Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
18:00h — Curso de Seitas e Heresias
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

Notícias da Igreja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os domingos 18h - Curso de seitas e heresias.
Todos os domingos 18h - Oração pela igreja e pelo Pastor.
Todos os domingos 16:30h - Evangelismo nas ruas.
Domingo, 03/02, 08:00h - Jejum do Ministério de Louvor.
Domingo, 10/02, 15:00h - Reunião de liderança.
Sábado, 16/02, 16:00h - Desperta Débora.
Domingo, 17/02, 08:00h - Jejum do Min. Elos da Amizade.
Domingo, 17/02, 17:00h - Reunião do Min. de Evangelismo.
Sábado, 23/02, 18:00h - 1º Encontro de Casais de 2008

OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados do ministério do
Bazar.
Ajude a Cantina doando alimentos.

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

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
UM SÓ MEDIADOR
“Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristos homem” I Tm.: 2:5 (ACF)
Como podemos comprovar, há um só mediador entre o único Deus e os
homens, o Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. No entanto, ao
observarmos o mover-se dos grupos religiosos, principalmente da
metade do século vinte aos nossos dias, percebemos uma clara tendência de colocarem os seus líderes como personalidades relevantes na
intermediação entre a divindade e os homens. Essa tendência coloca
líderes humanos como verdadeiros medianeiros entre o único Deus e os
homens, e encontra grande aceitação nos dias de pós-modernidade onde
há um arcabouço ético aberto para o culto às personalidades. Os tais
lideres pretendem-se verdadeiros intermediários nesta imprescindível
relação.
No contexto atual são muitos os que apresentam essa proposta em suas
mensagens. São os super-pregadores eletrônicos do Rádio e da Televisão. Em suas propagada dizendo-se poderosos para realizarem a mediação entre Deus e o homem naquele negócio que levará o homem a
alcançar o sucesso que o fará experimentar o estado pleno da felicidade
que uma vida de abundância material pode proporcionar. Mercadejam o
intermediar da oração a Deus cobrando caro pela realização deste
serviço. Sendo esse um produto caro para a massa de seus fieis (infiéis
ao verdadeiro mediador Jesus Cristo). Esses super-religiosos exigem
grandes sacrifícios financeiros de sua clientela, oriunda de todas as
classes sociais e convencida que só serão atendidas se contratarem um
medianeiro, em outras palavras ou pagam ao mediador ou Deus não
escuta as suas petições. Esta prática é completamente antibíblica,
irracional, carnal e diabólica, completamente distanciada do caráter do
único mediador, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo.
Ao olharmos para a história das religiões encontramos a igreja de
Roma se destacando na arte de promover medianeiros. Para esse grupo
religioso em especial, o caminho mais popular é a assim chamada
Maria mãe de Deus; ou seja a mãe do filho de Deus, Jesus Cristo. Alem
de outros não tão populares. Na verdade, um grande panteão de santos
canonizados a custo de muito dinheiro por parte do sistema papista.
Essa filosofia romana é completamente alienada da verdade bíblica. O

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.

verdadeiro evangelho é contundente ao afirmar que há só um único
meio pelo qual devemos nos achegar a Deus, sendo esse único caminho
Jesus Cristo, nosso único e todo suficiente Salvador.
“Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida; ninguém vem
ao pai senão por mim” Jo.: 14:6 (ACF). A verdade revelada por Cristo
é essa “ninguém vem ao pai senão por mim”.
Caro leitor, o único e exclusivo caminho de acesso ao Pai é o Senhor
Jesus Cristo. Sendo ele o único mediador, homem algum pode fazer
mediação entre Deus e os outros homens, os que estão vivos agora não
podem exercer este ofício e muito menos aqueles que já morreram. Só
há um único nome com poder para exercer o ministério de mediador,
esse é um ministério exclusivo de Cristo, só ele pode interceder por
você junto ao eterno Deus, só ele pode operar a paz entre o pecador
perdido e o Deus de misericórdia, só ele pode ligá-lo ao Deus pai.
A verdade descrita acima é fundamental, pois a compreensão dela dará
ao pecador a garantia de segurança eterna, a salvação assegurada pelo
trabalho de Cristo, o único mediador. Afinal, a Bíblia é conclusiva a
respeito de Cristo, “Porque há um só Deus e um só Mediador entre
Deus e os homens: Jesus Cristo, homem” I Tm.:2:5 (ACF), O qual se
deu como preço da redenção eterna, substituído o miserável pecador na
cruz, o justo pelo injusto, para que ao seu tempo venha servir de testemunho, a sua morte trouxe vida ao pecador merecedor do inferno “...o
salário do pecado é a morte” Rm.: 6:23 (ACF). Logo só ele é o legítimo
mediador, todos os demais pretensos mediadores elencados (sejam
católicos ou protestantes) neste artigo não passam de ladrões e salteadores, pois estão seqüestrando uma função inerente exclusivamente ao
nosso Senhor Jesus Cristo.
Caro leitor: que o Espírito Santo lhe convença “... do pecado, e da do
justiça, e do juízo” Jo.:16:8 (ACF), levando-o ao arrependimento e a fé
em Jesus Cristo como o seu único e todo suficiente Salvador, depositando assim sua confiança completamente em Cristo Jesus, nosso único
mediador.
Pr. Anízio Gomes — Pr.anizio@bol.com.br
http://ibb-soledade.zip.net/

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.

A

s u a

f a m í l i a

e m

S ã o

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

FEVEREIRO / 2008

ANO VII — Nº 80

Palavra Pastoral
15 RAZÕES PORQUE DEIXEI DE SER CATÓLICO ROMANO
Confissões de um Ex-padre
“E ouvi outra voz do céu, que dizia sai dela povo meu, para que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4”.
Ex Padre Josias de Souza Lima
15 razoes porque deixei de ser católico romano:
1- Porque Jesus disse "Examinai as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de Mim
testificam” (João 5:39).
Se é pelo intermédio das Escrituras e mediante os ensinos de Jesus que “uma vez aceitando-O alcançamos a
salvação” exclui-se, portanto que seja pela igreja católica.
2- Não sou católico romano porque sendo a religião cristã fundada por Cristo, foi durante 200 anos divulgada
sem modificações nem acréscimos, mas dali pra cá surgiram novas doutrinas, falsificações, e toda a sorte de
cerimônias estranhas ao Novo Testamento, que foram discutidas em concílios e aprovadas por homens, daí
nascendo a Igreja Católica Romana.
“Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviam mais a criatura do que o Criador, que é
bendito eternamente” (Romanos 1:25).
3- Não sou Católico Romano, porque atendendo ao pedido de Jesus no que Ele diz examinai as Escrituras,
isso tenho feito e nunca encontrei nos livros sagrados do Novo Testamento o “Ofício da Missa”.
A razão porque não encontrei, é que foi composto pelo Papa Gregório I uns 600 anos depois de Cristo.
4- Não sou Católico Romano, porque não encontrei uma passagem no novo testamento que mostre algum
dos apóstolos diante do altar incensando imagens.
A razão porque não encontrei, é que o culto das imagens foi decretado pelo 2.º Concilio de Nicéia 787 depois
de Cristo.
5- Não sou Católico Romano, porque não encontrei no Novo Testamento um só trecho que fale de ter havido
na Igreja primitiva alguma procissão eucarística.
A razão porque não encontrei, é que começou em 1360 anos depois de Cristo.
6- Não sou Católico Romano, porque não encontrei um versículo qualquer na Bíblia que recomende o uso do
rosário.
A razão porque não encontrei, é que apareceu com o Pedro Eremita em 1090 depois de Cristo.
7- Não sou Católico Romano, porque não encontrei na Bíblia Sagrada um só mandamento que proíba o casamento dos ministros da religião.
A razão porque não encontrei, é que foi proibido pelo Papa Gregório VII em 1074 depois de Cristo.
8- Não sou Católico Romano porque não encontrei nas Escrituras Sagradas a palavra “Purgatório”.
A razão porque não encontrei, é que não existe e só foi promulgado pelo concílio de Trento, em 1563 depois
de Cristo. Antes desta data não havia nenhuma alma no purgatório, pois não havia sido criado pelo Papa.
9- Não sou Católico Romano porque não encontrei uma só passagem no Novo Testamento que mostre algum
ministro de Deus aspergindo água benta no caixão de um morto e fazendo-lhe recomendação.
A razão porque não encontrei, é que foi criado pela Igreja Católica, a fabricação da água benta apareceu
1000 anos depois de Cristo.
10- Não sou Católico Romano porque não encontrei na Palavra de Deus que se deve orar e render culto aos
Santos e aos Anjos.
A razão porque não encontrei, é que foi criado pela Igreja no ano 788 depois de Cristo. E o culto das imagens
foi decretado pelo 2º Concilio de Nicéia em 787 depois de Cristo.
11- Não sou Católico Romano, porque não encontrei nas Escrituras Sagradas que entre Deus e os homens há
outro mediador e intercessor fora de Jesus Cristo (I Tim 2:5)
12- Não sou Católico Romano porque não encontrei na Bíblia Sagrada a ”confissão auricular”.
A razão porque não encontrei, é que foi estabelecida como doutrina pelo 4º concilio de Latrão Roma em 1215
depois de Cristo.
Continua na próxima página...

Escala de serviço de Introdução

Continuação da primeira página
lios e decretos, por estas razoes não sou
Católico Romano.
E no dia que encontrar qualquer Católico
Romano Padre ou leigo que provar com
versículos a autenticidade para tais doutrinas, deixo de ser Cristão Evangélico
para ser Católico Romano.
Josias de Souza Lima
ministro evangélico
Caixa postal 859
CEP 80.000 Curitiba - PR

Escola bíblica especial para os jovens.
Reúne-se aos domingos a partir das 09:00h e usa
uma nova revista trazendo linguagem jovem e
incentivando o debate.
Para jovens a partir de 13 anos.

11 - Marieta Bandarra
14 - Williana Braga
17 - Davi Barros
21 - Walkíria Santana
22 - Cláudia Ferreira
23 - Luciene Fortunato

23 - Jorge Chedid
25 - Ivanice Chedid
26 - Vera Rodrigues
28 - Adriana Fortunato

Aniversários de casamento
04 - Ivanice & Jorge
16 - Neli & Roberto
18 - Ivete & Joel

20 - Simone & Vladmir
25—Hozana & Alex

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
. Presos por um culto - As
três mulheres que ainda eram
mantidas em um campo de
trabalhos forçados em Hubei
foram soltas. O caso delas
tinha relação com os demais
quatro cristãos que ganharam a liberdade
na semana passada em uma decisão inédita.
Na ocasião, o Comitê de Reeducação da
Província de Hubei decidiu rever uma
ordem do Comitê de Trabalhos Forçados
da Região Autônoma de Enshi contra
quatro cristãos, mas ainda faltava a decisão em relação às mulheres.
Segundo um porta-voz da Associação de
Ajuda à China (CAA, sigla em inglês)
quatro líderes homens e cinco líderes
mulheres foram presos e condenados a 18
meses e 12 meses de reeducação, respectivamente, no dia 6 de agosto de 2007,
depois de terem sido detidos no dia 15 de
julho ao serem flagrados em um culto na
casa do senhor Qin Daomin.
Eles foram acusados do crime “de se
envolver e organizar um culto de má fé,
com o objetivo de arruinar a execução das
leis estatais”.

As outras duas mulheres que estavam em
prisão domiciliar para cuidar dos filhos
pequenos também tiveram suas penas
canceladas.
. Preso por um templo - Um pastor
protestante foi libertado na Coréia do
Norte após ficar detido durante dois
meses por ter tentado estabelecer um
templo religioso, informou a agência sulcoreana Yonhap. O pastor Kim Jae-yeol,
que tem dupla nacionalidade, foi preso
em novembro. Ele só foi libertado na
semana passada, depois da intervenção do
embaixador canadense na Coréia do Sul,
Ted Lipman, segundo a agência de notícias local.
Kim, que em 1997 participou da criação
de clínicas médicas na Coréia do Norte,
tinha tentado construir um templo protestante no país comunista. A agência cita
que Kim também teria criticado o regime
de Pyongyang.
O embaixador canadense em Seul visitou
recentemente Pyongyang para conseguir a
libertação de Kim, que aparentemente já
viajou para a capital sul-coreana. Na
Coréia do Norte só se idolatra o presidente norte-coreano, Kim Jong-il, líder do

regime comunista.
Os opositores ao regime afirmam que há
uma perseguição da atividade religiosa
independente. Mesmo assim, no país há
vários grupos religiosos independentes e
templos - entre eles dois protestantes e
um católico.
. Este nome incomoda - Na madrugada
de sexta-feira, 25/01, totem religioso
instalado numa das entradas de Sorocaba,
na avenida Dom Aguirre, foi alvo de
vandalismo. A pichação ocorreu na mesma semana em que o monumento, onde
existe a inscrição “Sorocaba é do Senhor
Jesus Cristo”, motivou uma manifestação
que solicitou a alteração da frase.
Até a tarde de ontem a autoria do ato de
vandalismo não havia sido identificada,
mas já nas primeiras horas da manhã
funcionários da prefeitura pintaram o
totem com a cor amarela original para
encobrir a tinta verde jogada durante a
madrugada. A prefeitura informa que a
inscrição original será pintada
novamente na próxima semana, sem alteração do seu
conteúdo.
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José Alves

2

m

DOM

3

n

Ebd—Jovens

Aniversariantes do Mês
01 - Rosa Silva
01 - Lucília Queiroz
02 - Luis Armada
05 - Ronald Lima
09 - Carmen Silva
11 - Maria Castro

SAB

Carlos

1

QUA

6

T

Gregório

T

Jorge Chedid

A

Pedro Paulo

S

Antonio

G

Marisa

P

Mauro

T

José Antonio

8

Manuel
Alex

9

Carlos

15

José Antonio
Jair

16

T

Jorge Chedid

T

Ronald

A

Marisa

S

Mauro

G

Antonio

P

Jair

Alex

T

T

Jair

A

Leandro

S

Luiz Antonio

G

Jorge Chedid
T

Gregório

T

Pedro Paulo

A

Antonio

S

Mauro

G

Marisa

P

Ronald

Luiz Antonio

T

T

Pedro Paulo

A

Gregório

S

Fernandes

Fernandes

G

P

Jorge Viana

T

José Antonio

22

Ronald

Júlio César

29

José Antonio

Gregório

23

Roberto

LEGENDA
T =

Tesoraria

T

Jair

T

Ronald

contagem

A

Marisa

de

S

Alex

G

Mauro

P

Antonio

equipe

Jorge Chedid

T

Leandro

apoia os

T

Leandro

T

Jorge Chedid

A

Jair

A

Roberto

S

Roberto

S

Gregório

portão preto

Leandro

G

Luiz Antonio

G

Pedro Paulo

do fundo

P

Roberto

P

Fernandes

P

Luiz Antonio

José Alves

T

Carlos

T

Alex

T

José Alves

T

Leandro

T

José Alves

T

José Alves

T

Luiz Antonio

controla o

A

Alex

A

Pedro Paulo

A

Jorge Viana

A

Carlos

2º andar

S

Ronald

S

Jorge Viana

S

Manuel

S

Sérgio

G

Sérgio

G

Manuel

G

Sérgio

G

Jorge Viana

portão maior

P

Fernandes

P

Sérgio

P

Carlos

P

Manuel

da frente

m

10

n

13

Exercícios
bíblicos

m

17

n

20

m

24

n

27

Frase
do mês

ofertas
A =

Apoio a

portos S, G e P
S =

Portaria Serviço

"O mundo está
muito mais
Preparado
para receber o
Evangelho
do que os
Cristãos
para o
propagar.”

do templo.
G =

P =

Geração Vida

George Peters

Portaria Principal

1– Em que cidade morava Zaqueu, o publicano?
2– Qual o nome da mãe de Benjamim, filho de Jacó?

Respostas
no rodapé
da página

Perguntas e respostas
O que significa o purgatório, conforme
ensino da Igreja Católica Romana?
Segundo o "Catecismo da Igreja Católica
(1993), § 1030", o purgatório é uma
condição na qual se encontram aquelas
pessoas que "morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificadas, embora tenham garantida a sua salvação eterna". Assim, essas
pessoas precisam passar por uma purificação "a fim de obterem a santidade necessária para que entrem na alegria do céu".
Essa purificação, no entanto, não deve ser
confundida com o castigo dos condenados
ao inferno.
Foi, sobretudo, nos Concílios de Florença
(1442) e de Trento (1546) que a Igreja
Católica formulou a doutrina do "fogo
purificador", baseando-se em textos como
Mateus 12.31, onde Jesus declara que a
blasfêmia contra o Espírito Santo é um
pecado que não será perdoado nem neste
mundo nem no vindouro. Dessa afirmação, a Igreja Romana deduz que "certas
faltas podem ser perdoadas no século
presente, ao passo que outras, no século
futuro" (idem, § 1031). Outra passagem
citada é 1 Coríntios 3.15, que diz: "Se a
obra de alguém se queimar, sofrerá ele

prejuízo; mas o tal será salvo, todavia
como que pelo fogo".
Os católicos dizem que essa passagem
alude à purificação temporal. O livro de II
Macabeus 12.46 também é citado em
apoio à doutrina do purgatório, uma vez
que esta passagem sustenta a prática da
oração em favor dos mortos. Para garantir
a visão beatífica aos exilados no purgatório, a Igreja Católica recomenda as esmolas, as indulgências, as obras de penitência e as missas oferecidas em favor das
almas.
Afirmamos, porém, que não é o "fogo" do
purgatório que nos purifica no além, mas
como disse o apóstolo João, é "o sangue
de Jesus Cristo que nos purifica de todo
pecado" (1 Jo 1.7). O melhor de tudo é
que não precisamos esperar o além para
sermos purificados. João ainda diz: "Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça" (1.9).
A suficiência de Cristo descarta todo e
qualquer outro meio de nos purificar e
nos conduzir ao céu. Declarou o apóstolo
Paulo: "Ele se deu a si mesmo por nós
para nos remir de toda iniqüidade, e

purificar para si um povo todo seu, zeloso
de boas obras" (Tito 1.14).
Aos Efésios, Paulo diz que por meio de
Cristo temos "a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos nossos delitos, segundo as
riquezas de sua graça" (1.7). Como,
então, explicar as passagens citadas pelo
catolicismo?
Em Mateus 12.31, Jesus simplesmente
enfatiza a gravidade do pecado contra o
Espírito Santo, dizendo que o perdão é
impossível, não importando o tempo e o
espaço.
O assunto de 1 Coríntios 3.15 gira em
torno dos cristãos que hão de comparecer
ao Tribunal de Cristo (Bema - palavra
grega que significa pódio). Não para
sermos julgados, mas, sim, galardoados.
Nesse Tribunal, as pessoas receberão suas
recompensas de acordo com as obras que
realizaram (Ver 2 Co 5.10).
Quanto ao texto de II Macabeus, nós, os
evangélicos, não o aceitamos como escritura inspirada por Deus, não servindo,
portanto, como prova escriturística. Ele
serve apenas para revelar o costume
pagão de alguns judeus. E não deve,
evidentemente, ser tomado como norma
para o povo de Deus.

Livros recomendados do mês
Depressão Espiritual - D. M. LLOYD ]ONES - Editora PES - Neste livro, o Dr. Lloyd-Jones discute a depressão espiritual, suas causas
e a forma como deve ser tratada e superada.
As guerras da famosa cidade de Almahumana - JOHN BUNYAN - Editora Novo Século - Nesse livro, escrito durante o tempo em que
esteve preso por pregar o evangelho (Inglaterra, século XVII), o puritano Bunyan continua o tema de O Peregrino, ou seja, que o
cristão vive num constante conflito espiritual com as forças do mal e do mundo.

Respostas

1– Jericó - Lc 19:1-2
2– Raquel - Gn 35:16-19

13- Não sou Católico Romano porque não encontrei nas Escrituras Sagradas a “Transubstanciação” doutrina da hóstia transformada no corpo de Cristo (osso, carne, nervos, unhas, cabelos,
sangue, espírito e divindade).
A razão porque não encontrei, é que esta inovação foi criada no
concilio de Latão em 1215 depois de Cristo.
14- Não sou Católico Romano porque a Bíblia diz que “se alguém ouvir as palavras deste livro viverá, mas se alguém lhe
acrescentar mais alguma coisa. Deus lhe fará vir sobre eles as
pragas escritas neste livro. E se alguém “Tirar quaisquer palavra
do livro desta profecia, Deus lhe tirara a sua parte da arvore da
vida e da cidade Santa." (Apocalipse 22:18,19).
15 Não sou Católico Romano, porque disse Jesus em Apocalipse
“sai dela povo Meu para que não sejas participante dos seus
pecados e não tomes partes nas suas pragas” (Apoc. 18:4).
Ao leitor inteligente, bastam estas advertências, uma vez que
provamos que Roma Papal incorre nas condenações de Deus.
Ela mudou, acrescentou, e diminuiu a palavra divina em concí-
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