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Conselho
Presidente I Pr. Jeferson
Vice- Pres. I Pb. Wagner
Conselheiro I Pb. Leonardo
Secretário I Pr. Jeferson
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Presidente I Dc. Luis Zatella
Vice-Pres. I Dc. Cléber Bueno

Dc. Arnaldo Tavares
Dc. Ézio Amorim
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Dc. Rafael Rangel
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Licenciado I Sylas Filgueiras

Contatos
Tel I (21) 2624-0006
Cel I (21) 98002-1840
E-mail I jefalvarenga@hotmail.com

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.

Esperança no sofrimento

Quinta-feira I Reunião de Oração as 19h30
Encontro para estudo bíblico e oração.

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 06 jul 2014

Talvez não haja um tema que seja tão pesado e tão difícil de lidar
como o sofrimento, especialmente quando o justo sofre. Por “justo”
não estamos querendo dizer que existe alguém que não peque nunca,
mas o “justo” nas Escrituras é o homem que foi justificado pelo Eterno
e tem um relacionamento pessoal com Ele. Como pode alguém que
serve a Deus passar pelo sofrimento? Como pode alguém que obedece
ao Eterno passar por doenças, luta, desamparo, dor e morte?
O tema do sofrimento do povo de Deus é recorrente em todas as
Escrituras e ao contrário do que pensamos o sofrimento não invalida o
amor do Pai por nós nem está em desarmonia com sua soberania. O
fato é que o justo não vive dentro de uma bolha, alheio ao sofrimento
do mundo, mas partilha do sofrimento de sua geração e por isso nós
cristãos lidamos com doença, dor, sofrimento e morte como todas as
outras pessoas sobre o globo. Mas de que adianta então servir ao
Eterno? Se estamos expostos a tudo que todas as pessoas estão, então
que benefício há?
Uma pequena palavra pode fazer toda a diferença: esperança.
O cristão pode até passar pelo sofrimento, mas passa por ele
com esperança. Embora o Senhor não nos livre do sofrimento, o Pai
também não nos entrega definitivamente a Ele pois tem promessas
para nós que estão além do sofrimento. Nossos sofrimentos atuais não
podem ser comparados com a glória que será revelada no porvir (Rm
8.18). Ou seja, o sofrimento não é o fim da história mas tão somente o
meio dela . Paulo estava falando sobre a espera pela manifestação plena
do Reino de Deus no retorno do Senhor e nos ensina que quando
esperamos pelo que não vemos, esperamos pacientemente (Rm 8.25).
Ou seja, a esperança só pode ser esperança quando se espera em meio
ao sofrimento, quando aguardamos pelo Reino plenamente manifesto
e não conseguimos ver esse Reino claramente em meio ao sofrimento,
pois a esperança é esperar por aquilo que ainda não vemos, por aquilo
que ainda não chegou.
O Senhor Jesus enfrentou ele próprio a dor, o sofrimento e a
morte, tudo isso com esperança, pois antevendo a alegria que teria ao
nos levar de volta para casa, suportou a cruz (Hb 12.1-3).

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

Escalas
Escala Púlpito I Lic. Sylas
Escala Liturgia I Rev. Jeferson
Escala Junta Diaconal I Dc. L. Cláudio, Dc. Arnaldo e Aux. Otaciano
Escala Culto Infantil I ——————————————————————
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 29.06.14
Departamento Infantil I 3 presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I 7 presentes (70 %)
Classe de Adultos I ? presentes (? %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Marli Figueira Araújo e José Carlos Silva Araújo I 06.07
Eyde Marcondi de O. Filha e Otaciano Penco I 06.07
Helena Dalva de Oliveira Rosa I 09.07
Climene Aparecida Fofano I 11.07
Elizama da Costa Duarte I 11.07
.

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
Minissérie de aulas em julho I Conselho de Ensino
Em julho vamos ter uma minissérie de aulas na EBD sobre o método de
meditação nas Escrituras chamado “LIÇÃO”. Não perca!

Novo Plano de Aulas da EBD I Conselho de Ensino
Já estão abertas as inscrições para a aquisição do livro “O Teste dos Dons”,
de Christian A. Schwarz para o segundo semestre. O livro será utilizado na
classe de adultos e na classe de jovens. A data limite para se inscrever e
pagar é 13 de julho, com o Lic. Sylas. Não fique de fora! Participe!

Escola Bíblica de Férias I DIN
O DIN está preparando a Escola Bíblica de Férias que será realizada no dia
19 de julho. Não deixe de colaborar e de trazer seu filho e crianças
convidadas para que elas possam ouvir do Evangelho!

Dia do Amigo I SAF
A SAF vai promover uma catina festiva no dia 20 de julho em
comemoração ao Dia do Amigo. Traga um amigo para ouvir do Evangelho
e participe! Apóie os trabalhos de departamento e ministérios!

Comunicado I Conselho
Infelizmente o Conselho comunica que nossa sede foi invadida na
madrugada do último dia 05. Os ladrões levaram o notebook da secretaria
além de pequenos danos ao patrimônio 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.

Informe Missionário
Dias atrás, após o término do culto, fui deixar algumas crianças e uma
senhora com sua filhinha em suas casa, pois a chuva ia começar a cair.
Quando estava voltando deparei com um rapaz que carregava sua rede
abraçada sobre o peito. Percebi que, como sempre, ele estava
embriagado. Parei o carro e chamei-o para conversar, dei um abraço
forte e orei. Ele agradeceu e saiu. Comecei a chorar pois sabia que ele
estava procurando uma árvore para amarrar sua rede e dormir. Ele não
tem casa, nem família, só os companheiros de bebida. Há muito tempo
temos orado pela situação do alcoolismo na Comunidade, pois muitos
vivem como esse rapaz. São vidas preciosas que precisam de libertação.
Recentemente, graças a Deus, um casal da Igreja sentiu a direção de
Deus em suas vidas para realizar um trabalho nesta área. Marcos e sua
esposa Glauce fizeram o curso Festejando a Libertação. Ficaram
animados e levaram a ideia para a reunião da Comunidade, onde foi
aprovada e começaram fazer contatos e palestras. Pedimos suas orações
por esse projeto, há muita resistência por parte de alguns. Nossa saúde
tem passado por alguns momentos de desafios. Tive estiramentos dos
ligamentos nos dois braços e nos últimos dias as dores intensificaram.
Terei que voltar para a fisioterapia e RPG. Rose terminou as sessões de
fisioterapia, mas ainda tem dores no braço. Mas graças a Deus, isso não
tem nos impedido no trabalho com a Comunidade de Taba Lascada.
Orem por nós!
No Amor de Cristos Jesus, Hamilton e Rose Bossan (MEVA)

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 29.14-30
Ter I 1 Samuel 1.1-28
Qua I Salmo 40
Qui I Mateus 11.2-6
Sex I Lucas 24.13-35
Sab I Apocalipse 5.1-14

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. ____________________

Ministérios
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

