
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  

Continuação da página 2 ... Depende de disciplina, de 
vontade, de força, de caráter. É fácil sabermos o que signi-
fica "suportar". Basta olharmos para o Senhor e sentir o 
quanto que Ele nos suporta. Se dependesse de nós, todos 
sabem qual seria seu destino final.  
Agora, suportar o que ? O jugo !  
Para quem não sabe, jugo é uma espécie de "barra" que se 
passa(va) entre o pescoço de dois bois para juntos desem-
penharem o trabalho. Não havia mobilidade impar. Ou os 
dois faziam o movimento, ou um travava o outro. Portan-
to, na realidade jugo é uma trava. Ou esse jugo está entre 
nós e a vida ou esse jugo está entre nós e a morte. Nós 
escolhemos !  
Por último, esse jugo deve ser suportado na mocidade. 
Como já dissemos, a mocidade é a primícia da vida e 
quando a mesma é ofertada ao Senhor, os celeiros se tor-
narão fartos e transbordantes.  
Há uma preocupação por parte dos pais - e com razão - 
quando os filhos, logo que chegam a mocidade, querem 
sair e manter até mesmo relacionamentos e convívio com 
a juventude lá fora. É óbvio que não é possível viver den-
tro de uma bolha, pois o mundo está aí, onde joio e trigo 
continuam interagindo no dia a dia (socialmente falando), 
mas quando diz respeito a situações e posições que podem 
ser definidas ou melhor, decididas pelos jovens, os mes-
mos devem levar em consideração o que a Palavra diz.  
Já viram um viciado em drogas ? Na maioria das vezes ele 

começou, com a triste ilusão de que no momento em que 
desejasse largaria a droga, no entanto, já é tarde demais, 
pois ela o dominou.  
O mundo não entra numa pessoa de uma só vez. Muitos 
que palmilham esse caminho crêem que são suficiente-
mente fortes, sábios e entendidos para deixá-lo a qualquer 
momento, todavia, quando o mundo tiver ocupado um 
determinado espaço, será fatal e o retorno será um tanto 
delicado. A linha é tênue demais e tem muita gente brin-
cando.  
Jovem, se esse é seu caso, tome cuidado. A Bíblia diz que: 
"Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é 
inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do 
mundo constitui-se inimigo de Deus" - Tiago 4:4.  
Ora, se a Bíblia diz, é porque a coisa é séria.  
Por último, se por um lado há um jugo pesadíssimo para 
se carregar na mocidade, por outro há um Jesus que já o 
carregou para você, portanto, Ele propõe: "Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa 
alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve"- 
Mateus 11:29-30.  
Que há um jugo é indiscutível, agora, o importante é você 
saber com quem você está dividindo !  
  
Ministério Voz do Trono – Apocalipse 19:5  
Vilson Ferro Martins 

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 cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório.  

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  

• 1º Domingo e 1ª Quarta (04/12 e 07/12) - Celebração da Ceia do 
Senhor. 

• Sábado, 03/12, 19:00h - Culto Jovem. 
• Sábado, 10/12, 18:00h - Culto infantil. 
• Domingo, 11/12, 14:00h - Reunião da liderança. (para todos os 

líderes e vice-líderes de ministério, diáconos e introdutores) 
• Domingo, 11/12, 17:00h - Reunião da União Feminina. 
• Sábado, 17/12, 18:00h - Reunião da Juventude 
• Sábado, 17/12, 19:00h - Confraternização de casais. 
• Domingo, 25/12 - Não haverá culto na parte da manhã. 
• Domingo, 25/12, 19:00h - Culto de Natal com batismo nas águas. 
• Sábado, 31/12, 22:00h - Culto especial em comemoração à passa-

gem do ano. Participe da ceia após o culto, trazendo doce ou salga-
do, mais refrigerante. 

• Domingo, 01/01/2006 - Não haverá culto na parte da manhã. 
• Domingo, 01/01/2006, 19:00h - Primeiro culto do ano. 
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 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 3 meses de aula. Aulas às terças e Quin-
tas. 19:30h às 21:00h 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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Apresento abaixo artigo publicado na revista VOCÊ S/A de Novembro/2005, para nossa reflexão. 
PROFISSÃO DE FÉ 
Levados pelo sonho da evangelização, os pastores têm uma rotina bem parecida com a dos executivos: longas jornadas, 
cobranças por resultados e estresse. 
Há um ano e meio, Lucas Cunha, de 27 anos, foi transferido de Brasília para São Paulo. A mudança significou uma 
guinada na sua carreira pelo tamanho do novo desafio: fazer crescer 14 vezes a presença de jovens na sede paulistana da 
organização. Essa era a meta da direção. Lucas decidiu que conseguiria mais.  
"Prometi a mim mesmo que a faria crescer 20 vezes", diz. Ele já está quase lá. Recentemente, teve aumento de salário 
como reconhecimento. Lucas trabalha cerca de dez horas diárias, incluindo o final de semana.  
Quando há encontros de líderes em outras cidades, lá está ele. Durante suas conversas, cita James Hunter, autor de “O 
Monge e o Executivo”, o livro sobre liderança mais festejado dos últimos anos, e repete chavões de executivos. "Adoro 
desafios e tenho paixão por liderar." Lucas poderia ser um bem-sucedido gerente de multinacional. Não é. O brasiliense 
é pastor da igreja evangélica Sara Nossa Terra, que tem 1500 pregadores trabalhando em mais de 550 templos. O 
crescimento das igrejas evangélicas no país transformou os pastores em verdadeiros executivos da fé. Nos últimos dez 
anos, o número de fiéis passou de 8,5% para 16% da população brasileira, cerca de 26 milhões de pessoas. Nas cerca de 
150 000 igrejas em todo o Brasil, os pregadores ingressam com o sonho de evangelizar, mas acabam se deparando 
também com atividades bem mais mundanas, semelhantes às de qualquer profissional de marketing ou finanças. 
Um estudo da Universidade de Brasília (UnB) mostra que o estresse entre pastores está em um nível bem parecido com 
o de gerentes de grandes empresas. Eles trabalham em média 16 horas diárias, divididas entre cultos, gravações de 
programas de rádio e TV, visitas e aconselhamento de fiéis e administração das sedes das igrejas. Além disso, têm 
metas de "negócios" e precisam apresentar relatórios e estratégias de crescimento. "Essas igrejas têm uma visão 
de produtividade corporativista, precisam arrecadar para crescer. E absolutamente todos os pastores sentem essa 
pressão", diz o psicólogo e consultor especializado em espiritualidade nas empresas, Rogério Rodrigues da Silva, autor 
da tese na UnB sobre os pastores.  
DEUS LHE PAGUE 
Arrecadar mais significa atrair mais fiéis. Para isso, os líderes mais promissores são bem treinados. A Escola de 
Vencedores, espécie de curso de liderança mantido pela Sara, foi criada para isso. Nas igrejas neopentecostais, ganha 
mais quem tem carisma e consegue atrair mais almas pagadoras de dízimos para dentro dos templos. Esses pastores 
bem-sucedidos são como gerentes de linhas de produtos mais vendidos: têm salários melhores e sobem na hierarquia 
religiosa. Para garantir o sustento da instituição, alguns usam métodos pouco ortodoxos, iguais aos que são vistos no 
mundo corporativo. Nem todos os pastores têm o mesmo apetite por contribuições, mas eles sabem que trazer mais 
dinheiro para a igreja também vai garantir seu próprio sustento. Sergio Esteves, de 52 anos, é pastor de uma unidade da 
Sara Nossa Terra em um bairro pobre de São Paulo. Como os fiéis são carentes e as contribuições, menores, ele ainda 
não arrecada o suficiente para pagar as contas da igreja e custear seu próprio salário e o da esposa, Vera, que o auxilia 
nos cultos. Por isso, não pode abrir mão de seu emprego como tributarista em um escritório de advocacia e cumpre uma 
dupla jornada. Depois de um dia de trabalho, segue para o templo para pregar. "Quero levar a palavra para mais pessoas 
e, um dia, viver apenas de minha vocação de pastor", planeja. Viver da vocação não significa uma vida nababesca para 
a maioria dos pastores. Apenas 20% dos entrevistados pela UnB chegam aos 3 000 reais de salário, menos do que 
gerentes de empresas de grande porte, que trabalham um número semelhante de horas. Há os que ganham muito mais 
do que isso, graças à arrecadação do templo que administram.  
"Chegam a receber 15 000, 25 000 reais", diz Rogério. Um salário que não é privilégio das igrejas milionárias, como a 
Universal. Instituições mais tradicionais, como a Batista, que tem cerca de 9 000 pastores, também pagam essa quantia 
a alguns escolhidos.  
BONS COSTUMES 
Conseguir bons resultados na administração não é a única cobrança para os evangelistas modernos. Manter a postura de 
retidão e viver de acordo com rígidas normas morais é um peso ainda maior. "Há uma cobrança da comunidade para 
que ele seja um exemplo moral, quase um santo. Não pode ter carro rebaixado, tem de ser casado, não pode beber, tem 
de se dar bem com a família", explica Rogério. "Isso é angustiante, às vezes. Não tenho com quem me abrir, pois 
preciso manter a postura de equilíbrio", diz um pastor que não quis se identificar. Para piorar, convivem com a 
dicotomia entre a pregação por vocação e a necessidade de prover seu próprio sustento. Edson, da Presbiteriana, prefere 
manter a dupla carreira para não "explorar" a igreja. "Há pastores que pedem aumento para o conselho, mas é 
uma situação constrangedora", avalia. Toda essa cobrança não é capaz de acabar com a satisfação de ser um líder 
espiritual. Mesmo com os desgastes físico e psicológico que enfrentam, os pastores apresentam altos índices de 
felicidade e orgulho do trabalho. "A espiritualidade os ajuda a encontrar um sentido maior no que fazem e uma vivência 
de muito prazer", diz Rogério, da UnB, no vácuo de James Hunter, que escreveu sobre o líder espiritualizado. Em outras 
palavras, eles se apóiam em valores, princípios e em uma visão de longo prazo para manter a  motivação, outra 
tendência que também aparece no mundo corporativo.  

 
 
 

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. 

. Intolerância - As 36 famílias 
evangélicas do povoado de San 
Nicolas, no município de Ixmi-
quilpan (México), continuam 

vivendo na incerteza, sob a 
ameaça de serem expulsas do local 

pela maioria tradicionalista católica, depois 
do fracasso das negociações realizadas. 
Segundo o periódico La Jornada, católicos e 
evangélicos não entraram em acordo. Católi-
cos insistem em rechaçar as pretensões dos 
evangélicos de erguer templo na localidade. 
Os evangélicos alegam que, além de sofre-
rem ameaças, também estão proibidos de se 
reunirem para professarem a sua fé. 
Os evangélicos reclamam o direito de profes-
sar sua religião sem sofrer discriminação de 
nenhum tipo, sem ameaças ou represálias. 
Eles alegam que em San Nicolas os católicos 
mantêm o controle do povo, a tal ponto que 
não lhes permitem nem mesmo enterrar seus 
mortos no cemitério local. 
No dia 31 de outubro venceu o prazo que 
católicos deram para que evangélicos deixas-
sem o local. Alguns católicos advertiram que 
não anunciarão a data do despejo e atuarão à 
noite ou de madrugada para evitar a presença 
de autoridades ou jornalistas. 
. Aparição - Mexicanos da ilha caribenha de 

Cozumel ergueram um santuário em uma 
praia de um hotel depois que uma imagem 
que afirmam representar o rosto de Jesus 
apareceu sobre um vaso de barro após a 
passagem do furacão Wilma, há um mês. 
A imprensa local qualificou a situação de 
milagre e vinculou a aparição da imagem ao 
fato de nenhum dos 200 turistas ter sofrido 
mais do que escoriações durante a tormenta 
que danificou outros hotéis, arrancou peda-
ços de estradas e derrubou árvores e postes 
telefônicos. 
A imagem se distingue claramente em um 
dos lados do vazo, cujas plantas também 
sobreviveram ao furacão, apesar de passarem 
o tempo todo expostas à tempestade. 
. Jocum - Dois missionários evangélicos 
entraram na berlinda após providenciarem 
socorro médico para duas crianças da etnia 
suruwahá, que vivem no interior do Amazo-
nas, em plena floresta. Ligados à agência 
Jovens com Uma Missão (Jocum), Edson e 
Márcia Suzuki, de 43 e 42 anos respectiva-
mente, receberam pedido dos próprios ín-
dios, para levar as crianças para um centro 
mais avançado, onde pudessem ser salvas. A 
pequena Sumawani, de apenas 6 meses, 
apresenta hermafroditismo. Seus órgãos 
genitais possuem características dos dois 

sexos. O outro bebê, Iganami, sofre de 
paralisia cerebral, que a impede de mover as 
perninhas. O caso ganha dramaticidade 
quando se sabe que os suruwahá têm o 
costume de sacrificar crianças com alguma 
anomalia. Os bebês, seus pais e um outro 
índio foram transportados pela Jocum até 
São Paulo, onde receberam atendimento no 
Hospital das Clínicas. Foi o que bastou para 
o mundo cair na cabeça dos Suzuki. Acusa-
dos de interferirem gravemente na cultura 
dos suruwahá, os dois missionários que têm 
formação antropológica e conhecem a região 
habitada pela tribo desde 1986 foram formal-
mente acusados pela Fundação Nacional do 
Índio, a Funai, perante o Ministério Público. 
E ainda se tornaram alvo de reportagem 
exibida no programa Fantástico, da Rede 
Globo, que disse que eles colocaram em 
risco a sobrevivência da etnia. 
Segundo o site da JOCUM (http://
www.jocum.org.br), a garotinha hemarfrodi-
ta foi operada, (antes Sumawani agora Tititu) 
é uma linda menininha. Os pais 
estão felizes e dentro de pouco 
tempo estarão prontos para 
voltar à aldeia. A Iganani (que 
tem problema de hipotiroidis-
mo) continua em tratamento. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Sonia Pinheiro 1 
Bruna Henriques 1 
Amanda Silveira 4 
Bruna Costa 5 
Rômulo Costa 7 
Bruno Benedito 11 
Leandro Barbosa 12 

Debora Ferreira 12 
Denise de Souza 14 
Vitor Espírito Santo 14 
Nelci de Jesus 17 
João Pedro Andrade 19 
Marcela Campeão 20 
Maria Alda 23 

Mariana Cavaleiro 27 
Alessandra dos Santos 28 
Mauricio Fortunato Jr 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  

Sonia e Jorge 07/12 
Rosana e Alberto 10/12 
Sara e Marcelo 12/12 

Márcia e Adaílson 18/12 
Daisy e Ivan 18/12 

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. 

O jugo da mocidade ! 
"Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade" - Lamentações 
3:27.  
...Mas pai, o que é que tem...é só uma festa de aniversário !!!  
...Mas mãe, até o filho do fulano e da fulana vão estar lá !!!  
Quem é pai, provavelmente já ouviu esses questionamentos por parte dos 
filhos adolescentes e jovens. Nos dias atuais, dada a essa "neura" que vive a 
sociedade, eles provavelmente sempre pensam que os pais querem tolhê-los 
de suas vidas, então se fecham dentro do pouco que conhecem do mundo, 
desconsideram o tempo de experiência decorrido e vivido por parte dos pais, 
e assim de maneira bem superficial tomam suas decisões ou pelo menos 
tentam. Caso as decisões dos pais se opõem as deles, muitas vezes se rebe-
lam.  
Interessante que ao meditar nesse texto, ele nos faz lembrar de Gênesis, 
quando Deus vai dando forma à vida, ao mundo, as coisas e vai dizendo que 
é bom. Assim, o mesmo Espírito que disse ser bom a criação como um todo, 
também disse que é "bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade". 
Homem aqui no sentido de ser humano, portanto é para ambos.  
"Bom para o homem" - Ora, tudo o que o homem semear, ele, e somente ele 
colherá. Pode ser que sua semeadura se alastre a sua família, mas ele será o 

maior responsável, portanto, é "bom" para ele 
mesmo atentar em dar as primícias da sua 
vida ao autor da sua vida.  
Quantos jovens que não entendem o que 
significa dar as primícias e depois querem ter 
seus celeiros fartos e transbordantes. Quantas 
que desprezam ao Senhor na primícias de suas 
vidas e depois não entendem porque seus 
sonhos não se realizam...  
"Suportar" - Ora, suportar é algo que depende 
de esforço. Portanto, não é algo simples. Se 
fosse simples, não estaria sendo empregado o 
verbo "suportar" concorda ? Não é algo que 
facilmente se vence. Continua na última página 

1– Obadias, Filemom, II João, III João e Judas 
2– Lamentações, Jonas e Naum 

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– Quais os livros da Bíblia que tem apenas 1 capítulo? 
2– Quais os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Arca da aliança - Ou arca de Deus (1Sm 
3,3), era um cofre de madeira recamado de 
ouro (Ex 25,1-22), sinal visível da presen-
ça do Deus invisível no meio do povo. Aos 
israelitas não era permitido representar a 
divindade por meio de imagens ou escultu-
ras. No entanto a fé precisa de suportes 
sensíveis e a arca preenchia tal necessida-
de. Tanta era a fé do povo na arca sagrada, 
que por vezes a levavam ao campo de 
batalha, persuadidos de que assim Deus 
mesmo lutaria a seu lado (1Sm 4,2-11). Era 
chamada da aliança ou também do teste-
munho, porque nela estavam guardadas as 
tábuas da Lei, base da aliança de Deus com 
Israel. A arca foi colocada no recinto do 
Santo dos Santos do templo de Jerusalém 
(1Rs 8,1-9). Perdeu-se com a destruição de 
Jerusalém em 587 aC (2Rs 25,1-21).  
Objeto mais sagrado de culto em Israel. 
Uma caixa feita de acácia e coberta com 
ouro. Dentro dela ficavam as duas tábuas 
dos Dez Mandamentos, um pote de ouro 
com maná e a vara de Arão. A arca ficava 
guardada no Santo dos Santos do taberná-
culo durante o Êxodo e no Lugar Santíssi-
mo do templo edificado por Salomão. Ela 
não podia ser tocada; era transportada por 
varapaus sobre argolas fixadas nos seus 
quatro cantos. (Dt 31:26) 

Aramaico - Idioma falado na Palestina nos 
tempos de JESUS e da igreja primitiva. 
Arcanjo - Palavra usada apenas para o 
anjo Miguel. Ele é o anjo chefe, que co-
manda os outros anjos de Deus. (Dn 
10:13,21) 
Areópago - Colina de pedra junto à Acró-
pole de Atenas, onde havia santuários 
pagãos. Ali se reunia o Supremo Tribunal 
de Atenas. Paulo, no ano 50 DC, dirigiu 
um discurso aos membros do Areópago 
(At 17,19-34). 
Armagedom - Lugar onde os exércitos do 
mundo se encontrarão na ultima rebelião 
contra Deus. (Ap16:16) 
Arquelau - Etnarca da Judéia, Samaria e 
Iduméia (4 aC a 6 dC), mencionado em Mt 
2,22. Escandalizou os judeus por sua vida 
particular e pelas nomeações de sumos 
sacerdotes, que fez. Foi denunciado em 
Roma e deposto. O seu território passou a 
ser governado pelos procuradores romanos. 
Arrepender-se - Abandonar consciente-
mente o pecado e voltar-se para DEUS; 
lastimar-se por atos cometidos e resolver 
nunca mais repetir o mesmo erro. 
Arrependimento - Profunda mudança de 
atitude, pela qual já não convergimos para 
o pecado, mas sim para DEUS. Embora  
possa ser confundido com mero remorso 

ou desgosto por pensamentos ou ações do 
passado, conota, em seu sentido pleno, 
uma mudança de direção que resulta numa 
retomada deliberada de novas diretrizes 
para o futuro (At 26,20). 
Ascensão - Volta de Jesus aos céus. De-
pois que ressuscitou dentre os mortos, 
Jesus encontrou-se e conversou com seus 
discípulos por mais de 40 dias. Depois 
voltou ao seu lugar no céu à direita do Pai, 
onde reina como nosso Rei e serve como 
nosso Sumo-Sacerdote. (João 20:17) 
Asera - Divindade feminina dos fenícios, 
companheira de Baal, representada por um 
árvore ou por uma estaca sagrada.  
Ásia - Correspondia ao reino dos Selêuci-
das, que abrangia a Ásia Menor e o Médio 
Oriente (1Mc 8,6; 11,3; 12,39; 2Mc 3,3; 
10,24). Mais tarde a província romana da 
Ásia, cuja capital era Éfeso, abrangia a 
Mísia, a Frígia, a Lídia e a Cária, ou seja, a 
parte oeste da atual Ásia Menor (Rm 16,6; 
1Cor 16,19; 2Cor 1,8; 2Tm 1,15). Paulo 
evangelizou esta região durante a sua 
terceira viagem (At 18–21). A Primeira 
Epístola de Pedro é dirigida também aos 
cristãos da Ásia e o Apocalipse envia 
cartas às sete principais comunidades da 
Ásia (Ap 2–3). 
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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 Feminino - Provérbios - ESPOSAS DOS PASTORES - Conselho Nova Vida - Uma mensagem para cada dia do ano, 
inspiradas no livro de Provérbios. Disponível em nossa livraria por R$ 15,00 cada. 
 
No ventre do peixe - PR. LUIZ AUGUSTO CARNEIRO  - INV Tijuca - Uma abordagem clara a respeito de três pontos fundamentais da 
vida cristã, Fé, obediência e Destemor. Disponível em nossa livraria por R$ 5,00 cada. 

F r a s e  d o  m ê s  

"Estou convencido que a 
atitude de uma pessoa 
em relação ao dinheiro, 
determina a qualidade 
da sua vida espiritual. 

Assim, raras coisas neste 
mundo, tem poder igual 

ao dinheiro para 
abençoar ou amaldiçoar 

vidas" 
Bp. Roberto  

McAlister 
Fundador da Igreja de Nova 
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