
GRAÇA VITORIOSA
“No mundo passais por aflições; mas tende bom ânimo,eu venci o mundo.”                                        João 16:33

Cada um de nós tem suas próprias aflições. Elas podem apresentar-senas mais diversas formas de infortúnios, que nos alcançam e ameaçam avida. Bom seria se dispuséssemos de soluções concretas e visíveis para osnossos males. A realidade, no entanto, é desanimadora. Na busca de ajuda,esbarramos nas incapacidades e limitações humanas, e a dor prevalece emnós, sem exclusão de quem quer que seja. Essa é a degradada situação doser humano, desde a queda em pecado.Se pudéssemos acreditar que os nossos sofrimentos nos garantemalgum mérito diante de Deus; se pudéssemos nos consolar com os sofrimen-tos alheios, iguais aos nossos; se houvesse uma resposta definitiva da ciên-cia, certamente que o desespero perderia o sentido e as melhorias na so-ciedade já se teriam feito sentir.Em face da impossibilidade humana, necessitamos de alguém quetranscenda o natural.É o que Deus nos oferece em Seu Filho, Jesus Cristo.Ele nos aceita e recebe como somos; Ele se oferece para curar a nos-sa enfermidade espiritual; Ele promete, dá e sela o perdão de pecados a todosos que O reconhecem e O buscam como único Senhor; Ele ofereceu a Sipróprio para sofrer e morrer em nosso lugar; Ele ressuscitou para dar vidaabundante e eterna aos que Lhe pertencem.Tudo, porque Jesus Cristo nos ama. O Seu único desejo é a nossasalvação. Assim, é a graça Deus, e Jesus Cristo a demonstrou pela Suapregação e bondade em favor de muitos e, ainda hoje, quer fazê-lo emfavor de nós.Pela fé, suportamos corajosa e pacientemente a nossa dor, confiandona infalível misericórdia de Deus, que, pela cruz e ressureição de Cristo,nos alcança e liberta.“No mundo passais por aflições; mas tende bom ânimo, eu venci omundo”, disse Jesus.A Sua graça vitoriosa nos redime e fortalece.

                               Rev. Miguel Rodrigues



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Nascimento
Diáconos Fábio Severino, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
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. 34.  A designação de pastores obedecerá ao que abaixo se preceitua:
b) O Pastor Efetivo, designado pelo Presbitério nas condições do artigoanterior, § 1º in fine, tomará posse perante o Presbitério e assumirá o exer-cício na primeira reunião do Conselho;

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             Leonardo de Medeiros, Michel Jarque e
                        Joaber Sales
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

Noite:   João Alexandre
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
Juntos nos assentamos hojeem torno da Mesa do Senhor, noCulto Matutino, para com Elerepartir pão e vinho, símbolosdo corpo e do sangue de JesusCristo, alimentando, assim, nos-sa fé, renovando intensamentenossa esperança e fortalecendonossa comunhão fraterna.

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.

JOÃO ALEXANDRE
O conhecido cantor e compo-sitor estará conosco no próximodomingo, dia 23 de agosto, noCulto Vespertino.A presença e o canto do  que-rido irmão enriquecerá a festade aniversário de nossa Moci-dade e do Grupo Kaleo.COMPAREÇA E TRAGA SEUS CONVIDADOS.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se em PLENÁRIA no pró-ximo domingo, dia 23 de agosto,às 16:00h, no Salão Social.

ABRIGO PRESBITERIANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência aidosos devem procurar a irmãMarcia Sathler Pereira.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-seno próximo dia 29 de agosto, às08:30h, no Salão Social.

UMP - BOTAFOGO
Completou ontem, dia 15 deagosto setenta e cinco anos devida organizada.Por inúmeras gerações, aUNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANAde nossa Igreja tem formadohomens e mulheres para o ser-viço da Igreja de Cristo em suasdiferentes áreas de atuação.No Culto Matutino deste do-mingo, por delegação dosPresbíteros Regentes, nossosjovens distribuem os elementosda Santa Ceia do Senhor.Por tudo, rendemos com elesgraças ao Senhor.

ENCONTRO À MESA
No contexto das comemoraçõesde seu 75º Aniversário de orga-nização, a UMP-BOTAFOGO, comapoio da SOCIEDADE AUXILIADORAFEMININA de nossa Igreja, estaráservindo especial almoço nopróximo domingo, dia 23 deagosto, após o Culto Matutino,no Salão Social.Desde já, adquira seu in-gresso com Gabriel Ribeiro,Stella Ribeiro, Indiomar Selau,Priscilla Abrahão, Tagore Limae Deborah Gonçalves.



GRUPO KALEO
Integrado por jovens de nossaIgreja, participa com os seuscânticos da liturgia do CultoVespertino deste domingo.CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

PB. ESEQUIAS COSTA SALES
Vice-Presidente e Repre-sentante do Conselho da Igrejajunto à UMP-BOTAFOGO, traz atodos a mensagem bíblica noCulto desta manhã.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Venha estar conosco às terças-feiras, às 19:00h, para jun-tos, em prece, agradecermosa Deus as bênçãos recebidas,suplicarmos a sua assistênciae intercedermos pelos nossosqueridos.O encontro tem a orientaçãoda UPH - BOTAFOGO.        “Muito pode, por sua e-           ficácia, a súplica do  justo .”  Tg.5 :16COMPAREÇA.

NOSSOS DÍZIMOS
São entregues fiel e pontual-mente por todos os que reconhe-cemos o favor de Deus paraconosco, e queremos experi-mentar a graça de colaborar,com nossos bens, com a causado Evangelho neste mundo, lem-brando-nos sempre da palavrabíblica que diz: “Cada um con-tribua segundo tiver proposto nocoração, não com tristeza ou pornecessidade; porque Deus amaa quem dá com alegria”.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL
Os envelopes do 3º trimestrede 2015, encontram-se à dis-posição dos membros da Igreja, aosdomingos, junto aos Diáconosde Plantão.

       - 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.

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, tododomingo, às 09:30h, no 1º andardo Edifício Rev. Stelleo Severinoda Silva, sob a orientação de Stilade Sousa.

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15:00h,no Santuário, nossa queridairmã Luzia Soltesz orienta en-contro de reflexão bíblica,cânticos e preces.COMPAREÇA.

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de ClaraAlbuquerque e acompanha-mento de Stella Junia, enri-quece a dinâmica litúrgica doCulto desta manhã.



V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no do-mingo passado Terezinha Correade Lima e João Paulo de CastroMagalhães.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 19: Marina Victório Costade Souza Ramos (2293-8178),Marly Victório de Araujo Costa(2286-8673), Luiza da SilvaFeitosa (2543-8843); Dia 20:Diac. Fábio Brochado Severinoda Silva (2501-5003); Dia 21:Ivani de Oliveira Pereira (2286-0273); Dia 22: Vanda Gonçalvesda Silveira (2467-5517).

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 nossaidentidade cristã e eclesiástica,sempre numa perspectiva bí-blico-teológica.         “Lâmpada para os                  meus pés é a tua                  palavra e luz para                  os meus caminhos”.                          Sl.119:105 COMPAREÇA.

E N F E R M O S
Nossas irmãs Iêdda deAlmeida e Eliane Soares pre-cisam de orações e contamcom nossas visitas.

LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a i-dosos devem procurar a irmãLusinete de Almeida.

ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15:00h,no Santuário, o Lic. DiegoStallone ministra estudos bí-blicos aos que têm gosto peloestudo da Palavra de Deus.COMPAREÇA.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encon-tram-se à disposição de todos.Para ouvi-las, consulte o SITEda Igreja ou adquira cópias  paravocê ou para uma pessoa amiga.Faça sua encomenda comRachel Simplicio ou com AureaMadeira.

PATRIMÔNIO DA IGREJA
Para conhecimento de todos,o Conselho da Igreja infor-ma a execução das seguintesbenfeitorias:- 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 daIgreja pertence a todos os seusmembros.
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