Notícias da Igreja

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 (O último domingo é 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

• 1ª Quarta e 1º Domingo (02/02 e 06/02) - Celebração da Ceia
do Senhor.
• Sábado, 12/02, 19:00h - Culto Jovem.
• Domingo, 13/02, 13:30h - Reunião de liderança.
• Sábado, 19/02, 16:00h - Desperta Débora.
• Sábado, 19/02, 19:00h - Reunião da juventude.
• Quinta-feira, 24/02, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo.
• Sábado, 26/02, 16:00h - Festival do Sorvete.
• Sábado, 26/02, 16:30h - Evangelismo na ruas.
• Domingo, 27/02, 16:30h - Evangelismo nas ruas.

Participe da campanha para aquisição do terreno da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Parti125005-1, Ag. 279-8.
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005
cipe!

OBRA MISSIONÁRIA

Não deixe de participar do Projeto Traga um Amigo!

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou

Louvor do mês
AMIGO
AMIGO, COMO EU QUERIA PODER DÓI TANTO EM MIM NÃO SABER VOCÊ NÃO ESTÁ MAIS SOZINHO VEJA O QUE É INVISÍVEL, COM OS
ENXUGAR
O PORQUÊ
EM MEIO A MULTIDÃO
OLHOS DA FÉ
TODAS AS LÁGRIMAS DO TEU MAS SAIBA QUE EU NÃO DESISTO ESTAMOS JUNTOS NESTE CAMI- PODE PARECER IMPOSSÍVEL MAS
OLHAR
DE CRÊR POR VOCÊ
NHO SEGURA A MINHA MÃO
PRA DEUS NADA É
TE VER DESFRUTAR DO MELHOR AMIGO, QUERIDO, VOCÊ É MAIS
AMIGO, EU TE DIGO, EU VOU
AMIGO, QUERIDO TENHO UMA
DE DEUS PRA VOCÊ
QUE UM IRMÃO
CRÊR ATÉ O FIM
ALIANÇA POR VOCÊ
AMIGO, COMO EU QUERIA PODER SIGA EM FRENTE FLUINDO EM
ESTOU ORANDO E CLAMANDO
ENTENDER
LOUVOR E ADORAÇÃO
PROFETIZANDO SOBRE TI

Artigo do mês
Reflexões:
CONFIA NO SENHOR
Em meio à tempestade posso ver o poder de Deus, em
meio às lágrimas posso sentir o poder de Deus e em meio
à alegria eu posso perceber o agir de Deus.
Deus é tremendo! Muitas vezes sentimos que estamos
enfraquecendo, mas o senhor faz acalmar a tempestade e
o vento do Espírito nos faz caminhar sobre o mar.
O vento do Espírito nos faz enfrentar até as ondas, e se
acaso fraquejarmos, nesse momento Deus nos leva pela
mão.
"Senhor, eu sei que as lutas que travamos têm sido duras,
mas sei também que o senhor, jamais irá permitir o meu
naufrágio.”
O senhor nos ensina a remar contra os ventos contrários e
sob a sua palavra, Deus nos faz fortes e nos coloca em
uma rocha inabalável, para que jamais tempestade ou
vento contrário possa mudar o rumo da nossa vida.
Jesus é a rocha em que devemos nos apoiar, só nele devemos confiar.
Jesus é a rocha que jamais se abala, se você acha que
está só, saiba que Jesus jamais te deixará!
Dê uma chance para ele mudar a sua vida, ele aguarda
por esse momento!

VENCENDO COM CRISTO
Deus, onde estais ?
Muitos no mundo têm feito está pergunta.
Mas a palavra de Deus diz que o “mundo jaz no maligno”
e ela é verdadeira, ela também afirma que "0 diabo veio
para matar, roubar e destruir ".
Muitas pessoas não atentam para estas verdades, não
querem uma vida de equilíbrio e obediência.
Deus nos manda buscar em primeiro lugar o reino dos
céus; para que a sua justiça seja perfeita e todas as coisas
nos sejam acrescentadas.
Eu quero te dizer: Só o Senhor é Deus!
Ele virá julgar as nações e buscar o seu povo, não questione as coisas de Deus, pois Ele é soberano sobre tudo e
sobre todos.
Tudo que acontece em nossas vidas e ao nosso redor, tem
um propósito.
A vontade de Deus é salvação, libertação, cura e vitória.
Conserte-se com Deus e você verá a sua glória.
Autora: irmã Adélia da Costa da Silva
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Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas. Todo primeiro domingo do mês, campanha do quilo e consagração dos alimentos.

S ã o

C r i s t ó v ã o

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br
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Palavra Pastoral
Jesus em Cada Livro da Bíblia
Em Gênesis, Ele é o teu Deus Criador; Em Êxodo, Ele é o teu Redentor; Em Levítico, Ele é o
teu Santificador; Em Números, Ele é o teu Guia; Deuteronômio, Ele é o teu MestreProfessor; Em Josué, Ele é o Poderoso Conquistador por ti; Em Juízes, Ele é Aquele que
te dá vitória sobre os inimigos; Em Rute, Ele é teu Parente mais chegado, o teu Amado, e
o teu Redentor; Em 1 Samuel, Ele é a Raiz de Jessé; Em 2 Samuel, Ele o Filho de Davi; Em
1 e 2 Reis, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores; Em 1 e 2 Crônicas, Ele é o teu
Intercessor e Sumo Sacerdote; Em Esdras, Ele é o teu Templo, tua casa de adoração; Em
Neemias, Ele é tua forte Parede do Muro, protegendo-te de teus inimigos; Em Ester, Ele
Aquele que ocupa a brecha para te livrar de teus inimigos; Em Jó, Ele é o Árbitro que
não somente entende as tuas lutas mas tem o poder de fazer alguma coisa sobre elas; Em
Salmos, Ele é a tua Canção - e a tua razão para cantar; Em Provérbios, Ele é a tua
Sabedoria, ajudando-te a fazer sentido da vida e a vivê-la com sucesso; Em Eclesiastes, Ele é
o teu Propósito, livrando-te da vaidade; Nos Cantares de Salomão, Ele é o teu Amado, a tua
Rosa de Sharon; Em Isaías, Ele é o Forte Deus, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da
Eternidade, e mais. Em resumo, Ele é todas as coisas de que precisas; Em Jeremias, Ele é o
teu Bálsamo de Gileade, o ungüento para a tua alma interiormente doente; Em
Lamentações, Ele é o Sempre Fiel e em Quem tu verdadeiramente podes confiar; Em
Ezequiel, Ele é a tua Roda no meio de uma roda -- Aquele que Dará vida aos ossos secos
e mortos; Em Daniel, Ele é o Ancião de Dias, o Deus Eterno que nunca verá seu tempo
acabado; Em Oséias, Ele é o teu Fiel Amado, sempre chamando-te para voltar -- quando tu O
tens abandonado; Joel, Ele é o teu Refúgio, conservando-te salvo em tempos de dificuldades;
Em Amós, Ele é o Lavrador, em Quem tu podes confiar para ficar ao teu lado; Em Obadias, Ele
é Senhor do Reino; Em Jonas, Ele é a tua Salvação, trazendo-te de volta para dentro de Sua
vontade; Em Miquéias, Ele é o Juiz da Nação; Em Naum, Ele é o teu Deus Zeloso; Em
Habacuque, Ele é O Santo; Em Ageu, Ele é o que Derrota os teus inimigos; Em Zacarias,
Ele é o Senhor dos Exércitos; Em Malaquias, Ele é o Misericordioso; Em Mateus, Ele é Rei
dos Judeus; Em Marcos, Ele é o perfeito Servo de Deus Pai; Em Lucas, Ele é o perfeito Filho
do Homem, sentindo o que você sente; Em João, Ele é O Filho de Deus; Em Atos, Ele é o
Salvador do mundo; Em Romanos, Ele é a Justiça de Deus; Em 1 Coríntios, Ele é a Rocha
que seguiu Israel; Em 2 Coríntios, Ele é o Triunfador, dando vitória; Em Gálatas, Ele é a tua
Liberdade; Ele te salva e te põe em liberdade; Em Efésios, Ele é o Cabeça da Igreja; Em
Filipenses, Ele é a tua Alegria; Em Colossenses, Ele é a tua Completude; Em 1 e 2
Tessalonicenses, Ele é a tua Esperança; Em 1 Timóteo, Ele é a tua Fé; Em 2 Timóteo, Ele é a
tua Estabilidade; Em Tito, Ele é a Verdade; Em Filemom, Ele é o teu Benfeitor; Em
Hebreus, Ele é a tua Perfeição; Em Tiago, Ele é o Poder por trás de tua fé; Em 1 Pedro, Ele
é o teu Exemplo; Em 2 Pedro, Ele é a tua Pureza; Em 1 João, Ele é a tua Vida; Em 2 João,
Ele é o teu Modelo; Em 3 João, Ele é a tua Motivação; Em Judas, Ele é a Fundação de tua
fé; Em Apocalipse, Ele é o teu Rei que está vindo!
De um autor desconhecido.

Todos os últimos domingos às 17:00h você pode
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo
para o culto evangelístico e distribua folhetos convidando pessoas para o culto.

e m

Pr. Mauricio Fortunato

Armagedon - Apo 16:13-16; 19:17-21; Juízes
5:19-20; Zac 12:11-14; 14:2-3; Joel 3:9-16;
Sofonias 3:8-9
Arrebatamento - 1Co 15:51-52; 1Te 4:13-18;
João 14:1-3; 11:23-25; 1Te 1:10; Cantares 2:810; Apo 4:1
Arrependimento - Atos 17:30-31; Luc 13:3;
2Co 7:9-10; Mat 3:8; Atos 26:20; Sal 51; Mar
9:13
Ateísmo - Sal 14:1; Gên 1:1; Rom 1:19-28;
Sal 19:1-6; Sal 10:4; Efé 2:12; Job 22:17
Auto-negação, altruísmo - Luc 9:23; Tit
2:12; Rom 1:8-13; 15:1; Atos 20:24; Mar 8:35;
Apo 12:11

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Ela se reúne nos mesmos horários da
EBD de adultos trazendo temas atuais e
incentivando o debate. Não perca!
Para jovens a partir de 13 anos.

Aniversariantes
Maria das graças 05
Gilmar Ribeiro 06
Alessandra Rocha 10
Maria Francisca 11
Marieta Ferreira 11
Davi Barros
17
Walkiria Santana 21

Jorge Chedid
Luciene Fortunato
Ivanice Chedid
Vera Rodrigues
Adriana Fortunato

Ebd—adultos

04
05
16

23
23
25
26
28

Ivete e Joel
Hozana e Alex
Fernanda e Filipe

18
25
25

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estudo atual: As cartas de João
Um novo livro iniciará no mês de
Março, participe!
Se deseja se batizar, participe da turma
de Batizandos. Os Batismos são sempre
no último domingo de cada mês.

De olho na mídia
. Satanismo - De acordo com a
Delegacia de Proteção ao Menor
de Porto Alegre, uma seita de
jovens satanistas ligados ao
estilo de rock pesado conhecido
como Black Metal está aliciando
meninas para rituais satânicos na capital
gaúcha. Elas são levadas para cemitérios e
tem seus pulsos cortados como oferendas a
demônios.
De acordo com a emissora RBS, o líder do
suposto grupo de satanistas seduzia as meninas com poesias ou com a oferta de drogas
para convencê-las a participar dos rituais. A
delegada Vivian do Nascimento, que investiga o caso, afirma que existem quatro inquéritos contra o líder, um rapaz de 21 anos. "Eles
oferecem sangue aos demônios no subsolo
de cemitérios. Em um dos casos, uma menina perdeu o movimento das mãos devido aos
cortes", conta a delegada.
. Onda de evangelismo - O líder evangélico
Jerry Falwell está sendo acusado por um
grupo de muçulmanos dos Estados Unidos
de usar dinheiro doado para as vítimas do
tsunami com fins de converter moradores do
sul da Ásia ao cristianismo.
Em uma das newsletter semanais de Falwell,
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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

obtida pelo Conselho das Relações Americana-Islâmica, o evangélico afirmou que
"centenas de milhares vivem uma terrível
carência de atendimento médico e aconselhamento pessoal. E nessa parte do mundo
maciçamente muçulmana, milhões nunca
jamais ouviram sobre Jesus Cristo".
A newsletter dizia ainda que as doações
seriam usadas para distribuir alimentos e
trechos bíblicos para a região. Segundo os
muçulmanos, não é a primeira vez que
ouvem sobre ações deste tipo.
. Obra de Alá - Líderes muçulmanos do Sri
Lanka estão relacionando o maremoto que
atingiu diversas regiões do sul e sudeste da
Ásia a uma suposta ira de Alá. Segundo
Mohamed Faizeen, dirigente do Centro para
os Estudos Islâmicos de Colombo, Alá
decidiu castigar os homens por não respeitarem seus mandamentos.
Faizen afirma que nas imagens por satélite é
possível ver claramente o nome de Alá
escrito em árabe. A foto registrada pelo
satélite DigitalGlobe Quickbird em 26 de
dezembro às 10h20 locais, pouco depois do
impacto do maremoto, pode ser conferida em
um site (http://globalsecurity.org/eye/
andaman-sri-lanka.htm).

O religioso também fez um paralelo do
maremoto com o dilúvio bíblico e ressaltou
que um turista chegou a sonhar, três dias
antes das tsunamis, com enormes ondas
cobrindo o balneário de Ulva (Sri Lanka).
"Ele advertiu as pessoas, mas elas não lhe
deram atenção."
. Ataque - O chefe do serviço de segurança
interna israelense, Avi Dichter, alertou sobre
um possível ataque de extremistas judeus
contra a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. Segundo ele, os extremistas de direita
não desistiram de atacar o local.
Dichter explicou que a intenção dos extremistas é sabotar o plano de retirada da Faixa
de Gaza, tornando possível que os ativistas
tentem confrontos mais acirrados contra as
forças de segurança durante a remoção dos
assentamentos.
Ele também revelou que os suspeitos não
foram detidos porque as autoridades "não
têm provas suficientes". A Esplanada das
Mesquitas é o terceiro lugar mais santo do
Islã e está localizado no mesmo
local do Templo hebreu destruído pelos romanos.

Benjamim
Franklin

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Quantos reis Josué feriu quando entrou na terra de Canaã ?
2– Quem fez um machado flutuar nas águas de um rio?

Aniversários de casamento
Ivanice e Jorge
Dulce e Moisés
Neli e Roberto

Escala de serviço de Introdução

Dicionário bíblico
AS EPÍSTOLAS DE PAULO
(Novo comentário da bíblia - Edições
Vida Nova)
Continuação do mês anterior...
Não faltou quem reunisse casos paralelos
de doutrina e de estilo em Gálatas e Romanos, mas não se trata de prova convincente
de maneira a concluir-se que essas epístolas
são contemporâneas, pois os temas comuns
a ambas, nomeadamente o da justificação,
adaptam-se a qualquer época. Julgou-se,
ainda, que Gálatas fosse uma espécie de
"rascunho" que Romanos aperfeiçoou, uma
vez que se admitem alguns anos de diferença entre a publicação ou aparecimento das
duas cartas. Do mesmo modo poderíamos
também frisar, que alguns anos medeiam
entre a doutrina da crucificação com Cristo
e do batismo "em Cristo" dos Gálatas com
os mesmos temas mais desenvolvidos em
#Rm 6.3-11.
Há, no entanto, um caso que pode levar-nos
a supor que a epístola aos Gálatas foi
escrita antes de 57, e dirigida aos crentes da
Galácia do Sul. Supõe-se, na realidade, que
Paulo a destinou às igrejas de Antioquia da
Psídia, de Icônio, de Listra e de Derbe, -

regiões evangelizadas pelo Apóstolo durante a sua primeira viagem missionária. Ora
Paulo regressou desta viagem a Jerusalém
provavelmente no verão do ano 49, e a
carta tinha por fim impedir as atividades de
certos doutrinadores judaizantes entre os
neoconvertidos da Galácia, sendo, portanto,
escrita ainda nesse mesmo ano. Assim,
tudo leva crer, que esta carta foi a primeira
que Paulo escreveu.
b) Epístolas da segunda viagem missionária: 1 e 2 Tessalonicenses
Durante a segunda viagem missionária
Paulo partiu da cidade de Trôade, na Ásia
Menor, para a Europa, com o fim de evangelizar as cidades de Filipos, Tessalônica,
Beréia, Atenas e Corinto, onde chegou por
fins do ano 51. Nesta última cidade encontrou-se com Timóteo e Silas, que lhe narraram pormenorizadamente a situação dos
neoconvertidos de Tessalônica (#At 18.5),
aos quais Paulo logo dirigiu a sua 1Ts,
possivelmente durante o ano de 52. A 2Ts
deve ter sido escrita pouco depois, também
de Corinto.
c) Epístolas da terceira viagem missionária: 1 e 2 Coríntios e Romanos

Nesta viagem Paulo passou cerca de 3 anos
em Éfeso (53-56), de cuja cidade escreveu
a 1 aos Coríntios, talvez no ano de 55
(#1Co 16.8). Depois seguiu para a Macedônia, onde redigiu a 2 aos Coríntios, talvez
só em 56 (#2Co 7.5). Percorrendo, em
seguida, diversos lugares da Grécia
(Acaia), permaneceu perto de três meses
em Corinto, sendo hóspede de Gaio (#Rm
16.23; #1Co 1.14), e aí teve oportunidade
de dirigir a sua epístola aos Romanos,
possivelmente cedo no ano 57.
d) Epístolas escritas na prisão em Roma:
Efésios, Colossenses, Filemom e Filipenses
Após tormentosa viagem marítima, Paulo
chega a Roma, talvez no ano 60. No ano
seguinte, ou seja em 61, escreveu Efésios,
Colossenses e Filemom, com pequenos
intervalos. As duas primeiras contêm
vários passos paralelos e foram enviadas
pelo mesmo mensageiro, Tíquico (#Ef
6.21; #Cl 4.7). A Carta a Filemom foi
dirigida a um cristão de destaque, que se
encontrava em Colossos.
Continua no próximo mês...

Livros recomendados do mês
Vida cristã equilibrada - WATCHMAN NEE - Editora dos clássicos - Vida Cristã Equilibrada mostra, de maneira muito prática e
simples, como viver plenamente o que ganhamos de Deus em Cristo. A vida vitoriosa, frutífera e cheia de frutos e da presença de Deus
está disponível para qualquer um que queira andar sobre os dois trilhos.
Defesa contra o desânimo - DEREK PRINCE - Editora dos clássicos - Deus nunca usa um cristão desanimado. Antes de usá-lo Deus
precisa mudar a sua atitude. Se não pudermos olhar para nós mesmos com olhos de fé, dificilmente nos qualificaremos para o serviço
de Deus.

Respostas
1– 31 reis - Js 12:7-24
2– Eliseu - 2Rs 6:6

Referências bíblicas diversas

Adoração a Maria ( deusa) - João 2:5; Êxo 20:3-6; Juízes 10:6; 1Sm 7:3-4;
12:10; 1Re 11:5; Jer 44:16-25
Adoração - João 4:24; Êxo 34:14; Sal 29:2; Mat 4:10; Flp 3:3; Sal 95:6; 22:27
Adultério - Êxo 20:14; Lev 20:10; Pro 6:32; Mat 5:27-28; 19:9; Mar 10:11-12;
Gál 5:19-21
Adversidade - 1Pe 5:8; Pro 24:10; Mat 5:25; Sal 31:7-9; Isa 54:17; Heb 13:6;
Luc 18:7
Agnóstico - Oséias 4:1, 6; Atos 17:22-23; 1Jo 5; Isa 5:13; Jer 4:22; Pro 2:1-5;
1Co 1:21
Alegria - Nee 8:10; Sal 51:12; 126:5; João 15:11; 1Te 2:19-20; Sal 28:7; Flp
4:4
Amaldiçoar e Praguejar - Sal 10:7; 109:17-18; Pro 29:24; Rom 3:14; Tit 2:78; Heb 6:8; Mat 12:36-37
Amor - Mat 22:37-39; Êxo 20:6; Sal 31:23; 2Jo 1:5-6; 1Jo 4:19-20; Mat 5:44;
Efé 5:25
Anjos - Heb 1:4; Sal 8:5; 68:17; Mat 25:41; 26:53; Mar 1:13; Apo 12:7-9
Anticristo - 2Te 2:3-4; Dan 7:23-28; 8:23-25; Apo 13:1- 18; 14:9-11; 17:8-18;
19:19-20
Apostasia - 2Te 2:3; Luc 8:13; 18:8; 2Tm 3:1-7; 1Tm 4:1-3; 2Pe 3:3-7; Apo
13:3-4

