
Para Pensar

PROVIDÊNCIA E ORAÇÃO

A providência divina é a permanente operação do poder de
Deus na obra de sustentação, preservação e condução da criatura.

É, ao mesmo tempo, a afirmação da transcendência de Deus
que se distingue, como realidade primeira e eterna, das coisas
que criou; e da imanência de Deus, que convive e atua no mundo
das coisas criadas.

Essa providência é tão certa e atuante que Jesus chega a
afirmar que nosso Deus sabe das nossas necessidades antes mes-
mo de orarmos (Mt.6:8); e Davi, em Sl.139:4, afirma que nosso
Deus sabe o que vamos dizer até antes de termos falado.

Com isso, aprendemos a perfeita harmonia que existe entre
a providência e a oração. Na verdade, a providência de Deus ante-
cipa nossa oração não para desestimular o exercício do ministério
da oração, mas para situar a oração no seu verdadeiro lugar.

A oração não agride, nem anula, nem muda a providência,
mas nos oportuna conhecê-la.

A oração jamais surpreende Deus com a revelação de pro-
blemas desconhecidos, mas nos mostra as soluções divinas; a ora-
ção não impõe a Deus formas de atendimento, mas nos faz submis-
sos às formas que sua providência estabelece.

Orar é entrar no mundo da providência para, em franca e
leal comunhão, dizer o que se pensa, e ouvir e conhecer o que se
precisa.

                       Rev. Zaqueu Ribeiro



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Vitor Camarinha

Diáconos Joaber Sales, Aureliano Dutra e
Fábio Severino

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. 33   O ministro poderá ser designado Pastor Efetivo, Pastor Auxiliar,
Pastor Evangelista e Missionário.

§ 1º  É Pastor Efetivo o ministro eleito e instalado numa ou mais igrejas,
por tempo determinado e também o ministro designado pelo Presbitério, por prazo
definido, para uma ou mais igrejas, quando estas, sem designação de pessoa, o
pedirem ao concílio.

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           Eduardo Gouvêa

Diáconos            Jorge Sarito, Marco Aurélio e
Leonardo de Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Inês Jarque
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



SANTA CEIA

É celebrada no Culto Matutino
deste domingo, quando nos as-
sentamos ao redor da Mesa do
Senhor para repartir pão e vinho,
renovando nossas forças para
lutar pelo Reino de Deus neste
mundo.

Com alegria e profunda gra-
tidão participamos dessa hora.

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

COMPAREÇA.

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no domingo
passado Elandyane Eduarda
Costa de Freitas, Yasmin de
Freitas Cabral, Sara Vieira de
Oliveira, Francisca Vieira Vale,
Isadora Barbosa Mota e Jônatas
Vieira de Oliveira.

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

LAR SAMARITANO

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

                FESTA CAIPIRA

Promovida pela União Pres-
biteriana de Adolescentes e
com o apoio de todas as enti-
dades de nossa Igreja, será rea-
lizada no próximo sábado, dia 25
de julho, a partir das 15:00h, no
Instituto Carioca de Educação -
R. São Salvador, 49 - Flamengo.

TODOS SÃO CONVIDADOS.

         ERA UMA VEZ... ABRAÃO

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

Hoje são divulgados, 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 di-
vertida confraternização.

ENCONTRO À MESA

Promovido pela SAF-BOTAFOGO,
será realizado no próximo do-
mingo, dia 26 de julho, no Salão
Social, após o Culto Matutino.

Desde já, adquira seu in-
gresso com Marcia Sathler
Pereira, Sara Celeste Sales,
Dáurea Gramático e Célia
Miranda.



ABRIGO PRESBITERIANO

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

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.

BOLETIM DOMINICAL

Nele você encontra o registro
de toda a dinâmica eclesial, o
que torna sua leitura indis-
pensável aos membros da
Igreja, sobretudo.

Além de eficaz órgão infor-
mativo, 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 sal-
vação e paz em Cristo Jesus.

QUADROS DE AVISOS

Sob a supervisão pastoral e
associados ao Boletim Domi-
nical, são eficaz instrumento de
divulgação da dinâmica ecle-sial.
Por isso, devem ser regular-
mente consultados pelos mem-
bros da Igreja, sobretudo.

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.

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.

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

Dia 20:  Helena Caldas
Almeida Magalhães ((3435-
4284), Andrea Cristina Mendes
Gama (2552-9933), Natália
Regina da Costa Fontenele
(2295-2370).



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.

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.

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.

CONSELHO DA  IGREJA

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

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.

NOSSOS DÍZIMOS

São entregues fiel e pontual-
mente por todos os que reconhe-
cemos o favor de Deus para
conosco, e queremos experi-
mentar 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 con-
tribua 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.
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