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 (02/12 e 05/12) - 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. Este mês,
nos dias 15 e 29 às 16:00h.
• Não perca o jantar de casais que se realizará no dia 08/12
às 18:00h. Ingressos a venda por R$ 10,00 o casal. Procure
a irmã Denise.
• Celebre a passagem do ano na igreja, traga a sua família.
Culto na segunda-feira, 31/12 a partir das 22:00h. Procure
as irmãs do grupo de senhoras para combinar o que trazer
para a ceia. Os homens devem trazer refrigerantes.

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
HOJE HÁ GOZO EM MEU CORAÇÃO
COM MEU CANTO TE LOUVAREI

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

Artigo do mês
Seja Radical
O Grande Revolucionário da Bíblia nos traz à memória repetidas
vezes: "Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo...". Em outras
palavras, o que temos ouvido e lido e como temos vivido, mesmo
nos padrões altos, sim, mesmo nos padrões do Antigo Testamento,
não foram suficientes para Jesus. Para ser um bom discípulo de
Jesus, que morreu numa cruz, temos de ser mais retos, mais
dedicados, mais amorosos, mais perdoadores, mais radicais.
Ouça-O: "Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Eu,
porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu
irmão estará sujeito a julgamento" (Mt. 5:21-22). "Ouvistes que foi
dito aos antigos: Não jurarás em falso ... Eu, porém, vos digo que
seja, porém, a tua palavra: sim, sim; não, não. O que disto passar
vem do maligno" (Mt. 5:33-37). "Ouvistes o que foi dito: Olho por
olho; dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não resistais ao
perverso; mas a qualquer que te ferir na face direita, voltaIhe
também a outra" (Mt. 5:38-39).
A lei de Moisés era difícil. Mas Jesus diz: observá-la não é
suficiente e não leva à paz, ao perdão, à tolerância e à reconciliação.
Pelo contrário, "dente por dente" fará na prática com que todos os
seus dentes sejam arrancados em retaliação; "olho por olho" deixa o
mundo todo cego. Dar a outra face significa que o próximo tapa será
com a parte externa da mesma mão. Isso significa estar fora, banido.
Veja a base e a realidade da perseguição em Hb. 12:2, "suportou a
cruz, desprezando a afronta".
Ouça-O mais uma vez: "Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu

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.

próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a
vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem" (Mt. 5:43-44).
O que nós ouvimos foi bom, mas Deus espera mais de nós. "Sede
vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste" (Mt. 5:48). Nós
nunca vamos conseguir isso por nossas próprias forças, sobre isso
não há dúvida. Precisamos desesperadamente do Jesus real para
viver segundo o Seu padrão. Foi assim que o pastor sudanês Idris
Nalos pôde dizer ao seu torturador que o perdoava "porque ele
estava fazendo o mesmo que os judeus haviam feito a Jesus, e Ele os
havia perdoado também".
O que importa aqui e agora é se nós seguimos a vida de Jesus e
obedecemos Suas ordens. Ousamos ouvi-lo quando Ele nos diz para
caminharmos a segunda milha? (Mt. 5:41). Ele não estava falando
sobre o caminhar com um amigo, mas da odiosa obrigação para os
judeus de carregar a carga para o dominador cruel.
Jesus ainda pede padrões radicais aos seus seguidores, totalmente
diferentes do mundo ao redor. Se observados, fazem com que os
crentes sejam reconhecíveis, "...e reconheceram que haviam eles
estado com Jesus" (At. 4:13).
Eis o que o caráter de Deus precisa tornar visível em nós. Caminhe
na luz, como Ele na luz está. Seja radical. Negue-se a si mesmo
diariamente. Tome a sua cruz. Siga-O, o incomparável Cristo.
Irmão André - Fundador da Missão Portas Abertas

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
A volta do Senhor
Todo Cristão aguarda ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmamos isto,
cantamos músicas que expressam este desejo, mas será que estamos preparados e
preparamos aos outros para este dia?
O profeta Malaquias já nos falava deste dia mesmo no antigo testamento. A bíblia nos diz
que o Deus a quem buscamos na igreja virá ao seu templo. Ml 3:1 - “Eis que eu envio o meu
mensageiro, que preparará o caminho diante de mim; de repente, virá ao seu templo o
Senhor, a quem vós buscais, o Anjo da Aliança, a quem vós desejais; eis que ele vem, diz o
SENHOR dos Exércitos.” Mas Deus pergunta quem está preparado para este dia e afirma
que ele virá como fogo purificador. Ml 3:2-3 - “Mas quem poderá suportar o dia da sua
vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e
como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata ...”.
Esta é uma imagem de Jesus com a qual as pessoas não estão muito acostumadas. Muitos
pensam nele como um Jesus sofredor e carente que está docilmente a implorar a sua atenção.
Mas a palavra de Deus nos diz que ele virá para juízo e será testemunha contra o mal. Ml 3:5
- “Chegar-me-ei a vós outros para juízo; serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e
contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário
do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me
temem, diz o SENHOR dos Exércitos.” Será testemunha contra os que não o temem diz a
palavra. Não temer a Deus é não considerá-lo como tal, como Senhor, é ouvir a sua palavra
e não lhe dar o devido valor. É servir a Deus esperando ganhar alguma coisa. Ml 3:13-15 “As vossas palavras foram duras para mim, diz o SENHOR; mas vós dizeis: Que temos
falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus; que nos aproveitou termos cuidado em
guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do SENHOR dos Exércitos? Ora, pois,
nós reputamos por felizes os soberbos; também os que cometem impiedade prosperam, sim,
eles tentam ao SENHOR e escapam.”
Mas ao contrário desta situação, os que temem ao Senhor serão poupados e considerados por
Deus como tesouros. Ml 3:16-17 - “Então, os que temiam ao SENHOR falavam uns aos
outros; o SENHOR atentava e ouvia; havia um memorial escrito diante dele para os que
temem ao SENHOR e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular
tesouro, naquele dia que prepararei, diz o SENHOR dos Exércitos; poupá-los-ei como um
homem poupa a seu filho que o serve.”
E por isso o mundo verá a diferença real entre os que servem a Deus e os que não servem,
entre os que vivem para a glória de Deus e os que vivem para si mesmos. Ml 3:18 - “Então,
vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não
o serve.”
Meu amado irmão, viva preparado para o dia da Sua vinda, tema a Deus honrando a sua
palavra e obedeça a Deus alertando aos outros para esta realidade. Maranata!

Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
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Aniversariantes
Nome

Data do aniversário

Leandro Monteiro Barbosa

12/12

Claudinete V. de Santana

18/12

Adelaide Franco Reis

24/12

Leonardo Albrecht

27/12

Mauricio L. Fortunato Jr

28/12

7

Alberto e Rosana

12

Alberto e Rosana

14

Deyse

19

Gilmar e Deyse

21

Elias e Cláudia

26

Elias e Cláudia

28

Leandro e Eliana

Carlos e Diva
16
19

Elias

26

Leonardo

Elias e Cláudia
Leandro e Eliana
23

M - Carlos
23

Leandro e Eliana

Gilmar e Deyse

Alberto

M - Therezinha

Carlos e Diva

N - Alberto

Elias e Cláudia
M - Elias

30

30

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!

Alberto e Rosana

N - Carlos

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
CRENTES E FAMOSOS A revista evangélica Graça,
publicação que pertence ao
missionário R. R. Soares,
publicou em outubro extensa
reportagem sobre gente famosa que
está se convertendo ao Evangelho.
Entre as novidades, o compositor Michael Sullivan, que compôs muitas
músicas interpretadas por Tim Maia.
NO LIMITE - Já está causando polêmica a participação de um evangélico na
terceira versão do programa No Limite,
da Rede Globo. As queixas são de que
a emissora estaria usando a imagem de
um evangélico para conquistar audiência naquele segmento da sociedade
para o programa que exibe quase sempre uma tremenda disputa numa ilha
deserta por um prêmio de R$ 300 mil e
muita fama.
BÍBLIA FURADA - O adolescente
americano Kenneth Wallace teve a
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5
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Sextas
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Alberto e Rosana
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Quartas-feiras

M – Therezinha
5

N - Alex

16

Domingos

M – Alex

Cláudia/
Maria

M - Hozana / Rosemaire
9

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

vida salva pela Bíblia que carregava,
na volta da igreja evangélica que freqüenta, na Flórida. A palavra de Deus
recebeu o impacto de um tiro de escopeta dado por ninguém menos que a
mãe dele, uma ex-fuzileira naval que
havia matado antes o filho caçula, de
seis anos. O assunto e a foto da Bíblia
furada pelo tiro mereceram primeira
página do jornal O Globo, no mês
passado.
JANELA 10/40 - As dificuldades dos
missinários brasileiros na região conhecida como Janela 10/40 - a área do
mundo menos alcançada pelo Evangelho, por causa da fé islâmica - foram
relatadas em reportagem publicada
pelo Globo, no mês passado. A matéria
saiu apenas na primeira edição, já que
depois deu lugar a outra considerada
mais importante pela editoria Internacional, daquele diário.
ASSALTO - O ex-pastor da IURD

Jorge Antônio Barros
Valter Marques da Silva Júnior, de 24
anos, e três outros homens foram presos, em Duque de Caxias (Baixada
Fluminense), acusados de formação de
quadrilha especializada em assaltos a
igrejas evangélicas. Segundo a polícia,
o ex-pastor confessou os assaltos e
alegou motivo de vingança, por ter sido
afastado de seu cargo de uma igreja
evangélica.
BÍBLIA OBRIGATÓRIA - A Câmara
de Vereadores do município do Vale
do Rio Pardo/RS aprovou um projeto
de lei do vereador Carlos Haas criando
a prática da leitura bíblica compulsória
nos colégios públicos municipais.
Assim como entre os vereadores, a
medida não encontra unanimidade na
comunidade. A promotora da infância e
da juventude da cidade já
solicitou o texto do projeto para exame.

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– Quais os nomes dos dois filhos do Rei Davi que tentaram tomar o seu trono ?
2– Quem foi usado por Deus para restaurar a visão do Apóstolo Paulo ?
3– Quem foi o Sacerdote Hilquias ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico

Igreja
Do grego enklesía, 'assembléia de cidadãos', 'assembléia de fiéis', pelo latim ecclesia. A comunidade, na bíblia, que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador. Conjunto de fiéis
ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos princípios de liderança espiritual.
A palavra de Deus nos mostra claramente a Igreja que Deus espera que sejamos. Se a Igreja se
adaptar a palavra de Deus, ela crescerá e pelos seus frutos será conhecida.
1- Um edifício - I Co 3:9
Cristo o edificador - Mt 16:18
Cristo a pedra angular - Ef 2:19-20
2- Um corpo vivo - I Co 12:27
Cristo a cabeça - Cl 2:19
3- Um rebanho - Lc 12:32
Cristo o Pastor - Jo 10:11
4- Uma esposa - Ap 21:2
Cristo o esposo - Jo 3:29

5- Um tesouro - Ml 3:17
6- Ramos da videira - Jo 15:2
7- Um templo - I Co 3:16
Cristo o sacerdote - Hb 4:15

Livros recomendados do mês
Crescendo no Evangelismo Pessoal - David E. Kornfield - Editora Sepal - Um treinamento eficaz para aqueles
que querem perder o medo e livrarem-se do peso que sentem ao ouvirem a palavra “Evangelismo”. Este livro
aborda os cinco passos do “Evangelismo Explosivo”.
A tragédia da Igreja - Ausência de DONS - A.W. Tozer - Editora Danprewan - Nesta série de 12 profundos e
proféticos estudos, Tozer destaca por que tantos cristãos e igreja de hoje acham-se fracos. Ele nos mostra situações que constituem uma verdadeira tragédia na Igreja. Mas ele não nos deixa sem uma esperança. Suas palavras
vão despertar o nosso espírito a medida que percebemos o que Deus quer fazer em nós e através de nós.
Respostas

1– Adonias - 1Rs 1:5-10 e Absalão - 2Rs 15:1-18.
2– Um Cristão chamado Ananias - At 9:10-19
3– Pai do profeta Jeremias - Jr 1:1

Berçário até 3 anos
Domingos

