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

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  

• 1ª quarta-feira e 1º domingo (01/01 e 05/01) - Celebração da 
Ceia do Senhor. 

• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta 
família, solicite sua ficha de membro e inscreva-se para o 
batismo procurando o diácono Leandro. 

• Todos devem participar do recadastramento dos membros 
preenchendo a nova ficha de membresia, participe! 

• Sábado, 11/01, 09:00h, manhã de jejum e consagração 
• Domingo, 19/01, 19:00h, culto evangelístico especial com a 

presença do irmão Carlos Bianchini (Jornalista ex-
apresentador da Rede Manchete de Televisão) trazendo seu 
testemunho de conversão. 

• Domingo, 26/01, 19:00h, apresentação da Cia Vida de Tea-
tro com a peça “A difícil escolha” - entrada franca, participe! 

L o u v o r  d o  m ê s  

QUERO SEMPRE ESTAR DIANTE DE TI, NO TEU ALTAR 
PRONTO PRA SENTIR E RECEBER O TEU PODER 

ALÉM DO VÉU, EU QUERO ESTAR, VEM FLUIR A TUA UNÇÃO 
E TRANSBORDAR MEU CORAÇÃO, QUERO PRONTO ESTAR 

PRA SEGUIR E CONQUISTAR 
 

 RENOVA A UNÇÃO SOBRE MIM 
PRA PROFETIZAR E PREGAR A LIBERTAÇÃO 

E O TEU PODER PRA CURAR, E AS CADEIAS QUEBRAR 
COM O AGIR E FLUIR DESTA CANÇÃO 

 

 UMA SÓ PALAVRA QUE DEUS MANDAR 
VAI FAZER A MINHA VIDA MUDAR 

EM MEIO AS LUTAS É QUE EU VOU TRIUNFAR 
POIS EU SEI QUE É SÓ EM TI CONFIAR 

 
 SE O INIMIGO QUISER ME COMBATER 
NÃO HÁ NADA QUE ME FAÇA TEMER 
NÃO IMPORTA O QUE ENFRENTAREI 

COM A UNÇÃO IMBATÍVEL SEREI 

TUA UNÇÃO 

A r t i g o  d o  m ê s  
ADULTÉRIO - OITO PECADOS 
O adultério é um ato terrível. Porque é um pecado praticado por duas 
pessoas não é possível escondê-lo por muito tempo dos olhares de 
terceiros. No adultério estão envolvidas oito violações do código 
moral de Deus. 
O 1° pecado é aquele praticado contra o próprio adúltero. Por outras 
palavras, és responsável por todas as conseqüências do teu ato e 
culpado diante de Deus até tudo ser confessado. Até ao dia em que 
fores perdoado picar-te-á com o seu aguilhão destruidor e na tua 
consciência sentar-se-á soberano a ditar pensamentos pecaminosos. 
O 2° pecado é contra a tua própria mulher. O adultério é violação dos 
votos matrimoniais. É um embuste contra a tua esposa e um ato de 
traição contra outro ser humano que depositou confiança em ti. 
Também este pecado se apegará à tua consciência para destruir toda a 
intimidade que é característica importante entre duas pessoas que se 
amam. Porém o teu olhar se desviará do olhar da tua esposa porque a 
tua intimidade com ela foi destruída. Sabes que a atraiçoaste e 
desejas que ela jamais o descubra. Os adúlteros têm esta 
particularidade: evitam olhar nos olhos daqueles que ofenderam. 
Vem depois o pecado número 3: pecaste contra o marido da adúltera. 
O adúltero engana também outro homem, em muitos casos contra um 
amigo, um membro da família ou um colega de trabalho. Dali em 
diante o adultério torna-se um terrível obstáculo e um embaraço 
silencioso na tua personalidade que destrói intimidades de longos 
anos. Cravaste a faca da traição nas costas do teu melhor amigo, dum 
membro da tua família, e dali em diante a tua conduta é pretender que 
nada de errado existe. A isso também se chama pecado mas não o 
contarei nestes oito. 
A seguir vem o pecado número 4: pecaste contra a própria parceira 
do teu ato. Embora a mulher seja parte do teu pecado, foi a tua 
iniciativa que a provocou a pecar. No princípio de uma relação 
adúltera existe a oportunidade de escapar à série de conseqüências 

desastrosas que o ato irá provocar. Falta de discernimento nesse 
instante fatal leva ao pecado de adultério e arrasta contigo outro ser 
humano. 
Vem depois o pecado número 5: pecaste contra os teus próprios 
filhos. Quando o ato é descoberto e exposto à luz resulta na 
destruição do equilíbrio familiar, na confiança dos filhos nos pais. 
Magoaste aqueles para quem eras um modelo moral, mesmo para 
outros familiares e amigos. Os conselhos que deste em matéria de 
fidelidade à vida familiar são lembrados. Os teus filhos olham agora 
para ti como um mentiroso, falso e traidor. O respeito que te tinham é 
destruído e em muitos casos o teu ato afetá-los-á psicológica, moral e 
espiritualmente. Danificaste o seu respeito pela vida e alguns 
cometem suicídio. Este pecado contra os teus filhos é extremamente 
grave pois despedaça a sua fibra moral e faz com que vejam a 
sociedade onde vivem um ambiente de corrupção e mentira. Em 
muitos casos destrói por completo a harmonia da vida familiar. Os 
teus próprios pais voltar-te-ão as costas pois não podem mais ter 
confiança nas tuas ações, especialmente se tiverem que sofrer parte 
das conseqüências do teu ato, como seja, tomar conta dos teus filhos 
em sofrimento. 
Vem depois o pecado número 6: contra os teus próprios amigos. A 
confiança que tinham em ti desaparecerá. No seu lugar instalar-se-á a 
suspeita, o ressentimento e a vergonha da tua presença no seu meio. 
Se consideram o matrimônio sagrado, quando chegas eles pensarão: 
"atraiçoou a própria esposa, os filhos inocentes, parentes e a nós. 
Quem será a próxima vítima? Eis um homem adúltero." 
 
Continua no próximo mês ... 
 
Júlio Carrancho 
Janeiro/1998 

Todos os domingos às 17:30h 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. Sua ajuda é 
importante. Informe-se com a irmã Deyse. 

Queremos iniciar um trabalho assistencial no bairro, 
inscreva-se  redigindo em poucas linhas suas habilida-

des e a descrição do serviço que pode prestar. 
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Mais um ano terminou e pela graça de Deus um novo ano começa! Esta época trás para muitos 
grandes expectativas quanto ao que acontecerá no futuro. Muitos se enchem de planos, projetos, 
alvos, decisões, desejos de conquistas e realizações. Sonhos e mais sonhos. 
Nós, cristãos, deveríamos nos preocupar primeiro com o que Deus tem de planos e alvos para nós 
ao invés de buscarmos nossos próprios objetivos. Saiba que Deus tem alvos para você! 
Em Js 1:1-9 quando Josué e Israel estavam para conquistar a terra prometida e por isso também 
viviam momentos de grande expectativa. Não era véspera de ano novo, mas era o momento do 
cumprimento de promessas de Deus feitas tantos anos antes a Abraão. 
Antes do povo tomar posse da terra e realizar suas expectativas, Deus estabeleceu através de Josué 
metas para aquele povo lograr êxito em seus intentos e os alvos que Deus estabeleceu para Josué, 
para que ele pudesse conquistar a terra da promessa, servem também para nós que queremos 
mudar o rumo das nossas vidas neste ano novo. É tempo de sair do deserto e conquistar as bênçãos 
que Deus tem preparado para nós! 
Dentre os alvos que Deus deu a Josué, podemos destacar alguns: 
1– Apropriar-se das promessas de Deus (v. 2-4) - A bíblia narra inúmeras promessas de Deus para 
nós, coisas tremendas e maravilhosas que Deus tem preparado para os que o amam. Creio que 
Deus tem neste novo ano grandes coisas a realizar em nossa igreja! Mas como um alvo de Deus 
para nós, precisamos aprender a nos apropriar das promessas de Deus. Deus está prometendo que 
todo lugar onde pisarmos com nossos pés ele nos dará, mas para recebermos esta bênção, 
precisamos caminhar e chegar ao lugar prometido por Deus. Para pisar a terra é preciso ir até ela, 
as promessas de Deus não “caem” do céu, precisamos  nos apropriar delas, caminhar, batalhar! 
Esta foi a ordem de Deus a Josué e serve também para nós. 
2 - Termos a certeza de andarmos na presença de Deus (v. 5-6) - Deus estava dizendo a Josué que 
como ele tinha sido com Moisés, assim seria com ele e por isso ninguém poderia resisti-lo (v. 5) A 
vitória seria dele não por causa da sua própria força, mas pela presença de Deus com ele! 
Jesus prometeu aos seus discípulos que também estaria com eles todos os dias das suas vidas (Mt 
28:18-20) e isto pode nos dar a certeza da vitória em todas as nossas batalhas pois ninguém poderá 
nos resistir se o Senhor é por nós. Para enfrentarmos a vida, as lutas, os desafios neste ano, Deus 
quer que tenhamos a certeza da sua presença. Quer que sejamos fortes e corajosos (v. 6) para 
vermos o cumprimentos das suas promessas. 
3 - Submeta-se a Deus e a sua palavra (v. 7-8) - Tenha “cuidado” com a palavra de Deus (v. 7), pois 
a bíblia não é apenas para ser carregada para cima e para baixo, mas para ser vivida. Primeiro 
faça segundo toda a palavra (v. 7) para depois não cessar de falar dela. (v. 8) Precisamos viver o 
que pregamos, Deus ordenou a Josué que tivesse o cuidado de fazer segundo tudo que sua palavra 
mandasse e depois não cessasse de falar dela dia e noite para que ele fosse bem sucedido e 
prosperasse em tudo. (v. 8) 
Todos desejam ser bem sucedidos e prosperar, logo o alvo de Deus para nós é guardarmos sua 
palavra para falarmos dela com poder! 
Estes são os alvos de Deus para que os nossos projetos e expectativas se cumpram no próximo ano. 
Se Deus mandou devemos obedecer! (v.9) Não foi o Senhor que disse, não são os seus conselhos? 
Então podemos confiar que seus propósitos se cumprirão. 
Aproprie-se das promessas de Deus, mexa-se, trabalhe, tenha em todo o tempo a certeza da 
presença de Deus ao seu lado te abençoando e fortalecendo e submeta-se a Deus e apegue-se à sua 
palavra. 
Se fizer isto, certamente você terá um excelente ano pela frente ! 
 

Pr. Mauricio Fortunato 

 
 
 

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 São Cristóvão, 516 lj 2 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 

Home Page: http://www.invsc.hpg.com.br email: ignvsc@aol.com 



Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos 

Domingos Quartas-feiras 

 
 

01  Diva 
 

05 
M - Hozana / Aparecida 

08 Rosana 
N - Luciene / Mauro 

12 
M - Diva / Sirena 

15 Luciene 
N - Rosemarie / Daniela 

19 
M - Elsa / Mauro 

22 Diva 
N - Rosana / Aparecida 

26 
M - Hozana / Annelise 

29 
N - Elsa / Rosemarie  

Rosana 

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

E s c o l a  B í b l i c a  p a r a  c r i a n ç a s  

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. 
Estamos estudando nestes próximos meses 
seitas e heresias. Utilizamos uma apostila 
onde são expostas 11 seitas e heresias do 
nosso tempo. Participe e aprenda com os 
erros destes grupos. 

. Harry Potter - Promotores de 
Justiça de Moscou iniciaram 
uma investigação para determi-
nar se procedem acusações de 

que os livros da série "Harry 
Potter", escritos pela britânica J.K. 

Rowling, incitariam ao ódio religioso.  
O inquérito, segundo uma porta-voz da 
Promotoria de Moscou, Svetlana Petrnko, foi 
aberto a pedido de uma mulher que se sentiu 
ofendida pelas histórias girando em torno do 
feiticeiro-mirim. Petrnko não divulgou 
detalhes sobre a queixa. A agência de notí-
cias Interfax informou que a queixosa acredi-
taria que o livro "Harry Potter e a Câmara 
Secreta" contém propaganda subliminar. 
Segundo Petrnko, a legislação russa obriga a 
Promotoria a realizar uma investigação 
quando uma queixa é apresentada. Uma vez 
concluído o inquérito, os promotores decidi-
rão se apresentarão acusações ou não. Os 
livros de Harry Potter geraram também 
polêmicas nos Estados Unidos, onde alguns 
pais acreditam que a série promoveria a 
bruxaria como uma religião. 
 . Ódio - A Polícia do Paquistão prendeu, na 
última quinta-feira, um líder muçulmano 
conhecido por incitar fiéis a agredirem 

cristãos. “É dever de todo bom muçulmano 
matar cristãos”, teria dito Afzar a uma con-
gregação três dias antes de um atentado na 
noite de Natal em uma Igreja Presbiteriana, 
na cidade de Daska.  
Afzar disse às pessoas: 'vocês devem atacar 
os cristãos e não descansar enquanto não 
tiverem visto seus corpos sem vida. 
O filho de Afzar também foi preso. Os dois 
são acusados de apoiar o movimento Jaish-e-
Mohammed, uma violenta organização anti-
Índia aparentemente ligada à rede Al-Qaeda. 
. Loteria de Deus? - O comerciante Andrew 
J. Whittaker, de 55 anos, entrou para a 
história das loterias depois de faturar o 
prêmio de US$ 314 milhões da loteria de 
Natal de Powerball, maior loteria dos Esta-
dos Unidos.  
Membro da Igreja de Deus, no estado da 
Virgínia, ele disse que vai dar o dízimo – 
US$ 11,3 milhões – para três igrejas. “Eu 
não tenho sorte, sou abençoado”, disse 
Whittaker em uma entrevista coletiva. “Só 
quero agradecer a Deus por me deixar esco-
lher os números certos, ou por deixar a 
máquina escolher os números certos para 
mim”, completou o ganhador.  
A esposa Jewel disse que só tem um sonho a 

realizar: conhecer Israel. “É onde Jesus 
nasceu, eu quero ir lá”, compartilhou.Como 
não quer receber o prêmio em 30 prestações 
anuais, Whittaker vai deixar quase metade 
do prêmio para os impostos, levando US$ 
113,4 milhões. Nunca uma pessoa ganhou 
sozinha tanto dinheiro. Oficiais da loteria 
estadual disseram que este foi o maior prê-
mio pago pela Powerball e o terceiro maior 
da história das loterias dos Estados Unidos. 
. Nazismo - O Vaticano anunciou que vai 
abrir, no dia 15 de fevereiro, os arquivos que 
contêm informações sobre o tipo de relacio-
namento entre a Igreja Católica e o governo 
nazista.  
Representantes da Igreja disseram que os 
documentos vão provar que a Igreja Católica 
não foi conivente com o holocausto contra os 
judeus como se divulga na história recente. 
O Vaticano, no entanto, admite que os arqui-
vos relativos aos anos de 1931 a 1934 foram 
praticamente perdidos por conta de um 
incêndio durante o bombardeio em Berlim, 
capital da Alemanha. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Geração de adoradores - acima de 6 

Domingos Quartas  

 
 

01 Leandro 
 

05 
M - Carlos 

08 Alberto 
N - Leandro 

12 
M - Alberto 

15 Leandro 
N - José Alves 

19 
M - Leandro 

22 Carlos 
N - Carlos 

26 
M - José Alves 

29 
N - Therezinha 

Alberto 

Estrela da manhã - 4 a 6 anos 

Domingos Quartas-feiras 

 
 

01  Vera 
 

05 
M - Denise 

08 Alex  
N - Dulce 

12 
M - Alex 

15 Denise 
N - Vera  

19 
M - Dulce  

22 Dulce  
N - Denise 

26 
M - Vera  

29 
N - Alex 

Alex 

Carlos Antonio Sales  16/01 
Karoline Narcisa B. de Pinho  17/01 
Maria Glória Barreto de Pinho 18/01 
Maria Lúcia Marques  22/01 
José Luiz A. F. Braga 23/01 
Danúzia Andrade Albrecht  25/01 
Kátia Pinto de Santana  26/01 

 

1– 1189 
2– Ageu 
3– 31173 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d a  l i d e r a n ç a  

Domingos Quartas  Sextas   

 
 

01 D. Valmir 03 Alberto 04 Gilmar / 
Deyse  

05 
D. Valmir 

08 D. Leandro 10 Carlos 11 D. Valmir / 
Léo Léo 

12 
D. Leandro 

15 Léo 17 D. Leandro 18 Carlos / 
Alberto Alberto 

19 
Carlos 

22 Alberto 24 D. Valmir 25 Gilmar / 
Deyse D. Valmir 

26 
Léo 

29 Carlos 31 Léo   
D. Leandro 

Sábados  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

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 diligên-
cia 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 

1– Quantos capítulos tem a Bíblia Sagrada ? 
2– Qual o livro do Antigo Testamento que tem apenas 2 capítulos ?  
3– Quantos versículos tem a Bíblia Sagrada ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Símbolos no Apocalipse - Continuação 

Relâmpago  - Obediência relacionada com o 
poder judicial de Deus (Ezequiel 1:13, 14; Naum 
2:4). Símbolo da majestade divina (Daniel 10:6) 
e da ira justa e vingativa (4:5; 8:5; 11:9; 16:18). 

 Rio - Geralmente representa dons e bênçãos espiri-
tuais (Salmo 36:8; João 7:38, 39). Símbolo do eterno 
frescor dos santos (8:10; 9:14; 16:4; 22:1). 
 Rosto - Indicador do caráter ou expressão (Gênesis 3:19; 
Provérbios 21:29). Símbolo da glória, da inteligência e da 
onisciência refletidas (1:16; 4:7; 21:4). 
 Sacerdote - Somente sacerdotes pertenciam à ordem de 
Arão; tipo de Cristo (Hebreus 3:1). Todos os redimidos, 
homens e mulheres são incluídos no sacerdócio dos cren-
tes (1:6; 5:10: 20:6). 
 Santuário - Habitação permanente separada para a ado-
ração (1 Reis 6:1-14; Sa1mo 68:29). Ocorre 16 vezes no 
Apocalipse. Símbolo da habitação eterna de Deus entre 

seu povo (3:12; 7:15; 11:19; 21:22). 
 Saraiva - Flagelo usado a fim de descrever o poder divi-
no nos atos judiciais (Isaias 30:30). Símbolo do poder 
destrutivo das obras dos ímpios (8:7; 11:19; 16:21). 
 Selo - Do hebraico "fechar". Geralmente implica uma 
transação terminada (Ester 8:8; Efésios 1:13). Símbolo de 
segurança, preservação, juízo (5:1-10; 6:1-17; 7:2; 9:4). 
 Serpente - Do hebraico "sibilar, sussurrar". Do grego 
"astuto,  matreiro".  Sutileza satânica e mera sabedoria 
mundana (12:9; 20:2, 3). 
 Sol  -  Supremo  nos  céus.  Do  hebraico  "brilhante" 
(Malaquias 4:2; Atos 26:13; 1 Coríntios 15:41). 
Tabernáculo - Estrutura temporária (2 Corintios 5:1, 4; 2 
Pedro 1:14) e habitação (João 1:14). Representa o lugar 
onde Deus localizou sua presença (13:6; 15:5; 21:3). 
 
 Continua no próximo mês  

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  

Como realmente amar seu filho adolescente - Dr. Ross Campbell - Mundo Cristão - Livro escrito por um psiquiatra 
Cristão especialista em problemas de crianças e adolescentes. 
A arte de escrever bem - Marco André - Editora Betânia - Métodos práticos para liberar a criatividade e construir 
textos atraentes. Uma grande ajuda para a maioria das pessoas que tem dificuldade de expressar claramente suas 
idéias através da escrita. 

F r a s e  d o  m ê s  

“O único motivo por 
que tantos são contra 
a bíblia é porque sa-
bem que a bíblia está 

contra eles” 
 

G. S. Bowes 
 


