
Domingo 
  09:30h — Escola Bíblica Dominical 
  10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
  14:30h — Ensaio do Ministério de Louvor 
  16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
  19:00h — Culto (Último do mês é Evangelístico) 
Segunda-feira 
  19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor 
Terça-feira 
  16:00h — Reunião de Oração 
Quarta-feira 
  19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
Sexta-feira 
  19:30h — Reunião de Oração 

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  

Já ouvi esse argumento dezenas de 
vezes. E sempre o considerei uma 
burrice - mais uma vez, desculpe a 
franqueza. Em que sentido ter rela-
ções sexuais com sua namorada vai 
lhe dar um conhecimento dela que 
servirá para determinar se o casa-
mento vai dar certo ou não? Embo-
ra o sexo seja uma parte muito 
importante do casamento, o que 
faz um casamento funcionar são os 
relacionamentos pessoais, a tole-
rância, a compreensão, a renúncia, 
o amor, a entrega, o compartilhar... 
você pode descobrir antes do casa-
mento que sua namorada é muito 
boa de cama, mas não é o desem-
penho sexual de vocês que vai 
manter ou salvar seu casamento. 
Esse argumento parte de um equí-
voco fundamental com relação à 
natureza do casamento e no fim 
nada mais é que uma desculpa tola 
para comerem a sobremesa antes 
do almoço. 
Agora, o pior argumento que ouvi 
do João foi que você disse "a graça 
de Deus tolera esse comportamen-

to." Acho esse o pior argumento 
porque ele revela uma coisa séria 
em seu pensamento, que é tomar a 
graça de Deus como desculpa para 
um comportamento imoral. Esse 
sempre foi o argumento dos liberti-
nos ao longo da história da igreja. 
O escritor bíblico Judas, irmão de 
Tiago, enfrentou os libertinos de 
sua época chamando-os de 
"homens ímpios, que transformam 
em libertinagem a graça de nosso 
Deus e negam o nosso único Sobe-
rano e Senhor, Jesus Cristo" (Judas 
4). Esse é o caminho de Balaão "o 
qual ensinava a Balaque a armar 
ciladas diante dos filhos de Israel 
para comerem coisas sacrificadas 
aos ídolos e praticarem a prostitui-
ção" (Apocalipse 2:14). É a doutri-
na da prostituta-profetisa Jezabel, 
que seduzia os cristão "a pratica-
rem a prostituição e a comerem 
coisas sacrificadas aos ído-
los" (Apocalipse 2:20) e a conhecer 
"as coisas profundas de Sata-
nás" (Apocalipse 2:24). 
Como seu amigo e pastor, permita-

me exortá-lo a cair fora dessa ma-
neira libertina de pensar, Ricardo, 
antes que sua consciência seja 
cauterizada pelo engano do pecado 
(Hebreus 3:13). Ainda há tempo 
para arrependimento e mudança de 
atitude. A abstinência sexual é o 
caminho de Deus para os solteiros, 
e esse estilo de vida é perfeitamen-
te possível pelo poder do Espírito, 
ainda que aos olhos de outros seja 
a coisa mais careta e retrógrada 
que exista. Se você realmente pen-
sa em casar com a Raquel e consti-
tuírem família, o melhor caminho é 
pararem agora de ter relações e 
aguardarem o dia do casamento. 
Vocês devem confessar a Deus o 
seu pecado e um ao outro, e seguir 
o caminho da abstinência, com a 
graça de Deus. 
Estou à sua disposição para conver-
sarmos pessoalmente. Traga a 
Raquel também. Estou orando por 
vocês. 
 
Um grande abraço, 
Pr. Augustus Nicodemus Lopes 

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-
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  

Sábado  06 ———————————————————————— 
 16:00 h - Reunião da União Feminina 
Sábado 13 ———————————————————————— 
 16:00 h - Desperta Débora e Pais de Oração 
 18:00 h - Documentário “Deuses da Nova Era” 
     19:00 h - Rodízio de Pizzas 
Domingo 14 ———————————————————————— 
 07:00 h - Consagração de Diáconos e Introdutores 
Sábado  20 ———————————————————————— 
 14:00 h - Congresso de Adolescentes 
Domingo 21 ———————————————————————— 
 15:00 h - Reunião de Liderança 
 17:00 h - Reunião do Evangelismo 
Sábado 27 ———————————————————————— 
 ENCONTRO NACIONAL de D I Á C O N O S 
  da Igreja de Nova Vida (INV Campinho) 
Domingo 28 ———————————————————————— 
 07:00 h - Consagração de Diáconos e Introdutores 

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 h às 17 h. 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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Carta a um jovem evangélico que faz sexo 
com a namorada  
[Os nomes foram trocados para proteger as 
pessoas. Embora algumas circunstâncias men-
cionadas na carta sejam totalmente fictícias, o 
caso é mais real do que se pensa...] 
Meu caro Ricardo, Ontem estive pregando em 
sua igreja e tive a oportunidade de rever João, 
nosso amigo comum. Não lhe encontrei. João 
me disse que você e a Raquel, sua namorada, 
tinham saído com a turma da mocidade para 
um acampamento no fim de semana e que só 
regressariam nessa segunda bem cedo. 
Saí com o João para comer pizza após o culto e 
falamos sobre você. João abriu o coração. Ele 
está muito preocupado com você, desde que 
você disse a ele que tem ido com Raquel para 
motéis da cidade e às vezes até mesmo depois 
do culto de jovens no sábado à noite. Ele falou 
que já teve várias conversas com você mas que 
você tem argumentado defendendo o sexo an-
tes do casamento como se fosse normal e que 
pretende casar com Raquel quando terminarem 
a faculdade. 
Ele pediu minha ajuda, para que eu falasse com 
você, e me autorizou a mencionar nossa con-
versa na pizzaria. Relutei, pois acho que é o 
pastor de sua igreja que deve tratar desse as-
sunto. Você e a Raquel, afinal, são membros 
comungantes dessa igreja e estão debaixo da 
orientação espiritual dela. Mas, João me disse 
que o pastor faz de conta que não sabe que 
essas coisas estão acontecendo na mocidade da 
igreja. Como sou amigo da sua família fazem 
muitos anos, desde que vocês freqüentaram 
minha igreja em São Paulo, resolvi, então, es-
crever para você sobre esse assunto, tendo 
como base os argumentos que você usou diante 
de João para justificar sua ida a motéis com a 
Raquel. 
Se entendi direito, você argumenta que não há 
nada na Bíblia que proíba sexo antes do casa-

mento. É verdade que não há uma passagem 
bíblica que diga "não farás sexo antes do casa-
mento;" mas existem dezenas de outras que 
expressam essa verdade com outras palavras e 
de outras maneiras. Podemos começar com 
aquelas que pressupõem o casamento como 
sendo o procedimento padrão, legal e estabele-
cido por Deus para pessoas que desejam viver 
juntas (veja Mateus 9:15; 24:38; Lucas 12:36; 
14:8; João 2:1-2; 1Coríntios 7:9,28,39), aquelas 
que abençoam o casamento (Hebreus 13:4) e 
aquelas que se referem ao divórcio - que é o 
término oficial do casamento - como algo que 
Deus aborrece (veja Malaquias 3:16; Mateus 
5:31-32). 
Podemos incluir ainda aquelas passagens contra 
os que proíbem o casamento (1Timóteo 4:3) e 
as outras que condenam o adultério, a fornica-
ção e a prostituição (veja Mateus 5:28,32; 
15:19; João 8:3; 1Coríntios 7:2; 6:9; Gálatas 
5:19; Efésios 5:3-5; Colossenses 3:5; 
1Tessalonicenses 4:3-5; 1Timóteo 1:10; He-
breus 13:4; Apocalipse 21:8; 22:15). Qual é o 
referencial que nos possibilita caracterizar esses 
comportamentos como desvios, impureza e 
pecado? O casamento, naturalmente. Adultério, 
prostituição e fornicação, embora tendo nuan-
ces diferentes, têm em comum o fato de que 
são relações sexuais praticadas fora do casa-
mento. Se o casamento, que implica num com-
promisso formal e legal entre um homem e uma 
mulher, não fosse a situação normal onde o 
sexo pode ser desfrutado de maneira legítima, 
como se poderia caracterizar como desvio o 
adultério, a fornicação ou a prostituição? A Bí-
blia considera essas coisas como pecado e colo-
ca os que praticam a impureza sexual e a imo-
ralidade debaixo da condenação de Deus - a 
menos que se arrependam, é claro, e mudem 
de vida. 
Você argumenta também que o casamento é  

Continua na próxima página... 

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

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 



. Nota maior - Segundo 

um estudo divulgado pelo 

portal “LiveScience.com”, 

freqüentar a igreja (ou 

atividades sociais similares) 

tem tanto efeito na média escolar 

quanto ter pais com nível superior. 

Alunos cujos pais fizeram graduação 

de quatro anos tiveram média 0,12 

ponto maior que aqueles cujos pais 

completaram apenas o ensino médio. 

Já no quesito religião, os que exerci-

am atividades religiosas tiveram 

0,144 ponto a mais na nota que os que 

não tiveram, segundo a socióloga 

Jennifer Glanville, da Universidade 

de Lowa, nos Estados Unidos. 

Na verdade, o que faz a diferença não 

é a crença em Deus. De acordo com a 

socióloga, entre as razões para o 

melhor desempenho dos religiosos, 

está a amizade que desenvolvem com 

os que têm os mesmos valores morais 

e a quantidade de atividades extra-

classe de que participam. “Podemos ir 

a duas direções com esta pesquisa”, 

disse Jennifer. “Alguns podem pensar 

que os pais deveriam levar seus filhos 

aos templos. Já os pais que não estão 

interessados em ir à igreja podem 

pensar em como estruturar o tempo 

de seus filhos para oferecer os mesmo 

benefícios sociais que as instituições 

religiosas oferecem”, opina. 

. Ovelha negra - A revelação norte-

americana de 23 anos, Katy Perry, 

está dando o que falar. Nascida e 

criada na igreja, ela lançou em 2008 o 

single ''I Kissed a Girl'' (em português 

Eu Beijei uma Garota). Sucesso entre 

os americanos, a música desagradou a 

mãe da cantora, que classificou o hit 

como "indecente e grosseiro". 

Mary Hudson é pastora evangélica e 

diz estar desapontada pela filha 

"promover um pecado". ''Detesto a 

canção. A Katy sabe como me sinto. 

Somos uma família muito aberta no 

diálogo e ela sabe o quão desaponta-

dos eu e o pai dela estamos. Nem 

consigo ouví-la. A primeira vez que a 

escutei fiquei em choque. Quando 

passa na rádio eu prostro-me e oro", 

declarou Hudson ao site Femalefirst. 

''I Kissed a Girl' está durante sete 

semanas seguidas em primeiro lugar 

no Top da Billboard - revista semanal 

norte-americana conhecida como a 

Bíblia da Música - e já é um dos 

singles com maior sucesso dos últi-

mos tempos. 

. O preço da beleza - A cada dia 

surge um novo tratamento em nome 

da beleza feminina. São cremes, pas-

tas, massagens e aplicações. Na Co-

réia do Sul, a novidade do momento é 

o creme de barata. O tratamento da 

moda é uma máscara facial que tem, 

como principal ingrediente, baratas 

moídas na hora. Segundo os criado-

res, o cosmético deixaria o rosto 

mais jovem. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

uma 
conveniência humana e que muda de cultura para 
cultura. Bom, é certo que o casamento tem um cará-
ter social, cultural e pessoal. Todavia, do ponto de 
vista bíblico, não se pode esquecer que foi Deus quem 
criou o homem e a mulher, que os juntou no jardim, e 
disse que seriam uma só carne, dando-lhes a respon-
sabilidade de constituir família e dominar o mundo. O 
casamento é uma instituição divina a ser realizada 
pelas sociedades humanas. Embora as culturas sejam 
distintas, e os rituais e procedimentos dos casamentos 
sejam distintos, do ponto de vista bíblico o casamento 
implica em reconhecimento legal daquela união por 
quem de direito, trazendo implicações para a criação e 
tutela dos filhos, sustento da casa e também respon-
sabilidades e conseqüências em caso de separação e 
repúdio. Quando duas pessoas resolvem ir morar 
juntas como se fossem casadas, essa decisão não faz 
delas pessoas casadas diante de Deus - mas 
(desculpe a franqueza), pessoas que estão vivendo 
em imoralidade sexual. 
É verdade que a legislação de muitos países tem cada 
vez mais reconhecido as chamadas uniões estáveis. É 
uma triste constatação que o casamento está cada 
vez mais sendo desvalorizado na sociedade moderna 
ocidental. Todavia, esses movimentos no mundo e na 
cultura não são a bússola pela qual a Igreja determina 
seu norte - e sim a Palavra de Deus. Em muitas cultu-
ras a legislação tem sancionado coisas que estão em 
contradição com os valores bíblicos, como aborto, 
eutanásia, uniões homossexuais, uso de drogas, etc. 

A Igreja 
deve ter uma postura crítica da cultura, tendo como 
referencial a Palavra de Deus. 
O João me disse ainda que você considera que o mais 
importante é o amor e a fidelidade, e que argumentou 
que tem muita gente casada mas infeliz e infiel para 
com o cônjuge. Ricardo, é um jogo perigoso tentar 
justificar um erro com outro. Gente casada que é infiel 
não serve de desculpas para quem quer viver com 
outra pessoa sem se casar com ela. Além do mais, 
como pode existir o conceito de fidelidade numa união 
que não tem caráter oficial nem legal, e que não teve 
juramentos solenes feitos diante de Deus e das autori-
dades constituídas? Mesmo que você e sua namorada 
façam uma "cerimônia" particular onde só vocês dois 
estão presentes e onde se casem a si mesmos diante 
de Deus - qual a validade disso? As promessas de 
fidelidade trocadas por pessoas não casadas têm 
tanto valor quanto um contrato de gaveta. Lembre 
inclusive que não é a Igreja que casa, e sim o Estado. 
Naqueles casamentos religiosos com efeito civil, o 
pastor ou padre está agindo com procuração do juiz. 
Não posso deixar de mencionar aqui que na Bíblia o 
casamento é constantemente referido como uma 
aliança (veja Ezequiel 16:59-63). Deus é testemunha 
dessa aliança feita no casamento, a qual também é 
chamada de "aliança de nossos pais", uma referência 
ao caráter público da mesma (não deixe de ler Mala-
quias 2:10-16). 
Não fiquei nem um pouco surpreso com seu outro 
argumento para fazer sexo com sua namorada, que 

C o n t i n u a ç ã o  
1– Mais de 500 - 1Co 15:6.  

2– Obadias - 1Rs 18:4. 

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. 
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– Quantas pessoas viram Jesus após a sua ressurreição? 

2– Quem escondeu e sustentou 100 profetas? 

Respostas 

P e r g u n t a s  e  r e s p o s t a s  

Por que o povo de Israel não podia 
comer pão com fermento durante a 
Páscoa?  
 
A festa dos Pães Asmos (matstsóhth) 
começava na noite da Páscoa (14 de 
nisã, período que compreende os meses 
de março e abril). Ver Êxodo 12.6,18. O 
fermento tinha de ser retirado das casas, 
pois era símbolo do pecado, da corrup-
ção e da maldade. Havia uma "santa 
convocação" (Êx 12.16). Nenhum culto a 
Deus tem valor se for acompanhado de 
pecado. O apóstolo Paulo, em 1 Corín-
tios 5.6-8, faz um paralelismo entre a 
festa dos pães asmos e o tipo de pureza 
de vida que os crentes devem ter. Em 
Mateus 16.6, o fermento ilustra a falsa 
doutrina. Certo escritor cristão do século 
XVI disse uma frase que convém atentar-
mos: "Um milímetro de desvio da sã 
doutrina nos leva a quilômetros de dis-
tância de Deus".  
O fermento muda o caráter do pão, e o 
pecado, na vida do salvo, tira-lhe o brilho 
da redenção.  

Interpretar a Bíblia pela ciência é uma 
atitude perigosa? 
Existem estrelas na galáxia há mi-
lhões de anos-luz distantes do planeta 
Terra. Conseqüentemente, a luz des-
sas estrelas foi emitida há milhões de 
anos e somente hoje chega até nós. 
Seguindo esse raciocínio, podemos 
dizer que entre os vv. 1 e 2 de Gênesis 
1 há um intervalo de milhões de anos? 
Se é assim, a afirmação de que o 
mundo tem apenas seis mil anos é 
incorreta?  
 
A teoria do "Intervalo", que se supõe um 
grande espaço cronológico entre os 
versículos 1 e 2 de Gênesis 1, tem sido 
amplamente defendida em nossos dias. 
Essa teoria começou a ser difundida 
tenazmente em muitos seminários teoló-
gicos e aceita em várias instituições 
cristãs por volta dos anos 1950-70. 
Surgiram muitas descobertas "científicas" 
que pareciam derrubar vários postulados 
cristãos com respeito à criação. As 
medições por radiocarbono e pelo argô-

nio de potássio dos fósseis estimaram a 
terra em bilhões de anos, enquanto os 
cristãos ortodoxos davam seis mil anos, 
e não mais. Muitos crentes sinceros, 
buscando consertar esse disparate, 
criaram teorias harmonizadoras dando 
interpretação figurada a Gênesis 1-2, o 
que resultou em maior confusão.  
 
Usar a ciência para interpretar a Bíblia é 
de fato muito perigoso. Pois a ciência, 
muitas vezes, se contradiz. Sua aborda-
gem geralmente é experimental e espe-
culativa, diferindo dos paradigmas cris-
tãos. O consulente cita as estrelas que 
estariam há milhões de anos luz da terra 
cuja luz está chegando até nós somente 
agora, supondo, com isso, que a terra 
teria milhões de anos. Todavia, esse 
mesmo argumento tem sido usado pelos 
cientistas para afirmar que o planeta 
terra possui cerca de seis mil anos. 
Gostaria dizer, no entanto, que criação 
de Deus foi instantânea, e não gradual 
(Sl 148.5; Gn 1.3,11,14,20,24).  
 

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  
Esboços Bíblicos de Gênesis a Apocalipse Vol. 1 e 2 - CHARLES HADDON SPURGEON - Shedd Publicações - Livros que conden-
sam as mais de 1500 páginas de notas e esboços de sermões do “príncipe dos pregadores”.  
Esboços bíblicos de Salmos -  CHARLES HADDON SPURGEON - Shedd Publicações - Uma resumo dos 6 volumes com 2500 
páginas no total de notas e esboços de sermões de Spurgeon sobre os salmos. 

F r a s e  d o  

m ê s  

“Uma fé 
pequena leva 
as almas até o 
céu, mas uma 
grande fé traz 
o céu até as 

almas.” 
 

Charles  
Haddon 
Spurgeon 

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. 

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

 d o  M ê s   

03 - Andréia Gaspareli 
03 - Ruth Faria 
07 - Keyzuko Yoko 
08 - Jemima Mendes 
09 - Rose Costa 
12 - Marina Franco 
13 - Gabriela Franco 
14 - Laura Nascimento 
14 - Gabriela Rodrigues 
16 - Vera Soares 
17 - Luiz Marques 
19 - Deyse Figueiredo 
21 - Luiz da Silva 

26 - Júlia Brandão 
27 - Marizete Freitas 
29 - Fátima Cotinho 
 
B O D A S 
 

03 - Márcia & 
        Henri Alencar 
 

06 - Isamara & 
        Manuel Pena 
 

10 - Cláudia & 
       Alexandre Ferreira 
 


