
 Domingo   
    09:00 h - EBD Jovens 
    09:30 h - EBD Adultos (Templo) 
    10:30 h - Culto e EBD Adolescentes 
    12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
    16:30 h - Evangelismo nas ruas 
    16:00 h - Ensaio Louvor 
    19:00 h - Culto 
  Segundas 19:30 h - Ensaio do Coral 
  Quartas     19:30 h - Culto  
  Sextas      19:30 h - Culto 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  

Sua vida deve sempre girar em torno de sua relação de amor 
pessoal com Jesus Cristo. Você pode comungar com o Senhor 
de uma forma profunda e maravilhosa à medida que você enfren-
ta o câncer. 
O Jim Elliot, missionário que foi cruelmente morto por uma tribo 
com a qual procurava fazer o primeiro contato para a evangelizar, 
expressou a comunhão com Deus desta maneira: 
"Ficar nas sombras de uma amigável árvore com o vento tocando 
nas abas do seu casaco e os céus saudando o seu coração, a 
fim de olhar, de glorificar e de dar-se novamente para Deus, o 
que mais pode um homem pedir? Ah, a plenitude, o prazer, a 
inclinação pura do conhecimento de Deus na terra. Eu não me 
importo se eu nunca levantar a minha voz novamente para Ele, 
se apenas eu puder amá-Lo, agradá-Lo. Talvez, em misericórdia, 
Ele me dará uma multidão de crianças que eu possa levar atra-
vés dos vastos campos de estrelas para explorar Suas iguarias 
cujas pontas de Seus dedos faz reluzir em fogo. Mas se não, se 
eu somente puder vê-lo, cheirar as Suas vestes, e sorrir para os 
olhos dAquele que é o meu amor, ah, então, nem estrelas, nem 
crianças, devem importar - Apenas Ele mesmo.” 
Sl 42:1 “Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, 
assim suspira a minha alma por ti, ó Deus!” 
"Aonde quer que eu vá - só Tu! Onde quer que eu me levante – 
só Tu! Só Tu, novamente Tu! Sempre Tu! Tu, tu, Tu! Quando as 
coisas estão boas,Tu! quando as coisas estão ruins - Tu! Tu, tu, 
tu! " 
Em segundo lugar, o câncer não pode enfraquecer o amor que 
você tem pelas outras pessoas. O seu precioso amor por sua 
esposa, por seus filhos e talvez netos, por seus pais, por sua 
família e, sim, pelo povo de Deus, não podem ser tirados de sua 
vida. O câncer não pode matar as amorosas amizades ou lem-
branças que você tem de outras pessoas. Eles continuarão a ser 
parte de sua vida, mesmo enquanto você enfrenta o câncer. Esta 
é uma perspectiva positiva de que você pode ter à medida que 
você lida com o câncer. 
Pv 17:17 nos lembra que: “Em todo o tempo ama o amigo e para 
a hora da angústia nasce o irmão.” 
Isto é verdade, mesmo nos tempos de câncer. Amizades verda-
deiras não podem ser dissolvidas à medida que você passa pelo 
câncer na vida presente. Deus tem dado a você uma achegada 
família e amigos crentes para encorajar o seu coração e orar por 
você durante a sua luta contra o câncer. Isso pode se tornar um 

enorme impulso para cima, para soerguer o seu coração em 
momentos de desespero e necessidade. Amigos fiéis são um dos 
maiores bens da vida. 
Um amigo é: "Um empurrãozinho quando você parou, Uma 
palavra quando você está solitário, Um guia quando você está à 
procura, Um sorriso quando você está triste, Uma música quando 
você está alegre. " 
Em terceiro lugar, o câncer não pode roubar o seu amor pelas 
almas perdidas que estão necessitadas da mensagem salvadora 
de Jesus Cristo. Na verdade, tenho visto que têm sido dadas 
oportunidades pelo Senhor a muitos crentes- salvos, com câncer, 
compartilharem sua fé em Jesus Cristo. Aflição traz novas oportu-
nidades para compartilhar Cristo com outros, tais como enfermei-
ros, médicos e aqueles que estão sofrendo com a mesma doen-
ça. 
Em 2 Co 2:12, Paulo disse que quando ele chegou a Trôade para 
pregar o evangelho: “... abrindo-se-me uma porta no Senhor,”  
Câncer abre muito as portas para testemunhar, onde podemos 
efetivamente falar de Cristo a perdidos [muito amados por Deus, 
e por você também]. Podemos alcançar pessoas que não pude-
mos alcançar antes. Você deve ver o câncer como uma porta 
aberta para alcançar outros para Cristo. Isto colocará uma nova 
perspectiva sobre o seu tempo de sofrimento. Você tem a bênção 
do Evangelho que você pode compartilhar com os outros. 
"Senhor, ensina-me como amar e viver Para que eu possa ale-
grar cada coração, E, para meu amigo na necessidade, Algumas 
ricas bênçãos transmitir. " 
Em quarto lugar, o câncer pode permitir que você, como um 
crente- salvo, tenha um ministério de amor com os outros crentes 
em Cristo que precisam experimentar o conforto de um outro 
irmão ou irmã. Você pode confortá-los ao escrever uma carta ou 
falar com eles por telefone ou talvez encontrá-los pessoalmente. 
2Co 1:4 “Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que 
também possamos consolar os que estiverem em alguma tribula-
ção, com a consolação com que nós mesmos somos consolados 
por Deus.” 
As palavras de Joseph Parker podem ser aplicadas à sua vida à 
medida que você procura confortar outros que têm a mesma 
doença que você tem: 
"Pregue para os sofredores, e nunca vai lhe faltar uma congrega-
ção. Há um coração partido em cada banco." 

Valdenira Nunes de Menezes Silva  

 

QUARTA 02 CEIA DO SENHOR E COLETA DE ALIMENTOS 
 

DOMINGO 06 CEIA DO SENHOR E COLETA DE ALIMENTOS 
   08 H CONSAGRAÇÃO DOS MINISTÉRIOS 
   17 H  REUNIÃO DO MMC 
 

DE 11 A 13  CONGRESSO DE CASAIS - POUSADA MILVERDES 
 

SEXTA 18 22 H LUAU 
 

DOMINGO 20 15 H  REUNIÃO DE LIDERANÇA 
   15 H  REUNIÃO DA GERAÇÃO VIDA 
 

SÁBADO 26 18 H  CULTO MMC - TEMA: VIDA DE ORAÇÃO 
 

DOMINGO 27 17 H  REUNIÃO DO DESPERTA DÉBORA 
 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  2  

C A N T I N A  M I S S I O N Á R I A  

 Ajude a Cantina doando alimentos. 
BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279---8 CC 125.0058 CC 125.0058 CC 125.005---111   

Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Drª Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867 
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Palavra PastoralPalavra 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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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

O Que O Câncer Não Pode Fazer: 
1. O câncer não pode destruir o ministério do Espírito em 
sua vida. 
Jesus disse em João 14:16: ”E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 
outro CONSOLADOR, para que fique convosco PARA SEM-
PRE;”  
O escritor do hino escreveu estas encantadoras palavras: 
"Estou me alegrando dia e noite, Quando eu ando o caminho do 
peregrino, Porque a mão de Deus, eu vejo, em toda a minha 
vida, E a razão da minha felicidade, Sim, todo o segredo é este: 
Que o Consolador habita comigo. 
Ele habita, Ele habita, Aleluia, Ele habita comigo! Estou me 
alegrando dia e noite, Quando eu ando o caminho do peregrino, 
Porque o Consolador habita comigo." 
Como crente-salvo , você deve se lembrar de que o câncer não 
pode tirar o ministério do Espírito que habita em seu coração e 
vida. Jesus disse que o Espírito Santo teria um ministério eterno 
habitando em seu coração e vida ("para sempre"). Jesus prome-
teu que o Espírito seria seu ajudador ("O Consolador") enquanto 
Ele revela o poder e a provisão da vida de Jesus Cristo para a 
sua própria vida pessoal. Em outras palavras, o ministério do 
Espírito Santo toma as coisas de Cristo e as torna reais e precio-
sas para a sua própria vida. 
Jesus também disse em João 16:13-14: “13  Mas, quando vier 
aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a  verdade; 
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvi-
do,  e vos anunciará o que há de vir. 14  Ele me glorificará, 
porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de  anunciar.”   
Quão maravilhoso é contemplar isto! O ministério do Espírito é 
revelar as glórias e grandeza da vida de Jesus Cristo para sua 
própria vida pessoal. Enquanto você enfrenta vários tipos [e 
estágios] de câncer [ou de seu progressivo tratamento], você 
pode ter certeza de que o Espírito Santo estará com você reve-
lando Cristo para você e trazendo seu conforto, força e ajuda em 
sua vida. Este é, hoje, o especial ministério do Espírito. Ele quer 
fazer a vida de Jesus real para a sua própria vida em seu tempo 
de sofrimento. Você pode ter certeza de que Deus estará com 
você através do ministério permanente do Espírito Santo. O seu 
corpo é "morada de Deus em Espírito" (Efésios 2:22). Deus está 
com você, ao seu lado, antes de você, atrás de você, abaixo de 
você, acima de você, e em você. Sim, Deus habita em você 
através da presença do Espírito. Assim como você enfrenta o 
câncer você tem que se lembrar de que você não vai enfrentá-lo 
sozinho! 
"No caminho da vida, eu nunca estou sozinho, Meu Senhor está 
comigo, meu divino Senhor; Guia sempre presente, eu só confio 
nele, Não mais solitário, pois Ele é meu. 
Não mais sozinho, não mais sozinho, Porque Jesus é o Amigo 
dos amigos para mim; Não mais sozinho, não mais sozinho, 
Porque Jesus é o Amigo dos amigos para mim. 

“... porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampara-
rei.” (Hb 13:5 BRP)  
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 
na angústia.” (Sl 46:1 BRP) 
“O SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o 
nosso refúgio. “ (Sl 46:11 BRP) 
Deus não pode abandonar seus próprios filhos. Ele está sempre 
com Seus filhos e ao seu lado. O Espírito Santo, que revela a 
presença de Deus para você, hoje, irá ajudá-lo no seu tempo de 
câncer de todas as maneiras imagináveis. Isto porque Ele irá 
revelar Cristo para você de uma maneira nova e maravilhosa.  
Como disse Jesus, o Espírito Santo será seu Ajudador ou Con-
solador, revelando a vida de Jesus Cristo para você enquanto 
você encara sua batalha diária e de hora em hora com câncer.  
Ele irá ajudá-lo mentalmente com suas batalhas espirituais da 
mente e irá ajudá-lo fisicamente à medida que você encontra 
novos tipos de dor e desconforto. O câncer não tem que apagar 
o ministério do Espírito em sua vida! Como veremos, os pontos 
restantes deste estudo são realmente os resultados do ministério 
e trabalho do Espírito dentro de sua própria vida. Mas qual é o 
objetivo da obra do Espírito Santo em sua vida durante o seu 
tempo de câncer? Basicamente, é o de ajudar você a se tornar 
mais semelhante a Cristo. 
Certa vez, alguém disse: 
"Cada vez que dizemos: “Eu creio no Espírito Santo”, queremos 
dizer que acreditamos que existe um Deus vivo capaz e desejo-
so de entrar na personalidade humana e mudá-la. " 
O Espírito Santo continuará a ajudá-lo a tornar-se modelo na 
semelhança de Jesus Cristo à medida que você passa por sua 
batalha contra o câncer e quando você recebe tratamentos de 
quimioterapia. O Espírito Santo vai revelar Cristo a você e lhe 
dar o poder de conformar a sua vida à semelhança do amoroso 
Salvador. 
A Bíblia diz: “Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo 
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de 
glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do 
Senhor.” (2Co 3:18 BRP) 
Sim, o trabalho ou ministério do Espírito Santo em nossas vidas 
é o de revelar Cristo a nós - Seu poder, provisão, e pessoa 
amorosa. A razão para este trabalho especial do ministério do 
Espírito em nossas vidas é que, assim, nós possamos nos tornar 
mais semelhantes a Jesus Cristo. À medida que você passa por 
seu câncer isto deve moldá-lo mais à semelhança de Cristo, ao 
passo que o Espírito Santo faz real a pessoa de Cristo para a 
sua própria vida - Sua paciência, paz e alegria. Seu câncer deve 
mudar a sua vida, à medida que o Espírito revela a vida de 
Jesus Cristo para você de uma forma poderosa e dinâmi-
ca. "Espírito de vida em Cristo Jesus" (Romanos 8:2) significa 
que o Espírito Santo quer apresentar Jesus Cristo para a sua 
própria vida ...                           Continua na próxima página ... 



. CHIFRES?? - Na noite de 
18/12, a cantora Ana Paula 
Valadão, líder do Diante do 
Trono, publicou no Twitter 
uma imagem de uma festa 

em família, porém a repercussão perante 
os admiradores nas redes sociais não foi 
das melhores. 
A festa, em comemoração ao filho do 
pastor André Valadão, Lorenzo, possuía 
decoração temática do personagem de 
revistas em quadrinhos Homem-Aranha, 
que possui um gesto característico de seu 
movimento de lançar teias. 
Na foto, toda a família Valadão está reuni-
da e reproduzindo o gesto, que se asseme-
lha à reprodução de um chifre. No meio 
evangélico, muitos associam o símbolo ao 
diabo. 
Os comentários feitos no Instagram, por 
boa parte dos seguidores, dão o tom da 
polêmica. Abaixo, reproduzimos alguns 
deles: 
-Foi-se o tempo que festinha de filhos de 
crentes tinha temas bíblicos. Hoje só se 
usa para vender DVD e fazer shows! Po-
bres cristãos modernos!!! 

-Todos cristãos de verdade sabem o que 
este gesto significa. Esta família sempre 
me abençoa com palavras, mas infelizmen-
te foram infelizes nesta foto. 
Apesar de toda polêmica, a cantora não 
voltou ao assunto para comentar as consi-
derações feitas por seus seguidores nas 
redes sociais. 

. Converta-se ou morra! - O Iraque é um 
país de maioria islâmica e atualmente, é 

formado por uma sociedade bastante 
conturbada. 
Durante uma entrevista a um programa de 
TV, um dos líderes religiosos do país, o 
aiatolá Ahmad Al Baghdadi Al Hassani 
afirmou que a minoria cristã terá duas 
alternativas, se continuar no país: 
“converter-se ao islamismo, ou morrer”. 

A polêmica declaração veio acompa-
nhada de uma ameaça bastante 
preconizada entre os radicais islâmi-
cos, que entendem ser legítimo raptar 
e estuprar esposas e filhas de pesso-
as de religiões diferentes das suas, de 
acordo com informações do site The 
Blaze. 
Recentemente, uma pesquisa feita 
pela Universidade de Oxford chegou à 
conclusão que aproximadamente 200 
milhões de cristãos sofram persegui-
ção no mundo, e o pior cenário é visto 
nos países de maioria muçulmana. 
O relatório da pesquisa apontou que, 
se nada for feito pelas autoridades, o 
cristianismo pode ser extinto do Orien-

te Médio, justamente a localização geográ-
fica de seu surgimento. 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

e revelar Cristo a você para que você possa se tornar mais como 
ele. 
"Em todo o caminho da terra para a Glória, Gostaria de ser como 
Jesus; Dizer repetidas e repetidas vezes a história, 
Gostaria de ser como Jesus. 
Ser como Jesus, é esta minha canção, Em casa e no meio da 
multidão; Ser como Jesus, o dia todo! Gostaria de ser como 
Jesus." 
 O câncer não pode sufocar ou extinguir o ministério do Espírito 
em sua vida (1 Tessalonicenses 5:19). O ministério do Espírito 
pode continuar a operar em seu coração, como sempre fez, 
mesmo que você passe através de sua batalha contra o câncer.  
Esta é uma promessa maravilhosa e é algo que você pode agar-
rar-se em seu tempo de câncer. Isso é porque você precisa do 
ministério do Espírito. Se você não tem certeza ou não depende 
do ministério do Espírito em sua vida, você vai se tornar um 
mendigo espiritual no tempo de câncer. Mas se você depender 
do ministério dEle em seu tempo de sofrimento, você pode expe-
rimentar as verdadeiras riquezas, que você tem em Cristo, como 
o Espírito Santo revela e os desencadeia para você (Efésios 1:3).  
O Espírito Santo é tanto o Consolador como o Conformador que 
nos torna mais parecidos com Jesus Cristo. Sua oração durante 
este tempo de câncer deve ser: 
"Querido Senhor, controla-me e capacita-me pela assistência do 
Espírito. Transforma-me à semelhança de Cristo através do 
ministério do Espírito. Ajuda-me a ver a Tua beleza e graça." 

2. O câncer não pode aleijar e paralisar o seu 
amor a Deus 
Esta é uma agradável lembrança enquanto você sofre com o 
câncer.  
Em primeiro lugar, o câncer não pode aleijar e paralisar o amor 

que você tem pelo Senhor. Este é um amor que vai viver em seu 
coração, à medida que você anda perto do Senhor. 
O salmista disse no Salmo 18:1-2: “1 Eu te amarei, ó  SENHOR, 
fortaleza minha. 2  O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar 
forte, e o meu libertador; o meu  Deus, a minha fortaleza, em 
quem confio; o meu escudo, a força da minha  salvação, e o meu 
alto refúgio.” 
O câncer não pode interferir na relação de amor e comunhão que 
você tem com o Senhor. A proximidade de Deus e o amor a Ele 
dentro de seu próprio coração não podem ser perdidos enquanto 
você passa através das águas profundas do sofrimento com o 
câncer. Na verdade, o câncer deve aprofundar sua relação de 
amor com o Senhor. Uma nova consciência da Sua presença 
divina deve inundar a sua alma e você deve ficar a cada dia mais 
perto do Senhor. O câncer não pode tirar o amor que você tem 
desenvolvido e teve pelo Senhor ao longo dos anos que passa-
ram. O câncer só pode fortalecer essa relação e trazê-lo para 
uma relação mais próxima com o precioso Senhor. 
Tiago 4:8 nos diz: “Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.” 
Sofrimentos devem fazer com que você inspecione a sua vida e, 
ao final de cada olhar para dentro e para o alto, deve chamar-lhe 
para mais perto do Senhor. O câncer que você tem agora deve 
ser usado como um trampolim para aprofundar a sua caminhada 
e relacionamento com o Senhor. Esta experiência deve trazer 
uma nova consciência da presença de Deus em sua vida e 
revelar o Seu sincero desejo de comunhão com você em uma 
base diária e a um nível mais profundo. O câncer não pode 
destruir seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esta é 
uma verdade consoladora de conhecer e experimentar. Paulo 
disse: "Para mim o viver é Cristo ..." Ele não disse, "Para mim o 
viver é o câncer." O câncer não pode tirar a sua relação de amor 
com Jesus Cristo.                            Continua na última página... 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  1  
1– 2Reis 7:6-7 
2– Absalão 2Samuel 14:25-26 

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

d o  M ê s   

E B D -  A d u l t o s  

   Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos 
domingos às 09:30h para estudar e debater 
ensinos bíblicos.  Estudo atual: Apocalipse 
 

    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. 
      Inscreva-se, procure o Pr. Mauricio. 
 

      Após o batismo, continue o estudo na 
turma de Doutrinas Básicas que utiliza os 
volumes 1, 2 e 4 do mesmo conjunto 
doutrinário. 

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1 – Quando foi posto em fuga um exército inteiro por causa de um ruído? 
2 – Quem cortava o cabelo ao fim de cada ano? 

Respostas 

P a r a  r e l e x ã o  

Absolvidos! - C. H. Spurgeon 
‹‹Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por 
amor de mim, e dos teus pecados não me lembro›› (Is 43.25 

ACF)  

‹‹Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da 
terra; porque eu sou Deus, e não há outro›› (Is 45.22 – ACF) 
Esta é uma das maiores promessas. Ela é o alicerce da 
nossa vida espiritual. A salvação vem por meio desse olhar 
para ele que é "Deus justo e Salvador". Como a orientação é 
simples! "Olhai para mim." Como a exigência é razoável! E 
óbvio que a criatura deve olhar para seu Criador. Temos olhado 
para outros lugares por tempo demais; é tempo de olharmos 
somente para ele, o qual nos convida a esperarmos nele e 
promete dar-nos salvação. Apenas um olhar! Será que não 
vamos olhar agora mesmo? Nada temos de levar conosco, a 
não ser esse olhar para o alto, para o Senhor em seu trono, para 
onde ele subiu da cruz. Olhar não requer preparação, nem 
grande esforço: não é preciso conhecimento nem sabedoria, 
riqueza nem força. Tudo o que precisamos está no Senhor 
nosso Deus, e se olharmos a ele para tudo, tudo será nosso e 
seremos salvos. 
Venham vocês que estão distante, olhem para cá! Extremos da 
terra, voltem os olhos para este lado! Assim como desde as 
regiões mais longínquas os homens podem ver o sol e usufruir 
de sua luz, quem se encontra à beira da morte, diante dos 
portões do inferno, pode com um só olhar receber a luz de 
Deus, a vida celestial, a salvação do Senhor Jesus Cristo que é 
Deus e, portanto, capaz para salvar.‹‹Naqueles dias, e naquele 

tempo, diz o SENHOR, buscar-se-á a maldade de Israel, e 
não será achada; e os pecados de Judá, mas não se acha-
rão; porque perdoarei os remanescentes que eu deixar›› (Jr 
50.20 – ACF) 
Que palavras de fato gloriosas! Que perdão perfeito é aqui 
prometido às nações pecaminosas de Israel e Judá! O pecado 
será removido de tal modo que não será encontrado, e apagado 
de tal maneira que nenhum sequer restará. Glória seja dada ao 
Deus dos perdões! 
Satanás procura pecados para nos acusar, nossos inimigos o 
fazem para nos responsabilizar por eles, e nossa própria consci-
ência o faz mesmo com uma espécie de anseio mórbido. Toda-
via, quando o Senhor aplica o precioso sangue de Jesus, não 
tememos nenhum tipo de investigação, pois "iniquidade já não 
haverá" e "pecados não se acharão". O Senhor fez deixar de 
existir os pecados do seu povo: ele pôs fim à transgressão e 
deu cabo do pecado. O sacrifício do Senhor Jesus lançou os 
pecados nas profundezas do mar. Isso nos faz dançar de alegri-
a. 
A razão para apagar o pecado reside no fato de que o próprio 
Jeová perdoa seus escolhidos. Suas palavras de graça não são 
apenas reais, mas divinas. Ele diz.- "absolvição", e somos 
absolvidos. Ele opera a expiação e, a partir daí, seu povo está 
além de todo medo de condenação. Bendito seja o nome do 
Deus que aniquila o pecado! 
‹‹Porque serei misericordioso para com suas iniqüidades, E 
de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei 
mais›› (Hb 8.12 – ACF) Fonte: Blog C. H. Spurgeon 
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Redescobrindo os pais da Igreja - Michael A. G. Haykin - Editora Fiel - Uma introdução aos primeiros passos do cristianismo através da vida e 
opinião dos chamados pais da igreja sobre assuntos teológicos relevantes. 
Escândalo - D. A. Carson - Editora Fiel - Uma exposição de 5 textos bíblicos que abordam o ponto central da fé, a cruz e a ressurreição de Cristo. 
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 “Você pode até 

viver sem Jesus, 
mais vai ser 

horrível morrer 
sem Ele” 
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E B D  

J o v e n s  &  A d o l e s c e n t e s  

As Escolas Bíblicas Especiais para Jovens  
reúnem-se aos domingos a partir das 9:00 h e 
para adolescentes às 10:30 h numa linguagem 

jovem e incentivando o debate. 
Nas suas respectivas salas. 
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