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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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Licenciado I Sylas Filgueiras

Contatos
Tel I (21) 2620-0006
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.
Quinta-feira I Reunião de Oração as 19h30
Encontro para estudo bíblico e oração.
Sábado I Encontro de Jovens as 19h30
Encontro da comunidade jovem com louvor e Palavra.

Escalas
Escala Púlpito I Lic. Sylas
Escala Liturgia I Pr. Jeferson
Escala Junta Diaconal I D
Escala Culto Infantil I Merice/João Pedro, Alessandra e Leonardo
Escala Ministério de Louvor I Ministro Pr. Jeferson e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 04.05.14
Departamento Infantil I ? presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I 7 presentes (50%)
Classe de Adultos I 17 presentes (41%)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Sarah Branco Quintanilha Rodrigues I 12.05
Gisele Coutinho Vieira I 17.05
Dia das mães I 11.05
Feliz dia das mães a todas as mamães! Desejamos que o
Senhor porssa continuar a fortalecer vocês na tarefa de
amar, cuidar, ensinar e discipular seus filhos! A todas as
mamães o nosso reconhecimento e carinho sinceros!
O Conselho

Pais e filhos

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 11 maio2014

Poucos relacionamentos tem tanto amor, afeto, desafeto,
rancor, altruísmo e incompreensão misturados como o
relacinonamento entre pais e filhos. Tentanto acertar e formar seus
filhos para a vida e para o mundo, pais acertam e erram, num
esforço diário de conciliar a educação dos filhos com outros
milhões de compromissos. Enquanto tentam desesperadamente
evitar o desmoronamento de seus filhos diante de um mundo cada
vez mais perverso, os pais tem de manter os malabares da vida
adulta girando e a sensação constantemente é de inadequação,
medo, fracasso...
Os filhos tentam se comunicar com seus pais, essa gente
ultrapassada e esquisita que não sabe o que é um Tumblr e mal
consegue utilizar as funções do Whatsapp. Esses seres de outra era,
que ouviram músicas esquisitas na adolescência deles e não
conseguem compreender as gírias modernas são responsáveis por
sua criação, educação, crescimento e espiritualidade. Mesmo assim
parece não haver entendimento e frequentemente a relação se
desgasta em jogos de poder para ver quem vence no final: os
valores dos pais ou os desejos dos filhos.
Nós cristãos cremos em um Deus Família. Um Deus Pai. Um
Deus Filho. Um Deus Espírito. De mãos dadas na eternidade
familiar, o Pai e o Filho e o Espírito se relacionam, se amam, se
cuidam e se submetem mutuamente. Nossas crises e dúvidas sobre
paternidade e filiação devem ser mediadas pelo vislumbre de um
Deus Trino, pois o pai cristão é chamado a ser um imitador da
paternidade do Eterno Pai e o filho cristão é convocado a ser filho
segundo a imagem do Filho Jesus e todos somos chamados a amar,
respeitar e nos submetermos uns aos outros no vínculo do Espírito.
Pais e filhos foram salvos para serem transformados a
imagem da glória do Deus Trino, e isso com certeza implica em
sermos melhores pai e melhores filhos em Jesus Cristo, Salvador.
Que o Evangelho nos faça ser família como o Deus Família.
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!

Programação especial do Mês da Família I Conselho
No mês de maio estamos com nossa programação voltada para o tema da
família. Acompanhe de perto e traga convidados:
11 de Maio – Pais e Filhos / Lic. Sylas
18 de Maio – Entre irmãos / Rev. Jeferson
25 de Maio – Casamentos transformados / Rev. Leandro
01 de Junho – Uma família transformada / Rev. Carlos

Aulas On Line I Conselho de Ensino
As aulas da série “O Deus Pródigo” estão sendo disponibilizadas on line ao
longo das semanas. Se você quer rever algum conteúdo ou indicar para
um amigo. Acesse http://ipbarreto.org.br/escola-biblica/

Novo boletim I Conselho
O Conselho em seu planejamento para 2014 decidiu realizar
iniciativas em diversas áreas, inclusive de comunicação. Este é o
novo rosto do boletim dominical. Nossa imensa gratidão pela vida
do Pb. Wagner, redator do boletim nos últimos meses! Que o
Senhor o abençoe ricamente!

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

Pelas famílias da nossa igreja

Ministérios

Nossas famílias

I Gratidão e Intercessão

Estamos celebrando o Mês da Família! Então não se esqueça de
orar juntamente conosco pela sua família, intercedendo por seu
casamento, pela vida de seus filhos, pela vida de seus pais e pela
família da fé, para que sejamos cada vez mais unidos em amor!

Entre as novidades do
novo boletim vamos ter
periodicamente famílias da
igreja contando aqui a sua
história.
Danillo Bizzo da Silva nasceu em São Gonçalo, filho do meio de três
irmãos. Morou em Santa Catarina e em Minas Gerais durante a sua
infância e na adolescência retornou para São Gonçalo. Neste período
conheceu Gisele Dias Ramos Bizzo. Gisele também é de São Gonçalo,
caçula de dois filhos. Eles se conheceram na juventude, namoraram e se
casaram. Danilo trabalha na área de logística. Gisele é formada em
Psicologia. Danilo e Gisele estão casados há 7 anos. Há 5 anos veio a
Maria Clara, um presente para o casal. Essa família abraçou o
Evangelho em meio ao difícil período de tratamento de câncer de
Danilo, sobre o qual o Senhor lhes concedeu vitória em 2009. Nesse
período começaram a congregar conosco, sendo que a família toda
professou sua fé e foi batizada em meados de 2010. Que o Senhor
continue a abençoar tremendamente essa linda família!

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 4.1-16
Ter I Gênesis 21.1-20
Qua I Mateus 5.21-26
Qui I Marcos 3.31-34
Sex I Lucas 10.38-42
Sab I Efésios 2.11-22

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. ____________________

Dep. Infantil I DIN
Conselheiro I Pr. Jeferson
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Presidente I Pablo
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