
CANTANDO AS BÊNÇÃOS
“O Senhor é a minha força e o meu cântico; Ele é o meuDeus, portanto eu o louvarei.”                             Ex.15:2

A música é um dos mais expressivos dons de Deus, é um presente,que nós, Seu povo, aprendemos, desenvolvemos e aplicamos dia a dia.Quantas músicas, em estilos variados - eruditas, sacras, contempo-râneas - já foram escritas em louvor e glória de nosso Deus? Quantas pes-soas você conhece, que chegaram à Igreja através desses sons celestiais,que ecoam e alcançam corações sedentos de salvação?É interessante que, através da música, nós nos comunicamos com oPai, e também uns com os outros. A melodia e o texto cantado falam à nossaalma, da parte do Espírito Santo, de tal forma, que tristezas vão embora,alegrias transbordam, inseguranças se tornam em força e vigor.Que maravilha ouvir os hinos cantados por esta Igreja, testemunhandosua fé, encorajando ao trabalho e transmitindo paz e alegria que renovam erefrigeram a alma.Recordamos que, durante tantos anos de existência da IGREJAPRESBITERIANA DE BOTAFOGO, muitos já louvaram a Deus - no coral, em conjuntosmusicais, na congregação - com suas vozes, instrumentos e regências.Sob a força dessa rica memória, colocamo-nos humildemente, nosdias de hoje, nas mãos de Deus e suplicamos a Ele que continue nos usandocomo instumentos de evangelização e inspiração, onde quer que estejamos.Este é o verdadeiro novo cântico, do Novo Reino, de novas cria-turas transformadas pelo Espírito de Deus, e que fazem grandes coisasem Cristo Jesus.

                    Ana Cristina Ribeiro Rodrigues



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 36. São atribuições do ministro que pastoreia igreja:
a) orar com o rebanho e por este;b) apascentá-lo na doutrina cristã;c) exercer as suas funções com zelo;d) orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente                 a vida espiritual do povo de Deus;

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           Mário Filipe Pereira
Diáconos            Joaber Sales, Marco Aurélio e

José Baía
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



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.

I N P A R
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a me-nores carentes devem procurar oPb. Vitor Camarinha.

GRUPO KALEO
Integrado por jovens de nos-sa Igreja, participa com seuscânticos da liturgia do CultoVespertino deste domingo.CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Bruna de Oliveira Cruz,Jandira Teles de Menezes,Yaralice Ferraz Michael Campos,Carolina C. Hinds e RicardoAlmeida França.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 14: Pilar Barreiro Barbosa(2266-1672); Dia 15: Amanda VieiraVictório (MS); Dia 17:  Diac. JorgeSarito da Silva Leite (2543-0039);Dia 19: Ruth Rodrigues Barreiro(2266-1672), Paula Braga Ribeiro(2288-5154).

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feiraa sexta-feira, os Pastores estãona Igreja à disposição dos quequeiram com eles conversar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone, coma Secretária da Igreja, LeilaFerreira.

ENCONTRO À MESA
Promovido por nossa UNIÃO DECRIANÇAS PRESBITERIANAS e apoioda SAF-BOTAFOGO, será realizadono próximo dia 27 de setembro,no Salão Social, após o CultoMatutino.Para o melhor planejamentodo encontro, adquira seu in-gresso, desde já, com um denossos pequeninos.

RECEPÇÃO DE MEMBRO
Por transferência da IgrejaPresbiteriana da Gávea, oConselho da Igreja integrou ànossa plena comunhão IVANETE

DA SILVA DE CARVALHO.Com grande alegria e in-tenso carinho acolhemos aquerida irmã, bendizendo aoSenhor pelo nosso expressivocrescimento.
QUADROS DE AVISOS

Sob a supervisão pastoral eassociados ao Boletim Domini-cal, são eficaz instrumento dedivulgação da dinâmica eclesial.Por isso, devem ser regular-mente consultados pelos mem-bros da Igreja, sobretudo.



SACOLAS DO AMOR
Os interessados em partici-par desse louvável esforço be-neficente devem procurar aPresidente da SAF-BOTAFOGO,Deuzélia  Dutra, ou a respon-sável pelo movimento, nossairmã Rachel Simplicio.As ofertas em espécie ouem cheque devem ser depo-sitadas no gazofilácio em en-velopes verdes com indicaçãode nome e de valor.

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.

N0VOS MEMBROS
Os irmãos que estão frequen-tando a Igreja e desejam tor-nar-se membros de nossa co-munidade devem procurar oPastor, Rev. Miguel Rodrigues.Os que ainda não foram ba-tizados são convidados a par-ticipar da Classe de Preparação,todo domingo, às 09:30h, no1º andar do Edifício Rev. StelleoSeverino da Silva, sob a orien-tação de Stila de Sousa.

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.

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.



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

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

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

BOLETIM DOMINICAL
Nele você encontra o registrode toda a dinâmica eclesial, oque torna sua leitura indispen-sável aos membros da Igreja,sobretudo.Além de eficaz órgão informativo,é, também, excelente instru-mento de divulgação da Igreja edo Evangelho.Assim, recomendamos que,após sua leitura, seja oferecido aalguém, que, pela graça de Deus,ali há de encontrar salvação e pazem Cristo Jesus.

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.

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.

       - 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.

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.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 26 desetembro, às 08:30h, no SalãoSocial.
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