Oficiais
Conselho
Presidente I Pr. Jeferson
Vice- Pres. I Pb. Wagner
Conselheiro I Pb. Leonardo
Secretário I Pr. Jeferson

Junta Diaconal
Presidente I Dc. Luis Zatella
Vice-Pres. I Dc. Cléber Bueno

Dc. Arnaldo Tavares
Dc. Ézio Amorim
Dc. Luís Fernando
Dc. Rafael Rangel

Oficiais em
Disponibilidade
Pb. Amós Gomes
Pb. Alexandre Galhano
Pb. Marcos Henrique
Pb. Marcos Otávio
Pb. Robson Branco
Pb. Ronaldo Mothé
Dc. Carlos José
Dc. Edvaldo Silva

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.

Mordomo do tempo

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 Pr. Jeferson
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. Rafael, Dc. Luis Cláudio e Aux. Otaciano
Escala Culto Infantil I Luane/Jessie, Michele e Maitê
Escala Ministério de Louvor I Ministro Pr. Jeferson e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 08.06.14
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
Maria José G. G. Machado I 17.06

Licenciado I Sylas Filgueiras

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

.

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 15 jun 2014

A mordomia é uma expressão que tem sua raiz solidamente
arraigada na fé cristã. Jesus definiu a si mesmo como um servo e
mostrou a seus aprendizes que o bom discípulo é aquele que vive uma
vida de serviço. O serviço cristão se derrama em favor de outros mas
também compreende a si mesmo como um servo de Deus. A
mordomia portanto nasce a partir da perspectiva de que somos servos
de Deus e de que o Senhor é o dono de todas as coisas. A Soberania de
Deus sobre toda a criação é a base da mordomia, pois se tudo que
existe, incluindo a nós mesmos, é de propriedade do Deus Criador,
então os recursos que temos em nossas mãos não são propriamente
nossos, mas do Senhor.
Assim, o cristão sabe que cada segundo de tempo de tempo que
tem, assim como cada centavo de dinheiro e cada dom, são recursos
que o Senhor lhe deu. O cristão é um bom mordomo quando entende
que terá que que prestar contas dos recursos que recebeu do Senhor,
incluindo o tempo, algo que não é palpável como o dinheiro ou outros
recursos físicos, mas que é imprescindível na vida de todos nós.
O tempo não pode ser reutilizado, não pára jamais de fluir e não
volta. Ou seja, não podemos recuperar o tempo perdido, não podemos
paralisar o tempo para que não passe e não podemos voltar no tempo.
Isso quer dizer que diferente do dinheiro que pode ser reconquistado,
o tempo é um recurso que deve ser administrado com extrema
sabedoria pois qualquer segundo que seja mau empregado não poderá
ser recobrado.
Ser um bom cristão é ser um bom mordomo dos recursos que o
Senhor nos deu e ser um bom mordomo é utilizar bem o tempo! E para
conseguirmos utilizar bem o tempo, temos de descobrir como estamos
empregando as horas, os dias, as semanas e os meses. Em que você está
investindo o seu tempo? Vivemos cercados por grandes sorvedouros de
tempo: a internet, o celular, a televisão, o trânsito, filas em todo lugar,
etc etc etc. Se formos computar o tempo que desperdiçamos ficaremos
chocados. Lembre-se: o Eterno lhe deu tempo suficiente para investir
em seu relacionamento com Ele, com sua família, com seus amigos, em
serviço ao próximo e, no final, teremos de prestar contas de cada tic tac.

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
Série de sermões em junho I Conselho
Em junho vamos continuar explorando o impacto do Evangelho em nossas
vidas, agora através do tema da mordomia. Não se esqueça de convidar
parentes e amigos para refletirmos juntos! Dê uma olhada na agenda:
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.

Novo Plano de Aulas da EBD I Conselho de Ensino
O Conselho de Ensino vai abrir as inscrições para a aquisição do livro “O
Teste dos Dons”, de Christian A. Schwarz para o novo plano de aulas do
segundo semestre. Este livro contém uma lista de 30 dons espirituais,
além de explicações sobre cada dom e exercícios e reflexões para você
descobrir seu dom(s) e encontrar uma forma de servir ao Senhor e a
comunidade por meio dele (s). A data limite para se inscrever e pagar é 13
de julho, com o Lic. Sylas. Não fique de fora! Participe!

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.

Ministérios

Nossas famílias
Esta semana vamos
conhecer mais uma
família de nossa
comunidade.
Luís Ângelo Pouchain
nasceu no Rio de JaneiroRJ, mas passou grande
parte de sua infância em
Pirapora-MG. Apenas
mais tarde, em sua adolescência, veio a morar novamente no estado
do Rio, dessa vez em Niterói. Ângelo formou-se em História na UFF
e durante sua faculdade conheceu a Rosângela. Rosângela nasceu em
São Gonçalo, onde morou toda a sua vida. Primeira filha de seis
irmãos, Rosângela conheceu Ângelo ainda bem jovem e em 3 anos de
namoro se casaram. Estão casados há 31 anos e são pais da Nathália,
que é casada com o Rafael, e são avós do Daniel. Ângelo e Rosângela
começaram a congregar na Igreja Presbiteriana Betânia, onde ficaram
cerca de 10 anos e já estão há 10 anos conosco.
Luís Ängelo é auxiliar de diaconia, além de ter servido em
outras frentes de trabalho em nossa comunidade. Rosângela também
já atuou em diversas frentes em nossa igreja, e atualmente está
reforçando o time do DIN em diversas atividades. Que o Senhor
possa abençoar grandemente essa linda família em nosso meio!

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 Josué 1.1-9
Ter I Mateus 25.14-30
Qua I 1Coríntios 12.4-6
Qui I Êxodo 31.1-11
Sex I Salmo 150
Sab I Romanos 11.29

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 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

