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 05.10.14

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 jefalvarenga@hotmail.com

Escala Púlpito I Rev. Jeferson
Escala Liturgia I Rev. Jeferson
Escala Junta Diaconal I Dc. Luís Cláudio e Dc. Cléber
Escala Culto Infantil I Merice/João Pedro, Paula e Pablo
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 28.09.14
Departamento Infantil I 8 presentes (60%)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I ? presentes (? %)
Classe de Adultos I 11 presentes (40 %)
Classe de Integração I 5 presentes ( 70 %)
Classe de Liderança de PG I 4 presentes (70 %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Margarida de Lacerda Costa I 28.09
Luís Cláudio Costa Zatella I 01.10
Edvaldo do Nascimento Silva I 02.10
Eyde Marcondi de Oliveira Penco I 02.10

Aceito no Filho

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 05 Out 2014

Poucas afirmações são tão universais a ponto de envolver todas
as pessoas em todos os lugares e tempos. Contudo, podemos dizer que
todos, todos desejam ser aceitos. Não há um só ser humano que não
deseje ser aceito, estar do lado de dentro dos círculos sociais com os
quais convive, ser acolhido pelas pessoas que considera importante. Ao
longo da vida percebemos que as experiências de aceitação são
mescladas com rejeição e por causa do nosso desejo profundo de
sermos aceitos as rejeições nos causam tanto sofrimento e dor.
Quando vivemos um pouco mais podemos ver como as relações
humanas são orientadas para a rejeição. As pessoas nos aceitam quando
provamos que somos dignos de sua aceitação e nos mantém sob
vigilância para sabermos se continuaremos andando na linha. Por isso
todos sabemos como é se sentir deixado para trás, esquecido,
injustiçado, rejeitado. Em algum momento nossas falhas nos tornaram
indignos da aceitação de alguém e sabemos como isso dói.
Mas afinal, qual é a raiz dessa infinidade de experiências de
rejeição? Você poderá ficar surpreso, mas o primeiro a descobrir o que
é rejeição foi o Criador. Após criar o homem, o Senhor o amou e por
sua vez deu ao homem a escolha de amá-lo ou rejeitá-lo. Sua criatura
lhe deu as costas num ato ingrato de rejeição. De lá para cá, as coisas
não mudaram muito. O homem continua dando suas costas ao Eterno,
dando suas costas ao seu próximo. Por que rejeitamos o nosso Criador
o mal da indiferença se entranhou em nossa raça de tal forma que por
todos os lados vemos corações partidos, relacionamentos destroçados.
E onde está a solução para esse drama que alcança tantas
famílias, casamentos, amigos e irmãos? Somente a experiência de
sermos aceitos definitivamente por um amor incondicional poderá
curar as chagas do nosso coração. O Pai disse a Jesus: “Este é o meu
Filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha
vida” (Mt 3.17). Quando somos redimidos em Jesus cremos que
somos adotados pelo Pai por causa da morte de Cristo em nosso lugar
e nos apropriamos dessas palavras maravilhosas de aceitação e graça!
Em Jesus você é o Filho amado do Pai, a alegria do Abba, aceito de
maneira perfeita e incondicional. Descanse, você está em casa...
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:

# 12 outubro - Os dons e o serviço cristão / Pr. Jeferson
# 19 outubro - O uso dos dons no servir a Deus / Lic. Sylas
# 26 outubro - O uso dos dons no serviço ao irmão / Pr. Jeferson
# 02 novembro - O uso dos dons no servir os de fora / Lic. Sylas

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.

Site do Projeto Frutificar I Conselho
Já está no ar em fase de construção o site do Projeto Frutificar. Em breve
você poderá conhecer as programações, os voluntários e os eventos do
Projeto. Fique por dentro e encontre maneiras de participar e contribuir!

Tempo de planejamento I Conselho
Os meses de outubro e novembro serão dedicados para o planejamento
dos departamentos, ministérios e conselhos de nossa igreja. O Conselho
em breve dará instruções para que o planejamento possa ser feito nesses
meses e apresentado em nossa Assembléia Ordinária de maneira que
possamos ter uma agenda prévia para 2015!

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

Sonhar juntos
Ao longo da história
da nossa igreja tivemos
momentos bons e difíceis
como toda comunidade.
Pela graça do Eterno
estamos vivendo tempos de refrigério e crescimento. Oramos para que
continue assim, mas oramos também para que possamos levantar os
olhos e olhar para a frente, olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar
como Cristo. Não devemos nos contentar com o que já alcançamos
mas deixar que o olhar de Jesus guie o nosso olhar: “Abram os olhos e
vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita” (João 4.35).
Que possamos voltar os nossos olhos para a nossa geração e
servi-la com o Evangelho, encarnando e proclamando a verdade do
Cristo morto e ressurreto. Que possamos abraçar nossos amigos,
familiares e o bairro do Barreto com o Evangelho. Não devemos nos
esquecer de nossa Missão. Que ao celebrar mais um ano de vida,
possamos abraçar e reabraçar a Missão e sonhar com Jesus enquanto
trabalhamos como ceifeiros na sua missão. Que o Senhor nos dê graça.

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 1Reis 5.1-19
Ter I Isaías 42.1-4
Qua I Marcos 10.42-45
Qui I Romanos 12.1-8
Sex I 1Pedro 4.10,11
Sab I 1Coríntios 13.1-13

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

