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

Junta Diaconal

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.

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

Sábado I Encontro de Jovens as 19h30
Encontro da comunidade jovem com louvor e Palavra.

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

Escalas

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

Licenciado I Sylas Filgueiras

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

Escala Púlpito I Lic. Sylas
Escala Liturgia I Pr. Jeferson
Escala Junta Diaconal I Dc. Arnaldo, Dc. Luís Fernando e Aux. Gabriel
Escala Culto Infantil I Merice/João Pedro, Alessandra e Leonardo
Escala Ministério de Louvor I Ministro Rev. Jeferson e Equipe

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 17.08.14
Departamento Infantil I 5 presentes (25%)
Classe de Adolescentes I 36presentes (50 %)
Classe de Jovens I 8presentes (50 %)
Classe de Adultos I 16 presentes (37 %)
Classe de Integração I 4 presentes ( 50 %)
Classe de Liderança de PG I 6 presentes ( 100 %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Vanessa Juliene da Silva Carneiro Tavares I 31.08

Um Evangelho simples

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 24 ago 2014

Mesmo tentando remar contar a maré temos que admitir:
vivemos em um tempo de profundo materialismo. Antigamente
quando as pessoas estavam deprimidas ou angustiadas, procuravam
abrigo em algum templo e oravam na busca de alívio. Hoje as pessoas
correm para o shopping e exorcizam seus problemas diante das vitrines
e acumulando mais prestações no cartão de crédito.
Ter bens não é um problema, o problema é o lugar que a riqueza
e o dinheiro passaram a ocupar na vida do homem pós-moderno. Não
gostamos de admitir mas somos tão bombardeados por essa cultura
materialista que acabamos sentindo que valemos pelo que temos.
Quando nosso celular vai ficando ultrapassado, ficamos tristes por isso
e também por que a garota da escola e o cara da faculdade acabaram de
chegar com o novo mega plus ultra blaster advanced pró celular da
últimíssima geração que só não abraça e nem faz cafuné (por
enquanto)... O moral vai lá embaixo e nos convencemos do seguinte:
precisamos comprar aquilo para recuperar o moral e por que não a
felicidade!
Os caras que fazem marketing são muito espertos: eles nos
fazem acreditar que precisamos ter mais para sermos mais felizes e nós
muitas vezes acreditamos. Esse materialismo é tão forte que muitos
discursos pseudo cristãos aderiram a ele: “Venha para Jesus, que Jesus
está aqui para te fazer feliz e ser feliz é ter mais, logo Jesus vai te dar
tudo que é bem material para que você seja feliz. Afinal, Ele te ama!”.
Se o próprio Jesus pensasse assim talvez seria o homem mais
infeliz do mundo. Nasceu pobre, reclinado em um cocho, trabalhou
como arrimo de família e quando adulto todas as suas posses se
resumiam a túnica que vestia. A túnica que lhe foi tirada por ocasião de
sua crucificação e dividida entre seus assassinos, que lhe penduraram
nu no madeiro em completo abandono. Que pessoa pobre foi Jesus,
alguns dirão. Mas não, Jesus não era pobre: o Salvador escolheu ser
simples. Simplicidade não tem a ver com o quanto de dinheiro se tem,
mas em saber que aquilo que define o que somos é a identidade que
Cristo comprou com seu sangue para nós na cruz do Calvário e não as
cifras no banco. Valemos pelo que somos, somos filhos do Pai.

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
Novo Plano de Aulas da EBD I Conselho de Ensino
Estamos iniciando 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!

Adolescentes com o pé na estrada I UPA
A viagem da UPA para Petrópolis foi remarcada para o dia 06 de
setembro. Não fique de fora. Mais informações com o Pb. Marcos
Henrique e André Moreira.

Mês de Aniversário da Igreja I Conselho
#07-09: Participação especial da UPA e dos Jovens e Ceia do Senhor
#14-09: Participação especial da SAF, da Junta Diaconal e do Grupo Águas
#21-09: Participação especial do DIN , do Projeto Frutificar e presença do
Rev. Jônatas
#28-09: Profissão de Fé e Batismo, participação do Min. de Louvor e
presença do Rev. Cléber (Bragança Paulista) e Ceia do Senhor
Convide amigos e parentes para se alegrarem conosco!

Nova série de sermões I Conselho
Em agosto vamos refletir sobre o que significa ser parte de uma
comunidade cristã. Para isso, vamos conversar um pouco sobre as
obpjeções que as pessoas apresentam para não fazer parte da igreja:
#31/08: Posso ter comunhão com Deus sozinho, não preciso da igreja!

Agenda de Oração
Enfermos I Intercessão
Vamos orar por Dna. Luzirene, Michele Galhano, Inês , Margarete,
Fátima e pela pequena Nicole.

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
Vamos conhecer mais
uma família essa semana.
Marcelho Quintanilha
Rodrigues nasceu em
Niterói mas viveu sempre
em São Gonçalo. Marcelo
veio a se formar em
Farmácia. Roselene Rpsa Branco Quintanilha Rodrigues nasceu em
Itaperuna, terceira filha de quatro irmãos. Embora tenha nascido em
Itaperuna Rose foi criada na cidade do Rio de Janeiro, vindo morar em
São Gonçalo no final da infância. Rose foi criada na Igreja
Presbiteriana, com a qual sua família tem vínculo de longos anos, pois
seus avós já eram presbiterianos. Marcelo e Rose se conheceram e se
casaram. Eles tem dois filhos: Sarah e Gustavo. Marcelo conheceu o
Evangelho através da vida de sua esposa e há 22 anos esta família faz
parte de nossa comunidade.
Que o Senhor possa abençoar ricamente esta família em nosso meio
e que possamos ser por eles também muito abençoados!

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 Salmo 133
Ter I Jeremias 7.1-15
Qua I João 15.1-17
Qui I João 17.20-25
Sex I 1João 4.7-21
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. ____________________
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Conselheiro I Pb. D. Marcos F.
Jovens I UMP
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