
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
18:00h — Curso de Seitas e Heresias 
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 

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  

PAIS, EXIJAM OBEDIÊNCIA! 
"Deixe-me sugerir a você três principais, absolu-
tas e axiomáticas regras para sua família. Não 
tolere nenhum desvio destas regras básicas. 
Cada uma é baseada em preceitos bíblicos e 
cada uma vai direto ao coração do que significa 
fazer o que é certo. 
(1)Nós sempre obedecemos. 
Poucas coisas na vida da família são mais fun-
damentais do que ensinar os filhos a obedece-
rem. Nós, positiva e absolutamente e sempre, 
esperamos que nossos filhos obedeçam quando 
foram dadas a eles instruções claras. 
“VÓS, filhos, sede obedientes a vossos pais 
no Senhor, porque isto é justo.” (Ef 6:1 ACF) 
Se os filhos são consistentemente desobedien-
tes, isto significa que os pais, em algum ponto, 
não os treinaram para ser obedientes ... 
Nós positivamente temos exigido que nossos 
filhos nos obedeçam. Se eles não obedecessem, 
havia imediatas e consistentes conseqüências. 
Todo tempo. A cada vez, sem exceção! 
Obediência é criticamente importante. Não so-
mente a obediência é importante para manter a 
ordem na vida do filho, mas também tem uma 

profunda implicação espiritual. 
... quando os filhos ficam acostumados a deso-
bedecer a seus pais e esperar que isso fique por 
isso mesmo, é muito provável que eles adotem 
a mesma atitude com respeito a fazer a vontade 
de Deus. ... Pais, vocês irão fazer a seus filhos 
um grande favor espiritual ao insistirem na obe-
diência. 
Você está estabelecendo um precedente nas 
vidas deles, para que eles aprendam a obedecer 
a Deus à medida que eles amadurecem e se 
tornam independentes. ... Insistir na obediência 
é um modo básico de treinar um filho a subordi-
nar a sua velha natureza a padrões da justiça 
[de Deus]. 
... Em nosso lar, quando um dos filhos era dire-
ta e desafiadoramente desobediente, resolvia-se 
o problema imediatamente. Não existia se, nem 
e, nem mas ... Não havia debate ... Se um dos 
filhos era punido por ter sido desobediente, nós 
sempre procurávamos ter certeza se ele enten-
deu que a sua disciplina foi por causa da sua 
desobediência." 
“Treine Seus Filhos Para Se Tornarem Re-
tos” ,1995, pp. 62-64). 

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. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. 

Todo primeiro domingo do mês, campanha do 
quilo e consagração dos alimentos. 

  Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja depositan-

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de 
remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados do 

ministério do Bazar. 
Ajude a Cantina doando alimentos. 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

• Todos os domingos 
 16:30 h - Evangelismo nas ruas. 
 18:00 h - Curso Seitas e Heresias. 
• Sábado 03 - 16h Reunião da União Feminina. 
• Sábado 10 
   17 h Culto Infantil. 
   19 h Cine com pipoca para solteiros na INV Olaria -  saída da 
nossa igreja às 18:00h. 
• Sábado 17 - 16 h Desperta Débora. 
• Domingo 18 
   15 h Reunião de Liderança. 
   17 h Reunião do Evangelismo. 
• Sábado 24 - Dia da Saúde. 
   09:30h         12:30 h - Ótica Kyrios - Exame de Vista grátis. 
   15:30h - Palestra sobre nutrição infantil. 
   17 h Palestra - Dengue e Qualidade de Vida. 
   19 h Intercâmbio para solteiros na INV Pavuna. 
• Sábado 31 - 18 h Culto Jovem. 

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 

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 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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Honre seus pais... e aguarde o Sucesso!!! 
 
"VÓS, FILHOS, SEDE OBEDIENTES A VOSSOS PAIS NO SENHOR, PORQUE ISTO É JUS-
TO. HONRA A TEU PAI E A TUA MÃE, QUE É O PRIMEIRO MANDAMENTO COM PROMES-
SA, PARA QUE TE VÁ BEM, E VIVAS MUITO TEMPO SOBRE A TERRA." (Efésios 6. 1-3) 
 
Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as 
instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer 
a Deus ao obedecerem aos seus pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam a 
pais tiranos. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos 
pais, mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. (Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal) 
O homem vive desesperadamente à procura do sucesso. Muitos seriam capazes de ven-
der a própria alma, para alcançá-lo. A Bíblia Sagrada, está cheia de orientações seguras 
para se viver produzindo bons resultados e transformar nossos dias de vida aqui na ter-
ra, frutíferos e felizes. O texto acima é um desses sábios e infalíveis conselhos. O apósto-
lo Paulo, como grande conhecedor das Escrituras, foi buscar no Antigo Testamento, este 
precioso conceito de relacionamento entre pais e filhos. 
 
1º) Ele mostra que é justo obedecermos aos nossos pais. A palavra de Deus nos diz en-
faticamente: "...o que semeia justiça terá recompensa verdadeira". (Provérbios. 11.18ª) 
 
2º) A Bíblia contém muitos mandamentos, mais, honrar pai e mãe é o primeiro com pro-
messa e as promessas proferidas por Deus, fatalmente se cumprirão. Josué tinha tanta 
convicção a respeito da fidelidade de Deus que assim se expressou: "Palavra alguma fa-
lhou de todas as boas palavras que o SENHOR falara à casa de Israel; tudo se cumpriu". 
(Josué 21.45) 
 
3º) Para que te vá bem. Travamos grande batalha no campo estudantil, profissional, de 
relacionamentos, para vivermos bem. Almejamos bons diplomas, procuramos galgar pos-
tos nas empresas em que trabalhamos, e aqueles que tomam a decisão de ter seu pró-
prio negócio, lutam para que suas empresas se posicionem bem no mercado. A luta para 
viver bem é incansável, mais nem sempre vitoriosa. 
 
4º) E vivas muito tempo sobre a terra. Em todo o transcorrer da história, o homem bus-
ca a longevidade. Os consultórios médicos estão repletos de pacientes, a medicina alter-
nativa cresce, as farmácias se multiplicam, os centros esportivos estão lotados de atletas 
de todas as idades, as dietas das mais diversas fontes fazem promessas mirabolantes. 
No entanto, o sábio Salomão, dissera a milênios atrás: "Filho meu, não te esqueças da 
minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. – Porque eles aumentarão os 
teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz". (Provérbios 3.1,2) 
 

Do site http://www.ejesus.com.br/ 

Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 



. Seta da morte - O hindu 
Mangar Singh acreditava 
que a fé cristã do irmão 
fosse responsável pela 

morte da filha adolescente 
dele, algo comparável a um 

trabalho de magia negra. Por isso ele 
matou no dia 3 de abril seu próprio 
irmão, Thakur Sing Bhil, ao disparar 
uma seta no tórax dele, no distrito de 
Dhar, em Madhya Pradesh, segundo o 
relato de parentes.  
Thakur Bhil era um líder cristão da 
aldeia de Gatiya Dev, que enfrentava 
a oposição dos parentes depois de ter 
se convertido ao cristianismo. Estima-
se que ele tivesse uns 55 anos.  
Na hora do assassinato estava em 
casa a esposa de Thakur Bhil, Inda 
Pasaha Bhil e o filho, Pangu Singh 
Bhil. Eles disseram que o irmão dele, 
Mangar Singh, de 45 anos, entrou na 
casa deles ao meio-dia, "bêbado" de 
raiva, e atirou uma seta no tórax de 
Bhil, a uma distância próxima.  
"O irmão de Bhil estava absolutamen-
te fora de si. Como ele tinha consumi-
do muito álcool, estava furioso", 
contou o filho da vítima, Pangu Singh 
Bhil, ao Compass. Ele disse ainda que 

o pai dele tentou se defender, mas que 
a seta ao perfurar o tórax imediata-
mente o matou.  
O uso de arco e flecha é comum entre 
os tribais para caçar e também para 
cometer atos de vingança, apesar das 
tentativas do governo da Índia de 
banir esta prática violenta. 
. Proibição - Em ruas empoeiradas de 
aldeias, campos de arroz, mercados e 
em muitas outras áreas de Andhra 
Pradesh, na Índia, missionários con-
seguem proclamar bravamente a 
história de Jesus. Mas existem mor-
ros, sete para ser exato, entre as Coli-
nas de Tirumala, onde ninguém pode 
subir para levar a maravilhosa mensa-
gem de salvação.  
O governador de Andhra Pradesh, 
Rameshwar Thakua, emitiu um decre-
to que proíbe a propagação de qual-
quer outra religião perto do templo 
Venkateswhara, incluindo os sete 
morros que o circundam. 
O templo de Venkateswhara, que está 

sobre as Colinas de Tirumala, é tido 
entre os templos hindus mais ricos no 
país, visitado por 50 mil devotos em 
um dia normal.  
A decisão de outorgar status especial 
a Tirumala e suas colinas circunvizi-
nhas foi visto inicialmente como um 
esforço para reconhecer as demandas 
de organizações hindus de que a área 
seja como um "Vaticano para os 
hindus."  
Só que com o passar do tempo a 
mesma determinação passou a valer 
para outros 19 lugares do Estado, 
onde existem templos e santuários 
hindus, em uma clara tentativa de 
"proteger os hindus" do contato com 
outros credos.  
Com a liberdade dos cristãos cada vez 
menor, missionários não podem mais 
dividir o amor de Cristo 
perto da famosa área do 
templo Venkateswhara. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

"Disse então Maria. Eis aqui a serva do Se-
nhor; cumpra-se em mim segundo a tua pa-
lavra" (Lucas 1:38). 
"Eu costumava pensar que os dons de Deus 
estavam colocados em prateleiras, um acima 
do outro. Quanto mais alto eu crescesse, 
mais fácil os alcançaria. Agora eu penso que 
os dons de Deus estão colocados em prate-
leiras, um abaixo do outro. Quanto mais eu 
me inclinar para baixo, mais fácil eu os al-
cançarei." (F.B. Meyer) 
A nossa vida cristã consiste em buscar ao 
Senhor de tal maneira que sejamos sempre 
uma bênção em Suas mãos. A cada passo 
que damos em Sua presença subimos um 
degrau no conhecimento de Sua vontade. 
Queremos agradá-lo e, desta forma, agradar 
aos nossos irmãos. Se somos uma bênção 
nas mãos do nosso Deus certamente o sere-
mos também na vida daqueles que estão ao 
nosso redor. 
Sabemos que o amor é a característica da 
vida daqueles que seguem ao Senhor. O cris-
tão está sempre pronto a estender as mãos 
aos necessitados, a consolar os que passam 

por lutas e dificuldades, a levar uma palavra 
de esperança àqueles que já a perderam. 
Quanto mais nos aproximamos do centro da 
vontade de Deus mais alto nos colocamos e 
mais facilmente o Senhor nos usa para Sua 
glória e honra. 
Mas o crescer na obra de Deus não significa 
alcançar uma posição de destaque e impor-
tância. Não pode significar uma justificativa 
para uma vida de orgulho e vaidade. Não 
nos tornamos superiores e nem temos mais 
direitos que os demais. Subimos para nos 
tornar mais servos, para chegar mais rápido 
ao ponto mais baixo. Quanto mais alto esta-
mos na obra de Cristo, mais entendemos que 
nada somos e que sem o nosso Salvador 
nada faríamos. Subir, na vida cristã, significa 
chegar bem embaixo, junto aos pés do Se-
nhor, para cumprir determinações, para acei-
tar a Sua direção, para desaparecer enquan-
to Ele aparece, para ter o mesmo pensamen-
to de Maria, a mãe do Senhor: "Eis-me aqui, 
faça em mim a Sua vontade." 

Pr. Paulo Roberto Barbosa. 

r e f l e x ã o  
1– Obadias, Filemom, II João, III João e Judas.  
2– Lamentações, Jonas e Naum. 

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 
Se deseja se batizar, participe da turma de 

Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 

Para inscrever-se, procure Dc. Luiz 
Antonio ou Dcª. Daisy Henriques. 

Após o batismo, continue na turma dos novos 
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4 

dos livros de doutrinas básicas. 

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1– Quais os livros da bíblia que tem apenas 1 versículo? 
2– Quais os livros da bíblia que terminam com uma interrogação? 

Respostas 

P e r g u n t a s  e  r e s p o s t a s  
O rosto de Deus pode ser visto ou 
não?  
Encontramos alguns textos bíblicos 
que nos dizem que Moisés falou face 

a face com Deus. Contudo, Deus 
declarou a Moisés que homem ne-

nhum verá a minha face, e viverá (Êx 
33.20). Como conciliar essas duas 
passagens? É necessário saber o que 
realmente o texto está desejando 
transmitir. Falar face a face indica 
que os dois, Deus e o homem, são 
físicos ou teria outras implicações? A 
frase face a face denota intimidade, 
falar a um amigo, diretamente, sem 
intermediários. É esta a intenção do 
texto: demonstrar a familiaridade que 
Moisés tinha com Deus. Tal familia-
ridade era fundamental para sua 
liderança ante o povo israelita. Em 
outras ocasiões, demonstrava a certe-
za das promessas divinas, como a 
referência a Jacó, em Gn 32.30 (1), 
onde Deus teria falado face a face 
com Jacó, o que resultou em sua 
salvação. Contudo, a essência ou 

plenitude de Deus jamais pode ser 
vista pelo homem mortal (1 Tm 
6.16). Dizer que ninguém viu a Deus 
expressa a incapacidade de a criatura 
humana de conhecer a Deus em sua 
plena natureza divina. Por outro lado, 
Deus somente pode ser conhecido 
por intermédio de seu Filho, Jesus 
Cristo (Jo 1.18).  
A passagem de Êxodo 21.22,23 
significa que um ser que ainda não 
nasceu tem menos valor do que um 
ser já adulto? 
Não encontramos base nessa passa-
gem para a execução de um aborto, e 
muito menos para uma comparação 
depreciativa entre um ser que ainda 
não nasceu e um ser já formado, 
adulto. A palavra-chave do texto é 
yatsa, que significa literalmente sair 

ou dar à luz – jamais tem o sentido 
de um aborto voluntário.  
Outro aspecto a ser considerado é a 
frase: não havendo outro dano (v. 
22). Se além do nascimento prematu-
ro não houver outro dano, isto é, 

morte, o culpado pagará um multa, 
apenas. Ao contrário, ocorrerá o que 
é evidenciado no versículo 23, que 
diz: mas se houver morte, então 

darás vida por vida. Quanto a essa 
questão, o que o texto está realmente 
dizendo? “se dois homens brigarem e 

eventualmente uma mulher grávida 

for atingida de maneira que venha a 

dar à luz prematuramente, contudo, 

não havendo outro dano, tal agressor 

será multado. Mas se houver morte, 

será vida por vida.” 
Uma gravidez prematura certamente 
deixará a mulher num estado precá-
rio, exigindo maior cuidado. E a 
multa servirá de auxílio durante sua 
recuperação. 
Quanto mais pesquisamos as Escritu-
ras mais encontramos leis justas que 
amparam e protegem o feto: Os teus 

olhos viram o meu corpo ainda infor-

me; e no teu livro todas estas coisas 

foram escritas; as quais em continua-

ção foram formadas, quando nem 

ainda uma delas havia (Sl 139.16). 

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  
Perguntas que sempre são feitas - WERNER GITT - Editora Actual - Compilação de questões levantadas por pessoas que estão à 
procura da verdade. 
As profecias de Daniel - NORBERT LIETH - Editora Actual - A grandiosidade do cumprimento das profecias no passado, no presente 
nos anima a estudar o que a bíblia diz, já no Antigo testamento sobre o futuro. 

F r a s e  

d o  m ê s  

“Quando à 
noite não  
consegue  
dormir, 
pare de 
contar 

ovelhas e 
converse 
com o 
pastor.“ 

 

Autor 
desconhecido 

E b d — J o v e n s  

Escola bíblica especial para os jovens. 
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e 

usa uma nova revista trazendo linguagem 
jovem e incentivando o debate. 

Para jovens a partir de 13 anos. 
Na sala da Juventude no segundo andar. 

A n i v e r s a r i a n t e s  

 d o  M ê s   

01 Suely Babosa 
01 Lúcia Bezerra 
01 Valéria Lourenço 
03 Janaína Abreu 
04 Matheus Dias 
08 Iolanda Anastácio 
09 César Morais 
09 Roberto Rosa 
10 Luiza Paixão 
12 Juliana Paiva 
12 Aline Carvalho 
13 Mauro Nascimento 
15 Iolanda Franco 
17 Simone Pereira 
18 Sílvia Feliciano 
18 Reinaldo Meira 

18 Marinalva Melo 
20 Larissa Militão 
21 Lais Silva 
22 Therezinha Miranda 
23 Manuel Pena 
23 Paulina Santos 
25 Nanci Ferreira 
30 Lourival Neto 
31 Daisy Henriques 
 
BODAS 
19 Sônia & 
      Fernandes 
26 Amanda & 
     José Antonio 
 


