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 07.12.14

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 Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. L. Fernando e Dc. Rafael
Escala Culto Infantil I Jessie, Roselene e Robson
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 30.11.14
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
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

O Eterno no bercinho

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 07 Dez 2014

Poucas doutrinas cristãs tem o poder de evocar tamanho mistério
quanto a doutrina da Encarnação. O filósofo alemão Hegel chegou a
dizer que a imagem de um Homem-Deus lhe arremetia a uma ideia
que beirava um “composto mostruoso”. Esse estranhamento
acontece por que tudo que conhecemos a respeito do homem como
ser limitado, mortal e imperfeito parece ser inconciliável com um
Deus ilimitado, eterno e perfeito. Vemos humanidade e divindade
como água e óleo, incapazes de coexistir no mesmo ser. De fato,
refletir um pouco mais sobre a Encarnação pode nos conduzir ao
mistério da Encarnação.
Se pararmos para pensar um pouquinho na cena de José, Maria e
o recém nascido Jesus na estrebaria começaremos a perceber o
profundo mistério encerrado nesta pintura. O que você vê? Uma
frágl criancinha, um bebê envolto em trapos e no amor de seus pais
em meio ao pobre e rude aconchego da estrebaria e da manjedoura.
Uma criança anônima e pobre nascendo distante dos olhos do resto
do mundo em alguma espelunca em um ponto distante do vasto
império romano. Apenas mais um bebê no bercinho.
Mas não é tudo, olhe mais de perto. Sim, olhe por meio de
séculos de esperança, de profecia, de expectativa. Olhe para este
bebê por meio das palavras do anjo que anunciou seu nascimento:
“Ele será chamado Emanuel, Deus entre nós” (Mt 1.23). Este
bebêzinho é o Verbo Criador que se fez carne, o Messias esperado, o
Maravilho Conselheiro, o Príncipe da Paz. Não se deixe enganar se
ele chora com fome, se ele balbucia palavras sem sentido, se ele cai
tentando andar e come papinha sujando o rosto. Olhe bem de perto,
olhe em seus olhos, olhe para seus cravos, olhe para seu sacrifício...
Sim, Ele é o Filho. Sim, Ele é o Eterno deitado no bercinho.
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
Assembleia Ordinária I Conselho
Será realizada no dia 28 de dezembro nossa Assembleia Ordinária anual
na qual tomamos conhecimento dos trabalhos realizados ao longo do ano
por meio dos relatórios dos Departamentos e Ministérios, bem como
podemos avaliar os diversos aspectos de nossa igreja e tomar
conhecimento também do planejamento para o ano que vem. Compareça,
participe e venha celebrar conosco tudo o que o Senhor tem feito.

Cantata de Natal I Departamento Infantil
Em comemoração ao Natal, o Departamento Infantil vai apresentar a
Cantata “Um Natal em Família” no dia 21 de dezembro, no culto
comemorativo de Natal. Venha celebrar o nascimento do Salvador e traga
um convidado para ser insipirado pelo verdadeiro sentido do Natal!

Almoço Comunitário de fim de ano I Conselho
Vamos realizar um almoço no próximo domingo, dia 14 de dezembro. O
almoço será um momento para confraternizarmos e celebrarmos as
bênçãos desse ano, além de convidarmos amigos e parentes para estarem
conosco. Confirme sua participação e seus convidados com a Simone.

Recessos I Conselho
A reunião de oração das quintas estará de recesso nessas semanas finais
de dezembro.

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.

É supersticioso adorar anjos; mas é
amá-los. O único incidente na
O primeiro coral correto
história angelical, sobre o qual nosso
texto se refere, é suficiente para unir
nossos corações a eles para sempre. Eles não se envergonharam de
vir e contar as boas novas aos humildes pastores. Creio que eles
tinham tanto prazer em emanar suas melodias aquela noite diante
dos pastores, que estavam vigiando seus rebanhos, como ele teriam
se tivessem sido ordenados pelo seu Mestre para cantar seu hino nos
átrios de César. Eles esticaram suas desejosas asas, e com satisfação
moveram-se de seus brilhantes assentos acima, para contar aos
pastores no campo à noite, a maravilhosa história de um Deus
Encarnado. E notem quão bem eles contaram a história, e
certamente vocês irão amá-los ! Não com uma língua gaguejante,
que conta um conto no qual ela não tem interesse; nem mesmo com
o dissimulado interesse de um homem que move as paixões dos
outros, quando ele mesmo não sente nenhuma emoção; mas com
alegria e satisfação, como somente os anjos podem saber. Ele
cantaram a história, porque eles não poderiam esperar para contar
em uma pesada prosa. Eles cantaram: “Glória a Deus nas alturas, Paz
na terra, boa vontade para com os homens”. Creio que eles
cantaram isso com alegria em seus olhos; com seus corações
queimando com amor, e com os peitos cheios de alegria como se as
boas novas para o homem tivessem sido boas novas para eles
mesmos. E, verdadeiramente, eram boas novas para eles, porque o
coração de simpatia faz das boas novas aos outros, boas novas para
eles mesmos.
Trecho adaptado do sermão “O Primeiro Coral de Natal”, de Charles
Spurgeon, pregado em 20 dez de 1857 no Musical Hall, Inglaterra.

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. ____________________

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 Pb. Wagner
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
Projeto Frutificar
Coordenadora I Deca
Tesouraria e Com. de Contas
Tesoureiro I Pb. Leonardo
Relator I Pb. Robson Branco

