
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) 
Segunda-feira 
19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor 
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  

Continuação da página 2... Deus 
nunca prometeu prosperidade para 
que os seus seguidores tornarem 
ricos, para gozar a sua vida. Ele 
prometeu prosperidade, para ter e 
poder dar muito. Quando damos 
abrimos as comportas dos céus 
para nos abençoar. Mas, a motiva-
ção no dar é algo delicado. E, ade-
mais a Bíblia diz que o ganancioso, 
o avarento é idólatra e estes não 
irão herdar o Reino de Deus. Ef. 
5:3-5 Mudança da natureza do 
Evangelho. O primeiro mandamento 
é amar a Deus sobre todas as coi-
sas.. O nosso lema é viver para 
Deus e para os outros. “Amarás, 
pois, o Senhor, teu Deus, de todo o 
teu coração, de toda a tua alma, de 
todo o teu entendimento e de toda 
a tua força.” (Mc.12:30) O segundo 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Não há outro mandamento 
maior do que estes.” - (Mc. 12:31) 
A mensagem, o coração do evange-
lho é amar a Deus e dar a sua vida 
para os outros, como Ele fez para 

nós. “Nisto conhecemos o amor: 
que Cristo deu a sua vida por nós; 
e devemos dar nossa vida pelos 
irmãos.” (1Jo 3:16) “Quem ama seu 
pai ou sua mãe mais do que a mim 
não é digno de mim; quem ama 
seu filho ou sua filha mais do que a 
mim não é digno de mim; e quem 
não toma a sua cruz e vem após 
mim não é digno de mim. Quem 
acha a sua vida perdê-la-á; quem, 
todavia, perde a vida por minha 
causa achá-la-á”. - (Mt 10:37-39)  
O evangelho que está sendo apre-
sentado é voltado para o homem e 
a sua necessidade. É um evangelho 
homocêntrico e egocêntrico, volta-
do para engordar o ego. É um e-
vangelho para satisfazer a vontade 
do homem e fazer os homens feli-
zes, que alcancem a auto-
satisfação. Ele se sente bem pre-
gando e assim ele se tornou prega-
dor. A sua motivação é satisfação 
própria. Não é para cumprir a von-
tade de Deus, nem para trazer a 
palavra que sai do coração de 

Deus, mas para satisfazer a si e 
falar aquilo que os outros querem 
ouvir.  
Sabe, porém, isto: nos últimos dias, 
sobrevirão tempos difíceis, pois os 
homens serão egoístas, avarentos, 
jactanciosos, arrogantes, blasfema-
dores, desobedientes aos pais, 
ingratos, irreverentes, desafeiçoa-
dos, implacáveis, caluniadores, sem 
domínio de si, cruéis, inimigos do 
bem, traidores, atrevidos, enfatua-
dos, mais amigos dos prazeres que 
amigos de Deus, tendo forma de 
piedade, negando-lhe, entretanto, o 
poder. Foge também destes. - (2TM 
3:1-5) 
O Senhor nos convida para nos 
arrepender. Pois a transformação 
da nação, começa com a Igreja 
restaurada.  
 
Parte de palestra ministrada em encon-
tro de pastores. Autor desconhecido. 

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 deposi-
tando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005-1, Ag. 279-8 

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 02  – Reunião da União Feminina – Reunião dos Jovens 
 – Elos da Amizade – Rodízio de Pizzas INV Olaria 
Domingo 03 – 08:30 h Consagração de Diáconos e Introdutores 
 – 15 h - Reunião de Diáconos e Introdutores 
 Domingo 10 – ORDENAÇÃO DIACONAL 
Sábado  16  – BAZAR – 16 h - Desperta Débora 
  – 20 h - Festa Country CASAIS (casados ou não) 
Domingo 17 – 08:30 h Consagração de Diáconos e Introdutores 
 – 15 h - Reunião Liderança - 17 h - Reunião Evangelismo 
Sábado 23  – CONGRESSO DE MULHERES - Maracanãzinho 
Sexta 29  – 19:30 h - CULTO DA UNIÃO FEMININA 
Sábado  30  – Culto Comemorativo aniversário de Márcia Castro 
Domingo 31 – 08:30 h Consagração de Diáconos e Introdutores 

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  

R e f l e x ã o  -  c o n t i n u a ç ã o  

 

 

 

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 

BOLETIM MENSAL  AGOSTO / 2008  ANO VIII — Nº 86 

Procura-se: Velhos soldados para defen-
derem velhas verdades no Ano Novo  
A igreja necessita grandemente de cristãos ma-
duros, e especialmente quando há muitos novos 
convertidos sendo acrescentados a ela. Novos 
convertidos fornecem ímpeto à igreja, mas a 
sua espinha dorsal e a sua substância devem, 
sob Deus, repousar sobre os membros mais 
maduros. 
Nós queremos os cristãos maduros no exército 
de Cristo fazendo o papel de veteranos, inspi-
rando os demais com frieza, coragem e firmeza; 
porque se o exército inteiro for composto de 
recrutas inexperientes a tendência será que eles 
hesitem quando o assalto for mais feroz que o 
habitual. 
A velha guarda, os homens que respiraram fu-
maça e comeram fogo anteriormente, não tre-
mem quando a batalha se enfurece como uma 
tempestade. Eles podem até morrer, mas jamais 
se rendem. Quando eles ouvem o grito de 
"Avante," eles podem não avançar tão agilmen-
te à frente como os soldados mais jovens, mas 
eles arrastam a artilharia pesada, e o seu avan-
ço uma vez conquistado, é seguro. Eles não 
vacilam quando os tiros voam intensamente, 
porque eles se lembram de antigas batalhas em 
que Jeová cobriu suas cabeças. A igreja precisa, 
nestes dias de fragilidade e falta de compromis-
so, de crentes mais decididos, profundos, bem-
instruídos e confirmados. 
Nós somos assaltados por todo tipo de doutri-
nas novas. A velha fé é atacada por assim-
chamados "reformadores" que adorariam refor-
má-la completamente. Eu espero ouvir notícias 
de alguma doutrina nova uma vez por semana. 
Tão freqüentemente como a lua muda, um ou 
outro profeta é movido a propor alguma nova 
teoria, e acreditem, ele lutará mais bravamente 
por sua novidade do que jamais fez pelo Evan-
gelho. O descobridor se acha um Lutero moder-
no, e da sua doutrina ele pensa como Davi pen-

sou da espada de Golias: "Não há outra seme-
lhante." (1Sm 21:9) 
Como Martinho Lutero disse de alguns nos seus 
dias, estes inventores de novas doutrinas enca-
ram suas descobertas como uma vaca diante de 
um portão novo, como se não houvesse nada 
mais no mundo para se encarar. Eles esperam 
que todos nós fiquemos loucos por seus modis-
mos e marchemos de acordo com o seu apito. 
Ao que nós damos ouvidos? Não, nem por uma 
hora. 
Eles podem reunir uma tropa de recrutas inex-
perientes e conduzirem-nos para onde quise-
rem, mas para crentes confirmados eles soam 
suas cornetas em vão. Crianças correm atrás de 
qualquer brinquedo novo; em qualquer pequena 
apresentação de rua os garotos ficam todos 
excitados, boquiabertos; mas os seus pais têm 
trabalho por fazer, e suas mães têm outros as-
suntos em casa; aquele tambor e aquele apito 
não vão atraí-los. 
Pela solidez da igreja, pela firmeza da fé, por 
sua defesa contra os recursivos ataques de he-
reges e infiéis, e pelo avanço permanente dela e 
a conquista de novas províncias para Cristo, nós 
não queremos apenas seu sangue jovem, quen-
te, o qual esperamos que Deus sempre nos 
envie pois é de imensa utilidade e não podería-
mos ficar sem. Mas nós também precisamos dos 
corações frios, firmes, bem-disciplinados e pro-
fundamente experimentados de homens que 
conhecem por experiência a verdade de Deus, e 
atém-se firmemente ao que aprenderam na 
escola de Cristo. 
Que o Senhor nosso Deus nos envie muitos 
desses. Eles são extremamente necessários. 
 
Autor: C.H. Spurgeon 
Fonte: Trecho extraído do sermão Fruto Maduro 
pregado em 14 de Agosto de 1870. 
Publicado por Phil Johnson no site Pyromaniacs. 
Tradução: Juliano Heyse 

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

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 



. Ganhando o mundo? - Na 
tarde de domingo (27/07), às 
17h, no Paraná, Murilo Perei-
ra das Neves, filho de um 

pastor evangélico, foi executa-
do por um traficante enquanto 

assistia a um jogo de futebol na cancha da 
Vila Augusta, no Campo Comprido. O 
rapaz que estava jurado de morte, foi 
surpreendido por Fagner, como o trafican-
te é conhecido. 
Fagner chegou pilotando uma motoneta 
Bizz e não se importou com as crianças e 
mulheres que estavam no local, sacou a 
arma e atirou. Murilo ainda correu, mas 
foi atingido no peito e caiu. Não satisfei-
to, o traficante disparou mais dois tiros, 
um no peito e outro na boca, para certifi-
car-se da morte do rapaz. Em seguida, 
subiu na moto e partiu. 
O pai de Murilo, o pastor evangélico 
Alaor França Neves, morava no Rio 
Grande do Sul, onde cuidava de uma 
chácara para recuperação de viciados em 
drogas. “Fiquei longe dos meus filhos por 
nove anos. Só falava com eles pela Inter-
net. Agora resolvi ficar mais perto e só 
então descobri que meu filho também era 

usuário de drogas. Eu quis ganhar o mun-
do e não ganhei meu filho”, declarou ao 
site Paraná Online. 
. Juventude - O instituto alemão Bertels-
mann Stiftung percorreu 21 países e 
entrevistou 21 mil jovens entre 18 e 29 
anos. 
De acordo com o estudo, o Brasil ficou 
em terceiro lugar entre os países com os 
jovens mais religiosos do mundo. 'No 
Brasil, tudo acaba em Deus', afirma o 
estudo. A Indonésia e o Marrocos, países 
de maioria muçulmana, também apare-
cem em terceiro lugar. Nigéria está em 
primeiro lugar e a Guatemala em segun-
do.  
Segundo o estudo, 65 % dos jovens brasi-
leiros são “profundamente religiosos”, 
embora só um terço dos entrevistados 
vivam de acordo com preceitos dogmáti-
cos ou acham necessário seguir os manda-
mentos de alguma religião. A pesquisa 
ainda revela que apenas 4% dos jovens 
brasileiros se consideram ateus. 
. Vaidade - O preço da beleza custou R$ 
4,5 mil para Maria Janaira Gomes. A 
adolescente só queria ficar mais bonita e 

comprou, sem recomendação médica, um 
par de lentes de contato verdes. Mas os 
olhos da jovem não se adaptaram às 
lentes e a menina quase perdeu a visão. 
Maria teve que fazer um transplante de 
córneas às pressas. 
Para pagar a operação, a mãe Maria Eliza-
beth Gomes, fez um empréstimo. “Ela é 
nova, tem 14 anos. Já pensou uma menina 
de 14 anos ficar cega?”, diz.  
Em um hospital universitário, referência 
no atendimento de oftalmologia em Be-
lém, foi registrado de maio até agora oito 
casos de pacientes vítimas de lesões na 
córnea por causa do uso de lentes de 
contato sem grau.  
“Todas as lentes eram coloridas, desne-
cessárias”, acrescentou o oftalmologista 
José Braga.  
As vítimas disseram à equipe médica que 
não consultaram um especia-
lista antes de fazer a compra. 
Todos os casos foram consi-
derados graves.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

O Mamon e o Egoísmo  
O crescimento da igreja de Jesus têm apresentado 
sub-produtos que negam a verdadeira natureza da fé 
evangélica: o abandonando da simplicidade da fé e a 
mudança da natureza do Evangelho.  
Mamon, repudiado por Jesus, tem dominado a igreja 
de Cristo. Algumas das expressões da presença deste 
principado são os mercadores da Palavra de Deus, 
que cobram os cachês milionários. Certos pregadores 
e levitas se transformaram em exploradores do povo 
de Deus, para vender a sua mercadoria a um altíssimo 
preço, com exigências loucas, igualando-se a celebri-
dades e artistas de cinema, exigindo hotel cinco estre-
las, aparelhagem da marca mais cara, até com guar-
das costas. 
O servo verdadeiro de Jesus não estaria atrás dos 
aplausos, adulações, como qualquer celebridade mun-
dana, mas estaria sendo porta voz do Senhor que deu 
a sua vida pelo mundo, e pensaria no bem estar do 
Corpo de Cristo e do Reino de Deus. Se não voltarmos 
a viver no espírito de humildade e mansidão, simplici-
dade, vamos ouvir do nosso amado Mestre, uma Pala-
vra de reprimenda.  
Existem dois extremos de subserviência a Mamon, nas 
igrejas, no que se refere a honorários dos pregadores 
e obreiros. Há igrejas que ungem pastores, líderes, 
obreiros, exigem trabalho, mas não honram os obrei-
ros. Não oferecem nada, dão nada. No outro extremo, 
temos algumas igrejas que têm dado um salário altís-
simo, equivalente a executivos de multinacional aos 
pastores e músicos, enquanto os membros vivem de 

orçamento apertado; os órfãos estão sendo esqueci-
dos; as viúvas abandonadas e os missionários nos 
campos passam fome.  
Todo obreiro é digno do seu salário. Mas, tornar-se 
rico através do ministério é algo totalmente fora do 
propósito de Deus. O autor de provérbios, antevendo 
a tentação, disse que nós não deveríamos nos esfor-
çar para ser rico. “Não te fatigues para seres rico; não 
apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os 
olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a 
riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos 
céus.” - (PV 23:4 e 5)  
Alguns empresários cristãos têm tomado o modelo 
dos empresários brasileiros que se caracterizam decla-
radamente de gananciosos. A maneira de ganhar 
dinheiro é de mercenária e cooperadora certamente 
estão debaixo do controle do Mamon. Assim, verifica-
mos a ganância de muitas gravadoras, editoras e 
outras empresas evangélicas que comercializam a 
Palavra de Deus! Há muitos empresários mercenários 
no chamado “mercado evangélico” que produzem 
lucros exorbitantes. E, estes poucos se importam em 
tornar o Evangelho acessível às pessoas.  
A teologia da prosperidade que tem invadido o Brasil, 
através de meios de comunicação e tem iludido milha-
res de pessoas com falsas promessas bíblicas de ri-
quezas e uma vida sem problemas! Deus certamente 
não deseja que os filhos seus vivam na miséria e na 
pobreza. Mas, o Senhor abomina a exploração do 
povo e a insinuação de que se você não se tornar 
rico, está fora da benção. Cont. na última página... 

R e f l e x ã o  
1– Pedro - Mt 26:75.  
2– Jacó - Gn 50:2. 

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– Qual o homem que chorou por causa de uma mentira? 
2– Que patriarca foi embalsamado após sua morte? 

Respostas 

P e r g u n t a s  e  r e s p o s t a s  
No Salmo 51.7 Davi pede: 
"Purifica-me com hissope, e ficarei 
puro; lava-me, e ficarei mais branco 
do que a neve". A aspersão com 
água naquela época é a mesma 
usada pelos católicos hoje, com água 
benta? Por que a igreja não faz uso 
desse cerimonial? 
Davi faz alusão à cerimônia de purifi-
cação de um leproso (Levítico 14.4-
6,49,57). Sua convicção de pecado foi 
tamanha que podemos dizer que ele se 
sentia como um "leproso". O célebre 
pastor Martyn Lloyd Jones intitulou 
esse capítulo de forma muito interes-
sante, em uma de suas marcantes 
pregações que foi transformada em 
livro: "O Clamor de um desviado". O 
hissopo era uma planta usada, junto 
com outros elementos, como o "pau de 
cedro, estofo carmesim", no ritual de 
purificação. Tais elementos simboliza-
vam o estado de pecaminosidade e de 
humilhação sob o juízo de Deus. O 
cedro era emblema da grandiosidade 
de Deus e de seu perdão; o hissopo, da 
pequenez do homem diante da graça 

perdoadora de Deus. Esse ritual de 
purificação nada tinha a ver com o da 
água benta (água adicionada de sal) ou 
coisa parecida. O sangue e a água 
eram usados na purificação dos lepro-
sos. Davi anseia uma purificação 
espiritual. A água tipifica o Espírito 
Santo, como sendo Ele o "Espírito da 
vida" (Romanos 8:2). O sangue apon-
tava para o sangue vicário de nosso 
Senhor Jesus Cristo (Ap 7.14; Is 1.18; 
Ef 5.25-27)  
Afinal, os mortos estão no céu cons-
cientes ou não, conforme Ec 9.5-10? 
O livro de Eclesiastes é realmente 
arcaico e imperfeito? Gostaria de 
obter uma explicação sobre esse 
assunto?  
O livro de Eclesiastes é valiosíssimo 
para nós. Ele está entre um dos mais 
criticados e mal interpretados das 
Escrituras Sagradas. Talvez seja por 
seu estilo literário. Nos primeiros 
capítulos fala da vida sob a perspecti-
va materialista-pessimista, para, então, 
posteriormente, refutar tal cosmovi-
são. E conclui com a célebre declara-

ção: "De tudo o que se tem ouvido, a 
suma é: Teme a Deus e guarda os seus 
mandamentos; porque isto é o dever 
de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que 
estão escondidas, quer sejam boas, 
quer sejam más" (12.13,14). 
Se entendermos, no sentido absoluto, 
que os "mortos não sabem coisa ne-
nhuma", devemos também entender 
que eles não "têm recompensa". Desde 
que os grupos aniquilacionistas 
(Testemunhas de Jeová, Adventistas, 
entre outros) resolveram interpretar 
esse texto no seu sentido absoluto, 
eles foram forçados a admitir que não 
há recompensa para os mortos e, com 
isso, a negar a possibilidade da ressur-
reição, o que contraria seu sistema de 
crença a respeito. Eclesiastes 9.6 
afirma que os mortos não sabem coisa 
nenhuma que é feita "debaixo do sol", 
o que significa que eles não sabem o 
que está se passando na terra, mas, 
certamente, conhecem o que acontece 
no céu (Ap 6.9-11).  

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  
O amor que desperta a vida - TITO OSCAR - Editora Conselho - O Amor Que Desperta a Vida é para quem busca conhecer melhor a 
Deus e aos preceitos bíblicos sobre o que é amar. É para quem deseja um mundo mais humano, mais amigo, mais compreensível e 
aberto, mais disposto a trocar e não apenas receber; um mundo de ouvidos atentos ao que os outros anseiam dizer; um mundo mais 
amoroso, altruísta, e menos efêmero. 
Pentecostal de coração e mente -  RICK NAÑEZ - Editora Vida - Um chamado ao dom divino do intelecto. Glorifique a Deus com sua 
mente, coração e espírito. 

F r a s e  d o  

m ê s  

“Quem fofoca 
disfarçadamente 

odeia” 
 

Bispo Roberto 
McAlister 

Fundador da Igreja de 
Nova Vida 

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 - Adélia Silva  
02 - Maria Pascoal 
03 - Arlete Domingos 
03 - Paulo Pereira 
04 - Wellington Machado 
05 - Daniela Barbosa 
08 - Raphael Nascimento 
09 - Norivaldo Santos 
09 - Mª José Carvalho 
10 - Jorge Nascimento 
10 - Elizabeth Brito 
13 - Jean Georgini 
13 - Gabriel Matos 
15 - Marcos Silva 
15 - Alzira Cunha 
15 - Mª Célia Leray 
18– Hozana Barreto 
19 - Silma Santos 

23 - Júlia Mesquita 
24 - Luiz Gustavo Silva 
24 - Mara Ferreira 
28 - Maristela Castro 
28 - Márcia Castro 
30 - Nilcéa Vilela 
31 - Yuri Brito 
31 - Kátia Pinheiro 
 

 
B O D A S 
18 - Mª de Fátima & 
       Ronald B. Lima 
19 - Juçara & 
        Hilton dos Santos 
21 –Rose & 
       Carlos Costa 
30 - Nilcéa Vilela & 
        Paulo 


