
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 

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  

acreditam que dizer 'não' aos filhos pode ser preju-
dicial e injusto. Além da culpa, o medo e a insegu-
rança também parecem ser fatores que pesam aos 
pais impor limites. Muitos foram tão reprimidos e 
lhes impuseram limites tão severos, que cresceram 
com a idéia de que se disserem 'não' aos filhos ou 
impor-lhes qualquer outro limite, isso vai prejudicá-
los. O oposto também pode acontecer. Porque fo-
ram oprimidos e receberam uma educação tão se-
vera, os pais tendem a repetir modelos, porque não 
sabem fazer outra coisa, ainda que involuntária e 
inconscientemente." 
E você, minha irmã, é desse tipo de mãe? Cuidado, 
pois quando seus filhos se tornarem jovens, prova-
velmente, estarão no poder e no controle do seu 
lar. E agora ... você não pode fazer mais nada (com 
certeza, com a ajuda de Deus você até poderá re-
verter este quadro)! Que o amor por seu filho não 
encontre barreiras em seu coração. 
Quando minha segunda filha, Sandra, se casou, ela 
estava fazendo o curso de Letras na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Estando já no meio do 
curso, ela engravidou. Seu coração de mãe viu esta 
mudança em sua vida como um privilégio e um 
presente que ela estava recebendo do Senhor. Sem 
pensar duas vezes, ela decidiu abandonar o curso 
para ser uma mãe presente em todas as etapas da 
vida da sua filha. Só agora, com seus filhos já cres-

cidos (de 15 a 18 anos), ela esta terminando aquele 
curso que ela interrompera por amar tanto seus 
filhos. 
Amada irmã, você tem que encarar este presente 
que Deus lhe deu (o de ser mãe e o de ter um filhi-
nho) com muita responsabilidade e alegria de cora-
ção. Não queira perder nenhum momento da vida 
do seu filho, pois estes momentos maravilhosos, 
engraçados, abençoados e alegres jamais voltarão. 
Seja uma mãe presente! Seja uma mãe que impõe 
limites! Que seu filho seja diferente dos jovens de 
hoje onde a delinqüência e os valores são cada vez 
mais relativos. 
*Lembre-se de que Deus a escolheu para ser a mãe 
dos seus filhos! É você quem deve ensiná-los o 
caráter divino, pois você é quem é a mãe (não a 
babá) e é você quem é filha de Deus e tem o Espíri-
to Santo orientando-a em todos os momentos. 
*Lembre-se sempre do que disse Elisabeth Elliot ... 
"Não há carreira mais nobre do que a da maternida-
de em sua melhor forma." e nunca esqueça de colo-
car lá fundo no seu coração o que disse o Senhor 
que a criou e que decidiu transformá-la em uma 
mãe ... "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o 
coração, como ao Senhor, e não aos ho-
mens ..." (Colossenses 3:23). 
VOCÊ ESTÁ FAZENDO ASSIM? 

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. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. 

Todo primeiro domingo do mês, campanha do 
quilo e consagração dos alimentos. 

  Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja deposi-
tando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005-1, Ag. 279-8 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de 
remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados do 

ministério do Bazar. 
Ajude a Cantina doando alimentos. 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

• Todos os domingos 
 16:30 h - Evangelismo nas ruas. 
 18:00 h - Curso Seitas e Heresias. 
• Domingo 15 
 15 h Reunião de Liderança. 
 17 h Reunião do Evangelismo. 
• Sábado 21 
 9 às 17 h - 3° Encontro de Homens com uma Nova Vida. 
 (INV Olaria - Inscrições até 08/06 - R$ 20,00) 

 16 h Desperta Débora. 
• Sexta 27 
 19:30h - Culto das mulheres. 
 (Pregação Prª. Fátima Matias da IPNV de São Francisco - Niterói)  

• Sábado 28 
 18 h Culto Jovem. 

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  d a  p á g i n a  2  

 

 

 

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 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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O PRIVILÉGIO DE CUIDAR DO MEU FILHO 
Valdenira Nunes de Menezes Silva 
"... a criança entregue a si mesma, envergonha 
a sua mãe" (Provérbio 29:15). 
Que mãe não ficou abalada com o caso Isabella 
Nardoni? O próprio pai e madrasta jogarem a 
filhinha de apenas cinco anos, do sexto andar 
do prédio onde moravam!? O nosso coração de 
mãe chora ao ver tanta frieza e tanta indiferen-
ça! 
Não aceito tamanha tragédia porque ... 
1- como mãe, eu amo do fundo do meu coração 
a meus filhos; 
2- como mãe, quero dar a eles o melhor que 
existe dentro de mim; 
3- como mãe crente quero criá-los seguindo as 
instruções do Senhor. 
Em meu coração, tenho planos para eles. oro 
por eles mas, de vez em quando, vejo tudo cair 
de água abaixo ... e é, então, quando me lem-
bro do Senhor me dizendo ... "Orai sem ces-
sar" (1 Tessalonicenses 5:17). 
Então ... eu oro, oro e oro por eles. 
Elizabeth George nos diz que "Ser mãe é um 
compromisso, uma responsabilidade e um cha-
mado de Deus para a vida toda. E ser mãe é 
nossa maior alegria e nosso maior desafio." 
Então, se é assim que eu penso, tenho que fa-
zer o meu melhor. Tenho que ... 
a) colocá-los em um lugar muito especial em 
minha vida; 
b) orar, diariamente, por eles; 
c) falar a eles sobre a Palavra de Deus; 
d) eu mesma educá-los, amá-los, encaminhá-los 
para uma vida sadia, pura e santa. 
Como mãe, tenho que observar com muito cui-
dado as minhas prioridades ... 
> Qual é a pessoa ou coisa mais importan-
te da minha vida? 
Eu posso achar que é o meu marido ou os meus 
filhos ou mesmo o meu trabalho ou profissão 
mas é o próprio Jesus  quem me diz na Sua 

Palavra: "... Amarás o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o 
teu pensamento" (Mateus 22:37). 
Para eu ser feliz com meu marido e saber criar e 
transformar meus filhos em homens e mulheres 
íntegros, tenho que colocar Deus em primeiro 
lugar em minha vida. 
> Depois de Deus quem ou o que é mais 
importante em minha vida? 
Meu marido ou meus filhos? Será que eles são 
importantes em minha vida ou eu dou mais do 
meu tempo e mais valor ao meu trabalho e pro-
fissão? 
Provérbios 31:11-12 me dizem ... "O coração do 
seu marido está nela confiado; assim ele não 
necessitará de despojo; Ela só lhe faz bem, e 
não mal, todos os dias da sua vida." 
Antes dos meus filhos, do meu emprego, da 
minha vida profissional, meu marido deve ser a 
pessoa mais importante da minha vida. Nada 
pode se intrometer nos nossos doces momen-
tos, no nosso companheirismo, nas minhas obri-
gações de ajudadora dele porque é isto que 
Deus quer e é isto que eu devo desejar de todo 
o coração. 
> Se eu acho que, dentre as tantas priori-
dades da minha vida, Deus está em pri-
meiro lugar e meu marido em segundo, 
então quem ou o que, realmente, está em 
terceiro lugar? 
Você pode até responder prontamente ... "Meus 
filhos, é claro?" Será mesmo que eles estão no 
lugar certo da sua lista de prioridades?  
Será que você não acha que está trabalhando, 
cursando uma faculdade, se esforçando por 
causa "do futuro deles e "de uma situação fi-
nanceira melhor"?  
Você tem certeza de que tudo isto é mais impor-
tante do que o futuro espiritual dos seus filhos? 
Pense ... pense ... e pense e decida em seu 
coração fazer o que é certo, o que, realmente, 
Deus quer que você faça.       Vire a página... 

Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 



. Casamentos - Centenas de 
menores de idade se casaram 
no estado de Rajastan, no 
noroeste da Índia, como parte 

do festival de "Akshaya Trti-
ya", ou "Akha Teej". O dia é 

considerado auspicioso para os indianos, 
especialmente para comércio, compras e 
casamentos, já que se celebra o nascimen-
to do deus Visnú, tido como o guardador 
da vida no panteão hindu. É por esta 
razão que, todos os anos, se organizam 
centenas de casamentos entre crianças 
durante as comemorações.  
Apesar de o matrimônio infantil ser proi-
bido pelas leis indianas, uma vez que a 
cerimônia é realizada, a união torna-se 
válida. Por isso, no festival deste ano, 
realizado há duas semanas, as autoridades 
indianas estavam em alerta e realizaram 
campanhas intensivas nos meios de co-
municação para evitar a prática, conside-
rada retrógrada.  
De acordo com os dados da Unicef 
(Fundo da ONU para Infância e Adoles-
cência), 56% das meninas indianas se 
casam antes dos 15 anos e 17% antes dos 
10. Uma pesquisa recente sobre saúde 

familiar nacional na Índia indicou que 
mais de 50% das meninas do estado de 
Rajastan são mães antes dos 19 anos.  
A maioria dos casamentos infantis acon-
tece em áreas rurais nos distritos de Jai-
pur, Alwar, Tonk, Sawai Madhopur, 
Bundi, Kota, Ajmer e Udaipur - todos no 
estado de Rajastan.  
 

. Ataque - Uma escola bíblica foi recen-
temente atacada por cerca de 20 ativistas 
radicais hindus na vila Krishnadasana-
palli, distrito de Chittoor , no Estado de 
Andhra Pradesh. De acordo com Conse-
lho Global para os Cristãos Indianos 
(GCIC, sigla em inglês) , o ataque reali-
zado no último de 16 de maio teria sido 
promovido por militantes dos grupos 
Rashtriya Swayam Sevaks (RSS) e do 
partido político Bharatiya Janatha (BJP). 
Os radicais levaram oficiais da polícia 
com eles e registraram uma queixa na 
polícia contra o professor cristão. Além 
disso, eles agrediram verbalmente as 
pessoas presentes, rasgaram partes da 
Bíblia e de outros materiais de ensino. 
A escola bíblica mantida pelo cristão era 
gratuita e as aulas ministradas nas férias 

e nos períodos de folga das crianças. Ore 
pela proteção do professor e para que 
esse ministério não seja interrompido.  
 

. Bruxaria - Uma multidão descontrola-
da queimou vivas quinze mulheres acu-
sadas de bruxaria em um povoado do 
Quênia. Dezenas de pessoas tomadas 
pela fúria foram de porta em porta no 
povoado de Nyakeo, 300 km a oeste de 
Nairóbi, prendendo as vítimas antes de 
imolá-las, informou um responsável 
local e vários habitantes do povoado. 
Dezenas de pessoas acusadas de bruxaria 
foram assassinadas no oeste do Quênia 
nos anos noventa. Na região, corria o 
boato de que essas pessoas atraíam o 
azar e tornavam as pessoas canibais, 
surdas, mudas ou sonâmbulas. A região 
passou a ter a reputação de ser uma "área 
de bruxas". 
"É inaceitável. As pessoas não podem 
fazer justiça por si mesmas porque sus-
peitam de alguém", declarou 
o responsável local do distri-
to, Mwangi Ngunyi. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Muitas mães estão esquecendo do seu verda-
deiro papel de MÃE. Quando elas colocam o 
emprego ou a profissão na frente de seus filhos, 
com certeza, Deus não irá  abençoá-la. No mo-
mento, tudo pode estar dando certo, se encai-
xando direitinho - babá quase perfeita, filhos 
com saúde, fins de semana dedicados única e 
exclusivamente a eles ... - mas ... e lá na fren-
te? Será que você é capaz de imaginar como 
será seu filho que, agora, não tem a sua pre-
sença diária, a sua atenção e interesse pelo que 
ele faz, os beijos e cuidados na hora da queda, 
as historinhas e orações que serão contados e 
ensinados por você ...? 
Você está preparando seus filhos para se trans-
formarem em adultos dignos e justos quando 
deixarem a sua casa? 
O pastor Jim George disse o seguinte ... "Os 
comunistas disseram: 'Dê-nos uma criança nos 
seis primeiros anos de sua vida e depois vocês a 
podem ter de volta'. Por que seis? Eles sabiam, 
como também o sabem os cientistas e educado-
res, que a maior parte do aprendizado funda-
mental é incutida até os seis anos. Em seis a-
nos, os comunistas podem doutrinar tão com-

pletamente a criança na ideologia deles que ela 
seria deles pelo restante da vida." 
Filhos que são criados sem ter a presença da 
mãe, aprendem a agir por conta própria porque 
ela, para compensar a ausência, não impõe 
limites e os transforma em crianças cheias de 
direito, com vontade própria, rebeldes, podero-
sas e ... que darão muita dor de cabeça a ela 
quando se tornarem adolescentes ou jovens. 
Você, então, vai dizer ... "Mas eu dava tudo a 
ele ! Eu fazia tudo que ele queria! Eu era muito 
boa, não exigia nada dele!" Aí é onde está o 
erro. Você não tinha regras para a vida dele 
mas o deixava fazer o que queria e, no fundo, 
no fundo, não era isto que ele queria. Ele tinha 
necessidade da mãe, queria estar com ela mes-
mo tendo uma vida com limites. Ele necessitava 
de você e você o deixou se transformar em um 
rebelde, em um filho que, hoje, "está no poder". 
Em um estudo do jornalista Marcelo Ferreira, 
cujo título, FILHOS NO PODER, muito me cha-
mou a atenção, ele apresenta algumas razões 
porque o pai ou a mãe não impõem limites a 
seus filhos. Ele diz: "Segundo aponta os profis-
sionais da área, o principal motivo porque mui-
tos pais não impõem limites a fim de conter as 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p r i m e i r a  p á g i n a  
1– Ester e Cantares de Salomão.  
2– Jó - Jó 1:18-19. 

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 
Se deseja se batizar, participe da turma de 

Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 

Para inscrever-se, procure Dc. Luiz 
Antonio ou Dcª. Daisy Henriques. 

Após o batismo, continue na turma dos novos 
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4 

dos livros de doutrinas básicas. 

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1– Em que livros da bíblia não encontramos a palavra “Deus”? 
2– Qual o servo de Deus que perdeu seus filhos num tufão? 

Respostas 

P e r g u n t a s  e  r e s p o s t a s  
Havia namoro, noivado e casamen-
to nos tempos bíblicos? 
Não como em nossos dias. Acontecia 
da seguinte forma: depois ter sido a 
noiva escolhida, ou pelos pais do 
pretendente (Gn 24.1-4), ou pelo 
pretendente (Gn 29.18), ocorria o 
noivado, período que precedia o 
casamento. Esse período era muito 
importante, especialmente nos casos 
em que os noivos mal se conheciam 
ou jamais tinham se visto antes. O 
noivado dos jovens solteiros durava 
geralmente um ano. Já o noivado de 
uma viúva, apenas um mês. 
Enquanto que em nossas leis somen-
te o casamento tem aspecto legal e 
absoluto de contrato e o rompimento 
do noivado raramente é considerado 
um ato passível de ação judicial, a 
não ser que tenham ocorrido prejuí-
zos reais, na lei israelita não era 
assim. O noivado e o casamento 
eram duas condições bem definidas e 
distintas, cada uma delas, no entanto, 
tinham sua própria etapa (Dt 20.7).  

O casamento propriamente dito era, 
na verdade, a união de dois seres por 
toda a vida. Vejamos o que disse o 
anjo a José: não temas receber Mari-

a, tua mulher (Mt 1.20). Embora 
essas duas condições fossem teorica-
mente distintas, elas, na verdade, se 
envolviam. A lei que reconhecia os 
direitos e as obrigações durante o 
noivado era a mesma para o casa-
mento. A noiva suspeita de infideli-
dade ficava sujeita ao apedrejamen-
to, exatamente como acontecia no 
casamento. Por outro lado, ela tinha 
a vantagem de alguns direitos legais: 
não podia ser rejeitada, exceto medi-
ante carta de divórcio; se o jovem 
morresse, era considerada viúva. 
 
Hebreus 12.14 diz: "sem santidade 
ninguém verá a Deus". Mas, ao 
mesmo tempo, a Bíblia afirma que 
"todo o olho o verá". E agora?  
Em Hebreus 10.10 somos informa-
dos de que, por meio do sacrifício de 
Cristo, os crentes são santificados de 

uma vez por todas (Ver também 
Hebreus 13.21). Devemos confiar 
em Deus e seguir a santificação para 
a qual fomos chamados. Hebreus 
12.14 fala do apogeu da comunhão 
cristã na glorificação, enquanto, aqui 
na terra, contemplamos a "face de 
Deus", por meio de Cristo (2 Corín-
tios 4.6). Mas chegará o dia em que 
se cumprirá Apocalipse 22.4. O texto 
de Apocalipse 1.7 fala sobre a vinda 
de Jesus Cristo em juízo, na Palesti-
na, quando as nações ímpias tiverem 
conquistado a região, ameaçando 
aniquilar o povo judeu. Nessa ocasi-
ão, haverá a intervenção divina, 
como aconteceu no Mar Vermelho.  
E todos hão de ver a Jesus, inclusive 
aqueles que desdenharam o verda-
deiro Cristo e propagaram e defende-
ram o falso Cristo. Esses ver-se-ão 
diante da augusta epifanéia 
(manifestação) do Reis dos reis e 
tentarão se esconder do juízo divino 
e de sua glória.  

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 tudo começou - ADAUTO LOURENÇO - Editora Fiel - Este livro apresenta a doutrina criacionista sob a ótica de cientistas cris-
tãos. Apresentando evidências científicas de que nosso universo não é fruto de uma explosão cósmica. 
As profecias de Zacarias - NORBERT LIETH - Editora Actual - A mensagem do profeta Zacarias é um encorajamento quanto ao futuro 
sem entretanto negar o fato de que muitas crises ainda vem pela frente. 

F r a s e  

d o  m ê s  

“Nós somos 
imortais 
 até que 

cumpramos a 
tarefa a nós 

encomendada.” 
 

 James Frazer 
 

Missionário 
numa das regiões 
mais perigosas 

 da China 

E b d — J o v e n s  

Escola bíblica especial para os jovens. 
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e 

usa uma nova revista trazendo linguagem 
jovem e incentivando o debate. 

Para jovens a partir de 13 anos. 
Na sala da Juventude no segundo andar. 

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

 d o  M ê s   

02 Mônica Silva 
04 Cláudia Ferreira 
05 Rosimeire Lopes 
05 Mª Aparecida Ferraz 
08 Dermival Felix 
11 Rafael Rodrigues 
12 Deolinda Martins 
13 Pedro Filho 
13 Bárbara Bastos 
13 Henri Alencar 
13 Adriana Loureiro 
14 Ilda Vilela 
14 Fábio Fortunato 
15 Jéssica Rocha 
15 Alex Moura 
16 Valmir Silva 
16 Jonathan Palmiere 

17 Adriana Rosa 
18 Annelize Rodrigues 
18 Mª Lourdes Silva 
19 Jair Santos 
20 Ivan Henriques 
22 Elsa Rodrigues 
23 Suzana Reis 
29 Pedro Mesquita 
29 Neide Cardoso 
30 Angela Teixeira 
 
 

B O D A S 

06 Marieta & 
     Marçal Bandarra 
13 Mônica Helena & 
     Vitor Silva 
20 Mônica & 
     Luis Carlos Berçot 


