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 do Culto Comunitário em 31.08.14

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 Pr. Jeferson
Escala Liturgia I Lic. Sylas
Escala Junta Diaconal I Dc. Luis Claudio, Dc. Cléber e Aux. L. Ângelo
Escala Culto Infantil I Ruth/Clarice, Michele e Maitê
Escala Ministério de Louvor I Ministro Dc. Rafael e Equipe

Relatório da Escola Bíblica Dominical em 24.08.14
Departamento Infantil I 5 presentes (25%)
Classe de Adolescentes I 6 presentes (50 %)
Classe de Jovens I 8 presentes (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

Vida da Trindade em nós

Rua Gen.Castrioto, 433
Barreto, Niterói-RJ
Número xx I 31 ago 2014

Vivemos tempos de imensa solidão, especialmente nas grandes
cidades. A falta de tempo e de disposição, aliada a violência urbana e a
frustração que envolve os relacionamentos como um todo acabaram
criando um ambiente no qual as pessoas se vêem cada vez mais
carentes de relacionamentos significativos. O sentimento de
desamparo e solidão acaba levando as pessoas na direção de soluções
desesperadas, como relacionamentos virtuais e a exposição a
substâncias utilizadas na tentativa de minorar o sentimento de
abandono e isolamento.
Nesse meio tempo surgem “cristianismos anômalos” que
reforçam o desamparo e a solidão em nossa geração. Das grandes
igrejas na quais as pessoas são mais um número estatístico até igrejas
virtuais onde o culto é veiculado pela internet, em diversos arraiais
cristãos as pessoas continuam se sentindo sozinhas e desamparadas.
Jesus inseriu no design da igreja um conceito simples mas
poderoso: a igreja deve ser uma comunidade que reflete em sua vida
diária a vida da própria Trindade. Não servimos a um “deus solitário”
mas a um Deus Trino e Comunitário, pois o Eterno é Pai, é Filho e é
Espírito Santo. Karl Barth ressaltou com enorme beleza em sua obra
“Teologia Evangélica” que um ‘deus’ solitário, exaltado, distante de nós
e inacessível não é o Deus do Evangelho mas o ‘deus’ do dysangelion, ou
seja, um deus da “má notícia” e não o Deus da Boa Notícia.
O Deus do Evangelho é o Deus da Boa Notícia de que embora o
Eterno seja supremo e majestoso, seu amor por sua criação o leva a se
aproximar de nós e se relacionar conosco por meio de Jesus Cristo,
nosso Salvador morto por nós na Cruz do Calvário. O Deus
Comunitário vem a nós por meio de Cristo para nos ensinar a ser
comunidade e isso é incrível, pois de alguma maneira quando somos
comunidade a vida do próprio Deus Trino está fluindo em nós,
transformando relacionamentos, curando corações, gerando a vida de
Jesus em nós e através de nós. Quando olhamos por esta perspectiva,
compreendemos que nova vida a qual temos no Evangelho não pode
ser outra coisa senão uma vida comunitária, não ser outra coisa senão a
vida do Deus Trino vivendo em nós.

Pr. Jeferson C. Alvarenga
Nossa missão é Adorarmos ao Criador por meio de Jesus no
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
Oferta das Primícias I Junta Diaconal
No próximo final de semana, primeiro final de senmana do mês, vamos
trazer nossa oferta de primícia. Traga um quilo de alimento não perecível
para o sustento daqueles que possam estar precisando. A Junta publicou
uma série de itens no mural que podem ser priorizados. 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!

Novo site da igreja I Conselho
Como iniciativa em comemoração ao aniversário da igreja, está no ar o
novo site da igreja. Você pode acompanhar o devocional diário, se
inscrever para receber o Boletim Digital e acompanhar os áudios dos
sermões. Confira e acompanhe!

Agenda de Oração
Enfermos I Intercessão
Vamos orar por Dna. Luzirene, Michele Galhano, Inês , Margarete,
Fátima, Dna. Vera e Dna. Conceição (mãe da Lia).

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
Mais uma família da
nossa comunidade vai
compartilhar sua história
conosco esta semana.

Dep. Infantil I DIN
Conselheiro I Lic. Sylas
Diretora I Glaucia Filgueiras
Diretora I Nathalia Pouchain

Carlos Alexandre Galhano nasceu na cidade do Rio de Janeiro.
Filho do meio de três irmãos, cresceu em São Gonçalo e ainda jovem
conheceu o Evangelho e logo se envolveu com a área da música na
igreja. Michele nasceu em São Gonçalo e era levada a igreja desde a
infância por sua tia e permaneceu desde então. Alexandre e Michele se
conheceram em nossa comunidade e se casaram, vindo a ter dois filhos:
Júlia e João Alexandre. Alexandre Galhano trabalho do ramo de
cartórios e Michele é formada em Pedagogia e Mestre em Educação.
Alexandre atuou por muitos anos na área de música em nossa
comunidade e é Presbítero em Disponibilidade. Michele foi envolvida
na área de ensino de nossa comunidade.
Que o Senhor continue abençoando essa linda família em nosso
meio e que possamos abençoá-los com nosso amor e nossa intercessão!

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 41.50-52
Ter I 1Crônicas 16.7-36
Qua I Salmo 126
Qui I João 11.1-44
Sex I Atos 20.13-38
Sab I Efésios 5.15-21

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. ____________________

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

