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 04.01.15

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 Lic. Sylas
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Escala Culto Infantil I Escala Ministério de Louvor I Ministro André e Equipe

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 28.12.14
Departamento Infantil I - presentes ( - %)
Classe de Adolescentes I - presentes ( - %)
Classe de Jovens I 05 presentes (30 %)
Classe de Adultos I 09 presentes (40 %)
Classe de Integração I - presentes ( - %)
Classe de Liderança de PG I 04 presentes (80 %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Anna Luiza Vieira Filgueiras I 04.11
Carlos Alexandre Galhano I 08.11
João Pedro de Sá Ramos Mothé I 10.11
João Pedro Fiuza de Faria Miranda I 10.11

Gratidão e confiança

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 04 Jan 2015

Fim de ano geralmente é uma época de muita reflexão,
quando paramos para fazer as contas de todos os favores que
recebemos do nosso Pai durante o ano que está acabando e já
começamos a pensar no que desejamos para o ano seguinte. Poder
recomeçar é sempre muito bom, afinal de contas, a vida é esse
infinito recomeço e quando desaprendemos a recomeçar é que algo
em nós está errado. Recomeçar é renovar, é criar, é melhorar e
crescer, sempre com esperança e confiança que o amanhã que o Pai
preparou para nós em Cristo é melhor do que o hoje.
Contudo, recomeçar nem sempre é tarefa fácil ou mesmo
gostosa. Se por um lado é tão bom o sentimento de renascer, por
outro é difícil reaprender, adaptar. Contudo, o salmista pode nos
ensinar a recomeçar. O salmo 126 é uma oração em um contexto de
renascimento. Este salmo foi escrito no contexto da volta do povo
de Deus para a sua terra após o cativeiro na Babilônia, para onde
foram deportados depois de serem vencidos e lá ficaram por 70
anos! O salmista por um lado está muito feliz por poder voltar para a
terra do seu povo, olha para trás e vê como o Senhor libertou sua
gente, e inevitavelmente explode em gratidão nos primeiros versos
do salmo. O Senhor fez grandes coisas por nós!
Por outro lado, é como se eles estivessem voltando para casa
depois de 70 anos e encontrassem uma bagunça e uma sujeira de 70
anos! Poucos não tinham sido levados para o exterior quando foram
vencidos e tudo estava ainda em ruínas desde o tempo da invasão.
Havia um longo caminho para reconstruir a nação e por isso o
salmista, depois de expressar sua gratidão, continua clamando ao Pai
para que restaure a sorte do povo, para que o Senhor reconstrua a
nação. Gratidão e confiança. Gratidão pelo que o Pai e fez e
confiança no que o Senhor fará. Gratidão pelo passado e confiança
para para o futuro. Gratidão por 2014 e confiança para 2015. Que
nosso Pai nos ensine a sermos gratos e confiantes.
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
Ceia do Senhor I Conselho
Exclusivamente neste mês de janeiro celebraremos a Ceia do Senhor no
segundo final de semana, dia 11 de janeiro. Prepare-se para celebrar
conosco a festa de perdão e graça na presença do Eterno.

Entrega das Primícias I Junta Diaconal
No primeiro final de semana de cada mês vamos trazer alimentos como
oferta de primícias para que possamos socorrer aqueles que tem
necessidade. Que o Senhor possa fazer de nós uma comunidade cada vez
mais generosa!

Votos para 2015 I Conselho
Desejamos a todos um novo ano cheio da graça e da misericórdia do
Senhor. Vamos orar para que no ano de 2015 o Senhor possa abençoar
nossas famílias, os casamentos de nossa igreja, os filhos, nossa
convivência comunitária e para que no ano que nasce possamos fazer a
diferença em nosso bairro e em nossa cidade.

Novidades no Ensino Dominical I Conselho de Ensino
Em breve haverá novidades no Ensino Dominical de nossa igreja com a
estréia de novas classes e uma nova proposta de ensino bíblico e reinício
da classe de integração. Fique ligado e não perca!

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

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

Notícias
Mais um ano finda-se e podemos dizer que somos gratos ao
Senhor que nos abençoou, fortaleceu, sustentou, renovou, confortou,
direcionou, parou, fez andar, descansar, seguir em meio as lutas,
tempestades e desertos. Rose e eu algumas vezes terminávamos as
conversas dizendo: vamos caminhar, pois o Senhor está na frente, Ele
é Onisciente, Onipotente e Onipresente em todas as situações. O
Projeto Visitação tem se desenvolvido e muitas casas e famílias tem
sido visitadas. As famílias nos recebem com alegria e gratidão. Os
Discipulados terminaram e já temos planos para começar outros em
2015. Pedimos orações. O Projeto de apoio e ajuda aos deficientes
também caminha bem. Tenho feito visitas ao senhor Francisco e
André. A cada domingo vou buscar o André, sua mãe e irmãos para
participarem dos trabalhos da Escola Bíblica Dominical. Foi uma
benção o culto de Natal e a ceia de confraternização. Rose preparou
uma pequena cantata com a participação das crianças, adolescentes,
jovens e adultos. Os jovens apresentaram uma peça. Foi uma noite
muito abençoada. Muitas famílias chegaram para assistir.
Continuamos com os tratamentos de nossa saúde. Estamos bem.
Nosso Deus é o Médico dos médicos. Louvado seja o nosso Deus e
Pai que nos abençoou. Somos gratos ao Senhor por suas vidas que
durante o ano de 2014, nos sustentou de todas as maneiras.
Desejamos a todos vocês amados servos do Senhor um Feliz Natal e
abençoado 2015 juntos do Nosso Salvador e Senhor Cristo Jesus.
Hamilton e Rose Bossan (texto adaptado)

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 Gênesis 1.1-31
Ter I Gênesis 1.26-28
Qua I Salmo 124
Qui I Isaías 40.25-31
Sex I João 1.1-5
Sab I Atos 17.16-31

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

