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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.

De médico e teólogo...

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

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 08 jun 2014

Você já ouviu dizer que de médico todo mundo tem um pouco.
Pois bem. Podemos dizer que de médico e teólogo todo mundo tem
um pouco. Além de sermos pessoas que vivemos dando pitacos
médicos, somos pessoas que temos nossos próprios discursos sobre
quem Deus é e como Ele age. Assim que uma pessoa começa a falar
sobre Deus, está fazendo teologia e nesse sentido todos temos uma
teologia pessoal, todos temos em nossa mente uma imagem sobre
quem Deus é e como Ele age.
Como é a imagem de Deus que você tem em sua mente? Faço
essa pergunta por que ela é essencial para poder entender que tipo de
relacionamento nutrimos com o Eterno. O que quero dizer é que se
imagino em minha mente que Deus é alguém mau humorado,
impaciente, rancoroso e mal resolvido, então vou acabar me
relacionando com esse “Deus” com medo, apreensão, senso de
obrigação e até mesmo ansiedade.
Todos nós temos ideias erradas a respeito de quem de fato Deus
é e como Ele age por causa da queda e essas ideias erradas continuarão
equivocadas se não forem corrigidas pela Palavra. Ao olharmos para a
Palavra vemos que revelação máxima de quem Deus é e como Ele age
se encontra em Jesus. Quando os apóstolos pediram para ver o Pai,
Jesus lhes respondeu simplesmente: “Quem me vê, vê o Pai!” (Jo 14.9).
Esta declaração majestosa de Jesus nos ensina muito sobre
quem o Pai é, pois em Jesus vemos a imagem de um Deus amoroso,
perdoador, justo sim, mas compassivo e terno, que não brinca com o
pecado mas que também não tem nenhum prazer em afligir as pessoas
por causa de seus erros. Antes, sua alegria é ver alguém se render ao seu
amor em arrependimento. Vemos mais: vemos um Deus que sorri, que
é bem humorado, mas que também sofre na dor do ser humano e se
compadece de nossas mazelas. A cruz sobretudo é o lugar onde vemos
o Deus Pai revelado no sacrifício do Filho.
Precisamos desesperadamente do Deus Pai revelado em Jesus
para possamos ser sarados de nossa miopia teológica e vejamos quem o
Pai é e como Ele age em Jesus. Até mesmo nesse sentido a automedicação e a teologia mal feita se parecem: ambas podem matar.

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

Escalas
Escala Púlpito I Lic. Sylas
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. Luis, Dc. Arnaldo e Aux. Luis Ângelo
Escala Culto Infantil I Ruth/Clarice, Alessandra e Leonardo Gomes
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 01.06.14
Departamento Infantil I 3 presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I 5 presentes (50 %)
Classe de Adultos I ? presentes (? %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Sylas e Gláucia (casamento) I 08.06
Gabriel Teixeira Ribeiro Marinho I 11.06
Luzirene de Assis Costa Leal I 11.06
Odisséa de Almeida Lemos I 14.06

.

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
Jantar de Casais I SAF
Vamos celebrar um momento de comunhão muito especial no próximo
dia 14 de junho com o nosso anual Jantar de Casais. Restam poucas vagas!
Confirme já a sua presença com a Vera, Deca ou Vanessa. Faça a sua
parte, apoie o trabalho dos departamentos!

Série de sermões em junho I Conselho
Em junho vamos continuar explorando o impacto do Evangelho em nossas
vidas. Em maio vimos como o Evangelho transforma nossas relações,
especialmente na família, e em junho vamos refletir sobre como o
Evangelho transforma a maneira como administramos os recursos que o
Senhor nos dá. Dê uma olha na agenda:
Mordomia do Tempo - 15.06: Pr. Jeferson
Mordomia dos Dons - 22.06: Lic. Sylas
Mordomia do Dinheiro - 29.06: Pr. Jeferson

Reunião Geral da Liderança I Conselho
O Conselho convoca todos os líderes e diretores de ministérios e
departamentos para reunião no dia 29 de junho, as 10h00. A pauta será
uma avaliação do primeiro semestre e planejamento para o segundo.

Reunião Geral de Professores I Conselho de Ensino
O Conselho de Ensino onvoca os professores do DIN, Jovens, Adultos e
Adolescentes para reunião no dia 29 de junho, as 10h00. A pauta será
uma avaliação do primeiro semestre e planejamento para o segundo.

Agenda de Oração
Enfermos I Intercessão
Vamos orar por Dna. Luzirene, Michele Galhano, Flávia e Inês . Se
você deseja ter seu nome incluído entre em contato.

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.

Mordomia Cristã

Ministérios

Igualmente os reformadores protestaram de forma vigorosa contra
[...] a noção de que os monges e o clero eram comprometidos com
um trabalho mais santo do que os lojistas e as donas de casa.
“Trabalhos aparentemente seculares são adoraçãoo a Deus”,
escreveu, “e uma obediência que agrada bastante a Deus”. A
divisão entre sagrado e secular não só colocou o trabalho em
segundo plano, mas também manteve os trabalhadores seculares
em padrão mais baixo de devoção e espiritualidade. A Reforma
desafiou esse conceito, insistindo que nenhum crente está isento
dos mais elevados padrões espirituais. Olhando pela lente bíblica,
Lutero escreveu, “o mundo inteiro [está] cheio de servicos para
Deus, não só as igrejas mas tambem as casas, as cozinhas, os
porões, as fábricas e os campos de gente da cidade e dos
fazendeiros”. A partir de passagens como a parábola dos talentos
em Mateus 25.14-30, os reformadores também derrubaram uma
convicção medieval comum de que o lucro é imoral. “Uma das
lições mais simples da parábola” , escreve Robert Sirico, “é que não
é imoral lucrar com nossos recursos, inteligência e trabalho”.
Afinal de contas, a alternativa para o lucro é a perda, e a perda
devido a falta de iniciativa “não constitui uma boa "mordomia”.
Deus espera que usemos nossos talentos – tanto habilidades como
dinheiro – para fins produtivos, visando servir aos outros.
Extraído e adaptado de “E Agora, Como Viveremos?”, p.456,457.

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 2.4-15
Ter I Provérbios 3.1-10
Qua I Eclesiastes 3.1-14
Qui I Eclesiastes 11.1-6
Sex I Mateus 25.14-30
Sab I Efésios 5.15-21

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.
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2. ____________________
3. ____________________
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