
O FRIO DO INVERNO
A chuva fina cai esfriando o céu,Que com suas nuvens cinzas anuncia.É tempo de recolher, o frio está à porta,Mas o mesmo vento, que anuncia o frio,Chama, convida para nos recolhermos,Para nos aquecer.A mesma chuva, que nos diz para ficar,É a que, quando cai, nos faz sair, ir para lá.O Sol que brilha já não aquece, ilumina.As vidas não têm luz própria,Mas podem aquecer.O inverno anuncia o tempo comum, de dois;Um sozinho pode passar pelo inverno;Somente juntos podemos passar o inverno.É a oportunidade de estarmos mais juntos,Se juntos temos estado.Para outros, também, oportunidadeDe se separarem de vez,Pois juntos nunca estiveram.Convite de Deus para refletir sobre a vida;Reflexão da vida sobre o chamado de Deus,Pois, no frio, tudo acontece mais lentamente.Há chance de curtir cada coisa no seu tempo;E se o tempo é um convite para estar junto,Deus dá esse tempoPara estarmos mais unidos;Para aquecermos uns aos outrosNo frio do inverno!

                         Rev. Jouberto Heringer



PLANTÃO DE HOJE
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

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:
c) O Pastor Auxiliar será designado pelo Conselho por um ano, medianteprévia indicação do pastor e aprovação do Presbitério, sendo empossado pelopastor, perante o 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           Vitor Camarinha
Diáconos            Aureliano Dutra, José Baía e

Jorge Sarito
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Clara Albuquerque

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



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.

UMP - BOTAFOGO
Completou no último dia 15de agosto setenta e cinco anosde vida organizada.Integrado por jovens de nos-sa Igreja, o GRUPO KALEO cele-bra, também, quinze anos deserviço ao Reino de Deus nestemundo.Encerrando as comemora-ções, será partido o BOLO DEANIVERSÁRIO, após o Culto Ves-pertino do próximo domingo,dia 30 de agosto.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.Por tudo, rendemos com elesgraças ao Senhor.

JOÃO ALEXANDRE
O conhecido cantor e compo-sitor está conosco hoje.A presença e o canto do que-rido irmão, no Culto Vespertino,enriquece a festa de aniversáriode nossa Mocidade e do GrupoKaleo.

ENCONTRO À MESA
No contexto das comemoraçõesde seu 75º Aniversário de orga-nização, a UMP-BOTAFOGO, comapoio da SOCIEDADE AUXILIADORAFEMININA de nossa Igreja, serveespecial almoço, hoje, após oCulto Matutino, no Salão Social.

       - 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.

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.

RECEPÇÃO DE MEMBROS
Por transferência, o Conselhoda Igreja integrou à nossa plenacomunhão os seguintes irmãos:- CLAUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO,oriundo da Igreja Presbiterianado Rio de Janeiro;- MICAELA FERRAZ, procedenteda Igreja Presbiteriana Betel deRibeirão Preto - SP.Com grande alegria e intensocarinho os acolhemos, bendi-zendo ao Senhor pelo nossoexpressivo crescimento.



V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no do-mingo passado Thaisa Colla eAlexandre A. Garcia V. Silva.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

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.

C A S A M E N T O
Os casais Pb. Esequias CostaSales e Sara Celeste ManhãesSales e Berthy Passine Marcet eDeusa Maria Passine Marcetconvidam toda a Igreja para aCERIMÔNIA RELIGIOSA DE CASAMENTOde seus filhos JOABER e ALINE, arealizar-se no próximo dia 04 desetembro, às 19:30h, em nossoSantuário.O Senhor muito abençoe osnoivos em sua caminhada con-jugal que se inaugura.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL
Os envelopes do 3º trimestre de2015, encontram-se à disposi-ção dos membros da Igreja, aosdomingos, junto aos Diáconos dePlantão.

FÉ E FIDELIDADE
As palavras fé e fidelidade têma mesma raiz etimológica. Afirmarque se tem fé e não ser fiel é negaro conhecimento do significadodesses atos.Se cremos que Deus é fiel emcumprir Suas promessas e não lhesomos fiéis na consagração denossas vidas e de nossos dízimose ofertas, negamos o que cre-mos. Somos provados em nossafé, através de nossa fidelidade.Deus nos confiou a grandiosaobra de proclamação do SeuEvangelho e nos promete bên-çãos se a realizarmos fielmente.Construímos e realizamos oReino de Deus neste mundo nãocom palavras, apenas. A elas de-vemos acrescentar obras que ex-pressem nossa fidelidade.Deus não nos pede nada semque, antes, não nos tenha dadotudo.

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

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feiraa sexta-feira, os Pastores estãona Igreja à disposição dos quequeiram com eles conversar.As entrevistas devem ser agen-dadas, pelo telefone, com a Se-cretária da Igreja, Leila Ferreira.



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

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Eliane Cristina de FreitasSantos Gouvêa (2495-4020),Ana Clara Marques de Andrade(2568-5501), Diac. Antônio deOliveira Nóbrega  (2295-0021),Doracy Guimarães Arruda(2226-5086).

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.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se em PLENÁRIA hoje,às 16:00h, no Salão Social.

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.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo sábado, dia 29de agosto, às 08:30h, no SalãoSocial.

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.

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.

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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