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

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 Pr. Jeferson
Escala Liturgia I Pr. Jeferson
Escala Junta Diaconal I Dc. Cléber, Dc. Luis F. e Aux. Luís Ângelo
Escala Culto Infantil I Ruth/Clarice, Michele e Maitê
Escala Ministério de Louvor I Ministro Rafael e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 11.05.14
Departamento Infantil I ? presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I ? presentes (? %)
Classe de Adultos I ? presentes (? %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Beatriz Galhano de BiasiI 18.05
Fernanda Bruck Machado I 19.05
Gabriel César Martins Maia I 19.05
Dia do Jovem Presbiteriano I 18.05
Jovem Presbiteriano, que você possa ser luz nas trevas na
sua escola, na faculdade, na vida de seus amigos, em
seus relacionamentos, enfim, sempre! Parabéns!
O Conselho.

Entre irmãos...

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 18 maio2014

Irmãos vivem indo do amor ao ódio em segundos. Era assim
quando éramos crianças, disputando o amor dos pais e os
brinquedos, e segue assim pela vida enquanto nos esforçamos para
deixar para trás as diferenças e construir fraternidade. Afinal, fomos
criados para isso, para amarmos o nosso próximo e termos nele
nosso irmão, especialmente se essa pessoa é nosso irmão de carne e
sangue e que convive conosco há anos. Sentados na mesma mesa,
desfrutando da mesma casa, pais em comum, sangue em comum.
No entanto, o pecado quebrou esses laços de afeto, tornando
essa amizade em uma relação conturbada pela competição, pelo
ciúme, pela discórdia e as vezes pela tragédia que resulta disso. O
fato do primeiro assassinato relatado pelas Escrituras ser entre
irmãos é muito significativo! (Gn 4). Isso quer dizer que estamos
não apenas desconectados em nossos relacionamentos familiares
mas que por vezes essa desconexão se expressa de formas trágicas.
Irmãos que nunca chegaram a ser amigos, que nunca
cuidaram ou protegeram um ao outro. Irmãos que não se falam,
que competem até o último dia de vida, que discordam por
desafeto e não conseguem descobrir o que significa fraternidade.
Sabemos que Jesus na cruz nos reconciliou com o Pai,
levando sobre si nossos pecados e derramando sobre nós de sua
justiça. Contudo, o que nos escapa muitas vezes a vista é que Jesus
na cruz também nos reconciliou com nosso próximo, com nosso
irmão. Paulo deixa isso claro para a comunidade dos efésios, pois
esta igreja era formada por judeus e gentios, gente realmente muito
diferente (Ef 2.11-22). No entanto Paulo deixa claro que Jesus
derrubou todo muro de separação que havia entre esses dois povos
e de ambos fez um só povo, um só corpo de Cristo. Em Jesus
podemos descobrir o sentido da palavra fraternidade, ser irmão do
próximo, por que a cruz nos reconcilia com o Pai e com o próximo.
Todo aquele que ora ao Pai “nosso” é convidado a partir o pão
“nosso” também! Por que ser cristão é sempre algo entre irmãos...
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:
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, Flávia e Inês . Se
você deseja ter seu nome incluído entre em contato.

Pela vida do Rev. Sylas e sua família I Intercessão
O Rev. Sylas, pai de nosso querido Lic. Sylas, do Pb. Marcos e da
irmão Elisa, foi cirurgiado essa semana após uma queda e está em
observação. Vamos orar pela sua recuperação, pela vida de seus
filhos e de sua esposa, Dna.Onette.

Ministérios

Nossas famílias
Carlos Roberto Pereira
da Silva é nascido em
Olinda-PE. Filho mais
velho de quatro irmãos,
veio para Niterói na
adolescência para estudar
e permaneceu até hoje. Carlinhos trabalhou muitos anos como
bancário e foi no seu trabalho que conheceu Inês. Maria Inês nasceu e
foi criada na cidade do Rio de Janeiro. Filha do meio de três irmãos,
teve um primeiro casamento do qual veio a Danielle, que atualmente é
casada, mora no Rio e tem a Mariana. Inês e Carlinhos se casaram em
1983 e então veio a Camila. Elas congregam em nossa comunidade há
10 anos e conheceram o Evangelho visitando a nossa igreja após se
mudarem para a vizinhança. Inês segue no tratamento da doença
degenerativa ELA, com o apoio de vários irmãos da igreja. Com muita
garra, Inês tem tido vitórias em seu tratamento e segue como alvo de
nossas orações. Camila é formada em letras e está noiva do Pb.
Leonardo. Que o Senhor abençoe imensamente esta família linda!

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 2.18-25
Ter I Juízes 16
Qua I Provérbios 31.10-31
Qui I Cantares 8.1-7
Sex I Mateus 19.1-12
Sab I Efésios 5.22-32

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
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

