
Para Pensar

INFLAÇÃO II

Outra correlação entre a inflação que grassa e engole na-
ções está no fato de ela se nutrir da desordenada emissão de
dinheiro, sem respaldo na fiel correspondência entre o dinheiro
que se emite e a reserva de ouro que se possua.

Isso determina que o dinheiro emitido tenha valor ilusório
e retrate um empobrecimento real. Isso significa que multiplicar
dinheiro que não represente valor correto e correspondente à
riqueza que realmente se tenha é alimentar inflação.

Não é outra coisa o que está acontecendo no setor espiri-
tual da vida. A indisposição de se produzir vida real com Deus e
não inflacionária do espírito tem gerado um empobrecimento
espiritual muito grande e do qual se pretende sair, não pelo
esforço de se produzir as riquezas do espírito, mas de se multi-
plicar valores ilusórios, principalmente com a multiplicação de
seitas que são como o papel moeda, muitas seitas, muitas reli-
giões novas, sem lastreamento bíblico-teológico, sem fundamen-
tação na pessoa do Cristo Redentor.

E as pessoas habituadas ao consumismo espiritual devo-
ram seitas, novas religiões, cultos, reuniões, encontros, seminá-
rios, congressos, milagres, curas, e continuam no subdesenvol-
vimento de quem aceita religião inflacionada e não a pura verda-
de da pessoa e obra de Cristo.

Olhe você mesmo e veja até onde a inflação tomou a sua
alma.

                                  Rev. Zaqueu Ribeiro



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Eduardo Gouvêa

Diáconos José  Baía, Marco Aurélio e

Fábio Severino

Recepção              Solange Nascimento

                          Afia Mendes

Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter

Noite:     Stella Junia

            Coro Marcello Ganter

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO IV

OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho

Art. 35.  O sustento do Pastor Efetivo e do Pastor Auxiliar cabe às igrejas
que fixarão os vencimentos, com aprovação do Presbitério; os pastores
evangelistas serão mantidos pelos presbitérios; os missionários, pelas or-
ganizações responsáveis.

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           Esequias Sales

Diáconos            Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Jorge Sarito

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



SANTA CEIA

Hoje, no Culto Vespertino,
celebramos o sacramento
eucarístico, atualizando em
nossos corações a verdade do
amor de Deus por nós, amor
que foi maximamente revelado
em Jesus Cristo. Da mesa do
Senhor nos acercamos com re-
verência, alegria e ações de
graças por todo o bem espiritual
que, por ela, Deus nos comu-
nica em sua imensa graça.

Vinde, porque tudo já está
preparado!

AOS VISITANTES

Aos que estão conosco hoje,

Desejamos que encontrem aqui

A mão de Deus para guiar a vida,

O caminho de Jesus para nele andar,

A família do Senhor para com ela agir e

A paz de Cristo para uma vida calma e

serena.

DIA DA PÁTRIA

Celebraremos amanhã, dia 07
de setembro, o 193º ANIVERSÁRIO
DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, pelo
que rendemos graças a Deus
nos Cultos deste domingo.

“Feliz a nação cujo Deus é o
    Senhor.”             Sl.33:12

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no domingo
passado Claudia Marinelli
Ferreira, Maximino Ferreira,
Ana Tavares Harbes, Felipe
Ferreira, Denise Faria Ferreira
da Cunha e Matheus Faustino.

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.

SACOLAS DO AMOR

Os interessados em partici-
par desse louvável esforço be-
neficente devem procurar a
Presidente da SAF-BOTAFOGO,
Deuzélia  Dutra , ou a respon-
sável pelo movimento, nossa
irmã Rachel Simplicio.

As ofertas em espécie ou
em cheque devem ser depo-
sitadas no gazofilácio em en-
velopes verdes com indicação
de nome e de valor.

N0VOS MEMBROS

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

Os que ainda não foram ba-
tizados são convidados a par-
ticipar da Classe de Preparação,
todo domingo, às 09:30h, no
1º andar do Edifício Rev. Stelleo
Severino da Silva, sob a orien-
tação de Stila de Sousa.

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.



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

Dia 08: Daniella Martins
Jarque (2558-0328); Dia 12:
Diac. Aureliano Gonçalves
Dutra (3083-7677).

SERMÕES GRAVADOS

As mensagens pregadas nos
Cultos Dominicais encon-
tram-se à disposição de todos.

Para ouvi-las, consulte o SITE
da Igreja ou adquira cópias para
você ou para uma pessoa amiga.

Faça sua encomenda com
Rachel Simplicio ou com Aurea
Madeira.

FÉ E FIDELIDADE

As palavras fé e fidelidade têm
a mesma raiz etimológica. Afirmar
que se tem fé e não ser fiel é
negar o conhecimento do signi-
ficado desses atos.

Se cremos que Deus é fiel em
cumprir Suas promessas e não lhe
somos fiéis na consagração de
nossas vidas e de nossos dízimos
e ofertas, negamos o que cre-
mos. Somos provados em nossa
fé, através de nossa fidelidade.

Deus nos confiou a grandiosa
obra de proclamação do Seu
Evangelho e nos promete bên-
çãos se a realizarmos fielmente.

Construímos e realizamos o
Reino de Deus neste mundo não
com palavras, apenas. A elas de-
vemos acrescentar obras que ex-
pressem nossa fidelidade.

Deus não nos pede nada sem
que, antes, não nos tenha dado
tudo.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL

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

E N F E R M O S

Nossas irmãs Iêdda de
Almeida e Eliane Soares pre-
cisam de orações e contam
com nossas visitas.

CORO MARCELLO GANTER

Sob a regência de Clara
Albuquerque e acompanha-
mento de Stella Junia, enri-
quece a dinâmica litúrgica dos
Cultos deste domingo.

MACKENZIE - RIO

Com a presença e pregação
do Rev. Roberto Brasileiro,
M. D. Presidente do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana
do Brasil, foram rendidas graças a
Deus pelos dez anos de existência
da FACULDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE NO RIO DE JANEIRO, em
Culto ao Senhor celebrado
no último dia 25 de agosto, em
sua sede.

Compareceram, entre outros,
Presidentes de Sínodos e de
Presbitérios, Pastores, Presbíteros
e Diáconos de várias igrejas.

O MACKENZIE - RIO reúne qua-
tro faculdades: Administração,
Ciências Contábeis, Economia
e Direito.

O Senhor muito abençoe a
querida Instituição de Ensino
Superior.



BOLETIM DOMINICAL

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 instru-
mento 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.

       - 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.

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 bí-
blico-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 26 de
setembro, às 08:30h, no Salão
Social.

ABRIGO PRESBITERIANO

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

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.

I N P A R

O INSTITUTO PRESBITERIANO ÁLVARO
REIS, que atende a mais de qua-
trocentas crianças carentes, está
completando cento e cinco anos
de organização.

Amanhã, dia 07 de setembro,
como acontece em todos os anos,
será realizada a festa em sua
sede, na Rua Edgard Werneck,
846 - Jacarepaguá, a partir das
10:00h. É uma excelente opor-
tunidade de congraçamento das
Igrejas do Rio de Janeiro.

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.
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