
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  

Uma palavra aos líderes e aos liderados 
Há muitos anos, Tom era funcionário de uma empresa muito preo-
cupada com a educação. 
Um dia, o executivo principal decidiu que ele e todo grupo gerencial 
– um total de 12 pessoas – deveriam participar de um curso de 
sobrevivência, que tinha a forma de uma longa corrida de obstácu-
los. A prova era cruzar um rio violento e impetuoso. 
Para a surpresa de todos pela primeira vez o grupo gerencial foi 
solicitado a dividir-se em três grupos menores de quatro pessoas 
para a superação daquele obstáculo. Os grupos eram:  A, B e C. 
O grupo A recebeu quatro tambores de óleos vazios, duas grandes 
toras de madeira, uma pilha de tábuas, um grande rolo de corda 
grossa e dois remos. 
O grupo B recebeu dois tambores, uma tora e um rolo de barbante. 
Já o grupo C não recebeu recurso nenhum para cruzar o rio; eles 
foram solicitados a usarem os recursos fornecidos pela natureza, 
caso conseguissem encontrar algum perto do rio ou na floresta 
próxima. 
Não foi dada nenhuma instrução a mais. Simplesmente foi dito aos 
participantes que todos deveriam atravessar o rio dentro de quatro 
horas. 
Tom teve a “sorte” de estar no grupo A, que não levou mais do que 
meia hora para construir uma maravilhosa jangada. Um quarto de 
hora mais tarde, todo o grupo estava em segurança e com os pés 
enxutos no outro lado do rio, observando os grupos em sua luta 
desesperada. 
O Grupo B, ao contrário, levou quase duas horas para atravessar o 
rio. Havia muito tempo que Tom e sua equipe não riam tanto como 
no momento em que a tora e dos dois tambores viraram com os 
gerentes financeiro, de computação, de produção e de pessoal. E o 
melhor estava por vir. 
Nem mesmo o rugido das águas do rio era suficiente para sufocar o 
riso dos oito homens quando o grupo C tentou lutar contra as águas 
espumantes. Os coitados agarraram-se a um emaranhado de galhos, 
que estavam se movendo rapidamente com a correnteza. 
O auge da diversão foi quando o grupo bateu em um rochedo, que-

brando os galhos. Somente reunindo todas as forças que lhes resta-
vam foi que o último membro do grupo C, o gerente de logística, 
todo arranhado e com os óculos quebrados conseguiu atingir a 
margem, 200 metros rio abaixo. 
Quando o líder do curso voltou, depois de quatro horas, perguntou: 
- Então como vocês se saíram? 
O grupo A respondeu em coro: - Nós vencemos!  Nós vencemos! 
O líder do curso respondeu: 
- Vocês devem ter entendido mal. Vocês não foram solicitados a 
vencer os outros. A tarefa seria concluída quando os três grupos 
atravessassem o rio dentro de quatro horas. 
Nenhum deles pensou em ajuda mútua, nem sonhou em dividir os 
recursos (tambores, toras, corda e remos) para atingirem uma meta 
comum. Não ocorreu a nenhum dos grupos coordenar os esforços e 
ajudar os outros. Foi uma lição para todos no grupo gerencial. 
Todos caíram direto na armadilha. Mas naquele dia, o grupo apren-
deu muito a respeito de trabalho em equipe e de lealdade em relação 
aos outros. 
Moral da história, se parássemos de encarar a vida e as pessoas 
como um jogo e milhões de adversários, muito provavelmente 
sofreríamos menos, compreenderíamos mais os problemas alheios e 
encontraríamos muito mais conforto no abraço de cada um.   
Mas, infelizmente, nos enxergamos como rivais, como se estivésse-
mos em busca de um tesouro tão pequeno que só poderia fazer 
vitorioso a uma única pessoa. Ledo engano: o maior prêmio de 
nossa existência está na capacidade de compartilharmos a vida! 
DICA 
Estamos todos no mesmo barco! 
Experimente acolher ao invés de julgar, perdoar ao invés de acusar e 
compreender ao invés de revidar! 
É difícil, sem dúvida!  Mas é possível e extremamente gratificante. 
A vida fica mais leve, o caminho fica mais fácil e a recompensa, 
muito mais valiosa. 
A EQUIPE FAZ A FORÇA 
 

Autor desconhecido 

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. 

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  

• 1º Domingo e 1ª Quarta (02/07 e 05/07) - Celebração da Ceia do 
Senhor. 

• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor. 
• Sábado, 01/07, 19:00h - Culto Jovem. 
• Sábado, 15/07, 16:00h - Desperta Débora. 
• Sábado, 15/07, 09 às 12:00h - Consagração do Elos da Amizade.  
• Domingo, 16/07, 14:00h - Reunião de liderança. 
• Domingo, 16/07, 17:00h - Reunião da União Feminina. 
• De quarta, 19/07 Até Sábado, 22/07 - EBF - Escola Bíblica de férias. 

Entre 15:00h e 17:00h e sábado 17:00h às 19:00h 
• Domingo, 23/07, 17:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 29/07, 17:00h - Chá do Elos da Amizade 
• Domingo, 30/07, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
 
Ajude nossa cantina missionária, traga suas doações e a freqüen-
te regularmente! Lembre que esta obra ajuda no sustento de 
missionários para divulgação do reino de Deus. 
Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo! 
Convide alguém para os nossos cultos! 

Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende 
todo 1º domingo do mês De 14:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867 

O B R A  S O C I A L  

A r t i g o  d o  m ê s  

 
 
 

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 
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Como Evangelizar Efetivamente, Usando Folhetos Evangelísticos 
Folhetos ou panfletos são ferramentas muito importantes na evangelização. A forma escrita foi um maravilhoso presente de Deus e tem 
sido usada grandemente para a glória de Jesus Cristo. A página impressa pode grandemente multiplicar nossos esforços no serviço do 
Senhor e folhetos podem freqüentemente ir a lugares onde nós não podemos.  
Tenha cuidado sobre a MENSAGEM 
A primeira consideração no uso do folheto evangélico é da certeza do conteúdo das Escrituras. Existem três problemas com muitos dos 
folhetos evangélicos: 
1 – Muitos folhetos não contêm uma apresentação clara e bíblica do evangelho. Muitos se referem à salvação de uma maneira confusa e 
não de acordo com as Escrituras, tais como pedir a Jesus para entrar dentro do meu coração ou ¨dar a minha vida a Cristo.¨ Salvação não 
é dar a vida da gente a Cristo, mas sim absolutamente crer e confiar na totalmente concluída expiação por Cristo. 
Em nenhuma parte vemos no Novo Testamento o Senhor Jesus ou os Apóstolos dizendo às pessoas para darem suas vidas a Cristo ou 
pedirem que Jesus entre em seus corações. Precisamos seguir a Bíblia muito cuidadosamente na terminologia que utilizamos, assim as 
pessoas não serão confundidas e não farão falsas declarações de fé. 
2- O segundo inconveniente é que a maioria dos folhetos não tratam de arrependimento. A maioria dos folhetos sequer menciona a 
palavra ou mesmo menciona o conceito, ainda que o Senhor Jesus Cristo e Seus Apóstolos pregaram pleno arrependimento e exigiam 
isso daqueles que seriam salvos. 
A salvação somente vem pelo arrependimento para com Deus, e fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo¨ (Atos 20:21). Qualquer apre-
sentação do evangelho deveria incluir o fato que Deus “... anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam;” (At 
17:30 ACF) 
Quer ou não, a palavra ¨arrependimento¨ seja usada no folheto evangélico, a idéia deveria sê-lo. O que é arrependimento? 
É um giro, uma mudança de direção (1 Tes 1:9). Quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou dando as costas 
para a velha vida.  
3- Outro problema é que muitos folhetos simplesmente não dão suficiente informação. É crucial que comecemos com as coisas mais 
básicas, quando lidamos com descrentes, e que expliquemos a fundo os termos bíblicos, de outro modo, quando eles ouvirem termos 
como ¨salvo¨, ¨crença¨, ¨Cristo¨, ¨Deus¨, ¨pecado¨, eles não terão a idéia correta do que estamos falando, e qualquer ¨profissão de fé” que 
eles façam será vazia, ineficaz. 
Aspectos A Lembrar Quando Estivermos Distribuindo Nossos Folhetos: 
Entregar nossos folhetos é algo que todo crente renascido pode fazer, jovem ou velho. 
1 – Lembre que é responsabilidade de todo crente pregar o evangelho (veja Mat. 28:19-20; Mar. 16:15; Luc. 24:45-48; Atos 1:8; 2 Cor. 
5:17-21; Filip 2:16; 2 Tim. 4:5). 
2- Lembre que por pregar o evangelho você está oferecendo o maior presente do mundo. Quando pregamos o evangelho estamos ofere-
cendo vida a pessoas mortas; estamos oferecendo riquezas a pessoas pobres; estamos oferecendo cura a pessoas enfermas; estamos 
oferecendo salvação a pessoas perdidas.  
3-. É sábio você ler os folhetos primeiro, antes de entregar às outras pessoas. Deste modo, você saberá exatamente o que ele diz e você 
pode mencionar isto quando falar às pessoas. Também, por ler primeiro antes de passá-lo adiante, você pode ver se o folheto contém 
alguma coisa que não é verdade ou deixou escapar aspectos importantes como arrependimento.  
4. Tenha um compromisso de distribuir muitos folhetos a cada semana.  
5. Seja sempre agradável e educado. Lembre que você é um completo estranho para a pessoa que você está se aproximando. Peça gentil-
mente ¨Posso dar-lhe algo especial para ler?¨ ou ¨Eu tenho algo de Boas Notícias para você¨ ou ¨Posso dar algo a você que tem sido uma 
bênção na minha vida?¨ Se eles estão ocupados, peça para que coloquem o folheto no bolso para o lerem em casa. 
6. Tenha em mente que a meta não é meramente distribuir folhetos, mas encontrar oportunidades para dar testemunho a respeito do 
Senhor Jesus Cristo com o objetivo de conduzir pessoas à salvação. Use os folhetos para iniciar a conversa e quando encontre alguém 
que está interessado tome o tempo todo com ele e veja se ele ou ela está desejando de encontrar-se consigo de novo. Devemos lembrar 
que não é suficiente entregar folhetos; o objetivo é ver pessoas virem a Cristo e serem batizadas e discipuladas (Mat 28:19-20). 
7. Não fique desapontado ou desencorajado se alguém diz alguma coisa contra Jesus e a Bíblia ou zombarem do que você está fazendo. 
“Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele,” (Fp 1:29 ACF)  
8. Entregue folhetos para aqueles que parecem que poderiam estar interessados, e para aqueles que parecem que não estariam interessa-
dos. Não podemos olhar através de seus corações de homens e não podemos saber a quem Deus poderia estar conduzindo. Jesus disse 
para pregar o evangelho a toda criatura (Mar 16:15). “Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não 
sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas.” (Ecl 11:6 ACF).  
9. Tenha certeza que há um nome e endereço estampado em cada folheto, de modo que alguém que está interessado tenha um contato 
para maiores auxílios.  
10. Uma das mais importantes coisas sobre distribuição de folhetos é devoção e persistência. Alguns folhetos podem ser jogados fora 
mas outras pessoas podem encontrá-los.  
11. Ore muito pela sua distribuição de folheto, tanto antes como depois. Ore que Deus irá abrir os olhos das pessoas de modo que elas O 
desejarão conhecer e que eles irão ler e entender os folhetos. 

Do site http://www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10910&forum=35 



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: Estudo panorâmico do 
Novo Testamento 
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. 

. Restauração - O governador 
da Califórnia, Arnold Schwarze-
negger, decidiu conceder o 
indulto a um assassino condena-

do a 15 anos de prisão. Durante o 
cumprimento de sua pena, James 

Tramel, 38 anos, se tornou pastor da Igreja 
Episcopal, informou seu gabinete. 
Conhecido por sua intransigência em relação 
à pena de morte, Schwarzenegger decidiu 
aceitar a recomendação de uma comissão 
penal que se declarou favorável à liberdade 
do preso. Tremel foi condenado em 1986 
pelo assassinato de um sem-teto. Durante sua 
detenção, ele se diplomou em Teologia 
tornando-se pastor. 
. Conselho médico - Os pesquisadores do 
Instituto Nacional sobre o Abuso de Drogas, 
em Baltimore (EUA), afirmam que a maco-
nha altera os vasos sangüíneos e aumenta a 
velocidade da circulação no cérebro de 
usuários da droga, mesmo após um mês sem 
fumar. Os resultados deste estudo foram 
publicados na revista especializada Neuro-
logy e indicam que a droga atrofia vasos 
sanguíneos. 
Participaram da pesquisa 54 usuários de 
maconha que fumavam entre dois e 350 
cigarros da droga por semana e 18 não-

fumantes. Os médicos utilizaram uma avan-
çada tecnologia de ultra-som para medir a 
corrente sanguínea no cérebro dos voluntá-
rios no início do estudo e depois de um mês 
de abstinência. 
"A longo prazo, pode-se vir a ter dificulda-
des cognitivas como problemas de memória 
e raciocínio", afirmou o doutor Herning. O 
médico também alerta para o risco maior de 
derrames. Há vários casos de derrame entre 
usuários jovens de maconha. "O meu conse-
lho é se abster do uso dessa droga", diz 
Herning. 
. Copa na Bíblia - Um estudioso israelense 
afirmou que uma interpretação do livro 
bíblico de Números indica que a Argentina 
conquistará a Copa do Mundo. 
Segundo uma análise de David Skolni publi-
cada pelo jornal "Jerusalem Post", a Argenti-
na vencerá a Alemanha na final por 3 a 0. 
O ponto de partida desta análise é um perso-
nagem bíblico chamado Balac, rei de Moab, 
com quem o estudioso faz alusão ao meia 
alemão Michael Ballack. 
Balac governava Moab na época em que os 
israelitas viajavam pelo deserto do Sinai no 
Êxodo em busca da Terra Prometida. 
Durante sua caminha, o povo de Israel monta 
acampamento nas planícies de Moab. 

No capítulo 22 do livro de Números está 
escrito que Balac convoca então o profeta 
Balaão para amaldiçoar Israel. Entretanto, 
nos capítulos 23 e 24 do mesmo livro está 
escrito que Deus impede que os planos de 
Balac se concretizem, e Balão acaba abenço-
ando o povo por três vezes. 
Assim, Skolni deduz que a Alemnha - de 
Balac - será derrotada na Copa por 3 a 0 - as 
três bêncãos divinas - na final pela Argentina 
- que conta com um treinador e alguns 
jogadores de origem judaica. 
"Apesar de Israel não estar na Copa, o técni-
co argentino José Pekerman e o capitão da 
equipe, o lateral esquerdo Juan Pablo Sorín", 
ambos de origem judaica, "são os israelitas 
do Mundial", declarou. 
Além disso, ele afirmou que a palavra he-
bréia para designar a posição de defensor é 
"balam", a função desempenhada por Sorín 
em campo. O profeta Balaão é o instrumento 
usado por Deus para abençoar os israelitas 
três vezes, o mesmo número de Sorín na 
competição. Ele também 
afirma que a camisa da Argen-
tina é das cores azul e branca, a 
mesma cor da bandeira israe-
lense. "A única coisa que falta 
para eles é a estrela de Davi". 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Maria da Glória 3 
Aline Gonçalves 5 
Sonia da Silva 9 
Neide de Souza 10 
Fernanda Campeão 10 
Lucas da Silva 12 
Fabiana Malte 12 

Júlio Franco  12 
Maria Hélia  13 
Stephany  19 
Juliana Silva 20 
Maria de Siqueira 22 
Yago da Silva 22 
Filipe Campeão 22 

Alberto Silva 23 
Isamara  24 
Sarah Afonso 25 
Marcelius 26 
Girlane Georgini 27 
Maria José Costa 30 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  
Rozália e Luiz Antonio 2  
Maria José e Marcelo 4 
Dayse Penha e Celso 20 

Sonia e Divo 22 
Luciene e Mauricio 25 

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. 

VOCÊ É O CRENTE DA PORTA DO CÉU OU O CRENTE DA PORTA DO 
INFERNO? 
O pregador dizia que há muitos tipos de crente, entre eles, o crente da porta do céu, e 
o crente da porta do inferno. Fiquei muito surpresa ao ouvir esta expressão e logo 
pensei: é claro que eu sou uma crente da porta do céu! E quando você leu o título, 
não duvido nada que foi isso que também pensou. 
O crente da porta do céu é aquele que toma as vezes de porteiro e de juiz e fica como 
um cão de guarda nos Portões Celestiais, dizendo: “Ei, psiu! Você não pode entrar 
aqui no céu, porque você gosta de rock! E você também não pode porque a sua 
gravata é xadrez! E você, nem pensar... Essa calça roubou a sua salvação! É proibido 
entrar aqui! Televisão é do diabo, bateria e guitarra são do demônio, coreografia e 
dança na Igreja é coisa de desviado! O falar em línguas é pura mentira, cambada de 
bobos!”. E depois de doar tudo o que o Senhor criou para o nosso usufruto e para o 
seu louvor para o Inimigo, sentem-se “os santões”. Cada um tem no mínimo uns 15 a 
50 anos de “convencidos”. Pessoas assim até hoje não se converteram e nem conhe-
cem a Jesus. Apenas ouvem falar d’Ele e contentam-se com migalhas caídas da mesa 
do banquete. Têm a necessidade de renovação, mas têm pavor dela. Não que haja 
problemas em ser convertido há muitos anos. Pelo contrário: isso é bênção demais! 
Porém todo corpo saudável precisa de mudança. Temos que tirar a máscara, revelar 
nosso verdadeiro “eu” para o Senhor e pedir que Ele nos renove. O crente da porta 
do inferno é aquele mais corajoso de todos os corajosos. Ele tem a audácia de ir até o 
território do inimigo, barrar a porta de seu reino e gritar: “Por favor, não entrem 
aqui!!! Existe alguém extremamente especial que um dia se entregou por amor a 

você! Este alguém sonhou que um dia você estaria 
triste e Ele iria te acalmar. Ele pagou o preço. Morreu 
por você e te ama demasiadamente tanto que pagou 
preço de sangue para te comprar! O nome d’Ele é 
JESUS!!”. Mais uma vez diante da expressão duvido-
sa daquele transeunte, este missionário e amigo de 
Deus grita: “POR AMOR À SUA ALMA, NÃO 
ENTRE AÍ! EXISTE UM LUGAR MUITO ME-
LHOR, EU TE MOSTRO!”. 
E é isso, agora sei que sou a crente da porta do infer-
no! Depois desta mensagem eu me conscientizei que 
o meu dever como soldado de Cristo é adentrar no 
território inimigo, com a armadura de Efésios 6: 10-
18, e guerrear. O nosso dever como cidadãos do céu é 
saquear o inferno e povoar o nosso lar. Precisamos de 
mais concidadãos, o céu é imensamente espaçoso!  

R e f l e x ã o  
1– Alexandria - At 18-24-28 
2– ´Diótrefes - 3Jo 9-10 

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– Onde nasceu Apolo, pregador Judeu que viveu em Éfeso? 
2– A bíblia fala de um líder de uma igreja que expulsava os que se opunham a ele, quem 
é este líder? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Hissopo - Planta usada na cerimônia ritual 
de purificação. Seus galhos felpudos eram 
imersos no sangue sacrificial, que, em 
seguida, era aplicado ou aspergido sobre o 
objeto ou pessoa a ser purificada (Êx 
12.22), simbolizando com isso a purifica-
ção espiritual do pecado.  
Herodianos - Grupo de judeus que se 
opunham a JESUS e apoiavam os Herodes, 
linhagem de reis judeus dos dias de JE-
SUS. Favoreciam o governo de Roma, de 
onde provinha a autoridade deles.  
Holocausto (oferta queimada) - O mais 
comum dos sacrifícios do AT oferecido de 
manhã e à tarde, todos os dias. Para pagar 
os seus pecados, o adorador levava ao 
sacerdote, voluntariamente, um animal sem 
defeito, impondo-lhe a mão na cabeça para 
manifestar identificação com ele. Depois 
disso, o sacerdote passava a sacrificar o 
animal e a queimá-lo por completo, símbo-
lo da dedicação total da pessoa a DEUS 
(Lv. 1).  
Hosana - Forma grega do termo hebraico 
no Salmo 118:25: "Salve-nos, Se-
nhor." (Mt 21:9) 
Idolatria - Adoração a deuses falsos, às 
vezes por meio de imagens. Qualquer coisa 
que nos afaste da adoração ao único DEUS 
verdadeiro (Rm 1.18-25) 
Ídolo - Imagem de um deus (Êx 20.3,4). 

Qualquer coisa que tome o lugar de DEUS 
ou desvie Dele a nossa afeição, muitas 
vezes coisas como relacionamentos, traba-
lho ou passatempos.  
Imundo - Manchado ou contaminado, o 
que requeria vários ritos de purificação (Lv 
5.2). Pelo sangue de JESUS, pecadores 
imundos são purificados (Hb 10.22), tendo 
a possibilidade de levar uma vida cristã 
frutífera (2Pe 1.5-9).  
Incensário - Receptáculo usado para 
queimar incenso (Ap 8.3)  
Incenso - Substâncias aromáticas como o 
Líbano e mirra, queimadas para produzir 
uma fumaça fragrante. Pode simbolizar as 
orações (Sl. 141.2) ou a presença de DEUS 
(Êx 30.1-10)  
Incircunciso - 1) Meninos ou homens de 
quem não se tirou a pele que envolve a 
extremidade do pênis (Gn 17.14). 2) Figu-
radamente, o coração não-responsivo é dito 
incircunciso (At 7.51), ou seja, não-
consagrado ao Senhor. 3) Os gentios eram 
chamados incircuncisos (Ef 2.11), mas 
Paulo disse que a verdadeira circuncisão é 
a [...] do coração (Rm 2.29).  
Iniqüidade - Palavra para "pecado" e que 
aparece em algumas traduções da bíblia. 
(Sl 25:11)  
Isaías - Profeta e israelita que pregou 
durante os reinados de Jotão, Acaz, Eze-

quias e Manassés. Ele era filho de Amós e 
viveu em Jerusalém. (2º Rs 19:2)  
Ismael - Filho de Abraão e Hagar, meio 
irmão de Isaque. (Gn 16:15-16)  
Ismaelitas - Povo que deriva suas origens 
de Ismael; os árabes. (Gn 37:27)  
Interceder - Orar por outra pessoa, em 
geral visando a obter o socorro divino. 
Jeová-Jireh - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer o SENHOR proverá (Gn 
22:14). 
Jeová-Nissi - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer o SENHOR é nossa bandeira 
(Êx 17:15). 
Jeová-Ra-ah - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer o SENHOR é meu pastor (Sl 
23:1). 
Jeová-Raphá - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer EU Sou o SENHOR que te sara 
(Êx 15:26). 
Jeová-Salum - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer o SENHOR é nossa paz (Jz 
23:24). 
Jeová-Sama - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer o SENHOR está lá (Ez 48:35). 
Jeová-Shalom - Um dos nome de DEUS. 
Quer dizer o SENHOR é nossa paz (Êx 
15:26). 
Jeová-Tsidkenu - Um dos nome de 
DEUS. Quer dizer o SENHOR justiça 
nossa (Jr 23:6). 

Respostas  
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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   
Verdadeiras profecias - A. W. TOZER - Editora dos Clássicos - Para você que tem interesse em se aprofundar no conhecimento da 
verdade bíblica, você que procura forças, está aí uma fonte inesgotável, a cada capítulo você descobre o quanto ainda tem para mudar 
em sua vida, suas atitudes, seus pensamentos , é uma luz a brilhar, inspirada pelo Espírito Santo 
Como provar os espíritos - A. W. TOZER - Editora dos Clássicos - Nesta importante obra, Tozer aponta os princípios que demons-
tram quando o Espírito Santo está atuando na vida de um cristão ou quando é um espírito de erro. Assim, ele nos encoraja a prosseguir 
no caminho da verdadeira espiritualidade sem deslizar-nos pelos atalhos dos sutis enganos do adversário. 

F r a s e  d o  m ê s  

 
"O que o povo diz a meu 

respeito, seja bom ou 
ruim, é de pouco provei-

to. O que importa é a 
minha convicção de es-
tar no Navio certo, rumo 
ao destino escolhido por 

Deus.” 
 

Bp Roberto McAlister 
Fundador da Nova Vida 
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