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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.

Mordomia dos dons

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 Rev. Jeferson
Escala Junta Diaconal I Dc. Cléber, Dc. Arnaldo e Aux. Gabriel
Escala Culto Infantil I Merice/João Pedro, Paula e Pablo
Escala Ministério de Louvor I Ministro André e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 15.06.14
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
Fátima Fernandes Silva e Paulo A. P. Tamandaré I 23.06
Vera Lúcia Rodrigues I 26.06
Luiz Pereira da Cunha e Ubiratan Pereira da Cunha I 28.06
Gabriel F. Ribeiro da Silva e Luane R. R. da Silva I 28.06

.
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Quando refletimos sobre os dons que Deus nos dá, precisamos
fazer a seguinte pergunta: por que o Senhor nos deu tais dons?
Vivemos em tempos de tanto egoísmo que geralmente as pessoas
tendem a pensar que os dons foram dados a elas para que elas possam
mostrar como são especiais, como são melhores do que as outras e
como seus dons são mais impressionantes que os demais. Contudo, as
Escrituras nos dizem que o Senhor me confiou dons para o bem do
meu irmão, para o crescimento do Reino e para a glória do próprio
Deus. Ou seja: não tem a ver comigo, não é para mim, eu não devo ser
o centro na utilização do meu próprio dom.
Em sua Epístola aos Efésios, Paulo demonstra que aqueles que
receberam dons o receberam para por meio deles servirem a igreja de
maneira a amadurecer os cristãos para o serviço e assim levar todo o
corpo de Cristo a maturidade (Efésios 4.7-16). Afinal, por que o
Senhor nos deu tais dons? A resposta de Paulo é mais ou menos assim:
“Deus não te deu dons para que você exiba suas habilidades e se sinta
melhor do que seus irmãos ou mais importante por que você tem um
dom assim ou assado, melhor ou pior do que seu irmão na fé. Não é
para você, é para que por meio da sua vida a igreja seja abençoada, seu
irmão seja abençoado e o Reino cresça!”.
Logo, podemos compreender duas coisas muito importante
sobre a mordomia dos dons. Aprendemos primeiramente que ao
exercer nosso dom devemos fazê-lo com humildade pois esse dom é
sinal da graça preciosa que habita em nós e ao mesmo tempo deve ser
exercido em serviço, em atitude de servo para com meu irmão e para
com o Senhor.
A segunda é que se não exercitamos nossos dons na vida da
igreja, a comunidade deixa de receber as bênçãos do exercício do meu
dom. Quando coloco meu dom em um baú estou privando a igreja de
receber as bênçãos resultantes do uso do dom que Jesus me deu e
acabo sobrecarregando outros irmãos, que terão que usar seu dom
intensamente para compensar essa lacuna. Afinal quando uma parte do
corpo se nega a trabalhar, outras são sobrecarregadas. Não deve ser
assim no corpo de Cristo, um corpo bem articulado e cheio de dons.

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 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, Marisa (mãe da
Simone) e Inês . Se você deseja ser 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.

Dons Definitivos Rm 11.29
Paulo está neste capítulo tirando algumas dúvidas da igreja que se
reunia em Roma. Ao afirmar esta frase "os dons são irrevogáveis", ele
estava falando que o dom que Israel recebeu como povo escolhido, a
despeito de sua atual desobediência, ainda é válido, afinal "os que são da
fé, estes é que são filhos de Abraão" (Gl 3:7), ou seja, basta que se
convertam. Esse caráter irrevogável ou definitivo dos dons que vemos
aqui, nos ensinam algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, ele
nos motiva. O Senhor nos deu dons, e ele não se arrependerá. Ele nos
deu porque quer que usemos. Em segundo lugar, nos alerta. Tenho
diante de Deus uma responsabilidade diante daquilo que recebi. Terei
que prestar contas, "o que tenho feito com eles"? Por último, nos
alegra. Os dons que recebi do Senhor não dependem de um esforço
sobre-humano para que possa merecê-lo. É bom saber que em meio as
minhas imperfeições o Senhor vai continuar me usando para seus
propósitos através de sua infinita Graça.
Oração: Senhor, obrigado, pois em sua infinita sabedoria me
escolhestes e me separastes para os Seus propósitos. Em nome de Jesus,
amém!
Devocional do Lic. Sylas em 21 de junho de 2014.

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 14.18-20
Ter I Deuteronômio 14.22-29
Qua I Malaquias 3.6-12
Qui I Marcos 12.41-44
Sex I Lucas 8.1-3
Sab I Atos 2.42-47

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

