
Para Pensar

PROVIDÊNCIA DIVINA

                          “O Senhor ia adiante deles.”   Ex.13:21

Para o povo de Deus, desde tempos muito antigos até hoje, a provi-
dência divina pode parecer, muitas vezes, estranha e desconfortável, se não
for percebida na perspectiva da fé.

Aos olhos comuns, o “caminho da terra dos filisteus”, por ser mais
curto, seria o mais indicado na caminhada em direção à terra prometida.
Deus, no entanto, indicou o “caminho do deserto”, mais longo e penoso.

O povo de Israel devia confiar simplesmente, crendo que “o Senhor ia
adiante deles”, através da coluna de nuvem que os guiava pelo caminho, e
da coluna de fogo que os iluminava.

Como no passado, o caminho de nossa vida é marcado, também, por
obstáculos desanimadores. Como no passado, a Palavra de Deus é fonte de
coragem e ânimo para nossa caminhada hoje: “o Senhor vai adiante de nós”.
Crendo assim, pode-se olhar além dos acontecimentos e reconhecer que
Deus visa o bem dos seus filhos em tudo que Ele faz.

Por isso, não se desespere se Deus o estiver conduzindo por um ca-
minho que você não compreende. Não desamine, nem duvide da presença e
direção divinas em sua vida.

Foi por amor a você que Ele entregou Seu filho Jesus às mãos dos que
O crucificaram. Cristo percorreu a via dolorosa do calvário para, ressusci-
tando dos mortos, dar a você o único caminho para a vida abundante e
eterna.

Não desista, pois
“O Senhor vai adiante de você.”

                              Rev. Miguel Rodrigues



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos Aureliano Dutra, Marco Aurélio e

                          Jorge Sarito

Recepção              Solange Nascimento

                          Afia Mendes

Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter

Noite:    Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO IV

OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho

Art. 31  São funções privativas do ministro:

a) administrar os sacramentos;
b) invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus;
c) celebrar o casamento religioso com efeito civil;
d) orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor.

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

17h00m Orando pela Igreja

18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero           Paulo Severino

Diáconos            José Baía, Michel Jarque e

 Leonardo de Medeiros

Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes

Música Manhã: Stella Junia

           Coro Marcello Ganter

Noite:   Grupo Kaleo

Som  Roney Hermenegildo

 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



           - 109º ANIVERSÁRIO -

Ontem, dia 04 de julho, nossa
Igreja completou cento e nove
anos de vida organizada.

A festa, que começou no pri-
meiro domingo do mês passado,
em Culto ao Senhor, encerra-se
hoje, quando é partido e servido
o BOLO DE ANIVERSÁRIO, após o
Culto Vespertino.

Seja Deus grandemente lou-
vado por seu imenso e infalível
cuidado, que tem nutrido a vida
da querida IGREJA PRESBITERIANA
DE BOTAFOGO.

“Assim, ao Rei eterno, imortal,
invisível, Deus único, honra e glória
pelos séculos dos séculos. Amém!”

   1Tm.1:17

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.

SERMÕES GRAVADOS

As mensagens pregadas nos
Cultos Dominicais encon-
tram-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.

I N P A R

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a
menores carentes devem pro-
curar a irmã Marcia Sathler
Pereira.

GRUPO KALEO

Integrado por jovens de nossa
Igreja, participa com seus
cânticos do Culto Vespertino
deste domingo.

CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

CORO MARCELLO GANTER

Sob a regência de Clara
Albuquerque e acompanha-
mento de Stella  Junia, enri-
quece a dinâmica litúrgica do
Culto desta manhã.

ENCONTRO COM A BÍBLIA

Às sextas-feiras, às 15:00h,
no Santuário, o Lic. Diego
Stallone ministra estudos bí-
blicos aos que têm gosto pelo
estudo da Palavra de Deus.

COMPAREÇA.

N0VOS MEMBROS

Os irmãos que estão frequen-
tando a Igreja e desejam tornar-
se membros de nossa comunida-
de devem procurar o Pastor, Rev.
Miguel Rodrigues.

Os que ainda não foram ba-
tizados são convidados a partici-
par 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.



RECEPÇÃO DE MEMBRO

O Conselho da Igreja inte-
grou à nossa plena comunhão,
por transferência da Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro,
GLÁUCIA LESSA HEIER GALLINDO.

Como presente vivo de ani-
versário acolhemos a querida
irmã, bendizendo ao Senhor
pelo nosso crescimento.

       - OS DEZ MANDAMENTOS -

É o tema estudado pelos a-
dolescentes, moços e adultos,
em suas diferentes classes,
desde o último mês de maio,
sempre às 09:30h.

COMPAREÇA.

REV. ROBERTO BRASILEIRO SILVA

Pastor da Igreja Presbiteriana
de Bairro Constantino, em
Patrocínio - MG, benriquece a
nossa festa de aniversário com
sua presença e sua palavra no
Culto Matutino deste domingo.

O ilustre Ministro é o M. D.
PRESIDENTE DO SUPREMO CONCÍLIO
DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL.

Com intensa alegria e grande
admiração o acolhemos, dedi-
cando toda atenção e todo res-
peito à sua mensagem pastoral.

PALAVRA E ORAÇÃO

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

COMPAREÇA.

LAR SAMARITANO

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a i-
dosos devem procurar a irmã
Lusinete de Almeida.

REUNIÃO DE ORAÇÃO

Venha estar conosco às terças-
feiras, às 19:00h, para jun-
tos, 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 e-
           ficácia, a súplica do
  justo.”  Tg.5:16

COMPAREÇA.

NOSSOS DÍZIMOS

São entregues fiel e pontual-
mente por todos os que reconhe-
cemos o favor de Deus para
conosco, e queremos experimen-
tar a graça de colaborar, com
nossos bens, com a causa do
Evangelho neste mundo, lem-
brando-nos sempre da palavra
bíblica que diz: “Cada um contri-
bua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a
quem dá com alegria”.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL

Os envelopes do 3º trimestre
de 2015, encontram-se à dis-
posição dos membros da Igreja, aos
domingos, junto aos Diáconos
de Plantão.



PATRIMÔNIO DA IGREJA

Para conhecimento de todos,
o Conselho da Igreja infor-
ma a execução das seguintes
benfeitorias:

- Instalação de Gabinete Pas-
      toral Auxiliar;

- Reforma da Sala de Instru-
      mentos;

- Revisão da rede de esgoto;
Espera-se que cada um con-

fira as providências acima,
uma vez que o patrimônio da
Igreja pertence a todos os seus
membros.

ERA UMA VEZ... ABRAÃO

É a programação lançada pela
SAF-BOTAFOGO no último dia 21
de junho.

Você já se inscreveu? Não
deixe para depois, porque no
próximo dia 19 deste mês serão
divuldados, pelo quadro de avisos,
os grupos de participantes.

A “sabatina” acontecerá
em 1º de agosto próximo.

É uma excelente oportuni-
dade de aprendizado bíblico,
em ambiente de alegre e diver-
tida confraternização.

ABRIGO PRESBITERIANO

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

E N F E R M O S

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

CONSELHO DA  IGREJA

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

EM CONVERSA COM O PASTOR

Às quintas-feiras, às 19:00h,
o Rev. Miguel Rodrigues se en-
contra no Santuário com os in-
teressados em refletir em nossa
identidade cristã e eclesiástica,
sempre numa perspectiva bíbli-
co-teológica.

         “Lâmpada para os
                  meus pés é a tua
                  palavra e luz para
                  os meus caminhos”.
                          Sl.119:105

 COMPAREÇA.

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no domingo
passado Carla Ferreira Gomes,
Claudete Marinho, Ana Maria
Pires Correia, Amélia Pereira
Albuquerque, Paulo Vinicius
de Carvalho Lima e Saulo de
Castro Magalhães.

A cada um deles nossa sau-
dação fraterna, desejando re-
vê-los em outras oportunidades.

A N I V E R S A R I A N T E S

 Dia 07: Rachel Paradela
Gomides Diniz (2275-2671),
Raphael Pina Caldas (2565-
7151); Dia 08: Ana Paula Madeira
Borges de Almeida Corrêa
(2237-4821); Dia 11: Inês Rufino
Martins Jarque (2558-0328).
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