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

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 jefalvarenga@hotmail.com

Escala Púlpito I Pr. Jeferson
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. L. Fernando, Dc. Rafael e Aux. Gabriel
Escala Culto Infantil I Merice/João Pedro, Michele e Maitê
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 20.07.14
Departamento Infantil I ? presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I 7 presentes (60 %)
Classe de Adultos I 17 presentes (50 %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Dia do Presbítero I 03.08
A Igreja Presbiteriana do Brasil separa o mês de agosto
para se lembrar dos seus oficiais e comemora no
primeiro domingo de agosto o dia do Presbítero. Que o
Senhor possa abençoar enormemente a vida de nossos
irmãos Presbíteros e que os mesmos continuem sendo
uma bênção na vida de nossa comunidade cristã.

Uma vida (in)comum

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 03 ago 2014

Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917 , foi um dos
fundadores da sociologia. Durkheim foi um leitor muito atento da
sociedade em seu tempo e começou a notar que estavam acontecendo
mudanças muito importantes já em sua época. Notou que a sociedade
estava caminhando lenta mas firmemente de um jeito de pensar mais
coletivo para uma forma de ver a vida mais individualista.
Essa mudança não se deu apenas fora da igreja, mas as
comunidades cristãs também sentiram o profundo impacto do
individualismo. Os pregadores começaram a enfatizar como nunca que
a salvação é individual sem mostrar que a salvação só pode ser vivida de
maneira comunitária. As igrejas foram ficando cada vez maiores e as
pessoas cada vez mais desinteressadas umas das outras, o senso de
pertencimento diminuiu e o impulso de ser comunidade quase
desapareceu. Um cristianismo cada vez mais individualizado.
Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos para caminhar ao
seu lado, o Salvador sabia que não se pode viver a vida do Reino
sozinho. O Deus Criador é um Deus Trino, é um Deus comunitário, e
para demonstrar isso a seus aprendizes Jesus os ensinou a serem
comunidade: “Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
Como isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se
amarem uns aos outros” (Jo 13.34,35).
Todavia, amar o outro pode é mesmo o lugar mais difícil da fé
cristã. Enquanto estou me relacionando com o Pai fica tudo bem, por
que Ele nunca é rude ou insensível, dolorido ou infiel, impaciente ou
implicante. Mas as pessoas são difíceis, intratáveis e mais cedo ou mais
tarde uma ferida aparece. Como amar uns aos outros se o outro é por
vezes tão difícil de amar?
Para podermos ter uma vida em comum necessitamos da
presença incomum do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas,
fazendo com que mais e mais da vida de Jesus e do amor de Jesus
habitem em nosso ser. Só assim poderemos amar o irmão com o amor
do Salvador. Ser comunidade não é algo comum, é algo sobrenatural
que só é possível por que Jesus morreu por nós para nos comprar e
fazer de nós seu povo e mais: para fazer de nós seu próprio corpo.

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

Informativo
Novo Plano de Aulas da EBD I Conselho de Ensino
Estamos iniciando o novo plano de aulas baseado no livro “O Teste dos
Dons”, de Christian A. Schwarz. O livro será utilizado na classe de adultos
e na classe de jovens. Não fique de fora! Participe! Conheça melhor seus
dons e descubra maneira de servir ao Senhor na nossa comunidade.

Adolescentes e Jovens com o pé na estrada I UPA
No dia 16 de agosto, por iniciativa da UPA, adolescentes e jovens vão
fazer uma viagem para Petrópolis. Vai ser um momento de descontração
e relacionamento. Não fique de fora. Mais informações com o Pb. Marcos
Henrique e André Moreira.

Mês de Aniversário da Igreja I Conselho
Em breve vamos publicar as programações de aniversário da nossa igreja
preparadas com carinho pelo Conselho. Aguarde!

Nova série de sermões I Conselho
Em agosto vamos refletir sobre o que significa ser parte de uma
comunidade cristã. Para isso, vamos conversar um pouco sobre as
obpjeções que as pessoas apresentam para não fazer parte da igreja:
#10/08: A igreja é cheia de pessoas hipócritas que julgam os outros!
#17/08: Jesus nunca fundou uma igreja, isso é coisa de homens!
#24/08: A igreja só está interessada no dinheiro das pessoas!
#31/08: Posso ter comunhão com Deus sozinho, não preciso da igreja!

Agenda de Oração
Enfermos I Intercessão
Vamos orar por Dna. Luzirene, Michele Galhano, Marisa (mãe da
Simone), Inês e pela pequena Nicole de apenas 6 meses.

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

Nossas famílias
Vamos conhecer mais
uma família essa semana.
Gabriel Fernandes
Ribeiro da Silva nasceu em
Niterói. Irmão caçula de
dois filhos, Gabriel nasceu
e cresceu no Largo do
Barradas. Na adolescência Gabriel foi lutador de Jiu Jitsu, vindo mais
tarde a ingressar na faculdade para formar como Administrador. Luane
Rosa Ribeiro da Silva nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela também
é uma caçula de dois irmãos e chegou a morar em Portugal durante
dois anos no início da adolescência. Gabriel e Luane se conheceram no
período universitário e se casaram. Gabriel e Luane tem três filhos:
Júlio, João Pedro e José Antônio. Luane já congregava na igreja Nova
Vida na Tijuca e após se casarem Gabriel começou a frequentar a Igreja
Batista Betel, na qual se batizaram. Esta família está conosco desde o
ano passado. Gabriel é auxiliar de diaconia e Luane é professora do
Din. Que possamos ser bênção na vida dessa linda família!

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 Efésios 4.11-16
Ter I 1Reis 8.26-30
Qua I Colossenses 2.16,17
Qui I Filipenses 4.16
Sex I Salmo 51.10-19
Sab I Tiago 1.26,27

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. ____________________

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 Bel. Sylas
Presidente I Vera Rodrigues
Música I Min. de Louvor
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
Tesouraria e Com. de Contas

Tesoureiro I Pb. Leonardo
Relator I Pb. Robson Branco

