ela me traz revelações", disse 
Ikezili. 
A estilista sabe, porém, que sua decisão pode 
não agradar a todos. "Cada um vai ser tocado 
de uma forma. Tem gente que não vai gostar, 
outros vão", disse. "O evangélico crê que 
através de Jesus Cristo as coisas possam ser 
mudadas. Só pregamos a Palavra", finalizou. 
. TV demais - De acordo com os pesquisa-
dores do Hospital Pediátrico de Seattle, nos 
Estados Unidos, as crianças que começam a 
ver televisão muito cedo têm uma propensão 
maior ao déficit de atenção na idade escolar. 
Um estudo mostrou que, a cada hora diária 
em frente à TV, elas correm um risco 10% 
maior de enfrentarem problemas de atenção 
a partir dos sete anos de idade. 
Os pais também foram questionados sobre o 
tempo que seus filhos passavam em frente à 
televisão. Apesar de não haver dados sobre o 
diagnóstico para o déficit de atenção nestas 
crianças, eles apontaram que as 
crianças apresentavam dificul-
dade de concentração, compor-
tamento impulsivo e ficavam 
confusas facilmente.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Adélia da Silva 1 
Daniela Barbosa 5 
Dulce Cabral 8 
Maria José Carvalho 9 
Jean Georgini 13 
Alzira Cunha 15 
Maria Glória Belfort 17 

Hozana Barreto 18 
Anderson da Silva 20 
Julia de Mesquita 23 
Luiz Gustavo de Lima 24 
Marcia de Castro 28 
Maria Luiza Braga 30 
Nilcéa Vilela 30 

Katia Afonso Pinheiro 31 
Yuri Yeltsim de Brito 31 

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

Nilcéia e Paulo  30 

E b d — J o v e n s  

Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne nos mesmos horários da 
EBD  e usa o mesmo livro, mas trazendo 
linguagem jovem e incentivando o 
debate. Para jovens a partir de 13 anos. 

Referências bíblicas diversas 
 

Paciência - Rom 5:3-4; Tia 1:2-4; Sal 27:14; 37:7-10; 40:1; Gál 6:9; Pro 
20:22  
Palavra de Deus - Heb 4:12; Sal 119:89; Luc 4:4; 2Tm 3:16- 17; João 17:17; 
Pro 30:5; Sal 119:11  
Parentes - Pro 22:6; Deut 11:19; Gên 18:19; Efé 6:4; Pro 29:17; 22:15; 29:15  
Participar dos Cultos, Freqüência à Igreja  - Heb 10:25; Atos 20:7; Mat 
18:20; Judas 17-19; Sal 122:1; 27:4; 73:16-17  
Paz - Isa 57:21; 1Te 5:3; Rom 3:17; 4:5; 5:1; 14:17; Flp 4:7  
Pecado - 1Jo 3:4; Rom 6:12-18; 7:7-25; 14:23; Gên 4:7; Efé 4:26; Tia 4:17  
Pecadores - Rom 3:23; Gál 3:22; Ecl 7:20; Rom 5:8; Mat 9:13; Luc 18:13; 
1Tm 1:15  
Pena de Morte  - Gên 9:6; Êxo 21:12; Lev 24:17; Núm 35:16- 21; Rom 13:1-
5; Atos 25:11; Apo 13:10  
Pensamentos - Gên 6:5; Sal 10:4; 94:11; Pro 16:3; Isa 55:8- 9; 2Co 10:5; 
Heb 4:12  
Perdão - Sal 86:5; Mat 18:21-22; Mar 11:25-26; Luc 17:3-4; 23:34; Col 3:13; 
1Jo 1:9 
Perseguição - 2Tm 3:12; Rom 12:14; Mat 5:44; João 15:20; 2Co 2:17-18; Tia 
5:10-11; Jer 17:18  
Pregação ao Ar Livre - Atos 20:20; Jer 11:6; Luc 10:10; 14:21-23; Heb 

13:11-14; Atos 18:28; Luc 8:1-8  
Preguiça - 2Te 3:10-12; Pro 20:13; 24:30-24; 
10:4-5; 28:19; Efé 4:28; Rom 12:11  
Preocupar-se - João 14:1-3; Sal 37:1-8; Pro 
24:19; João 14:27; Isa 26:3; Luc 12:22-31; Flp 
4:6-7  
Preservação das Escrituras - Sal 12:6-7; 
119:89; 119:152; 119:160; Mat 24:35; 1Pe 
1:23-25; Ecl 3:14  
Providência de Deus - Flp 4:19; Mat 6:30-33; 
2Co 9:8-10; Sal 23; 1Crô 29:12; Sal 78:19-22; 
1Tm 5:8  
 

1– O principal da ilha de Malta - At 28:7 
2– Oséias - Nm 13:8 e 16  

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 foi Públio ?  
2– Qual era o nome de Josué antes de ser trocado por Moisés ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Abba - Palavra aramaica (Mr 14:36 )cuja 
melhor tradução seria papai. Aba era um 
designativo profundamente pessoal e 
carinhoso, considerado pela maioria dos 
que viveram nos dias de JESUS, pouco 
respeitoso para ser empregado em referên-
cia a DEUS. 
Abismo - Poço sem fundo que, no fim dos 
tempos, Satanás ficará banido por um 
tempo (Ap 20:3). Os gregos empregavam a 
palavra em referência ao submundo dos 
espíritos; transmite a idéia de um lugar tão 
profundo que chega a ser insondável (Lc 
8,31). 
Abominação - O que é contrário ou detes-
tável a DEUS ou ao seu povo, como a 
idolatria e a imoralidade (Is 66) 
Acácia - Madeira durável facilmente 
encontrada no deserto do Sinai. Foi empre-
gada na construção do tabernáculo do AT. 
Hoje a goma da acácia encontra aplicação 
comercial e medicinal.  
Acaia - Província romana que compreende 
a parte central da atual Grécia (At 
18,12.27), onde Paulo pregou o Evangelho 
durante a segunda e a terceira viagem 
missionária (At 17-19).  
Adoção - São raros os casos de adoção no 
AT. E são reservados aos filhos da concu-
bina (Gn 30,1-13; cf. 49,1-28). Colocar o 

filho sobre os joelhos era um rito de ado-
ção (Gn 48,1-13; 50,23; Rt 4,16-17). O 
povo de Israel é o filho adotivo de Deus 
(Ex 4,22s; Jr 3,19; Os 11,1; Dt 14,1; Rm 
9,4). Os profetas lembram a Javé sua 
paternidade (Is 63,16-18; 64,7-9). O nascer 
do alto, mediante a água e o Espírito Santo, 
é o sinal da adoção divina (Jo 3,3-7). 
Cristo resgatou os que estavam escraviza-
dos pela lei de Moisés e lhes deu uma 
adoção filial, que supera a jurídica, medi-
ante o Espírito (Gl 4,4-7; Rm 8,14-29; 2Pd 
1,4). Devemos viver, portanto, como filhos 
de Deus (Fl 2,15-16; 1Pd 1,13-17), deixar-
nos corrigir por ele quando pecamos (Hb 
12,5-11) e a ele voltar como o filho pródi-
go (Lc 15,11-32). Na oração devemos 
importuná-lo como a um pai (Mt 6,7-15; 
7,7-11).  
Adultério - É toda relação sexual extra-
conjugal do homem ou da mulher casados. 
No AT, a mulher é considerada proprieda-
de do marido e a virgem, antes do noivado, 
propriedade do pai. Por isso o adultério da 
mulher e a defloração duma virgem são um 
crime contra a lei e contra o direito da 
propriedade (Ex 20,14; 22,15-16), punível 
com a morte (Dt 22,22-29). O povo eleito, 
infiel a Deus, é comparável à mulher 
adúltera (Os 1–3; Jr 2–3; Ez 16). Jesus 

condenou o adultério, até o desejo de 
cometê-lo (Mt 5,27s; 19,3-9), mas perdoou 
à mulher adúltera (Jo 8,1-11). O cristão é 
membro de Cristo, templo do Espírito 
Santo e vive uma vida nova na luz; por isso 
não deve profanar-se com o adultério e a 
fornicação (1Cor 5; 6,12-19; Ef 4,17–
5,20). 
Ágape - Palavra grega para amor que 
implica em doação não egoísta, amor com 
propósito. Um dos exemplos mais conheci-
dos é João 3.16: "Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito para que todo aquele que nele crê 
não pareça mas tenha vida eterna". (Jo 
13:34) 
Aflição - Adversidades, catástrofes e 
sofrimentos, que por vezes duram muito 
tempo. Às vezes a aflição nos é imposta 
por outrem, outras vezes por nós mesmos e 
ainda em outros casos pelo próprio DEUS. 
Aleluia - Com apenas quatro ocorrências 
no NT, aleluia se forma a partir de duas 
palavras hebraicas que significa Louvai ao 
Senhor (Sl 148:1). 
Alfa e Ômega - Termo para Deus e Jesus 
encontrado apenas no Apocalipse. Alfa e 
Ômega são as primeiras letras do alfabeto 
grego. O termo significa que Deus é eterno 
e soberano. (Apocalipse 1:8) 

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  
Epístolas da Prisão - RUSSEL SHEDD  - Vida Nova - Epístolas da Prisão é uma exposição das epístolas tradicionalmente associadas ao 
período em que Paulo esteve preso em Roma em meados do primeiro século: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 
Devocional Teen - Aventuras Diárias para você fazer as escolhas certas - JOSH MCDOWELL E BOB HOSTETLER - United Press - 
São histórias de cientistas, de pessoas famosas, esportistas, artistas de cinema, pequenos testes, curiosidades, casos divertidos e muita 
inspiração, direcionado aos jovens e pré-adolescentes. Você encontrará todas essas coisas e muito mais neste alegre e inspirador devo-
cional diário para o ano inteiro, especialmente desenvolvido para adolescentes que estão vivendo uma fase muito especial e importante 
e que, por isso, gostam de pensar e avaliar antes de tomar decisões. 

F r a s e  d o  m ê s  

"Compulsão é um 
termo elegante 
para uma tenta-
ção a que não 

estamos fazendo 
muita força para 

resistir." 
 

Hugh Allen 
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