Oficiais
Conselho
Presidente I Pr. Jeferson
Vice- Pres. I Pb. Wagner
Conselheiro I Pb. Leonardo
Secretário I Pr. Jeferson

Junta Diaconal

Agenda Semanal
Domingo I Escola Bíblica Dominical as 18h30
Ensino Bíblico com diversas salas por idades.
Domingo I Culto Comunitário as 19h30
Encontro semanal da comunidade com louvor e Palavra.
Quinta-feira I Reunião de Oração as 19h30
Encontro para estudo bíblico e oração.

Presidente I Dc. Luis Zatella
Vice-Pres. I Dc. Cléber Bueno

Sábado I Encontro de Jovens as 19h30
Encontro da comunidade jovem com louvor e Palavra.

Dc. Arnaldo Tavares
Dc. Ézio Amorim
Dc. Luís Fernando
Dc. Rafael Rangel

Escalas do Culto Comunitário em 02.11.14

Oficiais em
Disponibilidade
Pb. Amós Gomes
Pb. Alexandre Galhano
Dc. Carlos José
Dc. Edvaldo Silva
Dc. Fábio de Biasi
Pb. Marcos Henrique
Pb. Marcos Otávio
Pb. Robson Branco
Pb. Ronaldo Mothé

Licenciado I Sylas Filgueiras

Contatos
Tel I (21) 2624-0006
Cel I (21) 98002-1840
E-mail I secretaria@ipbarreto.org.br

Escala Púlpito I Rev. Jeferson
Escala Liturgia I Rev. Jeferson
Escala Junta Diaconal I Dc. L. Fernando, Dc. Rafael e Aux. L. Ângelo
Escala Culto Infantil I Ruth/Clarice, Paula e Pablo
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 26.10.14
Departamento Infantil I 05 presentes (40%)
Classe de Adolescentes I 03 presentes (25 %)
Classe de Jovens I 02 presentes (10 %)
Classe de Adultos I 07 presentes (20 %)
Classe de Integração I - presentes ( - %)
Classe de Liderança de PG I 04 presentes (80 %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
André Henrique S. Moreira I 03.11
João Alexandre R. Galhano I 04.11
João Vieira Bastos I 04.11
Daniel Tinoco de Mendonça I 07.11

Construindo o outro

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 26 Out 2014

Já houve um tempo em que as pessoas nasciam e cresciam em uma
sociedade que pensava de maneira coletiva, plural e familiar. O bem da
comunidade era colocado acima do bem do indivíduo e as pessoas
tomavam decisões pessoais sempre pensado no bem comum. No
entanto, para a maioria de nós no Ocidente (e também parte do
Oriente) estes tempos são passado.
O individualismo é a marca do nosso tempo. Tudo é pensado,
sentido, vivido, decidido e realizado para o “eu”, esta divindade
caprichosa do nosso tempo que insiste em vir em primeiro lugar. Por
isso vemos tão poucos amigos de verdade, tão poucos casamentos de
longa data e tão poucos dispostos a servir e doar de si mesmos. Não
podemos negar: aqui e ali existem pequenas ilhas de altruísmo e
entrega, mas por onde quer que olhemos um oceano de individualismo
indiferente se espraia até o além do horizonte.
Até mesmo a compreensão dos cristãos a respeito de Deus, do
mundo, da vida e da igreja acabam sendo afetadas por esse espírito do
nosso tempo. O uso dos dons, por exemplo, é sempre incitado tendo
em vista descobrir o meu potencial, colocar em prática o meu dom,
exercitar minhas capacidades e encontrar meu lugar e meu valor. Se
contamos apenas esta parte da história estamos novamente apelando
para o individualismo.
Paulo convoca os cristãos a compreenderem que o Senhor Jesus, por
sua morte e ressurreição, derramou dons para que aquele que recebe os
dons possa construir o outro! (Ef 4.11-13). O dom que o Senhor
entrega a mim na verdade não é para o meu benefício, é para o benefício
do outro. O dom que o Senhor dá ao meu irmão é para o meu benefício.
Que engenhosa e impressionante esta estratégia divina: colocar em
minhas mãos uma riqueza destinada ao outro, e colocar nas mãos do
outro a riqueza destinada a mim! Por meio do exercício dos dons
descobrimos algo sobre o próprio ser de Deus: seu amor abnegado.
Jeferson Carvalho Alvarenga

Adorarmos ao Criador por meio de Jesus no
poder do Espírito (O Maior Mandamento),
amando e servindo o irmão (O Grande Mandamento) para
manifestar Cristo ao mundo em missão (A Grande Comissão)!

Nossa missão é

Informativo
Nova série de sermões I Conselho
Nas próximas semanas vamos refletir sobre o uso dos dons dentro do
contexto dos relacionamentos que temos. Acompanhe os temas:
# 02 novembro - O uso dos dons no serviço ao irmão / Pr. Jeferson
# 09 novembro - O uso dos dons no servir os de fora / Lic. Sylas
# 16 novembro - Encontrando a mim mesmo no uso dos dons / Pr. Jeferson

Cada dia de Natal I Conselho
Participe da Campanha Evangelística de Natal. Adquira um pacote Cada
Dia de Natal com 10 exemplares a 15 reais e compartilhe o sentido do
verdadeiro Natal com sua família e amigos! Inscreva-se com a Eyde.

Escala de presença na Secretaria I Conselho
O Conselho aprovou uma escala de presença na Secretaria. Você pode
entrar em contato por telefone para agendar aconselhamentos e visitas e
outras necessidades. O Rev. Jeferson estará presente todos os dias.
# Terças-feiras: Aux. Administrativo Simone
# Quartas-feiras: Lic. Sylas
# Quintas-feiras: Aux. Administrativo Simone
# Sextas-feiras: Aux. de Limpeza Eyde

Tempo de planejamento I Conselho
Os meses de outubro e novembro serão dedicados para o planejamento
dos departamentos, ministérios e conselhos de nossa igreja. Vamos
aprontar os planejamentos e nos adiantar para a Assembléia Ordinária.

Agenda de Oração
Enfermos I Intercessão
Vamos orar por Dna. Luzirene, Michele Galhano, Inês , Margarete,
Fátima, Dna. Vera, Dna. Raimunda (Luiza) e Dna. Conceição (Lia).

Pela revitalização da igreja e seus ministérios I Intercessão
O Conselho está preparando uma série de iniciativas com a
finalidade de continuar o processo de revitalização da nossa igreja
para serem o segundo semestre. Ore junto conosco pela liderança,
pelos ministérios e para que o Senhor nos dê direção e sabedoria.

Ministérios

Carta missionária
Estamos
desenvolvendo alguns
projetos nos próximos
meses e precisamos muito
de suas orações.
A Comunidade de Taba
Lascada tem cerca de 154
famílias. As famílias estão
espalhadas na Reserva
demarcada e muitas moram bem distantes e o difícil acesso se torna
desafio para as visitas. César fez um mapeamento de todas as casas e
famílias e então dividimos a igreja em quatro grupos que sairão para as
visitas . Queremos compartillhar o amor de Deus e assim alcançar toda
a Comunidade com o evangelho.
Outro projeto surgiu quando fnos deparamos com um garoto de
11 anos todo sujo se arrastando pelo tempo difícil para ela e sua família.
Acompanhamos chão. Em conversa com Malvino, ele nos falou que o
menino tem paralisia infantil e vive pelo chão, com dificuldades para
tomar banho e estar sempre limpo. Depois de alguns dias o Malvino
conseguiu a cadeira e nós fomos levar. Quando chegamos na casa a
alegria e o sorriso no rosto do garoto foi indescritível e ele logo pediu
para se sentar.
Hamilton e Rose Bossan
(Leia a carta na íntegra na seção Boletim do nosso site, dentro do mês
de outubro, e fique por dentro dos projetos).

Dep. Infantil I DIN
Conselheiro I Lic. Sylas
Diretora I Glaucia Filgueiras
Diretora I Nathalia Pouchain
Adolescentes I UPA
Conselheiro I Pb. D. Marcos F.
Jovens I UMP
Conselheiro I Pb. Leonardo
Conselheira I Alessandra
Presidente I Pablo Akiama
Mulheres I SAF
Conselheiro I Pb. Wagner
Presidente I Vera Rodrigues
Música I Min. de Louvor

Devocional
Separamos porções das
Escrituras a fim de enriquecer sua
vida espiritual. Desenvolva um
relacionamento cada vez mais
íntimo com o Senhor através da
Palavra e da Oração.
Seg I Mateus 8.5-13
Ter I 1Coríntios 9.19-23
Qua I Marcos 6.30-44
Qui I Jonas 4.1-11
Sex I Lucas 4.4-14
Sab I Salmo 146.1-10

Intercessão
Anote o nome de três irmãos dos
quais você sentiu falta essa
semana ou de pessoas próximas a
você que estão precisando de
encorajamento. Ore por elas e
procure entrar em contato para
fortalecê-las. Vamos construir
uma comunidade de compaixão e
de cuidado mútuo.

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

Conselheiro I Pr. Jeferson
Líder I Rafael Rangel
Vice-Líder I Hugo Lopes
Conselho de Ensino I EBD

Conselheiro I Lic. Sylas
Sec. Geral I Rosângela Lacerda
Sec. Aux. I Vanessa Tavares
Projeto Frutificar
Coordenadora I Deca
Tesouraria e Com. de Contas
Tesoureiro I Pb. Leonardo
Relator I Pb. Robson Branco

