Notícias da Igreja

Programação semanal

———————————————————————–——————————-

Domingo

Domingo

06 - 17 h - Reunião União Feminina

09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
14:30h às 18:30 - Ensaio do Ministério de Louvor
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (Último do mês é Evangelístico)
Terça-feira
16:00h — Reunião de Oração
19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de Oração

Segunda

07 - Encontro de Casais - saída 06:30h
Acampamento Clay - Paulo de Frontin

Sábado

12 - 16 h - Casamento de Gilmar & Patrícia

Sábado

19 - 16 h - Desperta Débora
16 h - Pais de Oração
19 h - C U L T O J O V E M

Domingo

20 - 15 h - Reunião de Liderança
17 h - Reunião do Evangelismo

Sábado

26 - Encontro Nacional de Diáconos da
Igreja de Nova Vida - INV Jacarépaguá

Segunda

28 - 15 h as 19 h - Ótica Kyrios

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

Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja deposi125.005--1 , Ag. 279
279--8
tando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005

OBRA SOCIAL
Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela
atende aos interessados por agendamento. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

Artigo do mês

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.

f a m í l i a

e m

S ã o

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
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Palavra Pastoral

———————–——————————-------------------------------------------

apodrece o que é oferecido no altar. Ela é o sinal
de um coração livre, sem amarras espirituais ou
emocionais, é o fruto de um ser humano que não
é avarento e tem mais vontade de abençoar do
que ser abençoado e sente muita alegria em ser
assim.
Já a oferenda não tem nada a ver com a entrega
de amor, antes, ela é imposta pelo medo, é a
tentativa do suborno para receber algo em troca
de alguma divindade que possa dar seu jeitinho
nos campos espirituais a fim de facilitar ou
agilizar a realização do desejo que está demorando ou poderia não chegar sem o sacrifício.
Oferenda é pagã, é ensinamento de poderes
espirituais do mau, é o desejo e a intenção de
comprar somente através do sacrifício próprio
aquilo que se deseja receber, ainda que seja por
puro capricho ou vaidade. Eles dizem que sem o
sacrifício não se move o poder espiritual, parece
até que a tal entidade que recebe as oferendas é
um funcionário público do mundo espiritual, que
se beneficia do “lento sistema” que traz à existência as coisas que não existem, para, somente
através da oferenda e do sacrifício perfurar a
resistência e facilitar o alcance do bem desejado
ou fornecer proteção especial e privilégios.
Não se engane e não se deixe ser enganado!
Quem faz intermediações, toma ou pede tua
oferta e promete uma liberação especial no
mundo espiritual em troca disto, está querendo
fazer dela uma oferenda. Neste caso ela já não
será mais oferta a Deus, ainda que um “homem
de deus” (com “d” minúsculo mesmo) ou até
mesmo um “anjo de luz” lhe diga que esta é a
“visão”, a visão de Deus é outra! A Palavra é a
espada que desfaz todo engano, somente por ela
pode ser afirmada ou relembrada qualquer

s u a

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

Ajude a Cantina doando alimentos
alimentos.

Cuidado para não trazer ao altar a oferenda ao
invés da tua oferta!
Oferta é voluntária, tem cheiro suave de amor
sem nada querer em troca, é querer servir com
tudo o que se é, tem e existe em você como
entrega total e generosa a Deus. Na oferta não
está em jogo o interesse de querer de volta o que
foi entregue como se o altar fosse uma espécie
de banco de investimentos. Está dado! É para
servir a Deus e ao próximo, não há a intenção de
ser reconhecido por ninguém, nem mesmo por
Deus se fosse possível. Não está em jogo ser
abençoado ou não em troca do que se deu ou
“sacrificou”, mas sim, que a oferta é a representação prática de uma forma de serviço ao Reino de
Deus, a oferta é missionária e nunca mercenária,
e não há jogo nenhum nisto!
Quem deseja ofertar da forma correta deve fazêlo, ainda que Deus ame a quem dá com alegria,
sem esperar nada em troca, gratuitamente, como
a Graça que nos alcançou. Ela deve ser feita de
acordo com a generosidade do seu coração e de
suas possibilidades, apenas com a consciência
de que ela seja o seu mais sincero louvor ao
Senhor, o seu “muito obrigado por tão maravilhosa obra em minha vida” e nunca para louvor
próprio.
A oferta não depende de moeda, nem de troca,
ela é antes de tudo, serviço. Quem não tem
dinheiro para ofertar no altar, pode e deve ofertar
seus dons, seus talentos, sua própria vida, pois
antes, sem esta entrega da totalidade da própria
existência, dinheiro nenhum do mundo poderá
ser transformado em oferta com cheiro suave e
agradável ao Senhor. A oferta é comunitária e
jamais solitária, qualquer falta de amor, comunhão ou perdão torna imediatamente inválido e

A

promessa de Deus em relação a você e eu. Ela, a
Palavra, diz que Jesus já pagou tudo, e tudo não
é parte, é tudo mesmo! A obra redentora do
Senhor Jesus é completa.
O documento que era contra você e eu foi riscado
pelo Senhor e Ele expôs publicamente os principados e potestades ao desprezo através da Cruz.
Jesus é o sacrifício e o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. O que tinha que ser liberado, perdoado, ordenado, restaurado, comprado,
pago, curado, abençoado, desfeito, amarrado,
repreendido, transferido, destruído e até mesmo
destronado no mundo espiritual já está consumado na eternidade pelo sangue e pelo nome de
Jesus. De graça! Sem dinheiro e sem preço. Sem
sacrifício de nossa parte, somente pela fé no
Filho de Deus. Isto quem diz é a Palavra de Deus
e quem crê, ensina ou diz o contrário terá que
perguntar a Ele e não a mim: “por que é assim?”.
Oferta é quando entregamos a Deus, em amor, o
controle de nossa existência e do que temos.
Oferenda é quando o homem sai do controle
existencial de sua vida sem qualquer amor, por
puro egoísmo.
Oferta é prazer em se dar. Oferenda é sacrifício e
trabalho para receber algo em troca. Oferta é do
bem e para o bem. Oferenda é acordo de injustiça e só reforça as prisões espirituais da maldade.
Quem oferta com alegria semeia em boa terra e
certamente colherá os frutos da justiça de Deus.
Quem oferenda por constrangimento ou medo de
perder a “bênção” só conseguirá colher fardos
cada vez mais pesados e jugos nada suaves.
Quem oferta, obedece com e por amor.
Quem oferenda, desobedece a ordem de amar.
Pr. Pablo Massolar

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.

Como Se Conduzir Enquanto Um Servo de Deus Ore pelo pregador. Ore por outras pessoas que estão no culto.
OUÇA atentamente.
Prega?

Ouça como se Jesus Cristo estivesse falando. 1 Pedro 4:11 diz
"Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa
que o orador é o mensageiro de Deus, ou seja, seu porta-voz.
de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da
Se você ouvir atentamente e procurar algo do Senhor, você
verdade." (1 Timóteo 3:15).
pode ser edificado até mesmo através de uma mensagem
1. Esteja atento e alerta
aparentemente “chata”. Não deixe sua mente vagar para outras
Exemplos do que não fazer: Se apoiar em seus cotovelos com a
coisas. Não faça outra coisa enquanto deveria ouvir a pregação.
cabeça para baixo e mascando chicletes. Essas coisas enviam
Eu já vi pessoas lerem romances na igreja! Você não vai extrair
sinais de que você não está interessado no que o pregador está
nada da pregação, se você não ouvir atentamente.
dizendo. Lembre-se que os outros estão lhe olhando. Sua atituOuça com o CORAÇÃO aberto e submisso.
de e sua postura corporal afeta muito o pregador, os que estão
O convite de Deus é durante toda a mensagem, e não apenas
ao seu redor, e toda a atmosfera do culto.
no final. Deixe Deus falar com você, reprovar, repreender e
2. Não distraia os OUTROS
exortar.
Exemplos de coisas que distraem os outros:
Não pense que a pregação é para alguém. Não dê desculpas
Falar ou escrever recados para quem está atrás ou ao seu lado, para seus pecados e defeitos.
fazer ruídos do tipo “estralar os dedos”, brincar com bebês, OUÇA com fé (Hb 4:1-2)
crianças olhando para os outros e chamando a atenção delas, A Palavra de Deus é ineficaz a menos que seja "misturada com
os pais precisam ter ciência do que seus filhos estão fazendo e a fé". Alguns ouvem a pregação como uma forma de entretenise certificar de que eles não estão atrapalhando alguém.
mento. Eles gostam, mas eles não acreditam que é suficiente
Outro exemplo é deixar o culto para ir ao banheiro. Os pais para alterar a forma como eles vivem. Foi assim que os judeus
devem ter certeza que suas crianças não desenvolvem este ouviram o profeta Ezequiel: “31 E eles vêm a ti, como o povo
péssimo hábito de se distraírem. É extremamente desonroso à costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e
Palavra de Deus que está sendo pregada. Há tempo de sobra ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra; pois lisonpara ir ao banheiro antes e após os cultos. Claro que, se um jeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza.
indivíduo tem uma instrução médica ou um problema de saúde 32 E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de
que exige que ele vá ao banheiro, é um assunto completamente quem tem voz suave, e que bem tange; porque ouvem as tuas
diferente. Essa pessoa pode sentar-se no fundo e sair tranquila- palavras, mas não as põem por obra.” (Ez 33:31-32 ACF)
mente.
OUÇA com discernimento.
3. Escute bem
A Bíblia nos adverte que não devemos colocar nossa confiança
OUÇA COM compaixão para com o pregador.
no homem (Jeremias 17:5). Temos de testar cuidadosamente
Deus usa todos os tipos de homens e nem todos são podero- toda a pregação da Palavra de Deus (Atos 17:11; 1 Coríntios.
sos, fascinantes oradores. Parece que Paulo não era (2 Corín- 14:29, 1 Tessalonicenses 5:21).
tios. 10:10). Jonathan Edwards pregou um dos mais famosos OUÇA como um estudante (2 Tm. 2:15).
sermões, "Pecadores nas Mãos de um Deus Irado", mas Ed- Tenha papel e caneta pronta para que você possa capturar algo
wards não era um grande orador. Na verdade, ele simplesmente da mensagem. Escreva coisas na sua Bíblia (coisas importanleu o sermão. O pregador que foi fundamental na conversão de tes, como referências cruzadas, as definições, pensamentos
Charles Spurgeon não era um orador poderoso. Spurgeon importantes). Não se esqueça, você deve ter sua própria Bíblia
descreveu-o como um simples alto-falante, desinteressante, e não apenas acompanhar a leitura com alguém. Faça anotamas o quanto Deus o usou! Lembre-se que Deus pode usar ções dos pontos importantes. Anote as coisas para estudar mais
homens fracos. Um exemplo é Salomão. Ele teve problemas tarde, as coisas a verificar mais tarde, e as coisas para comparenormes, mas Deus o usou para escrever três livros importantes tilhar com os outros. Isso o ajudará a lembrar o que é pregado.
da Bíblia, incluindo o livro de Provérbios, que é o livro da sabe- 4. TRATE O apelo a sério
doria. Nossos olhos devem estar em Deus e não sobre o prega- Responda ao convite do Senhor segundo Ele lhe dirigir, e ore
dor. Escute o pregador como você gostaria que as pessoas o pelos outros. Tenha cuidado para não distrair outros durante o
ouvissem. Evite uma atitude crítica.
apelo. Esteja consciente de suas necessidades.
OUÇA e ore.
Nada de significativo pode ser feito sem a oração (Rm 12:12, Ef.
David Cloud
6:18; Col. 4:2; 1 Tessalonicenses. 5:17). Ore por você mesmo.
Traduzido por Luiz Ribeiro, 2009.

vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo” (João 16: 8)
A persuasão do Espírito é mais moral e pessoal do que intelectual e geral.
O crente deve pregar, argumentar e persuadir, mas deve estar
convicto de que não é sua habilidade retórica que vai convencer o homem do pecado. É a unção do Espírito que faz penetrante o argumento. Na pregação, o que vale é “lógica em
chamas” (Martin Lloyd-Jones). Se nós pensarmos na capacidade de nossa argumentação já perdemos a unção. Devemos
depender do Espírito para convencer o pecador a vir à fé:
“Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei
de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai,
testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes
comigo desde o princípio.” (João 15: 26, 27)
“Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim,
poderosas em Deus, para destruição de fortalezas; destruindo
os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.” (I Cor. 10: 3- 5)
O que precisamos não é ampliar os nossos conhecimentos
filosóficos, nem desenvolver habilidades retóricas, mas, sim,
buscar o poder do Espírito Santo, ser tocados pelo fogo pentecostal.
Pr. Glauco Barreira Magalhães Filho
Igreja Batista Renovada Moriá - CE

De olho na mídia
. Outra Índia - As pessoas
atingidas pela seca em um
pequeno vilarejo no distrito de
Medak, em Andhra Pradesh,
fizeram um pedido surpreendente
– eles querem receber permissão para
vender seus filhos.
De acordo com uma notícia publicada no
site www.persecution.in, o povo tribal que
vive em Palugu Tanda adotou uma resolução unânime, pedindo para que o governo
e para a comissão de Direitos Humanos
permita que eles vendam seus filhos, já
que não há empregos para que eles possam sustentar suas famílias.
A fonte relatou que assim que soube desse
pedido chocante, a administração local
tentou resolver a questão. Um oficial da
receita visitou o vilarejo e, depois de muitas
discussões, disse para a mídia que 70
famílias tribais, totalizando 128 pessoas,
receberam uma “garantia de trabalho”.
De acordo com o website, a situação foi
causada pela seca, que destruiu a plantação deles e não há água ou alimento para
o gado.
Apresente essas pessoas em oração ao
Senhor. Por causa da miséria em que
vivem, eles se veem encurralados, ao
ponto de pensar em vender seus próprios
filhos. Ore para que eles encontrem o

Senhor Jesus, e conheçam sua misericór- defendem desburocratização do divórcio.
dia e amor.
Agora, é só aguardar e orar!
. Injustiça - A esposa de um pastor
Fonte: Missão Portas Abertas
A Índia ocupa 22ª posição na lista de cubano, que perdeu o bebê depois de ser
atacada na rua por uma vizinha está sendo
países perseguidos.
multada com o equivalente a mais de dois
. Meia carne - 'Assim não são mais dois, meses de salário, acusada de “perturbar a
mas uma só carne. Portanto, o que Deus ordem pública” no dia da agressão.
ajuntou não o separe o homem' (Mt 19-6). Um porta-voz da CSW disse: “O ataque foi
A bíblia é bem clara a respeito do divórcio. o mais recente em uma série de agressões
Porém, as leis estão cada vez mais ten- contra a família Rodriguez, realizada com
tando facilitar o processo de separa- total apoio das autoridades. Isso acontece
ção. Contrariados com a Proposta de devido ao envolvimento da família na
Emenda à Constituição - PEC - que esta- Associação interdenominacional de pastobelece o divórcio direto, o lobby católico res e ministros evangélicos cubanos.
Alexa Papadouris, advogada do CSW,
está agindo no Congresso para barrá-la.
Atualmente, para uma pessoa se divorciar disse: “É uma injustiça terrível que Gilianys
oficialmente ela precisa esperar dois anos. Meneses de los Rios seja multada por um
Só então, o fato é concretizado. Os repre- crime que ela não cometeu e por um incisentantes católicos e a CNBB querem dente em que ela foi a vítima. Pedimos
manter os prazos para o divórcio, que para que o governo cubano investigue
entendem como um tempo para reflexão esse caso e todas as outras acusações
do casal.
contra a família Rodriguez”.
A matéria foi aprovada pela Câmara em
junho e vai a votação no Senado no fim de Fonte: Missão Portas Abertas
setembro. Até lá, a intenção é sensibilizar A Cuba ocupa 33ª posição na
os parlamentares.
lista de países por perseguiDo outro lado estão o IBDFAM (Instituto ção.
Brasileiro de Direito de Família), idealizador da PEC, e deputados aliados, que

Aniversariantes
do Mês
03 Ruth Faria
03 Maurício Antonio
03 Andréa Gaspareli
03 Delmantina Régis
05 Rafael Aguiar
06 Ian Rodrigues
07 Keyzuko Helen
07 Leila Oliveira
08 Paloma Cruz
09 Rose Costa
11 Vânia Costa
12 Marina Franco
13 Raphael Ferreira
13 Gabriela Franco
14 Gabriela Rodrigues
16 Vera Soares
17 Luiz Marques
19 Deyse Figueiredo
25 Alex Santos

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

Frase
do mês
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10 - Cláudia &
diga nada acerca
Alexandre
Escola bíblica especial para os jovens.
14 - Cristiane &
do restante dela".
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e usa
Alex
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nova
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trazendo
linguagem
jovem
e
14 - Denyse &
C. H.
incentivando o debate.
Flávio
Para
jovens
a
partir
de
13
anos.
Spurgeon
16 - Érica &
Na sala da Juventude no segundo andar.
Milton
Respostas
1– Quem foi o primeiro homem a se enforcar?
no rodapé
Exercícios
da página
2– Quantas vezes na bíblia aparece a palavra imortal?
bíblicos

Perguntas e respostas
Judas morreu enforcando-se ou ordenado que permanecessem O tempo romano era calculado de
por ter caído nas rochas?
em Jerusalém?
meia-noite à meia-noite, do mesmo
Mateus relata que Judas se enfor- Tudo indica que a ordem para que modo como contamos atualmente.
cou, enquanto que Lucas mencio- permanecessem em Jerusalém foi O período judaico, portanto, comena, no livro de Atos, que ele lançou- dada depois de os discípulos terem çava às 6 horas da tarde e estendise num abismo. Analisando detida- ido à Galiléia. Jerusalém era o lugar a-se às 6 horas da manhã, quando
mente a narrativa, verificamos que em que eles deveriam estar para reiniciava outro período.
esses registros são complementa- que pudessem receber o Espírito Assim, quando Marcos afirma que
res. Judas, de fato, enforcou-se, Santo (Lc 24.49). De lá, começari- Cristo fora crucificado na terceira
conforme Mateus afirma, e Lucas am a obra de evangelização.
hora, esse horário corresponde às 9
acrescenta que Judas caiu, pois Jesus foi crucificado na terceira horas da manhã do nosso tempo
obviamente ele havia escolhido hora ou na hora sexta?
(período judaico). E quando João
algum lugar relativamente alto. Isso Marcos, em seu evangelho, men- relata que o julgamento de Cristo foi
seria óbvio se alguém escolhesse ciona que Jesus fora crucificado na por volta da hora sexta (período
uma árvore sobre um penhasco de hora terceira (9 horas?) (Mc 15.25). romano), esse horário equivale às 6
rochas pontudas. A escolha de um Contudo, João nos informa que isso da manhã.
galho impróprio poderia suscitar um aconteceu na hora sexta (12 ho- Não há nenhuma contradição entre
rompimento. E ao enforcar-se numa ras?). Aqui não há nenhuma contra- os evangelistas. A diversidade de
árvore à beira de um penhasco, dição, pois devemos ter em mente métodos e de estilo apenas acentua
logicamente fora precipitado ao a possibilidade de haver dois tipos a liberdade que os escritores sagrade medição do tempo. E certamen- dos tinham em relatar a verdade
abismo.
Por que os discípulos foram à te os dois escritores fizeram uso que viram.
Galiléia se Jesus lhes tinha diferenciado dos mesmos.
Livros recomendados do mês
Manual Prático de Defesa da Fé - JOAQUIM DE ANDRADE - Centro Apologético Cristão de Pesquisas - Esse manual contém uma
sinopse das seitas mais significativas nos nossos dias.
Teologia Sistemática Apologética - FERREIRA/MYATT - Editora Vida Nova - Além dos tradicionais assuntos tratados em uma
Teologia Sistemática, esta obra proporciona ao leitor uma metodologia integrativa que analisa importantes questões religiosas,
históricas, apologéticas e práticas.
Respostas

1– Aitofel - 2Sm 17:23.
2– 1 vez - 1Tm 1:17.

Reflexão
COMO ALGUÉM CHEGA A CONVERSÃO?
A Bíblia diz que a razão do homem caído está fora de eixo, por
isso o homem não é tão inteligente para as coisas divinas como
o é para coisas humanas.
“Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.” (Romanos 1: 22)
“Não há ninguém que entenda; não há ninguém que busque a
Deus.” (Romanos 3: 11)
“Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito
de Deus, porque lhe parece loucura; e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente” (I Cor. 2: 14)
Em certo sentido, nem mesmo antes da queda, o homem
alcançou o pleno conhecimento de Deus pela razão. Sempre
foi necessária uma auto-revelação de Deus. No entanto, a
razão humana era apta para reconhecer a revelação e acompanhar a sua lógica. Agora, o homem caído sempre está pondo
em dúvida a revelação, quando não está deliberadamente
contra ela. Isso se dá, principalmente, porque a carne oferece a
mente argumentos. A vontade cativa do pecado, indisposta ao
arrependimento, perverte a razão natural. O velho homem “se
corrompe pelas concupiscências do engano” (Efésios 4: 22).
A principal razão de as pessoas não aceitarem a verdade não é
basicamente intelectual, mas é moral (II Tessalonicenses 2:
12). Apenas a desculpa é intelectual.
Dentro dessas condições, o homem só pode vir a Cristo se for
persuadido pelo Espírito Santo: “E, quando ele (Espírito Santo)

