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D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)  
09h30 Adultos (2º andar)

                10h30 Culto
19h  Culto

Segundas 
                 08h00      Oração das mulheres

Quintas
19h30 Culto

1º D om ingo             Ceia e oferta de alimentos nos 2 
cultos
1ª Quinta                  Ceia e oferta de alimentos
2º D om ingo             17:00h -  Reunião da Geração Vida
3º D om ingo             17:00h -  Reunião das mulheres
Ú lt im o D om ingo   08:00h -  Jejum Mulheres e Geração 
Vida
Sábado 04     19:00h -  Culto de Casais
Sábado 11                 18:00h -  Culto Jovem
D om ingo 19            15:00h -  Reunião de liderança
D om ingo de noite 19 -  Aniversário da Igreja 24 anos

08 de Abril -  16:00h - Culto Infantil de Páscoa
15 de Abril -  14:00h - Congresso de Diáconos

PIX  da Igrej a - 02902913/0001-29 ou invsc@invsc.org.br

PROGRAMAÇÃO SEMANAL CALENDÁRIO DO MÊS

O Livro D a V ida
"E aquele que não foi achado escrito no livro da vida 
foi lançado no lago de fogo" (Apocalipse 20:15 ACF)
Introdução
O Livro da Vida é o registro celestial dos redimidos 
através do sangue de Jesus Cristo. Ele contém o 
nome daqueles que herdarão a vida eterna. Muitas 
pessoas ficam curiosas a respeito do que é o Livro da 
Vida. Apesar de ele ser mencionado principalmente 
no Apocalipse, existem referências sobre ele em 
outras passagens bíblicas.
I . O LI VRO DA VIDA N A BÍ BLIA
O termo ?Livro da Vida? é mencionado sete vezes 
no N ovo Testamento. Seis delas ocorrem no livro do 
Apocalipse e uma na Carta de Paulo aos Filipenses. 
O apóstolo Paulo escreve que os nomes de seus 
cooperadores no ministério do Evangelho estão 
escritos no Livro da Vida (Filipenses 4:3).
Já no livro do Apocalipse, o Livro da Vida é 
mencionado pela primeira vez na carta direcionada à 
igreja em Sardes (Apocalipse 3:5). Depois, o livro 
aparece em narrativas que declaram que os ímpios, os 
adoradores da besta que sofrerão o juízo de Deus, 
não possuem seus nomes registrados nele (Apocalipse 
13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27).
O conceito do Livro da Vida também está presente 
em outras passagens, ainda que ele não seja chamado 
desta forma. Em Lucas 10:20, o próprio Jesus ressalta 
que o maior motivo de alegria para os seus seguidores 
deve ser o fato de que seus nomes estão ?escritos nos 
céus?.
O escritor do livro de Hebreus também diz algo 
semelhante ao escrever que os redimidos, os que 
pertencem à N ova Aliança cujo Cristo é o mediador, 
têm seus nomes escritos nos céus (Hebreus 12:23). 
Essa expressão ?escritos nos céus? indica exatamente 
o Livro da Vida.
O LI VRO DA VIDA É CITAD O N O 
AN T IGO T ESTAM EN T O?
N o Antigo Testamento também encontramos 
algumas referências a um livro de Deus que contém 
o registro dos nomes das pessoas (Êxodo 32:32,33; 
Salmos 69:28; cf. 139:16). N o entanto, não se trata 
do mesmo livro mencionado no N ovo Testamento. 
A diferença entre eles é que basicamente o livro 

mencionado no Antigo Testamento refere-se à vida 
presente dos homens. Já o Livro da Vida mencionado 
no N ovo Testamento refere-se à vida vindoura.
Esse conceito fica especialmente claro no Salmo 
69:28. O salmista Davi, referindo-se aos ímpios, 
pede que seus nomes ?sejam riscados do livro dos 
vivos, e não sejam escritos com os justos? (Salmo 
69:28).
O profeta Daniel também menciona um livro que 
contém o nome daqueles que serão salvos num 
tempo de angústia (Daniel 12:1). Alguns estudiosos 
entendem que essa talvez seja uma referência ao 
próprio Livro da Vida. Já outros sugerem que ainda 
se trata do livro que contém a lista daqueles que estão 
vivos neste mundo.
QUAN D O O LI VRO DA VIDA FOI  
ESCR IT O?
O Livro da Vida foi escrito por Deus ainda na 
eternidade. Algumas pessoas pensam que o Livro da 
Vida está sendo escrito no decorrer da H istória. Elas 
pensam que conforme os pecadores vão recebendo a 
Cristo como Salvador e Senhor, seus nomes vão 
sendo escritos no Livro da Vida.
Porém, esse tipo de pensamento e ensino não 
encontra base bíblica. A Bíblia é muito clara ao 
afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no 
Livro da Vida desde a fundação do mundo. Da 
mesma forma, os nomes dos ímpios também estão 
ausentes deste livro deste o princípio (Apocalipse 
13:8; 17:8).
Alguns até argumentam que a expressão ?desde a 
fundação do mundo? não significa ?antes da 
fundação do mundo?. Logo, isto implica na ideia de 
que o Livro da Vida vem sendo escrito ao longo dos 
tempos. M as a questão é que essa interpretação 
possui sérios problemas.
Em primeiro lugar ela não faz qualquer sentido à luz 
da gramática grega. Em segundo lugar, ela também 
contradiz o ensino claro das Escrituras de que Deus 
escolheu o seu povo, em Cristo, ?antes da fundação 
do mundo? (Efésios 1:4).
Para explicar como pode alguém ter seu nome 
escrito no Livro da Vida desde a eternidade, alguns 
apelam para a onisciência de Deus. Eles explicam que 
Deus, por meio de sua presciência, registrou o nome 

Reavivam entos na H istór ia Bíblica
Reavivam entos no Velho Testam ento
Reavivamento de Jacó Genesis 35: 1 - 15.
Reavivamento de Israel, sob a pregação do profeta 
Samuel 1Samuel 7: 1 - 13.
Reavivamento nos tempos do Rei Asa 2Cr 14-15
Reavivamento, sob a pregação do profeta Elias 1Rs 
18
Reavivamento de N ínive, sob a pregação do profeta 
Jonas Jn 1-4
Reavivamento de Judá, nos tempos do Rei Jeosafá 
2Cr 19-20
Reavivamento de Judá, nos tempos do Rei Ezequias 
2Cr 29 - 32 e Is 36 - 39
Reavivamento de Judá, nos tempos do Rei Josias 
2Cr 34-35
Reavivamento de Judá, sob N eemias N e 8
Timeline dos Avivamentos do Antigo Testamento
1700 a.C. Avivamento sob Jacó
1462 a.C. Avivamento sob M oisés
1372 a.C. Avivamento sob Josué
1374 a.C. Avivamentos no Livro dos Juízes
1074 a.C. Avivamento sob Samuel
916 a.C. Avivamento sob o rei Asa
879 a.C. Avivamento sob Elias
870 a.C. Avivamento sob Josafá
767 a.C. Avivamento em N ínive sob Jonas
727 a.C. Avivamento sob o rei Ezequias
623 a.C. Avivamento sob o rei Josias
521 a.C. Avivamento sob Zorobabel, Ageu e 
Zacarias
458 a.C. Avivamento sob Esdras
432 a.C. Avivamento sob N eemias

Reavivam entos no Novo Testam ento
Avivamentos do N ovo Testamento
26 A.C. Avivamento sob João Batista
27 D.C. Avivamento Sob Jesus e Seus Discípulos
27 d.C. Avivamento na Vila Samaritana de Sicara
30 d.C. Avivamento no Dia de Pentecostes
31 d.C. Avivamento em Samaria Sob Filipe
37 d.C. Avivamento em Cesareia Sob Pedro
42 Avivamento em Antioquia
48 d.C. Avivamentos durante a 1ª Viagem 
M issionária de Paulo
49 d.C. Avivamentos durante a 2ª Viagem 
M issionária de Paulo
53-57 Avivamentos d.C. Durante a 3ª Viagem 

M issionária de Paulo

Ao lermos os avivamentos registrados na Bíblia, 
podemos ver rapidamente semelhanças entre eles. 
Em seu livro Revival Fire, Geoff Waugh lista nove 
semelhanças entre os avivamentos bíblicos:

. Eles ocorreram em tempos de escuridão moral e 
depressão nacional.
. Cada um começou no coração de um servo 
consagrado de Deus que se tornou o poder 
energizante por trás dele [apenas 1 centelha].
. Cada avivamento repousava sobre a Palavra de 
Deus, e a maioria era o resultado de proclamar a 
Palavra de Deus com poder.
. Tudo resultou em um retorno à adoração de Deus.
. Cada um testemunhou a destruição de ídolos onde 
eles existiam.
. Em cada avivamento, havia registrada uma 
separação do pecado.
. Em cada avivamento, o povo voltou a obedecer às 
leis de Deus.
. Houve uma restauração de grande alegria e júbilo.
. Cada avivamento foi seguido por um período de 
prosperidade nacional.

N unca deveríamos ter que orar por avivamento, 
pois o Senhor gostaria que vivêssemos em um 
estado perpetuamente reavivado. A igreja primitiva 
(durante a era do N ovo Testamento) viveu em 
contínuo avivamento. Os crentes eram dinâmicos 
[com poder] ? embora, como as epístolas 
claramente revelam, eles não fossem impecáveis. 
Isso dá-nos hoje uma grande esperança!

Os crentes durante a era do N ovo Testamento 
experimentaram um rápido crescimento em 
números através da operação do Espírito Santo ? 
começando no Dia de Pentecostes. N aquele único 
dia, 3.000 foram ganhos (Atos 2:41). Em outro dia, 
não muito tempo depois, outros 5.000 se juntaram 
às suas fileiras (Atos 4:4). Depois disso, lemos sobre 
"grandes multidões" que se voltaram para o Senhor 
(5:14; 6:7; 9:31; 11:21, 11:24; 12:24; 16:5).

Extraído de 
https://romans1015.com/bible-revivals/
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01 Ana Clara Santos
02 Jonas M oura
04 Rosemaire Braga
05 Isaque Antunes
06 Jefferson Araujo
07 Suellen Antunes
12 Ana Raquel Araújo
13 Emanoel Deonilio
13 Guilherme Souza
13 Kaleb  Cipriano
14 Diogo N ascimento
16 Danielle 
N ascimento
16 Jairo Anjos
16 Juliane N ascimento
17 Agatha Tomazin
19 Priscila Varzem
20 Daniela Freitas
20 Thainá Lira
22 Priscila Silva
25 Bruno Araujo

27 M atheus Soares
28 Jefferson 
N ascimento
29 M aria da Graça 
Oliveira Lopes
30 Denise Costa
31 M aria Da Glória  
Rabello

BODAS

05 Cristina & Jamilson 
07 Juliana & Alan
10 Ana & Joel
10 Suellen & Roberto
11 Joceli &  José
23 Rosimeire & 
N orivaldo

AN I VERSAR IAN T ES D O M ÊS

EBD  ADULT OS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos 
dom ingos às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. Estudo atual: Revista EBD
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 o Pr. M aur icio.

EBD  Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens acontece 
aos domingos a partir das 9:30h na sala da 
juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na mesma sala, 
inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna, 
adequada à faixa etária e incentivam o debate.

FRASE D O M ÊS

"Falha mais falha mais falha é igual a 
sucesso. Você só falha [de verdade] 

quando você desiste.."
Pr. Jack H yles 

ART IGO
dos salvos nesse livro antes da criação do mundo.
Outros, por outro lado, apontam para a soberania divina na obra da salvação. Isso 
significa que os nomes não foram registrados no Livro da Vida com base no que 
Deus viu, mas unicamente pelo beneplácito de sua livre vontade.
A QUEM  PERT EN CE O LI VRO DA VIDA?
O Livro da Vida pertence ao Cordeiro de Deus que foi morto. N esse livro está 
registrado o nome de cada um daqueles que foram comprados por Ele (Apocalipse 
13:8). Isso significa que todos aqueles que possuem seus nomes registrados no Livro 
da Vida pertencem ao Senhor.
O apóstolo Pedro escreve que a comunidade dos santos é o povo eleito, separado e 
adquirido pelo Senhor (1 Pedro 2:9). O Cordeiro morreu no lugar daqueles cujos 
nomes estão escritos no Livro da Vida, para que eles vivam ao seu lado por toda a 
eternidade (Apocalipse 5:9).
Um  nom e pode ser apagado do L ivro da V ida?
Existem diferentes interpretações sobre este assunto. H á quem defenda que o nome 
de alguém pode ser apagado do Livro da Vida. Já outros entendem que jamais um 
nome poderá ser apagado deste livro, pois isto seria uma negação da segurança da 
salvação em Cristo.
Quem acredita que uma pessoa possa ter seu nome apagado do Livro da Vida, 
recorre especialmente a dois textos bíblicos. O primeiro está no livro de Êxodo, 
quando M oisés pede a Deus que seu nome seja riscado de seu livro caso Israel fosse 
destruído. N aquela ocasião Deus lhe respondeu que apenas riscará o nome daquele 
que pecar contra Ele (Êxodo 32:32,33).
A segunda passagem bíblica está no livro do Apocalipse. N ela Jesus diz à igreja em 
Sardes que jamais riscará do Livro da Vida o nome daquele que vencer (Apocalipse 
3:5). Alguns entendem que nesse texto está implícita a possibilidade de um nome ser 
riscado.
O LI VRO DA VIDA N ÃO T EM  RASURAS
Já quem defende que os nomes registrados no Livro da Vida são definitivos e não 
podem ser apagados, observam os seguintes pontos:
?A passagem de Êxodo não se refere ao Livro da Vida, mas ao livro dos vivos. Isso 
significa que ter o nome apagado desse livro implica na morte física, e não na 
condenação eterna cf. (Êxodo 17:14; Salmo 69:28).
?Apocalipse 3:5 não é uma ameaça, ao contrário, é uma solene promessa. Jesus 
promete ao verdadeiro cristão que: ?de maneira nenhuma riscarei o seu nome do 
Livro da Vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos?. 
Aqui Jesus está reafirmando as promessas que Ele mesmo fez durante seu ministério 
terreno (M ateus 10:32; João 10:28,29). Em outras palavras, esse texto está 
declarando que não há qualquer possibilidade do nome de um daqueles que Cristo 
comprou com seu sangue ser apagado do Livro da Vida.
?Acreditar que o Livro da Vida pode ser modificado no sentido de um nome ser 
apagado, é o mesmo que admitir haver rasuras no eterno plano de Deus, e 
subestimar seus atributos. Se o Livro da Vida foi escrito por Deus e pertence a Ele, 
por que Ele próprio escreveria um nome sabendo que mais tarde teria de apagá-lo? A 
menos que se neguem alguns dos atributos divinos, essa pergunta não pode ser 
respondida. Entenda quais são os atributos de Deus.
?Se um nome pode ser apagado do Livro da Vida, então a segurança da nossa 
salvação não repousa em Cristo. N o máximo, ela repousará em nosso próprio 
esforço constantemente assombrado pelo fracasso de nossa natureza pecaminosa.
A I M PORTÂN CIA DE T ER O N OM E N O LI VRO DA VIDA
A importância de ter o nome escrito no Livro da Vida fica muito clara na descrição 
da cena do juízo em Apocalipse 20. Especialmente no verso 15, lemos: ?E aquele 

que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no lago de fogo? (Apocalipse 
20:15; cf. 21:27).
É interessante notar a importância do Livro da Vida em relação aos livros que 
contém os registros dos feitos das pessoas. N o juízo final, os livros serão abertos e as 
pessoas serão julgadas de acordo com suas obras escritas nesses livros. M as também 
será aberto o Livro da Vida! Qualquer um que não estiver registrado nele, por mais 
que tenha feito boas obras, jamais poderá alcançar justiça diante de Deus.
Isso significa que não é pelo esforço humano ou pelas boas obras que alguém poderá 
ter seu nome registrado no Livro da Vida. Esse registro se dá unicamente pela graça 
de Deus que, pelos méritos de Cristo, imputa justiça aos redimidos. Saiba o que é o 
juízo final.
O SIGN I FICAD O D O LI VRO DA VIDA
O contexto histórico também nos ajuda entender o grande significado do Livro da 
Vida. Desde a antiguidade os povos tem o costume de manter registros de seus 
cidadãos. Os próprios judeus faziam isto (Ezequiel 13:9; N eemias 7:5,6; 12:22-24).
N o primeiro século, durante o domínio do Império Romano, todos os cidadãos 
também eram registrados num tipo de cadastro civil. Quando alguém cometia um 
crime grave, seu nome era apagado deste registro.
Quando o livro do Apocalipse foi escrito, os cristãos eram acusados de crime grave 
por se recusarem a adorar o imperador romano. Por causa disso, muitos deles 
perdiam sua cidadania. É por isto que o significado do Livro da Vida é tão profundo, 
e a promessa de ter o nome escrito nele tão reconfortante.
N o Apocalipse, o apóstolo João aplica o substantivo ?nome? e o verbo ?escrito? no 
singular. Com isto ele indica que não está se referindo a um registro coletivo, mas ao 
nome individual de cada cristão. Portanto, o significado do Livro da Vida aponta 
para a certeza particular que alguém tem, através da obra do Espírito Santo, de que é 
filho de Deus.
A M EN SAGEM  D O LI VRO DA VIDA
A mensagem do livro do Apocalipse é bem direta. O verdadeiro cristão pode até ter 
seu nome riscado do registro civil terreno por amor a Cristo. Porém, ele recebe do 
próprio Senhor a promessa de que jamais terá seu nome riscado do livro que está no 
céu.
Este conceito fica muito bem claro no que escreve o autor de Hebreus. Ele ressalta 
que mesmo estando os fieis ainda vivendo nesta terra, seus nomes estão arrolados no 
céu (Hebreus 12:23). Se a cidadania terrena pode ser perdida, a cidadania celestial é 
garantida para sempre pelos méritos de Cristo.
O nome do redimido pode cair no esquecimento neste mundo. N o entanto, seu 
nome jamais será esquecido por Deus que o tem gravado na palma de suas mãos cf. 
(Isaías 49:16). Os nomes escritos no Livro da Vida nunca perderão a validade, pois o 
sangue de Cristo jamais perderá a eficácia.

(D aniel Conegero)

Continua no mês que vem...
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