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 Pr. Jeferson
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. Cléber, Dc. Arnaldo e Aux. Otaciano
Escala Culto Infantil I Luane/Jessie, Alessandra e Leonardo Gomes
Escala Ministério de Louvor I Ministro Pr. Jeferson e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 20.07.14
Departamento Infantil I ? presentes (? %)
Classe de Adolescentes I ? presentes (? %)
Classe de Jovens I ? presentes (? %)
Classe de Adultos I ? presentes (? %)

Aniversariantes e Datas Comemorativas
Wagner Aguiar de Souza I 28.07
Rachele Garcia Breder Santos Rebello I 02.08

Um encontro consigo

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 27 jul 2014

Uma pesquisa muito interessante constatou que as pessoas
entrevistadas que tinham um histórico de envolvimento em acidentes
no trânsito se auto avaliavam na maioria das vezes como motoristas
acima da média. Ao mesmo tempo, pessoas com menor ou nenhum
envolvimento em acidentes de trânsito faziam uma auto avaliação mais
modesta. Daniel Goleman relata isso em seu livro “Foco” e acrescenta
que essa realidade se estende a todas as áreas da vida. As pessoas
tendem a uma espantosa falta de conhecimento de si mesmas e quando
isso acontece acabam exagerando na constatação de suas qualidades e
virtudes.
Nós cristãos não ficamos espantados. Como os Pais do Deserto
já alertavam o orgulho é a raiz e a cabeça de muitos pecados, senão de
todos. O orgulho é o nome que os teólogos deram a esse instinto no
qual o homem se torna seu próprio “deus” e portanto passa a ser o
centro de seu próprio universo de maneira que tudo e todos precisam
orbitar a sua volta. Dessa forma, os nossos defeitos e pecados mais
óbvios são simplesmente ignorados e nossos raros relances de virtude
são colocados em foco de maneira que nos vemos e nos
compreendemos de maneira equivocada. Afinal, o orgulho é como mal
hálito: todos sabem, menos nós mesmos.
Essa ignorância acerca de nós mesmos é assustadora e chega a
dar calafrios. Será possível que sejamos um estranho para nós mesmos?
As Escrituras dizem que sim por meio da história de vários
personagens— Davi e Pedro são bons exemplos— e a prática nos diz
que apesar de termos espelhos por todos os lados, estamos cegos para
nós mesmos.
Contudo, a Cruz é a sede de nossa esperança de nos
encontrarmos a nós mesmos. Ao sermos encontrados por Jesus, o
Senhor não apenas nos mostrou a verdade a respeito de quem Ele é
mas também a verdade a respeito de quem somos. João Calvino já bem
disse que aquele que conhece a Deus conhece mais a si mesmo e viceversa, de maneira que na Cruz não encontramos apenas a Jesus, o
Senhor, mas encontramos a nós mesmos, pois apenas Ele pode dizer
quem somos, onde estamos e qual o nosso propósito aqui e agora.

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

Uma Igreja Viva I

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, conheça melhor seus
dons e descubra maneira de servir ao Senhor na nossa comunidade.

Dia do Adolescente Presbiteriano

I Conselho

O quarto domingo de julho é separado pela IPB como o dia do
Adolescente Presbiteriano! Parabéns a todos os adolescentes de nossa
comunidade! Que o Senhor possa fortalecer, proteger e abençoar os
nossos adolescentes e suas famílias!

Nova série de sermões I Conselho
Em agosto continuamos com a agenda de ensino na igreja. Novas séries
de sermões para você e sua família, além das preparações para o mês de
aniversário de nossa igreja e muito mais. Fique por dentro das
programações e traga amigos e familiares para ouvir do Evangelho junto
conosco

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.

Ministérios

Em Atos 2.42-47 Lucas descreve quatro marcas de uma igreja cheia do
Espírito. Esses são traços que deveriam caracterizar toda igreja aberta para
a presença e o poder do Espírito Santo. A primeira característica é
surpreendente e não muitas congregações a teriam em conta hoje. A igreja
viva é uma igreja que está aprendendo mais acerca da Palavra, que estuda
as Escrituras.
A primeira coisa que Lucas disse sobre esta igreja renovada pelo
Espírito é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos: “E perseveravam
na doutrina dos apóstolos” (Atos 2:42). Como se aplica isto à igreja de hoje?
O que significa para nós perseverar na doutrina dos apóstolos?
Seus ensinamentos chegaram até nós pela Bíblia. O Novo Testamento
é precisamente isso: os ensinamentos dos apóstolos. Esta é a única classe
de sucessão apostólica em que cremos, a continuidade da doutrina
apostólica por meio do Novo Testamento. Uma igreja cheia do Espírito é
uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, uma igreja apostólica.
Nela se ensina as Escrituras. Os pais ensinam a Bíblia aos filhos. Os
membros da igreja lêem e refletem sobre as Escrituras todos os dias. O
Espírito de Deus dirige o seu povo a submeter-se à Palavra de Deus, e
quando o faz, essa igreja se renova com a presença do Espírito Santo.
John Stott (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 Êxodo 14.10-31
Ter I Deuteronômio 4.1-10
Qua I Isaías 43.1-11
Qui I Marcos 1.16-20
Sex I João 15
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. ____________________

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

