Para Pensar
MÃOS ABERTAS

Abre as mãos, porque a mão fechada impede a entrada da
alegria no coração.
Abre as mãos, porque a mão é diferente da porta. Na casa,
na fortaleza, no cofre, a segurança depende da porta bem fechada.
Na alma, a segurança e a paz dependem da mão generosa e confiadamente aberta.
Abre as mãos para que sejam mãos de bênçãos, mãos do
semeador, como aquelas mãos que o Senhor Jesus colocou sobre a
cabeça das criancinhas. Nas mãos fechadas, mãos de quem procura reter a semente, dorme o sono da infertilidade e da morte. Nas
mãos abertas está o poder infinito de promover a alegria, a salvação, a paz, a cura, o alívio.
Nas tuas mãos está a semente. Não as feches, iludido pelo
engano de uma poupança insensata, retendo a semente que nelas
depositou a sabedoria divina, para que não te tornes culpado de
cortares o ciclo maravilhoso da vida.
Abre as tuas mãos para que possas receber! As mãos fechadas não colhem as bênçãos que Deus está constantemente dispensando.
Abre as mãos! Esse punhado de sementes que nelas tens
seguirá um dos dois destinos: nas mãos fechadas ficará guardado,
inerte, inútil, infrutífero; das mãos abertas, cairá na terra, e de
tal modo se multiplicará, que haverá muito para ti mesmo, e ainda
sobrará muito para os outros - muito de alegria, de graça e de
salvação!
Portanto, abre as mãos!!!
Rev. José Borges dos Santos Jr.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO
SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS
Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 33 O ministro poderá ser designado Pastor Efetivo, Pastor Auxiliar,
Pastor Evangelista e Missionário.
§ 2º É Pastor Auxiliar o ministro que trabalha sob a direção do pastor,
sem jurisdição sobre a igreja, com voto, porém no Conselho, onde tem assento
ex officio, podendo, eventualmente, assumir o pastorado da igreja, quando convidado pelo pastor ou, na sua ausência, pelo Conselho.
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Presbítero

Eduardo Gouvêa

Presbítero

Esequias Sales

Diáconos

Jorge Sarito, Marco Aurélio e
Leonardo de Medeiros

Diáconos

José Baía, Leonardo de Medeiros e
Fábio Severino.

Recepção

Solange Nascimento
Afia Mendes

Recepção

Solange Nascimento
Afia Mendes

Música

Manhã: Inês Jarque
Noite: Grupo Kaleo

Música

Manhã: Stella Junia
Coro Marcello Ganter
Noite: Stella Junia
Coro Marcello Ganter

Som

Roney Hermenegildo

Som

Roney Hermenegildo

Domingo
09h30m Escola Dominical
10h30m Culto ao Senhor
Dinâmica Infantil
16h00m Ensaio Coral
17h00m Orando pela Igreja
18h00m Culto ao Senhor

Terça-Feira
09h00m SAF - Oficina Artesanal
19h00m Reunião de Oração
Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração
Quinta-Feira
19h00m Em Conversa com o Pastor
Sexta-Feira
15h00m Encontro com a Bíblia

A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
em nome do Senhor Jesus Cristo.

- OS DEZ MANDAMENTOS -

É o tema estudado pelos adolescentes, moços e adultos,
em suas diferentes classes,
desde o último mês de maio,
sempre às 09:30h.
C OMPAREÇA .
ENCONTRO COM A BÍBLIA

Às sextas-feiras, às 15:00h,
no Santuário, o Lic. Diego
Stallone ministra estudos bíblicos aos que têm gosto pelo
estudo da Palavra de Deus.
C OMPAREÇA .
SACOLAS DO AMOR

Os interessados em participar desse louvável esforço beneficente devem procurar a
Presidente da SAF-BOTAFOGO,
Deuzélia Dutra, ou a responsável pelo movimente, nossa
irmã Rachel Simplicio.
As ofertas em espécie ou
em cheque devem ser depositadas no gazofilácio em envelopes verdes, com indicação de
nome e de valor.

ATENDIMENTO PASTORAL

Semanalmente, de segundafeira a sexta-feira, os Pastores
estão na Igreja à disposição
dos que queiram com eles
conversar.
As entrevistas devem ser
agendadas, pelo telefone, com
a Secretária da Igreja, Leila
Ferreira.
ERA UMA VEZ... ABRAÃO

É a programação lançada pela
SAF-BOTAFOGO no último dia 21
de junho.
Os grupos de participantes
constam do quadro de avisos.
A “sabatina” acontecerá
no próximo sábado, dia 1º de
agosto, no Salão Social.
Será uma excelente oportunidade de aprendizado bíblico,
em ambiente de alegre e divertida confraternização.
SERMÕES GRAVADOS

As mensagens pregadas nos
Cultos Dominicais encontram-se à disposição de todos.
Adquira uma cópia e leve-a de
presente a uma pessoa amiga
ou para você mesmo ouvir em
seu carro ou em sua casa.
Faça sua encomenda com
Rachel Simplicio ou com Aurea
Madeira.
INPAR

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a
menores carentes devem procurar o Pb. Vitor Camarinha
da Silva.

VISITANTES

BOLETIM DOMINICAL

Estiveram conosco no domingo passado Márcia da Costa
Barroso Pereira, Simone e Alex,
Ana Carolina Palhota Menezes
e Jader Moreira.
A cada um deles nossa saudação fraterna, desejando revê-los em outras oportunidades.

Nele você encontra o registro
de toda a dinâmica eclesial, o
que torna sua leitura indispensável aos membros da
Igreja, sobretudo.
Além de eficaz órgão informativo, é, também, excelente
instrumento de divulgação da
Igreja e do Evangelho.
Assim, recomendamos que,
após sua leitura, seja oferecido
a alguém que, pela graça de
Deus, ali há de encontrar salvação e paz em Cristo Jesus.

LAR SAMARITANO

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a idosos devem procurar a irmã
Lusinete de Almeida.

QUADROS DE AVISOS
ENCONTRO À MESA

Promovido pela SAF-BOTAFOGO,
é realizado hoje no Salão Social,
após o Culto Matutino.

Sob a supervisão pastoral e
associados ao Boletim Dominical, são eficaz instrumento de
divulgação da dinâmica ecle-sial.
Por isso, devem ser regularmente consultados pelos membros da Igreja, sobretudo.

N0VOS MEMBROS

Os irmãos que estão frequentando a Igreja e desejam tornarse membros de nossa comunidade devem procurar o Pastor, Rev.
Miguel Rodrigues.
Os que ainda não foram batizados são convidados a participar da Classe de Preparação, todo
domingo, às 09:30h, no 1º andar
do Edifício Rev. Stelleo Severino
da Silva, sob a orientação de Stila
de Sousa.

ANIVERSARIANTES

Hoje: Paulo Victor Caetano
Ladeira (3079-6370); Dia 30:
Edno Marcolino Gomes (22864625), Nathalia Sathler Pereira
(2226-2475), Washington Davinir
de Barros; Dia 31: Alaide Silveria
de Araujo (2275-7508); Dia 01:
Davi Caldas Caetano Ladeira
(3079-6370).
GRUPO KALEO

ABRIGO PRESBITERIANO

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a
idosos devem procurar a irmã
Marcia Sathler Pereira.

Integrado por jovens de nossa
Igreja, participa com seus
cânticos do Culto Vespertino
deste domingo.
CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

PALAVRA E ORAÇÃO

ENFERMOS

Às quartas-feiras, às 15:00h,
no Santuário, nossa querida
irmã Luzia Soltesz orienta encontro de reflexão bíblica,
cânticos e preces.
C OMPAREÇA .

Nossos irmãos Paulo de Tarso
Ferreira, Iêdda de Almeida,
Eliane Soares e Elenice Pereira
precisam de orações e contam
com nossas visitas.
NOSSOS DÍZIMOS

REUNIÃO DE ORAÇÃO

Venha estar conosco às terçasfeiras, às 19:00h, para juntos, em prece, agradecermos
a Deus as bênçãos recebidas,
suplicarmos a sua assistência
e intercedermos pelos nossos
queridos.
O encontro tem a orientação
da UPH - BOTAFOGO.
“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do
justo.”
Tg.5:16
C OMPAREÇA .

São entregues fiel e pontualmente por todos os que reconhecemos o favor de Deus para
conosco, e queremos experimentar a graça de colaborar,
com nossos bens, com a causa
do Evangelho neste mundo, lembrando-nos sempre da palavra
bíblica que diz: “Cada um contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a
quem dá com alegria”.
CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL

EM CONVERSA COM O PASTOR

Às quintas-feiras, às 19:00h,
o Rev. Miguel Rodrigues se encontra no Santuário com os interessados em refletir em nossa
identidade cristã e eclesiástica,
sempre numa perspectiva bíblico-teológica.
“Lâmpada para os
meus pés é a tua
palavra e luz para
os meus caminhos”.
Sl.119:105
C OMPAREÇA .
CONSELHO DA IGREJA

Está convocado para reunir-se no próximo dia 08 de
agosto, às 08:30h, no Salão
Social.

Os envelopes do 3º trimestre
de 2015, encontram-se à disposição dos membros da Igreja,
aos domingos, junto aos
Diáconos de Plantão.
PATRIMÔNIO DA IGREJA

Para conhecimento de todos,
o Conselho da Igreja informa a execução das seguintes
benfeitorias:
- Instalação de Gabinete Pastoral Auxiliar;
- Reforma da Sala de Instrumentos;
- Revisão da rede de esgoto;

Espera-se que cada um confira as providências acima,
uma vez que o patrimônio da
Igreja pertence a todos os seus
membros.

