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.

Mordomia do dinheiro

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 Rev. Jeferson
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. Luís Fernando, Dc. Rafael e Aux. L. Ângelo
Escala Culto Infantil I Ruth/Clarice, Roselene e Robson
Escala Ministério de Louvor I Ministro Rev. Jeferson e Equipe.

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 22.06.14
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
Dinah Gonçalves de Amorim I 01.07
Fernanda Dias Pacheco Ferreira I 30.06
.

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 29 jun 2014

Sentimos um desconforto quando falamos sobre a visão da fé
cristão sobre o dinheiro especialmente em tempos nos quais a
mercantilização da fé atingiu patamares que oscilam entre o trágico e o
ridículo em nossa nação. No entanto, não podemos deixar de ensinar
sobre a mordomia de todos os recursos que o Senhor nos confia,
incluindo a mordomia dos recursos financeiros.
O dízimo surge em um contexto de ação de graças (Gn 14) e vai
se tornar um mandamento que abraça diversas expressões de
confiança, gratidão e generosidade por meio da mordomia do dinheiro.
Não é preciso dizer que a mordomia dos recursos financeiros vai muito
além do dízimo, mas o dízimo é a disciplina básica através da qual
devolvemos ao Senhor uma parte do sustento que ele nos dá. Ao
mantermos em dia a obediência ao ato de dizimar, devemos manter em
mente alguns aspectos.
Primeiro, o dízimo não gera a fidelidade de Deus, mas é uma
resposta a fidelidade de Deus. Ou seja, não devo dizimar esperando
barganhar com Deus. Deus já fez a sua parte, o dízimo sou eu
respondendo a bondade do Eterno. O dízimo é gratidão ao Eterno.
Segundo, o dízimo é um ato generoso que possibilita o sustento
da obra missionária, da igreja local e de diversas iniciativas e frentes de
trabalho que abençoam a sociedade como um todo. O dízimo é
gratidão ao Eterno que abençoa o seu povo e a proclamação do
Evangelho.
Em terceiro lugar, o dízimo é uma disciplina espiritual
importante para o nosso próprio coração em tempos de tanto
materialismo e idolatria do dinheiro. Nas primeiras vezes em que
dizimamos pensamos no que poderíamos fazer com aquele dinheiro e
as vezes o nosso coração fica até dividido. Nossas mãos se apegam
muito ao dinheiro pois vivemos em um tempo no qual ter dinheiro é
sinônimo de realização, poder e importância. Mas o dízimo quebra esse
domínio do dinheiro sobre a nossa alma de forma gradual e
progressiva. Cada vez que dizimamos, o Senhor aumenta a gratidão em
nosso coração e reforça a bela verdade de que quem nos sustenta é a
sua fidelidade e não o dinheiro, pois este é um meio e não um fim.

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
Minissérie de aulas em julho I Conselho de Ensino
Em julho vamos ter uma minissérie de aulas na EBD sobre o método de
meditação nas Escrituras “LIÇÃO”. É um método de meditação que vamos
utilizar para moldar o devocionário da igreja a fim de que você possa aos
poucos desenvolver seu devocional diário. Não perca!

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!

Escola Bíblica de Férias I DIN
O DIN está preparando a Escola Bíblica de Férias que será realizada no dia
19 de julho. Não deixe de colaborar e de trazer seu filho e crianças
convidadas para que elas possam ouvir do Evangelho!

Conclusão Livro “Deus Pródigo” I Conselho de Ensino
Esta semana vamos ter a última aula do livro “O Deus Pródigo” e em
seguida todas as aulas vão estar disponíveis em nosso site! Se você perdeu
alguma parte da leitura, não deixe de revisitar o conteúdo!

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.

Ministérios

Nossas famílias
Esta semana vamos
conhecer mais uma
família de nossa
comunidade.
Sylas Filgueiras Júnior
nasceu em Macaé. Filho
mais novo de quatro
irmãos, seu avô e seu pai
foram pastores
presbiterianos e Sylas foi criado em uma família cristã que lhe deu
uma sólida base para viver a fé. Sylas descobriu sua vocação musical
bastante cedo e ainda muito jovem passou um ano tocando em um
cruzeiro. GláuciaCoutinho Vieira Filgueiras nasceu em Niterói mas
cresceu e morou sempre em São Gonçalo. Também filha de uma
família cristã, Glaucia também é caçula de quatro irmãos e veio a
formar-se em Ciências Contábeis. Sylas e Glaucia se casaram e vieram
a Anna Luiza Vieira Filgueiras e João Vieira Filgueiras, com 12 e 07
anos respectivamente. Esta família está conosco há cerca de 10 anos.
Glaucia atualmente é Diretoria do Departamento Infantil (DIN) e
Sylas está na fase de Licenciatura de sua candidatura ao Sagrada
Ministério. Além de ser cooperador na igreja local, Sylas continua
atuando no campo da música como baterista da banda “Fruto
Sagrado”. Que o Senhor continue abençoando essa linda família em
nosso meio!

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 João 9.1-3
Ter I Lamentações 3.21-26
Qua I Salmo 144. 1-3
Qui I 1 João 4.18
Sex I Isaías 30.19-22
Sab I Mateus 6.5-9

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

