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) 2624-0006
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 Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. Rafael, Dc. L. Claúdio e Aux. L. Ângelo
Escala Culto Infantil I ——————————————————————
Escala Ministério de Louvor I Ministro André e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 13.06.14
Departamento Infantil I ? presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I ? presentes (? %)
Classe de Adultos I ? presentes (? %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Matheus Lima Branco I 14.07
Yasmin Pereira Bruno I 14.07
Maria das Graças Campos I 17.07
Júlia Dias Ferreira I 19.07
Bruno da Silva Fernandes I 21.07
João Pedro Telles Pereira Ribeiro I 22.07
Margarente Lopes Galhano Biasi I 26.07

Liberdade da ilusão

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 20 jul 2014

Desilusão é uma palavra que está no dicionário pessoal de todos
nós. De uma forma ou de outra todos nós já nos desiludimos com
alguém, com algo, com a vida, conosco mesmos, não é verdade? Todos
sabemos como funciona: recebemos promessas, começamos a sonhar,
projetamos expectativas e ao final nada do que esperávamos se
concretiza, ou acontece justamente o contrário do que esperávamos.
A palavra “desilusão” já nos dá algumas pistas do que pode ter
saído errado: uma ilusão que foi desfeita, uma “des” ilusão. Toda vez
que nos iludimos a respeito de algo ou alguém, ou seja, imaginamos
que as pessoas são quem elas não são, imaginamos que a vida é algo que
ela não é e começamos a alimentar imagens que não passam de ilusões,
devaneios, então é só uma questão de tempo até a realidade nos
chacoalhar e sentirmos aquele gosto amargo na boca. Veja bem, não
quero dizer que sempre somos os culpados de nossas próprias
desilusões, mas quero dizer que aquele que não está iludido não será
surpreendido pela realidade quando essa bater a porta.
Podemos muito bem bem nos sentir frustrados e desiludidos até
mesmo com o Eterno. Esperávamos algo que não veio, acabou vindo
algo que não esperávamos, oramos e as coisas não aconteceram,
obedecemos e Deus não fez nada em troca. Acho que todos nós já
tivemos a sensação de uma certa desilusão com Deus e se formos
honestos teremos de admitir que essas feridas não fecham facilmente.
No entanto, é preciso sempre corrigir as expectativas por meio
da Palavra pois é a própria Escritura que nos diz quem são as pessoas,
quem Deus é e como a vida funciona. Neste sentido, a Palavra é “A
Verdade” e não há nada melhor para curar uma desilusão do que A
Verdade. Quando percebemos que um poço é uma miragem, não
ficamos tristes pelo fato do mesmo não conter água. Por isso
necessitamos de uma boa dose de Verdade, a Verdade dita pela boca do
Eterno para nos abrir os olhos: as pessoas não podem nos dar o que
não tem, a vida não é feita só de risos mas de lágrimas, Deus não é um
fantoche, não somos o mocinho do filme, nem todo sofrimento é fruto
de pecado mas todo sofrimento nos faz mais parecidos com Cristo.
Leia sua Bíblia. A Verdade te libertará da ilusão.

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

Hoje é dia de vitória!

Minissérie de aulas em julho I Conselho de Ensino
Estamos terminando a minissérie de aulas na EBD sobre o método de
meditação nas Escrituras chamado “LIÇÃO”. Em breve o material vai
estar disponível no site para que você possa revisitá-lo. Se você ainda não
faz o devocional diário comece junto com a gente!

Novo Plano de Aulas da EBD I Conselho de Ensino
Inicia em agosto o novo plano de aulas baseado no livro “O Teste dos
Dons”, de Christian A. Schwarz. O livro será utilizado na classe de adultos
e na classe de jovens. Não fique de fora! Participe!

Reunião Plenária da SAF I SAF
Será reaalizada a Reunião Plenária da SAF no próxima dia 27 de julho, as
16h30. A Presidente pede que as sócias possam ser pontuais e levar para a
reunião os itens da gincana e a mensalidade.

Dia do Amigo I SAF
A SAF está promovendo hoje (20 de julho) uma cantina festiva em
comemoração ao Dia do Amigo. Participe!

Comunicado Férias Pr. Jeferson

I Conselho

O Pr. Jeferson comunica seu período de férias dos dias 14 ao dia 21 de
julho próximos, período esse aprovado pelo Conselho e que será coberto
pelo Lic. Sylas.

Agenda de Oração
Enfermos I Intercessão
Vamos orar por Dna. Luzirene, Michele Galhano, Marisa (mãe da
Simone), Inês e pela pequena Nicole de apenas 6 meses.

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.

Os olhos do mundo inteiro estão voltados, hoje, para a decisão final da
Copa Mundial de Futebol. Uma seleção erguerá o troféu, a outra
amargará a derrota. A vitória no futebol é alcançada por esforços e
méritos pessoais. Mas não é assim na vida cristã. O povo de Deus não
entra em campo para saber se vai ganhar ou perder. Quem está em
Cristo já é mais do que vencedor. Nossa vitória não vem dos nossos
próprios méritos, mas a recebemos gratuitamente pelos méritos
infinitos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não ganhamos o troféu da
vitória por causa do nosso suor, mas por causa do sangue derramado
do Filho de Deus na cruz do Calvário. O troféu que a copa do mundo
oferece é de ouro e tem um valor relativo. Esse troféu pode ser perdido
ou roubado, como aconteceu como a taça Júlio Rimet, o nosso troféu
do tricampeonato mundial; mas o troféu da vida eterna que recebemos
de Cristo tem um valor infinito e jamais pode ser perdido ou roubado.
Ganhar o troféu da vida eterna é melhor do que ganhar uma copa do
mundo. As alegrias desta vitória são superficiais e efêmeras, mas a
alegria da vida eterna é profunda e eterna. As alegrias de uma vitória
esportiva não têm o poder de transformar sua vida, mas a alegria da
salvação é uma experiência que muda radicalmente sua vida no tempo
e na eternidade.
Rev. Hernandes Dias Lopes (Adaptado).

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 25.19-34
Ter I 1 Samuel 12.1-13
Qua I Salmo 8
Qui I Marcos 14.26-31
Sex I João 21.1-19
Sab I Romanos 8.18-30

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 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

