Notícias da Igreja

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

OBRA MISSIONÁRIA

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

• Todos os domingos 16:30h - Evangelismo nas ruas.
• Todas as segundas-feiras 19:30h - Ensaio do Coral.
• Quarta-feira, 01/08, 19:30h - Culto com o Pr. Bené Gomes
e o Ministério Koinonya de Louvor.

• Domingo, 05/08, 08:00h - Jejum do Min. de Louvor.
• Sábado, 11/08, 19:00h - Culto jovem com o Pr. Felix Baroan da Costa do Marfim.

• Sábado, 18/08, 16:00h - Desperta Débora.
• Domingo, 19/08, 15:00h - Reunião de liderança.
• Domingo, 19/08, 17:00h - Reunião do Min. de Evangelismo.

• Sábado, 25/08, 16:00h - Culto ao ar livre na Praça Argenti-

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.

na.
Sábado, 25/08, 18:00h - Reunião de Casais.

OBRA SOCIAL
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

Artigo do mês
CUIDADO: CÃES
"E estes cães são gulosos, não se podem fartar; e eles são
pastores que nada compreendem; todos eles se tornam para
o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por
sua parte" (Isaías 56:11).
Você já pensou como seria um rebanho guardado por cães?
Um cão ladra, rosna, ataca, coloca o rebanho em desespero.
Um cão não tem uma direção a oferecer às ovelhas e o seu
cuidado não vai além do colocá-las sob temor contínuo.
Nesse sentido, todos aqueles que mal-pastoreiam um rebanho são "cães".
A idéia de um cão pastoreando o rebanho contrapõe-se
veementemente contra a concepção bíblica do bom Pastor;
"O bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas" (João 10:11).
Jesus é o bom Pastor que deu a vida por suas ovelhas e em
que devemos nos espelhar.
Porém, como age o cão-pastor? "Mas o mercenário, e o que
não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e
deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa as
ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e
não tem cuidado das ovelhas" (João 10:12-13).
Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos adverte: "Guardai-vos
dos cães, guardai-vos dos maus obreiros... Porque muitos
há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo,
chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a
perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas" (v. 3:2 e 1819).
Como podemos identificar um "cão"? Eis aqui algumas das
suas características:
Todos os domingos às 16:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

1. Ele não se preocupa com o alimento das ovelhas, oferece
sempre "alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles
se entregaram" (cf. Hb 13:9), que são as "doutrinas várias e
estranhas".
2. Gosta de bajular para obter confiança: "...e com suaves
palavras e lisonjas enganam os corações dos simples" (v.
Rm 16:18b).
3. É mercenário; ou seja, preocupa-se mais com o lucro,
com o seu salário (Jo 10:12-13).
4. Serve apenas ao seu próprio ventre, não ao Senhor Jesus:
"Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo,
mas ao seu ventre..." (Rm 16:18a).
5. Não é vigilante, ou melhor: não toca a trombeta (v. Ez
33:6).
6. Não está "apto para ensinar" (cf. 1Tm 3:2) e nem governa bem sequer a sua casa – "Porque, se alguém não sabe
governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de
Deus?" (1Tm 3:5).
Enfim, um "cão" é cobiçoso de torpe ganância, imoderado,
contencioso, ensoberbecido, avarento, de mau testemunho;
gosta de dividir, de se impor, de acuar o rebanho; sempre
busca a sua satisfação pessoal e faz um verdadeiro show
para distrair os "bodes".
Em apocalipse 22:15 o Senhor diz: "Ficarão de fora os
cães...". Zelar pelo rebanho de Cristo é um ofício de extrema responsabilidade. Por isso o pastor não pode afrouxar na
doutrina e nem permitir que o povo siga a "doutrina de
Balaão". E nós, ovelhas, devemos estar sempre atentos à
placa de advertência que diz: CUIDADO, CÃES!!!
M. MARTINS
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.
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Endereço: Rua General Argolo, 60 — CEP 20921-393
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br

BOLETIM MENSAL

C r i s t ó v ã o

Igreja filiada ao Conselho de Ministros das
Igrejas de Nova Vida do Brasil
Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato

AGOSTO / 2007

ANO VII — Nº 74

Palavra Pastoral

Cuidado, Seitas!
3 simples perguntas para reconhecermos, em 3 minutos, um seita que leva ao inferno.
Você já foi enganado alguma vez? Talvez isso tenha acontecido à porta de sua casa, quando algum vendedor treinado para persuadir e usando de artimanhas o fez comprar algo inútil. O engano é geral! Há engano
em todas as áreas da vida, e especialmente no setor religioso! Vivemos numa época em que muitas seitas se
propagam em velocidade inacreditável.
Os representantes das seitas sabem muito bem como podem vender suas heresias a pessoas de boa-fé por
meio de palavras convincentes. Muitas vezes as seitas apelam para a Palavra de Deus e usam o nome de
Jesus Cristo. Em um primeiro momento, freqüentemente, suas palavras parecem convincentes e verdadeiras.
Mas: Cuidado – é engano! A Bíblia nos adverte seriamente a respeito: "Amados, não deis crédito a qualquer
espírito; antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora" (1 João 4.1).
De que consiste a diferença entre uma seita e a verdadeira fé bíblica em Jesus Cristo? Como se reconhece
uma seita? Faça a prova com três perguntas:
1. Quem é Jesus Cristo?
As seitas negam a pessoa do Senhor Jesus – elas falam de um "Cristo cósmico" ou negam a Sua soberania
divina. Nelas não é Jesus que está no centro, mas a pessoa do seu "guia", "profeta", "apóstolo" ou "guru".
Entretanto, a Bíblia declara que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Ele se tornou homem para morrer
na cruz por todos os homens. Ele ressuscitou corporalmente e vive por toda a eternidade (1 João 5.20; Colossenses 2.9; Marcos 10.45 e 1 Coríntios 15.3ss).
2. O que é a Bíblia?
Muitas vezes as seitas usam, de fato, partes da Bíblia, mas além dela ainda têm as suas doutrinas especiais,
"novas revelações" e "visões", que colocam no mesmo nível da Palavra de Deus, a Bíblia. Porém, a própria
Bíblia legitima-se como a Palavra de Deus inspirada. Tudo o que precisamos saber sobre Deus, sobre Jesus
Cristo e Seu grandioso plano com este mundo e com nossa vida é revelado exclusivamente pela Sagrada
Escritura (2 Timóteo 3.16). Deus nos adverte para não irmos além do que está escrito na Bíblia (Apocalipse
22.18-19; 1 Coríntios 4.6).
3. Como posso encontrar a Deus? Como alcanço a vida eterna?
As seitas condicionam a salvação à filiação a sua organização. Seus membros devem treinar certas práticas
de meditação ou cumprir outras normas de conduta. A Bíblia, pelo contrário, ensina: você é salvo e recebe a
vida eterna de Deus única e exclusivamente pela fé pessoal em Jesus Cristo e por Sua graça (João 3.16;
14.6; 1 Timóteo 2.5; Atos 4.12).
Cuidado para não cair nas armadilhas de qualquer seita. Por isso, informe-se. Leia a Bíblia. Conheça a Jesus
Cristo e confie nEle! O Seu amor vale também para você. Ele quer trazer luz às trevas de sua vida. Jesus
Cristo diz: "Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da
vida" (João 8.12).
Você pode vir a Ele em oração e pedir-Lhe que assuma a direção de sua vida. Ter a Jesus significa ter vida
verdadeira, vida com significado, vida eterna com Deus.

Peter Bronclik

Aniversariantes do Mês
Adelia Silva 01
Maria Ivete 02
Lenilda Rocha 03
Wellington Machado 04
Daniela Barbosa 05
Camila Costa 08
Raphael Nascimento 08
Dulce Cabral 08

Maria José Carvalho 09
Jorge Nascimento 10
Jean Georgini 13
Gabriel Matos 13
Severina Glória 14
Alzira Cunha 15
Maria Célia Leray 15
Hozana Barreto 18

Julia Mesquita 23
Luiz Gustavo Silva 24
Mara Ferreira 24
Marcia Castro 28
Maristela Castro 28
Nilcéa Vilela 30
Yuri de Brito 31
Katia Pinheiro 31

Aniversários de casamento
Juçara e Hilton 19
Rose e Carlos Alberto 21
Severina Glória e Juvenal 27

Nilcéia e Paulo 30

Rosana e Williana, brevemente teremos
um bazar permanente. Para fazer doações,
procure a irmã Célia, que juntamente com
sua equipe organizará as peças e as colocará a disposição da igreja.
Para finalizar, informamos também que a
nossa cantina missionária continua precisando de voluntários para trabalhar no
atendimento e na feitura do que será vendido. Nosso alvo é brevemente ter almoço
em todos os domingos, mas para isso é
necessário o envolvimento de mais irmãos. Procure a irmã Jemima.
Ebd—Jovens
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.

Ebd—adultos
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.

De olho na mídia
. Arrebatamento de espírito - O pastor da Assembléia
de Deus, Luiz Antonio
Rodrigues da Luz, uma das
vítimas do vôo 3054 da TAM,
disse durante uma pregação em abril
que teve uma revelação de Deus sobre
"dezenas e centenas de pessoas mortas".
O vídeo de dez minutos com a pregação
do pastor está na internet, no site YouTube, e já teve mais de 74 mil visitas.
A visão teria ocorrido em fevereiro,
logo depois que ele voltou de uma
viagem ao Japão.
Durante a pregação, realizada em um
congresso de evangélicos em Camboriu
(SC), o pastor contou que estava em
casa e, após orar, foi deitar, mas não
conseguiu dormir, pois teve um arrebatamento espiritual. "O senhor me arrebatou em espírito. Vi coisas que julguei
que nunca poderia ter visto", contou.
Na visão, o pastor relatou que viu coisas "lindas" celestiais. Depois contou à
platéia o que somente havia dito à
mulher: "Eu vi dezenas e centenas de

pessoas mortas enroladas em alguma
coisa que eu não consegui discernir e
que eram levadas para um lugar estranho e escuro", afirmou o pastor na
pregação.
"Mas chegou um momento que eu
cheguei no lugar alto e quem estava
comigo disse: volta. (...) Porque tem
muita coisa para fazer lá em baixo",
completou o pastor que, na ocasião,
admitiu que não queria voltar.
Luz disse ainda na pregação que acordou em prantos, "não pela tristeza da
experiência" (...), mas porque onde
estive estava tão bom e me deu um
desespero quando voltei".
"Não queria voltar de lá", completou na
pregação.
Rodrigues da Luz tinha 43 anos e era
pastor da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus em Ivoti, no Rio Grande do
Sul. Ele deixou três filhos, de 16, 19 e
22 anos.
. Caridade ?? - O padre Henryk Jankowski abriu uma rede nacional de
bares-café na Polônia, prometendo

contratar apenas garçonetes sensuais
para o atendimento. O anúncio provocou longas filas de interessadas no
emprego. Ele dispensou as críticas e
disse que era tudo para caridade.
Jankowski, um padre que ganhou notoriedade no sindicato polonês Solidaridade, afirmou que "as mulheres feias
não precisam se dar ao trabalho de se
candidatar para trabalhar como atendentes nos meus cafés." "Apenas mulheres atraentes serão contratadas. As
feias não terão nenhuma chance", disse.
Jankowski pretende abrir uma rede com
16 bares-café na Polônia somente com
garçonetes bonitas atendendo ao público. Sua empresa, o Instituto Padre
Henryk Jankowski, possui diversos
outros tipos de negócios, como marcas
de vinho e perfumes, Todo o dinheiro
vindo desses negócios financia boas
causas, de acordo com o site
Ananova.
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Frase do mês
"O diabo raramente criou
algo mais perspicaz do
que sugerir à igreja
que sua missão consiste
em prover entretenimento para as pessoas,
tendo em vista ganhá-las
para Cristo".

31 Leandro / Julio

C. H. Spurgeon

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

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual o nome do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz?
2– Quem pediu o corpo de Jesus após a sua morte?

Perguntas e respostas
Em Gênesis 6.6 está escrito: "Então
arrependeu-se o Senhor de haver feito
o homem sobre a terra...". Mas Números 23.19 diz: "Deus não é homem,
para que minta, nem filho do homem,
para que se arrependa". Qual a comparação bíblica entre estes dois versículos?
Os mórmons costumam apontar esse
texto em confronto com Número 23.19,
onde se lê que Deus não é homem (...)
para que se arrependa. Querem, com
isso, apontar contradições na Bíblia para
justificar o Livro de Mórmon. Esse
versículo aponta para a tristeza de Deus
pela má índole do homem (v.5). Temos
aqui, então, uma figura de linguagem
(antropopática) para o entendimento
humano, indicando que Deus se contristou pela desobediência do homem, e não
que tivesse havido erro da parte dele.
Em Números 23.19, vemos que Palavra
de Deus, ao contrário da dos homens, se
cumpre. Numa terceira passagem, Jeremias 18.7-10, lemos: "No momento em
que falar contra uma nação, e contra um
reino para arrancar, e para derrubar, e
para destruir, se a tal nação, porém,
contra a qual falar se converter da sua

maldade, também eu me arrependerei
do mal que pensava fazer-lhe".
O texto mostra que se houver mudança
de atitude do homem evitando o mal,
Deus não enviará o mal anunciado. Não
se trata de um arrependimento igual ao
que os seres humanos sentem ao cometer erros. Deus não erra, logo, seu arrependimento não é igual ao nosso. Devemos reconhecer que o Deus soberano e
imutável sabe lidar apropriadamente
com as mudanças do comportamento
humano. Quando os homens pecam ou
se arrependem do pecado, Deus muda
seu pensamento, abençoando ou punindo de acordo com a nova situação (Êx
32.12, 14; 1Sm 15.11; 2Sm 24.16, Jr
18.11; Am 7.3-6).
O que é, quando surgiu e quais as
doutrinas ensinadas pela Perfect
Liberty?
O fundador desse movimento é Tokuharu Miki, monge budista da seita zen.
Tokuharu é mais conhecido como Kyosso. Em 1946, o patriarca Tokochica
Miki legalizou esse movimento religioso conhecido como Perfect Liberty, ou
Perfeita Liberdade. Sua sede central fica
em Osaka, Japão. Adotam o panteísmo,

para o qual tudo é um e tudo é Deus.
Deus é um com a natureza. O fundador
é o intermediário entre Deus e os homens, sendo também a única pessoa no
mundo capaz de conhecer o Espírito
Santo, ou espírito divino, e transmitir
ensinamentos aos homens.
A PL tem normas codificadas para a
educação de seus seguidores, como, por
exemplo, o "Guia da vida cotidiana" e
os 21 preceitos. A principal forma de
oração desse movimento é o oyashikiri,
uma entoada vagarosa como um mantra.
Possui vários templos e seus ensinos
naturalmente contrariam a Bíblia, pois
colocam Deus como um ser pessoal
distinto da criação, embora não esteja
distante dela (At 17.24-27) Quanto a
Jesus, o apresenta como único mediador
entre Deus e os homens (Jo 14.6; 1Tm
2.5) e declara que fora de Jesus não há
salvação (At 4.12). Só Jesus dá a vida
eterna (1 Jo 5.11-13). Só Jesus mandaria
o Espírito Santo (Jo 14.16,26; 15.26). O
fundador que se arroga às atribuições de
Jesus não passa de um falso cristo (Mt
24.5, 23-25).

Livros recomendados do mês
Desventuras da vida cristã - PHILIP YANCEY E TIM STAFFORD - Editora Mundo Cristão - Em Desventuras da vida cristã o leitor
encontra uma reflexão ainda atual e destituída de ornamentos lingüísticos sobre a realidade que muitas igrejas insistem em disfarçar ou
esconder: ser cristão não é fácil. A boa notícia é que vale a pena, e Yancey e seu parceiro, Tim Stafford, revelam o porquê.
Maria, a maior educadora da história - AUGUSTO CURY - Editora Planeta - Quem foi Maria? O que ela tinha de especial? Neste
livro, a Psicologia, a Psiquiatria e a Pedagogia avaliam sua figura e, em especial, os dez princípios que ela utilizou na educação do
menino Jesus.

Respostas

1– Simão, o cireneu - Lc 23:26
2– José de Arimatéia - Mt 27:57

Informes da Igreja
Criamos mais alguns ministérios na Igreja. São novas áreas
de trabalho onde você pode se envolver e ajudar.
Com o crescimento das demandas de áudio e vídeo, criamos o
ministério de Comunicação Genesaré que foi separado do
ministério de louvor e é o responsável pela gravação dos
cultos em CD e DVD, regulagem da mesa de som e exibição
das apresentações no projetor multimídia. Para participar
deste ministério procure o Dc. José Antonio ou o irmão Pedro
Rodrigues.
Para controlar melhor a venda de cds, dvds, revistas e livros,
a livraria da igreja foi separada do ministério diaconal e agora
está sob a direção da irmã Marisa e do irmão Mauro. Desejando servir nesta área, procure-os e ofereça-se para participar da
escala de atendimento.
Neste mês também, o Bazar transformou-se num ministério,
sob a direção da irmã Maria Célia e com a ajuda das irmãs

