Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto Evangelístico
Segunda-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

Atividades do mês
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (07/10 e 03/10) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Se você quer ser batizado, não deixe de procurar o diácono
Leandro para se inscrever para o próximo batismo que se
realizará em breve.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Neste
mês, dias 13 e 27 sempre às 16:00h.
• Inscreva-se para o IV Congresso de Mulheres com uma
Nova Vida a ser realizado em 27/10/01 no Riocentro. Taxa
de inscrição R$ 30,00 inclui almoço e apostilas.
• Iniciaram neste mês duas turmas do curso de casais
“Casados para sempre”. O curso tem a duração de 13 semanas. Ore pelos casais participantes e inscreva-se para as
próximas turmas.

Louvor do mês

EU TE LOUVAREI
ÉS TU ÚNICA RAZÃO DA MINHA ADORAÇÃO,
Ó JESUS
ÉS TU ÚNICA ESPERANÇA QUE ANELO TER,
Ó JESUS
CONFIEI EM TI FUI AJUDADO
TUA SALVAÇÃO TEM ME ALEGRADO

EU TE LOUVAREI, TE GLORIFICAREI
EU TE LOUVAREI, MEU BOM JESUS ( 2X)
EM TODO TEMPO TE LOUVAREI
EM TODO TEMPO TE ADORAREI

HOJE HÁ GOZO EM MEU CORAÇÃO
COM MEU CANTO TE LOUVAREI

Artigo do mês
A MINHA FÉ
Deus é bom demais e é na paz do Senhor que venho
lembrar dos momentos iniciais da minha vida cristã.
Quando conheci os caminhos do Senhor a convite da irmã
Deyse, eu nem tinha noção do que era a palavra de Deus.
Foi no ano de 1996 que pela primeira vez visitei uma Igreja
evangélica, a Igreja de Nova Vida do Maracanã que ficava
na Quinta da Boa Vista. Eu gostei e fiquei para sempre. E
agradeço a Deus tudo o que ele tem feito por mim e pela
minha família. Amém!
Quando iniciamos a Igreja de Nova Vida de São Cristovão
devido a mudança da Igreja do Maracanã para a Tijuca,
ficou ainda melhor, pois tenho o pastor Mauricio como um
homem de Deus e estou aprendendo muito com a palavra
ministrada e com as aulas dominicais que estão sendo uma
benção e tem edificado muito a minha vida.
Na Igreja nos unimos em uma só família e sempre fui
abençoada aqui. E por Deus todo poderoso muitas vitórias
eu consegui com muita fé em Jesus Cristo.
Deus tem ouvido as minhas muitas orações e graças a Ele,
minhas filhas se afastaram do Centro Espírita que
freqüentavam a mais de vinte anos. Aleluia!
Deus tem feito em nossa Igreja muitos milagres e a bênção
Todos os domingos às 17:30h você pode participar
da equipe de visitação ou solicitar uma visita a
pessoas de seus relacionamentos. Informe-se com o
irmão Elias.

de Deus tem estado sobre nós.
Agora eu tenho orado para que minhas filhas sigam o
caminho do Senhor e se entreguem para Jesus, pois já que
deixaram o engano do espiritismo precisam preencher os
seus corações com a graça salvadora de Jesus e também os
meus filhos, espero vê-los se rendendo a Cristo. É o que eu
mais quero na vida.
Quero que Deus me dê muita saúde, porque eu ainda vou
dar muitos testemunhos da sua grandeza. Aleluia!
Quero deixar com os irmãos um texto bíblico para reflexão.
Salmo 127:1
“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os
que a edificam; se o SENHOR
não guardar a cidade, em vão
vigia a sentinela.”

Irmã Ilda Baptista Vilela

Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.

I g r e j a d e N ova V i d a
A sua família em São Cristóvão

Endereço: Rua Antunes Maciel nº 7 a 11-A — CEP 20940-010
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867
Home Page: http://www.geocities.com/invsc
email: ignvsc@aol.com
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Palavra Pastoral
Problema Financeiro
Talvez seja este o maior pesadelo do nosso tempo. Nunca foi tão grande o
desemprego. Grande parte das pessoas tem dívidas e por causa delas não dormem
direito, são infelizes, preocupadas e descrentes. Mas como a bíblia nos ensina a
lidar com isto?
Leia João 6:1-13. Jesus perguntou a Felipe “Onde compraremos pães para lhes dar
a comer?”, confrontou seu discípulo com um problema financeiro. Hoje muitos se
perguntam: - Onde arrumaremos emprego? - Como teremos dinheiro para cuidar da
saúde? - Como pagar as contas no final do mês?
Jesus nos dá lições neste texto. Os problemas devem ser encarados e resolvidos.
Jesus apresentou o problema mas ele mesmo iria resolvê-lo, ele estava
experimentando a Felipe (v. 6) e a bíblia nos ensina que as tribulações podem
trazer benefícios. (Rm 5:3-4). Talvez você questione porque Deus nos experimenta
com problemas que parecem sem solução. Isto acontece para nos fazer refletir,
analisar a situação (v. 7) e para que Ele possa interferir com um milagre. E
que ,milagre! Ele também quer nos mostrar que antes de ser nosso, o problema é
dele, ele vê a situação primeiro. (v. 5) Estas situações também nos revelam o tipo
de fé que temos. Cremos no que vemos ou no que não vemos? (v. 9)
Como Jesus solucionou o problema? Primeiro organizou e avaliou o problema, a
real necessidade. (v. 10) Muitos hoje não conseguem reagir diante das situações
pois não conseguem se organizar e avaliar as reais necessidades.
Jesus usou o que tinha, os recursos disponíveis. (v. 11) Muitos estão sem emprego
pois não aceitam qualquer trabalho.
Jesus não agradeceu o milagre, mas agradeceu o que tinha. (v. 11) Muitos se
lamentam por coisas que não tem ao invés de valorizar as que possuem.
Jesus partiu de coisas pequenas para chegar a grandes coisas. (v. 11) Esta é uma
lição fundamental, economize nas pequenas coisas pois elas podem te levar cada
vez mais para o buraco. Pequenas despesas inúteis só fazem aprofundar o tamanho
do poço. É incrível como pessoas em dificuldade financeira tem a tendência de
gastar em supérfluos para compensar frustrações acumuladas. Não percebem que
agindo assim estas frustrações só aumentarão.
Finalmente faça como Jesus (v. 12-13) não desperdice nada, aproveite o que Deus
tem te dado, não seja irresponsável, nem soberbo!
Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
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Aniversariantes
Nome

Alex

Data do aniversário

José Alves Braga

02/10

Divonete Ribeiro Sales

20/10

Marisa Lopes Fortunato

20/10

Eliana Sparapani Barbosa

22/10

Vera

Atenção para
as mudanças
na EBD infantil. Os menores de 6
anos terão o louvor
ministrado na escolinha a partir do início
do culto. Os maiores
de 6 anos devem vir
para a aula munidos de
um caderno de atividades e uma bíblia. Incentive seu filho a
ofertar na escolinha!

Ebd—adultos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne
a cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Neste mês, prosseguimos com o estudo
dos fundamentos da fé cristã ministrado
pelo Pr. Pedro Sampaio. É importante a
participação dos irmãos que querem se
batizar.

De olho na mídia

Jornalista Jorge Antônio Barros

. Desde a Segunda Guerra Góis, do "Globo", publicou os versícu- Veja, da semana de 23 a 30 de setemMundial, o capítulo 24 de
Mateus, que trata sobre o
princípio das dores, nunca
esteve tão atual, depois que terroristas
usaram três aviões-bomba para destruir três prédios, que guardavam o simbolismo americano - as torres do World Trade Center, em Nova York, e o
Pentágono, em Washington. Leia e
medite. Mas não se atemorize porque
o nosso Deus é o Senhor da História.
. Crescem no mundo as correntes de
orações pela paz e pelos familiares dos
mais de 6 mil desaparecidos no atentado de Nova York.
. Há quem tenha visto o episódio do
World Trade Center retratado no capítulo 18 de Apocalipse, que discorre
sobre a tragédia numa cidade muito
parecida com Nova York, por seu
perfil comercial. A coluna Ancelmo
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Quartas-feiras

los 18 e 19 do capítulo 18 de Apocalipse: "Então vendo a fumaceira do seu
incêndio, gritavam: Que cidade se
compara à grande cidade? Lançaram
pó sobre as suas cabeças e chorando e
pranteando, gritavam: Ai! Ai da grande cidade, na qual se enriqueceram
todos os que possuíam navios no mar,
à custa da sua opulência, porque em
uma só hora foi devastada". O título da
nota foi "Fim do Mundo".
. Os rumores de guerra também ecoam
de outros continentes. Na Nigéria, o
país mais populoso da África, com 110
milhões de almas, a violência religiosa
entre gangues cristãs e muçulmanas
reduziu igrejas a cinzas e deixou pelo
menos 50 mortos em 8 de setembro,
informaram agências internacionais de
notícias.
. Em entrevista às páginas amarelas de

bro, o historiador Paul Johnson - autor
de excelentes livros como História dos
Judeus e História dos Cristãos - derruba todas as ilusões que possam existir
sobre o islamismo. Ele garante que a
religião islâmica é imperialista e rancorosa. Enfim se descobre que os
nossos fanáticos são incomensuravelmente menos perigosos do que os
deles.
. A atriz e comediante Heloísa Perissé
- que faz "Escolinha do Professor
Raimundo" e "Zorra Total" - deixou a
marca de sua fé cristã em entrevista ao
suplemento "Megazine", do "Globo",
de 25 de setembro. O que não deixa de
fazer antes de sair de casa? "Orar",
disse. E o último livro
que leu, "Os frutos do
Espírito Santo".

Elias e Cláudia
28

Alberto e Rosana

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

Exercícios bíblicos
1– Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele o enfrentou pela palavra de Deus. (Mt 4:110) Que livro da bíblia Jesus usou nas suas respostas a satanás ?
2– Como alguém se torna grande no reino de Deus ?
3– Onde estão registradas as últimas palavras de Davi ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Doutrina dos Anjos
Quem são estes seres celestiais que Deus criou? Como são? Para que servem? Devem ser adorados? Devemos orar a eles?
Muita confusão tem sido criada na cabeça das pessoas com respeito a Anjos. O movimento esotérico se aproveita disso e distorce ainda mais as coisas. Vamos aprender a função dos Anjos e
vamos ver que não devemos orar a eles e nem adorá-los, mas vamos descobrir que o Senhor também trabalha através deles.
Sua existência: É ensinada em 34 dos 66 livros da bíblia e são mencionados 275 vezes. Jesus ensina
sobre eles - Mt 18:10 / Mt 26:53 - Foram criados antes da Terra - Jó 38:6-7 - Criados em santidade - Jd 6
Suas características: Tem intelecto - 1Pe 1:12 - Tem emoções - Lc 2:13 - Tem vontade - Jd 6 - Não se reproduzem segundo sua espécie - Mc 12:25 - São quase sempre mencionados pelo sexo masculino - Gn 18:1-2, Mas Zc
5:9 pode ser uma exceção. - Não morrem - Lc 20:36 - São distintos de nós - Sl 8:4-5 - Tem grande poder - 2Pe
2:11 - São inumeráveis (graças a Deus !) - Hb 12:22.
São organizados hierarquicamente - 1 Arcanjo - Miguel - Jd 9
Serafins - Is 6:1-3 - ligados à adoração de Deus
Querubins - Gn 3:22-24 - ligados à santidade de Deus
Anjos eleitos - 1Tm 5:21
Anjos que guardam aos crentes - Hb 1:14 / Sl 91:11 e às crianças - Mt 18:10

Livros recomendados do mês
O enigma do mal - Podemos crer na bondade de Deus? - John W. Wenham - Edições Vida Nova - Uma resposta
bíblica a uma pergunta feita por muitos: Como pode existir o mal num mundo criado por um Deus bom?
Heróis da fé - Vinte homens extraordinários que incendiaram o mundo - Orlando Boyer - Editora CPAD - Biografias de alguns dos maiores servos de Cristo. Homens fervorosos que abalaram o mundo com suas pregações e
testemunho de vida. Este livro pode ser considerado de leitura indispensável a todo cristão que deseja transformar
sua existência em uma experiência viva com Deus.

Respostas

1– Dt 8:3, Dt 6:16 e Dt 6:13 pela ordem.
2– Servindo. Mc 10:42-45
3– 2Sm 23:1-7

Berçário até 3 anos
Domingos

