Notícias da Igreja

Programação semanal
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
16:00h — 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 — Culto Jovem
Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja
depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
125005-1, Ag. 279-8

OBRA MISSIONÁRIA

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos.

• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor.
• Todos os domingos 16:30h - Evangelismo nas ruas.
• Todas as Terças-feiras 19:30h - Ensaio do Coral.
• Domingo, 04/11, 08:00h - Jejum do Ministério de Louvor.
• Sábado, 10/11, 19:00h - Culto jovem com festival do sorvete.
• Sábado, 10/11, 19:00h - Coquetel para solteiros na Ass.de Deus
da Penha.
• Quarta-feira, 14/11 - 22:00h - Luau da Juventude na praia da
Barra da Tijuca. Saída após o culto de quarta.
• Sábado, 17/11, 16:00h - Desperta Débora.
• Domingo, 18/11, 08:00h - Jejum do Ministério Elos da Amizade.
• Domingo, 18/11, 15:00h - Reunião de liderança.
• Domingo, 18/11, 17:00h - Reunião do Min. de Evangelismo.
• Terça-feira, 20/11 pala manhã - Torneio de futebol infantil na Ig.
Batista do Calvário.
• Terça-feira, 20/11, o dia todo - Passeio para solteiros no sítio
Bumerang junto com a Igreja Maranata.
• Sábado, 24/11, 09:00 às 13:00h - Exame de Vista Grátis.
• Sábado, 24/11, o dia todo - Bazar.

OBRA SOCIAL
Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende
toda 1º Terça do mês de 15:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

Artigo do mês
promisso permanente. É uma bênção para ser desfrutada
Os Dez Mandamentos do Namoro
Namoro é uma fase muito bonita. É definida como o ato
de galantear, cortejar, procurar inspirar amor a alguém.
O namoro cristão, tenha a idade que tiver, deve ser uma
convivência afetiva preliminar que amadurece e prepara o
casal para o compromisso mais profundo. O contrário
disso, longe dos princípios de Deus, pode resultar em
uma experiência nociva e traumática. Observe alguns
princípios que ajudam a manter o seu namoro dentro do
ponto de vista de Deus.
1. Não namore por lazer: namoro não é passatempo e o
cristão consciente deve encarar o namoro como uma
etapa importante e básica para um relacionamento duradouro e feliz. Casamentos sólidos decorrem de namoros
bem ajustados.
2. Não se prenda em um jugo desigual (II Co 6:14-18):
iniciar um namoro com alguém que não tem temor a
Deus e não é uma nova criatura pode resultar em um
casamento equivocado. E atenção: mesmo pessoas que
freqüentam igrejas evangélicas podem não ser verdadeiros convertidos ou não levarem o relacionamento com
Deus a sério.
3. Imponha limites no relacionamento: o namoro moderno, segundo o ponto de vista dos incrédulos, está deformado e nele intimidade sexual ou práticas que levam a
uma intimidade cada vez maior são normais, mas o namoro do cristão não deve ser assim, o que nos leva ao
próximo mandamento.
4. Diga não ao sexo: Deus criou o sexo para ser praticado
entre duas pessoas que se amam e têm entre si um com-

Todos os domingos às 16:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

plenamente dentro do casamento; fora dele é impureza.
5. Promova o diálogo e a comunicação: conversar é essencial, estabeleça uma comunicação constante, franca e
direta e não evite conversar sobre qualquer assunto.
6. Cultive o romantismo: a convivência a dois deve ser
marcada por gentileza, cordialidade e romantismo. Isso
não é cafona, nem é coisa do passado e traz brilho ao
relacionamento.
7. Mantenha a dignidade e o respeito: o namoro equilibrado tem um tratamento recíproco de dignidade, respeito e valorização. O respeito é imprescindível para um
compromisso respeitoso e duradouro. Desrespeito é falta
de amor.
8. Pratique a fidelidade: infidelidade no namoro leva à
infidelidade no casamento. Fidelidade é elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à
vontade de Deus, que abomina a leviandade.
9. Assuma publicamente seu relacionamento: uma pessoa
madura e coerente com a vontade de Deus não precisa e
nem deve lutar contra seus sentimentos ou escondê-los.
10. Forme um triângulo amoroso: namoro realmente
cristão só é bom a três: o casal e Deus. Ele deve ser o
centro e o objetivo do namoro.
Deixe Deus orientar e consolidar seu namoro. Viva integralmente as bênçãos que Deus tem para você através do
namoro. E seja feliz.

Fonte: Brasil Presbiteriano

Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas.
Todo primeiro domingo do mês, campanha do
quilo e consagração dos alimentos.
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Endereço: Rua General Argolo, 60 — CEP 20921-393
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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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das
Igrejas de Nova Vida do Brasil
Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato
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Palavra Pastoral
Não se deixe levar pelas aparências
Certa vez, trabalhei em uma pequena empresa de Engenharia. Foi lá que fiquei conhecendo um rapaz chamado Mauro. Ele era
grandalhão e gostava de fazer brincadeiras com os outros, sempre pregando pequenas peças. Havia também o Ernani, que era um
pouco mais velho que o resto do grupo. Sempre quieto, inofensivo, à parte, Ernani costumava comer o seu lanche sozinho, num
canto da sala. Ele não participava das brincadeiras que fazíamos após o almoço, sendo que, ao terminar a refeição, sempre sentava
sozinho debaixo de uma árvore mais distante. Devido a esse seu comportamento, Ernani era o alvo natural das brincadeiras e
piadas do grupo. Ora ele encontrava um sapo na marmita, ora um rato morto em seu chapéu. E o que achávamos mais incrível é
que ele sempre aceitava aquilo sem ficar bravo. Em um feriado prolongado, Mauro resolveu ir pescar no Pantanal. Antes, nos
prometeu que, se conseguisse sucesso, iria dar um pouco do resultado da pesca para cada um de nós. No seu retorno, ficamos
todos muito animados quando vimos que ele havia pescado alguns dourados enormes. Mauro, entretanto, levou-nos para um canto
e nos disse que tinha preparado uma boa peça para aplicar no Ernani. Mauro dividira os dourados, fazendo pacotes com uma boa
porção para cada um de nós. Mas, a “peça” programada era que ele havia separado os restos dos peixes num pacote maior, à
parte. -Vai ser muito engraçado quando o Ernani desembrulhar esse “presente” e encontrar espinhas, peles e vísceras!?, disse-nos
Mauro, que já estava se divertindo com aquilo. Mauro então distribuiu os pacotes no horário do almoço. Cada um de nós, que ia
abrindo o seu pacote contendo uma bela porção de peixe, então dizia: -Obrigado! Mas o maior pacote de todos, ele deixou por
último. Era para o Ernani. Todos nós já estávamos quase explodindo de vontade de rir, sendo que Mauro exibia um ar especial, de
grande satisfação. Como sempre, Ernani estava sentado sozinho, no lado mais afastado da grande mesa. Mauro então levou o
pacote para perto dele, e todos ficamos na expectativa do que estava para acontecer. Ernani não era o tipo de muitas palavras. Ele
falava tão pouco que, muitas vezes, nem se percebia que ele estava por perto. Em três anos, ele provavelmente não tinha dito nem
cem palavras ao todo. Por isso, o que aconteceu a seguir nos pegou de surpresa. Ele pegou o pacote firmemente nas mãos e o
levantou devagar, com um grande sorriso no rosto. Foi então que notamos que seus olhos estavam brilhando. Por alguns momentos, o seu pomo de Adão se moveu para cima e para baixo, até ele conseguir controlar sua emoção. _Eu sabia que você não ia se
esquecer de mim?, disse com a voz embargada. Eu sabia, você é grandalhão e gosta de fazer brincadeiras, mas sempre soube que
você tem um bom coração? Ele engoliu em seco novamente, e continuou falando, dessa vez para todos nós: -Eu sei que não tenho
sido muito participativo com vocês, mas nunca foi por má intenção. Sabem... Eu tenho cinco filhos em casa, e uma esposa inválida, que há quatro anos está presa na cama. E estou ciente de que ela nunca mais vai melhorar. Às vezes, quando ela passa mal, eu
tenho que ficar a noite inteira acordado, cuidando dela. E a maior parte do meu salário tem sido para os seus médicos e os remédios. As crianças fazem o que podem para ajudar, mas tem sido difícil colocar comida para todos na mesa. Vocês talvez achem
esquisito que eu vá comer o meu almoço sozinho, num canto... Bem, é que eu fico meio envergonhado, porque na maioria das
vezes eu não tenho nada para pôr no meu sanduíche. Ou, como hoje, eu tinha somente uma batata na minha marmita. Mas eu
quero que saibam que essa porção de peixe representa, realmente, muito para mim. Provavelmente muito mais do que para qualquer um de vocês, porque hoje à noite os meus filhos..., ele limpou as lágrimas dos olhos com as costas das mãos. Hoje à noite os
meus filhos vão ter o que comer, realmente, depois de alguns anos..." e ele começou a abrir o pacote.... Nós tínhamos estado
prestando tanta atenção no Ernani, enquanto ele falava, que nem havíamos notado a reação do Mauro. Mas agora, todos percebemos a sua aflição quando ele saltou e tentou pegar o pacote das mãos do Ernani. Mas era tarde demais. Ernani já tinha aberto e
pacote e estava, agora, examinando cada pedaço de espinha, cada porção de pele e de vísceras, levantando cada rabo de peixe. Era
para ter sido tão engraçado, mas ninguém riu. Todos nós ficamos olhando para baixo. E a pior parte foi quando Ernani, tentando
sorrir, falou a mesma coisa que todos nós havíamos dito anteriormente: "Obrigado!". Em silêncio, um a um, cada um dos colegas
pegou o seu pacote e o colocou na frente do Ernani, porque depois de muitos anos nós havíamos, de repente, entendido quem era
realmente o Ernani. Uma semana depois, a esposa de Ernani faleceu. Cada um de nós, daquele grupo, passou então a ajudar as
cinco crianças. Graças ao grande espírito de luta que elas possuíam, todas progrediram muito: Carlinhos, o mais novo, tornou-se
um importante médico. Fernanda, Paula e Luisa montaram o seu próprio e bem-sucedido negócio: elas produzem e vendem doces
e salgados para padarias e supermercados. O mais velho, Ernani Júnior, formou-se em Engenharia; sendo que, hoje, é o Diretor
Geral da mesma empresa em que eu, Ernani e os nossos colegas trabalhávamos. Mauro, hoje aposentado, continua fazendo brincadeiras; entretanto, são de um tipo muito diferente: Ele organizou nove grupos de voluntários que distribuem brinquedos para
crianças hospitalizadas e as entretêm com jogos, estórias e outros divertimentos. Às vezes, convivemos por muitos anos com uma
pessoa, para só então percebermos que mal a conhecemos. Nunca lhe demos a devida atenção; não demonstramos qualquer interesse pelas coisas dela; ignoramos as suas ansiedades ou os seus problemas.Que possamos manter sempre vivo, em nossas mentes, os ensinamentos de bondade, amizade, paz, harmonia, respeito" e cultivar cada dia mais em nossos corações!! Como pediu
Jesus Cristo: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos
outros.” (João 13,34). Amém!
Autor desconhecido

Escala de serviço de Introdução

"Deus vendeu o gado!"
Pouco tempo após a fundação do Seminário Teológico de Dallas, em
1924, ele já beirava a falência. Os credores ameaçavam executar a
hipoteca ao meio-dia de uma determinada data. Obviamente os administradores e o corpo docente se reuniram em oração no escritório do
presidente Lewis Sperry Chafer. Um dos intercessores era Harry Ironside, conhecido pregador, palestrante e escritor de comentários bíblicos. Num estilo muito característico, Dr. Ironside orou:
"Senhor, sabemos que são seus todos os milhares de cabeças de gado
sobre as montanhas. Por favor, venda algumas delas e nos envie o
dinheiro". Durante a reunião de oração, um fazendeiro usando botas e
uma camisa desabotoada entrou no escritório da administração e anunciou: "Acabei de vender dois caminhões carregados de gado em Fort
Worth. Tentei fazer um negócio e deu tudo errado, e me senti compelido a dar o dinheiro para o seminário. Não sei se precisam ou não, mas
aqui está o cheque!"
A secretária pegou o cheque e discretamente bateu na porta do Dr.
Chafer.
Quando alguém finalmente atendeu, ela entregou o cheque para Chafer

que notou que era exatamente a quantia da
dívida. Em seguida ele reconheceu o nome do
fazendeiro de Fort Worth e se virou para o
Dr. Ironside e disse, "Harry, Deus vendeu o
gado!"
Email enviado pelo irmão Manuel Fernandez
Pena ao Pr. Mauricio Fortunato com a seguinte observação:
Pastor Mauricio: Deus venderá o gado!
Eu Creio!

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Reúne-se aos domingos a partir das 09:00h e usa o
mesmo livro da EBD, mas trazendo linguagem
jovem e incentivando o debate.
Para jovens a partir de 13 anos.

Aniversariantes do Mês
Maurício Fortunato 01
Márcia Nascimento 02
Paulo Tomazin 02
Paulo Micael 04
Felipe Henrique 06
Adriano Benedito 07

Lígia Queiroz 07
Aurora Penha 10
Suely d´Amaral 19
Milena Souza 20
Sérgio Silveira 20
Danilo de Barros 22

Raquel Lemos 22
Sirena Moura 26
Janise Nascimento 27
Thayana da Silva 27

Aniversários de casamento
Celso e Alciene 04
Rômulo e Suely 10
Fúlvio e Raquel 11

Reinaldo e Luiza 17
Gregório e Marcilene 24

Ebd—adultos
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.

De olho na mídia
. Perseguição - A polícia
israelense não tem pistas do
ataque promovido à Igreja
Batista de Jerusalém em
23/10. Este foi o segundo
maior ataque no edifício em mais
de duas décadas. Suspeita-se que extremistas judeus tenham ateado fogo à igreja, que recebe recursos de igrejas norteamericanas. O caso elevou a preocupação
com a tensão crescente entre judeus ortodoxos e a minoria cristã.
“Eu suspeito que os extremistas tenham
feito isto... todos nós precisamos ser mais
tolerantes e aceitarmos as diferenças que
nós temos na sociedade", disse o pastor
Charles Kopp a repórteres. O fogo destruiu cadeiras e outros móveis.
A Igreja Batista de Jerusalém foi reconstruída depois que extremistas judeus
ortodoxos a queimaram completamente,
em 1982. Além deste ataque, uma bomba
incendiária danificou a livraria da igreja,
alguns anos atrás. Mas os danos foram
menores.
O ataque é atribuído a judeus ortodoxos
porque eles se opõem radicalmente à

conversão de judeus ao cristianismo e à
presença de missionários americanos
evangélicos. Alguns exigem que os cristãos evangélicos não sejam permitidos em
Jerusalém.
. Luta pela fé? - Pastores usam luta livre
para atrair jovens à igreja.
Com o objetivo de atrair os jovens estadunidenses a Cristo, um grupo de pastores
criou a idéia de unir noites de luta livre e
orações.
Na cidade de Kingsville, Texas, os pastores cristãos, que são lutadores profissionais de luta livre, sobem ao ringue cinco
vezes por semana com o intuito de levar
os jovens à uma vida cristã.
"Nós somos lutadores cristãos. Temos
tatuagem, cabelo comprido e amamos o
Senhor", diz um dos pastores.
. Casar faz bem - O casamento traz
benefícios para a saúde do casal e dos
filhos. É o que afirma o relatório do
Departamento Nacional de Estatísticas do
governo britânico divulgado em 05/10.
De acordo com o levantamento, homens
solteiros de até 35 anos têm risco de
morte 50% maior do que um homem

casado, da mesma idade. Já as mulheres
casadas têm menos probabilidade de
desenvolver doenças crônicas do que as
solteiras.
Além disso, os dados revelam que filhos
de pais casados que continuam a viver
juntos dedicam maior tempo à escola ou
faculdade. A pesquisa apontou que 78%
das meninas e 69% dos meninos, em
famílias de pais casados, permaneceram
nas instituições até completarem os estudos.
Segundo a pesquisa, as crianças que
crescem em famílias estáveis têm menos
chances de desenvolver doenças crônicas
a longo prazo do que os filhos de mães e
pais solteiros.
O trabalho, que analisa o período entre
1996 e 2006, também mostra que a maioria dos casais prefere não casar. Só na
Inglaterra, por exemplo, o número de não
casados aumentou em 65% no país, alcançando 2,3 milhões da população.
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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

"Contribua de
acordo com a sua
renda para que
Deus não
transforme a sua
renda de acordo
com a sua
contribuição."
Peter Marshall

Exercícios bíblicos
1– Quantos anos tinha Noé quando veio o dilúvio?
2– Quanto tempo durou o dilúvio?

Respostas
no rodapé
da página

Perguntas e respostas
O que levou a terça parte dos mônios são a mentira, o engano, correto dessa questão é a palavra
o homicídio e toda sorte de ma- "tribunal" (Bema, em grego), que
anjos seguir a Lúcifer?
As Escrituras parecem indicar lignidade. Fazem isso para afas- aparece em 2 Coríntios 5.10. O
que, em algum momento entre tar as pessoas de Deus e levá-las termo bema significa "degrau",
Gênesis 1.31 e Gênesis 3.1, hou- à destruição (Jo 8.44; Ap 12.9; Sl "plataforma elevada", "tribuna",
ve uma rebelião no mundo angé- 106.37). Mas, assim como Sata- "palanque", usados pelos oradolico, no qual muitos anjos bons se nás e suas hostes foram expulsos res e pelos árbitros de competivoltaram contra Deus e se torna- do céu, também seu domínio e ções esportivas, entre outros. Os
ram maus. O teólogo italiano ação serão extirpados totalmente crentes já têm seus pecados perTomás de Aquino (1225-1274) da face da terra (1Jo 3.8; Lc 9.1, doados em Jesus Cristo e estes
ensinou que uma vez que os an- 10.19; At 16.18; Rm 16.20; Ap pecados nunca mais serão lembrados (Hb 7.24,25; 10.17; Jo
jos não têm natureza carnal peca- 20.10).
3.36; Gl 1.4). Todos os crentes
minosa o pecado deles foi espiritual. Eles foram seduzidos pelo Lemos em Mateus 24.40-41 a comparecerão diante de Cristo
diabo, que os envolveu com o respeito do arrebatamento da para receber vários graus de reorgulho e a inveja contra Deus. Igreja e em 2 Coríntios 5.10 compensa pelo que fizeram nesta
Os anjos pecaram voluntariamen- que todos hão de comparecer vida (Mt 6.20; Lc 19.11-27; 1Co
te (Tomás de Aquino, "Suma ante o tribunal de Cristo para 3.12-15). O julgamento das obras
Contra os Gentios", 63:1-9). que sejam julgados segundo as do crente, e não os pecados, é
Alguns fazem alusão ao texto de suas obras. Já que a Igreja será que está sendo discutido nesse
Judas 6 para apoiar esse ponto de arrebatada, como ela será jul- episódio. Haverá graus de galarvista quanto à queda dos anjos. gada?
dões no céu.
As táticas de Satanás e dos de- A chave para o entendimento
Livros recomendados do mês
A operação do erro - JOE DALLAS - Editora Cultura Cristã - A Operação do Erro encara com firmeza e franqueza a aceitação crescente do homossexualismo entre os evangélicos. Neste livro você encontrará o equilíbrio crucial entre denúncia e compaixão e um
guia para dialogar com quem aderiu à teologia favorável ao homossexualismo.
Deus sabe que sofremos - PHILIP YANCEY - Editora Vida - Será que Deus decreta uma infância de maus-tratos, planeja um acidente
de avião ou permite que um terremoto provoque a morte de milhares de inocentes? Ou será que apenas deu a partida no motor do
universo e hoje fica assistindo de longe a tudo o que acontece? Este livro trata deste assunto.

Respostas

1– 600 anos - Gn 7:6
2– 40 dias - Gn 7:17

Reflexão do mês

