
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico) 
Terça-feira 
16:00h — 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 
Sábado (Primeiro) 
19:00h — Culto Jovem 

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  

No mês passado, porém, quando você foi embora, 
mamãe teve de assumir a direção. Era noite, e pareci-
a que um outro carro vinha em nossa direção. Mamãe 
tentou desviar, mas o outro carro bateu de frente em 
nós. O acidente foi terrível. 
Mas o mais terrível é que você, papai, estava dirigindo 
o outro automóvel, e que ao seu lado havia alguém – 
aquela outra mulher. 
Sim, foi um grave acidente e todos nós ficamos muito 
feridos. Como será que você está passando? Ainda 
não ouvimos notícias suas. Você também se machu-
cou? Você precisa de ajuda, papai? 
Naquela noite me perguntei muitas vezes se iríamos 
sobreviver à catástrofe. Mamãe foi a que mais se feriu 
e parece não conseguir se restabelecer. Bruno está 
em estado de choque. Ele ainda está muito mal e não 
quer falar com ninguém. 
Eu sinto tanta dor que nem mamãe nem Bruno conse-
guem me ajudar. O médico disse que preciso de tera-
pia específica para me reerguer. Mas, papai, ao invés 
da terapia, eu prefiro que você me ajude! 
A tristeza dói tanto! Papai, nós sentimos tanto a sua 
falta! Todos os dias ficamos nos perguntando se você 
não estaria vindo aqui em casa, para dar uma olhada 
em nós. Mas os dias vão passando, e você não vem. 
Papai, temo que tudo tenha acabado e que não exista 
volta, mas meu coração iria explodir de alegria se, ao 
abrir os olhos de manhã, visse você entrando no meu 
quarto. 

À noite, quando tudo está calmo, ficamos sentados 
falando de você, de como gostávamos de andar jun-
tos e do quanto gostaríamos que estivesse conosco 
outra vez. 
Como vai, papai? Você sente dores depois do aciden-
te? Você precisa de nós tanto quanto precisamos de 
você? 
Se quiser que eu cuide de você, é só me chamar. Eu o 
amo! 
Sua filha Estéfani. 
A carta foi enviada. Alguns dias depois, de manhã 
cedo, Estéfani desceu para tomar o café da manhã. 
Ela viu seus pais sentados à mesa, de mãos dadas, 
com lágrimas nos olhos. Ele havia voltado! 
Irmãos, Satanás trava uma guerra ferrenha contra 
nós! Que o Senhor Deus lhes conceda muita força 
para serem maridos fiéis, pais tementes a Deus e para 
ficarem firmes no Senhor, dando ouvidos à Escritura e 
obedecendo a ela. E vocês, irmãs, ajudem seus mari-
dos a serem homens de Deus! (Ernst-Paulus-Verlag - 
http://www.chamada.com.br) 
Publicado na revista Chamada da Meia-Noite, novem-
bro de 2004. 
 

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

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

Participe da campanha para aquisição do imóvel da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos. 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pas-
tor. 

• Todas as segundas-feiras 19:30h - Ensaio do Coral. 
• Todas as terças-feiras 19:00h - Grupo de estudo da palavra. 
• Sábado, 03/03, 19:00h - Culto jovem com festival de sorvete 
• Domingo, 04/03, 08:00h - Jejum do Min. de Louvor 
• Sábado, 10/03, 15:00h - Culto infantil de missões 
• Domingo, 11/03, 14:30h - Reunião de liderança. 
• Domingo, 11/03, 17:00h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Quarta-feira, 14/03, 19:30h - Culto especial em comemora-
ção ao aniversário de 8 anos da Igreja 

• Sábado, 17/03, 10 às 13:00h - Exame de vista grátis 
• Sábado, 17/03, 16:00h - Desperta Débora 
• Domingo, 18/03, 08:00h - Jejum do Min. Elos da Amizade 
• Domingo, 18/03, 10:30 e 19:00h - Cultos especiais em co-
memoração ao aniversário de 8 anos da Igreja. 

• Sábado, 31/03, 17:00h - Culto ao ar livre na praça do Piolho 

Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende 
toda 1º Terça do mês de 15:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867 

O B R A  S O C I A L  

C o n t i n u a ç ã o  

 

 

 

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 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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POR QUE DEUS PERMITE COISAS MÁS OCORREREM? 

Esta é uma das mais difíceis perguntas para um crente responder. 
O "problema da dor", como o bem conhecido estudioso crente, C. S. Lewis, uma vez o chamou, é a mais potente arma do 
ateísmo contra a fé cristã. Toda a história e ciência verdadeiras, se corretamente entendidas, defendem a verdade de Deus. 
Esta evidência é tão forte que, como a Bíblia diz: "Disse o néscio em seu coração não há Deus" (Sl 14:1). A maioria dos ateís-
tas, portanto, sem nenhuma evidência objetiva na qual baseiam a fé deles em que "não há Deus", são obrigados, finalmente, 
a lançar mão de objeções filosóficas. E este problema de sofrimento é a maior delas. Porque eles dizem: "Como pode um 
Deus de amor permitir, no Seu mundo, coisas como guerra, doença, dor e morte, principalmente quando os seus efeitos são, 
freqüentemente, sentidos mais severamente por aqueles que são aparentemente inocentes? Ou Ele não é um Deus de amor e 
está indiferente ao sofrimento humano, ou, então, Ele não é um Deus de poder e é, portanto, incapaz de fazer alguma coisa 
sobre isto. Em ambos os casos, o Deus bíblico, que é supostamente tanto de poder absoluto como de amor perfeito, torna-se 
um anacronismo impossível." Ou assim eles clamam! 
Isto é uma dificuldade real, mas ateísmo certamente não é a resposta, e nem também é agnosticismo. Enquanto há muita 
maldade no mundo, há ainda mais aquilo que é bom. Prova-se isto pelo mero fato de que as pessoas, normalmente, tentam 
se agarrar à vida tanto quanto elas possam. Além disso, cada um, instintivamente, reconhece que o "bom" é uma mais impor-
tante ordem de verdade do que o "mau." As pessoas continuam a crer, no mais profundo de seus corações, que, basicamen-
te, de alguma maneira o "certo" prevalecerá sobre o "errado." Estas crenças naturais são, em si mesmas, evidências de que 
existe um Deus que é um ser moral, e que tem implantado estas esperanças na alma humana. 
Sendo assim, necessitamos reconhecer que nossas mentes foram criadas por Deus. Podemos somente usar estas mentes 
para o âmbito que Ele permite, e é, portanto, totalmente presunçoso para nós usá-las para questionar a Ele e aos Seus moti-
vos. "Não faria justiça o Juiz de toda a terra?" (Gn 18:25). "Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me 
fizeste assim?" (Rm 9:20). Nós mesmos não estabelecemos o padrão do que é certo. Somente o Criador de toda a verdade 
pode fazer isto. Precisamos fixar isto em nossas mentes e corações, quer a entendemos ou não: que o que Deus faz é, por 
definição, certo. 
Tendo concordado com isto pela fé, somos então livres para procurar caminhos nos quais nós podemos, espiritualmente, 
aproveitar tanto dos sofrimentos em vida quanto das bênçãos. Enquanto consideramos tais assuntos, é útil continuamente 
conservarmos em nossas mentes as seguintes grandes verdades: 
(1) Realmente, não existe tal coisa como um "ser humano perfeitamente inocente", sofrendo. Desde “Porque todos pecaram 
e destituídos estão da glória de Deus;” (Rm 3:23), não há ninguém que tenha o direito de se livrar do castigo de Deus com 
base na sua própria inocência. Pelo que me toca, bebês e outros que são mentalmente incompetentes para discernir entre o 
certo e o errado, é claro tanto nas Escrituras como na experiência universal que eles são pecadores por natureza e então, 
inevitavelmente, tornar-se-ão pecadores por escolha tão logo sejam hábeis para fazer assim. 
(2) O mundo está, agora, sob a maldição de Deus (Gn 3:17), por causa da rebelião do homem contra a Palavra de Deus. Esta 
"servidão da corrupção", com "toda a criação geme e está juntamente com dores" (Rm 8:21,22), é universal, afetando todos 
os homens em toda parte. Deus não criou o mundo desta maneira, e um dia, restaurará todas a coisas [ao estado original, 
sem pecado e sem corrupção]. Neste dia, “E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pran-
to, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.” (Ap 21:4) 
(3) O Senhor Jesus Cristo, que foi o único homem verdadeiramente "inocente" e "justo" em toda a História, contudo sofreu 
mais do que qualquer que já viveu. E isto Ele fez por nós! "Cristo morreu por nossos pecados" (1Co 15:3). Ele sofreu e mor-
reu, para que finalmente Ele pudesse livrar o mundo da maldição, e para que, mesmo agora, Ele possa livrar do pecado e de 
sua escravidão [do pecado] qualquer que recebê-Lo com fé como seu Senhor e Salvador pessoal. Este grande livramento da 
pena do próprio pecado, tanto quanto dos pecados manifestos, possivelmente também assegura a salvação daqueles que 
morreram antes de alcançarem uma idade de escolha consciente do errado sobre o certo. 
(4) Com nossa fé completa na bondade de Deus e na redenção de Cristo, podemos reconhecer que nossos sofrimentos pre-
sentes podem ser mudados para Sua [de Deus] glória e nosso bem. Os sofrimentos dos homens não salvos são, freqüente-
mente, usados pelo Espírito Santo para motivá-los a compreender a necessidade da salvação deles e se virar para Cristo em 
arrependimento e fé. Os sofrimentos dos crentes devem sempre ser os meios de desenvolver uma dependência muito forte 
em Deus e um caráter refletindo o de Cristo, se eles, propriamente, são "exercitados por meio disso" (Heb 2:11). 
Deste modo, Deus é amoroso e misericordioso mesmo quando, "no presente," Ele permite aflições e sofrimentos virem em 
nossas vidas. “E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados segundo o seu propósito.” (Rm 8:28) 

Henry Morrys, em "The Bible Has The Answer" 
Traduzido por Valdenira N.M.S. 

 



A n i v e r s a r i a n t e s  d o  M ê 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. 
Estudo atual: Estudo panorâmico do Novo 
Testamento 
Temos também uma turma especial para novos 
convertidos já batizados. Participe! 
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. 
Os Batismos são sempre no último domingo de 
cada mês e a turma começa no primeiro 
domingo. 

. A besta - Dezenas de seguido-
res da seita Jesus Cristo Homem 
tatuaram o número 666 na pele 
na quinta-feira, 22/02, obede-

cendo a ensinamentos de seu 
líder religioso, o porto-riquenho 

José Luis de Jesús Miranda, que se diz 
“Jesus Cristo feito homem”. 
Proprietários de várias lojas de tatuagens da 
Costa Rica confirmaram à imprensa que a 
maioria das pessoas agendadas queria gravar 
o número do anticristo na pele. Pessoas de 
diferentes idades – adultos, jovens e crianças 
– estiveram nos estabelecimentos para tatuar 
o “666” no corpo. 
Na última semana, em Miami, Miranda 
mostrou na televisão uma tatuagem no braço 
com o número 666. Na ocasião, o líder pediu 
que os fiéis também fizessem a marca como 
uma espécie de senha de solidariedade e 
salvação. 
Alguns seguidores da seita disseram que o 
número não tem nada de satânico como 
afirma a doutrina cristã. “Não é algo negati-
vo nem satânico, pelo contrário. Nós lutamos 
contra o satanismo”, disse um fiel após fazer 
a tatuagem. 
. Objeto - A representação de jovens como 
objetos sexuais na mídia prejudica a saúde 

mental de meninas na fase da adolescência. 
É o que afirma um relatório da Associação 
Americana de Psicologia, divulgado em 
Fevereiro. 
De acordo com o trabalho, a exposição da 
figura feminina como um símbolo sexual em 
revistas, televisão, videoclipes, filmes, 
videogames, internet e até em letras de 
músicas provocam um efeito danoso ao 
desenvolvimento das garotas que estão 
entrando na puberdade. 
A associação explicou que o fenômeno da 
sexualização – quando uma pessoa é vista 
como objeto sexual e é valorizada apenas por 
seu apelo ou comportamento sexual – pode 
levar a jovem à perda da auto-estima, anore-
xia e depressão. 
. Rocky de Jesus - O ator hollywoodiano 
Sylvester Stalonne anunciou que está de 
volta ao cristianismo. Nascido num lar 
cristão, o astro disse estar em uma das me-
lhores fases da sua vida. “Quanto mais vou à 
igreja e me entrego ao processo de crer em 
Jesus, escutar a Palavra e dar espaço para 
que Ele me guie no que faço, mais sinto 
como se as pressões do mundo sumissem de 
cima de mim”, declarou o ator ao Boletim 
CitizenLink de Focus. De acordo com Stallo-
ne, seu filme mais recente, "Rocky Balboa" 

– o último da série Rocky –, reflete sua 
convicção de que a vida é seguir a Cristo e 
enfrentar as batalhas com o Senhor, e não 
sozinho. 
Rocky, agora, é muito, muito perdoador. Não 
há amargura nele. Ele sempre vira a outra 
face. É como se sua vida inteira fosse ser-
vir”, disse o astro numa conferência com 
pastores e líderes religiosos no último ano. 
Stallone contou que tinha conhecimento da 
Palavra de Deus, mas um dia se afastou. “Fui 
até onde consegui. Até que um dia, sabe, 
entrei no tão chamado mundo real e conheci 
a tentação. Praticamente me desviei do 
caminho e fiz uma porção de escolhas erra-
das”, lembrou. 
O ator ressaltou ainda a importância de ir à 
igreja. “A igreja é a academia de ginástica da 
alma”, definiu. 
No filme, Rocky lê a Bíblia antes de cada 
luta e dedica tempo à vida espiritual. “A 
maior parte dos meus filmes anteriores era 
cheia de sangue. Eles eram os resultados 
criativos de minha juventude, 
quando meu casamento não ia 
bem e me sentia seduzido pelas 
tentações de Hollywood”, 
confessou ao jornal San Fran-
cisco Chronicle. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Jennifer Braz 1 
Jonas Moura 2 
Rosemaire Braga 4 
Mariana Corral 6 
Albertisa Martins 9 
Beatriz de Barros 10 

Denise Magdalena 12 
Gregório Costa 12 
Dayse Martins 14 
Maria Felix 14 
Aarão Amaral  16 
Marcilene Costa 20 

Bernardo Silva 24 
Marise Silva 26 
Rute Miranda 27 
Ivor Henriques 27 
Raquel Rocha 30 
Manoel Apolo Affonso 30 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  
Maria Cristina e Jamílson 05  

Alessandra e Jair 24 
Maria e Dermival 25 
Sarah e Leonardo 26 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne aos domingos a partir das 09:00h e usa 
o mesmo livro da EBD, mas trazendo linguagem 
jovem e incentivando o debate. Para jovens a 
partir de 13 anos. 

O Desastre Da Separação Conjugal  
A carta abaixo, resumida pela redação, foi escrita por uma garota 
de dezesseis anos para seu pai, que há poucas semanas havia 
abandonado a família para viver com outra mulher. 
Querido pai! 
Já é tarde, e eu estou aqui, sentada na minha cama, tentando 
escrever esta carta. Quantas vezes procurei falar-lhe nas últimas 
semanas, mas não consegui ficar a sós com você! 
Ainda não posso acreditar que você está vivendo com outra pessoa 
e não consigo imaginar que você e mamãe nunca mais ficarão 
juntos. Para mim é difícil aceitar esses fatos, principalmente quan-
do fico imaginando seu retorno para casa, voltando a ser o pai que 
sempre foi para mim e para meu irmão. 
Eu gostaria, ao menos, que você entendesse o que está acontecen-
do em nossas vidas. Por favor, não pense que foi mamãe que me 
mandou escrever! Ela nem sabe que estou escrevendo. Eu apenas 
quero lhe contar o que estou pensando e sentindo com a separa-
ção de vocês. 
Papai, imagino nossa família como um automóvel bem bonito em 
que viajamos juntos por muito tempo. Por fora ele parece inteiro, 
sem arranhões e sem ferrugem, e em seu interior há muitos equi-
pamentos. Mas com o tempo apareceram alguns problemas. 

O motor solta fumaça, as rodas balançam, 
o revestimento dos assentos está rasgado, 
a direção está dura, é trabalhoso mano-
brá-lo, o escapamento está furado e baru-
lhento. Mas sabe de uma coisa, papai? Ele 
continua sendo um bom carro – ou ao 
menos poderia ser. Investindo um pouco, 
ele ainda poderia rodar por muitos e mui-
tos anos. 
Meu irmão e eu sempre sentávamos no 
banco de trás, você e mamãe ficavam na 
frente. Nós nos sentíamos seguros quando 
você dirigia e mamãe estava ao seu lado. 

Continua na última página ... 

A r t i g o  d o  M ê s  
1– Na sua segunda viagem missionária - At 15:40-16:1 
2– Babilônia - Ne 13:6 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

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 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 

1– Quando Paulo conheceu Timóteo? 
2– Qual era o reino de Artaxerxes? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  

GÓLGOTA 
Gólgota é o lugar perto de Jerusalém aonde 

Jesus e mais dois ladrões foram crucifica-

dos. A palavra Gólgota , que em hebraico e 

em aramaico significa "crânio", é usada em 

três dos evangelhos (Mateus 27:33; Marcos 

15:22; João 19:17), porém no evangelho de 

Lucas, é usada a palavra que vem do latim 

"caveira", que tem o mesmo significado 

(Lucas 23:33).  

A razão pela qual esse lugar era chamado 

de "o crânio" é desconhecida, apesar de 

existirem vários palpites. De acordo com 

Jerônimo (346-420 D.C.), a Gólgota era 

um lugar usado para execuções, e portanto 

havia muitos crânios jogados por ali de 

pessoas que haviam sido executadas. No 

entanto, não há evidências que comprovem 

esta idéia. Outras pessoas sugeriram que 

era um lugar usado para execução e que "o 

crânio" era uma figura de linguagem 

simbolizando a morte. Um teólogo da 

igreja primitiva Origen (185-253 D.C.) 

mencionou uma lenda antiga que dizia que 

o crânio de Adão tinha 

sido enterrado ali. Outros diziam que o 

lugar da Crucificação era uma colina com 

formato de crânio, mas novamente não 

existem evidências que provem isso e o 

Novo Testamento não descreve o lugar 

como sendo uma colina.  

Ninguém nem tem certeza de onde exata-

mente ficava Gólgota. As referências 

bíblicas nos dão apenas uma idéia vaga da 

localização. Era fora da cidade (João 

19:20; Hebreus 13:12), pode ter sido tanto 

numa colina como num plateau, pois dava 

para ser visto a uma certa distância e 

provavelmente perto de uma estrada visto 

que a bíblia menciona que havia transeun-

tes (Mateus 27:39; Marcos 15:29). João 

descreve como sendo um lugar perto de um 

jardim que tinha uma cova aonde Jesus foi 

sepultado (João 19:41). O uso de "o" - "o 

lugar do crânio" - indica que era um lugar 

bem conhecido. Aparentemente houve 

pouco interesse na localização da Gólgota 

até o começo do século 4. O historiador, 

Eusebius, que viveu em Jerusalém por 

muitos anos, disse que o Imperador Cons-

tantino instruiu um de seus bispos a achar 

o lugar aonde Jesus foi crucificado e 

enterrado. Dizia uma lenda que o bispo foi 

guiado por uma figura fantasmagórica da 

Rainha Mãe Helena. O lugar que ele achou 

continha um templo de Afrodite, o qual foi 

destruído pelo Imperador. De acordo com a 

lenda, ele encontrou fragmentos da cruz de 

Cristo. Ele construiu duas igrejas, e esse é 

o lugar da igreja do Santo Sepulcro, que 

ainda existe hoje, apesar de ter sido destru-

ída e reconstruída várias vezes. 

Em 1842 um estudioso chamado Otto 

Thenius, sugeriu que a Gólgota era uma 

colina rochosa a uns 228.5 metros noroeste 

do portão de Damasco. O lugar que Theni-

us mencionou havia sido um lugar aonde 

antigamente os judeus usavam para apedre-

jar criminosos. Esse lugar se localizava 

fora do muro da cidade e tinha o formato 

de um crânio. Mais tarde o General Char-

les Gordon sugeriu o mesmo lugar e desde 

então é conhecido como "A Caveira de 

Gordon". 

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  
 
Meditações no evangelho (série de 4 livros) - J.C. RYLE - Editora Fiel - As “Meditações nos Evangelhos”, escritas com esmero e 
dedicação por J. C. Ryle, têm sido amadas e compartilhadas por gerações de cristãos, desde 1879. Estas leituras diárias contêm medita-
ções de uma simplicidade e espiritualidade que as tornaram um comentário devocional clássico sobre os evangelhos. 
A maior luta do mundo - C.H. SPURGEON - Editora Fiel - No ano anterior à sua morte, em 1892, Spurgeon realizou na College Con-
ference a palestra inaugural que se intitulava A Maior Luta do Mundo. Este livro é a reprodução desta palavra. 

F r a s e  d o  m ê s  

"A autêntica experiên-
cia de salvação é 

transformadora. Ou 
impacta a orientação 
total da vida ou não é 

autêntica." 
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