
A IGREJA E SEU PRINCIPAL PAPEL
“Pois não vim chamar justos e, sim, pecadores ao arre- pendimento.”                                          Mateus 9:13

O próprio Senhor Jesus declarou que ninguém é bom se não um só,que é Deus; por conseguinte e em função do nosso amor ao Eu, em lugar doamor a Deus, nos distanciamos d’Ele.Desta forma, não é sem razão que o Apóstolo Paulo afirmou que “todospecaram e carecem da glória de Deus” (Rm.3:23).E, nestes tempos, é visível a humanidade, cada vez mais, afastar-sedo amor de Deus e muitos lares estão completamente destruídos. O ódio, aganância e a corrupção imperam por todos os lados. Nunca se observou tantodescumprimento às leis e desrespeito às autoridades. E não fica somentepor aí: é grande o apelo ao ocultismo, à idolatria e às consultas astrológicas,e observa-se um contingente significativo de adoradores de Satanás. “Todosse extraviaram e juntamente se corromperam: não há quem faça o bem,não há nem um sequer” (Salmo 14:3).E é neste contexto que surge a Igreja e seu principal papel, não indi-ferente às questões dos miseráveis, nem tampouco dos problemas político-partidários.A Igreja jamais deve omitir-se de se preocupar com o bem-estar dasociedade.Contudo, não é este o seu principal papel e sim, o de envolver suacomunidade na missão de pregar o verdadeiro Evangelho da salvação, visan-do alcançar a muitos, oferecendo-lhes um novo sentido de vida e seu reen-contro com Deus.Assim, somos convocados a orar, colaborar e contribuir, pois so-mente nós, os evangélicos, no contexto da autoridade conferida pelo próprioSenhor Jesus, temos as armas necessárias para mudar o comportamentoda sociedade. Afinal, nós os crentes somos “sal da terra e luz do mundo”. Poroutro lado, Deus que é amor, não se compraz na morte do pecador.Devemos agradecer a Deus pela caminhada abençoada de nossa Igreja,que continua fiel aos princípios determinados pelo próprio Senhor da Igreja.
                                Hermínio da Silveira                                  Presbítero Emérito



PLANTÃO DE HOJE
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

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:e) prestar assistência pastoral;f) instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como               aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados;g) exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo.Parágrafo único.  Dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará,           periodicamente, relatórios ao Conselho, para registro.

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 Nascimento
Diáconos            Leonardo de Medeiros, Fábio Severino e

Michel Jarque
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  hoje, no Culto
Matutino. O Sacramento euca-
rístico é meio de graça que ali-
menta nossa fé, e deve ser re-
cebido sempre com gratidão,
alegria e reverência.

Nesse espírito, aproxime-
mo-nos e assentemo-nos em
torno da Santa Mesa.

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.

ENCONTRO À MESA

Promovido por nossa UNIÃO DE
CRIANÇAS PRESBITERIANAS e apoio
da SAF-BOTAFOGO, será realizado
no próximo domingo, dia 27 de
setembro, no Salão Social, após
o Culto Matutino.

Para o melhor planejamento
do encontro, adquira seu in-
gresso, desde já, com um de
nossos pequeninos.

ATENDIMENTO PASTORAL

Semanalmente, de terça-feira
a sexta-feira, os Pastores estão
na Igreja à disposição dos que
queiram com eles conversar.

As entrevistas devem ser
agendadas, pelo telefone, com
a Secretária da Igreja, Leila
Ferreira.

SAF - BOTAFOGO

Está convocada por sua Pre-
sidente, Deuzélia Dutra, para
reunir-se em PLENÁRIA no pró-
ximo domingo, dia 27 de setem-
bro, às 16:00h, no Salão Social.

SACRAMENTO DO BATISMO

Foi ministrado pelo Rev. Miguel
Rodrigues, no Culto Matutino
do último domingo, dia 13 de
setembro, à pequenina ANALUZ
BENEVIDES MIRANDA.

Deus ricamente a abençoe e
muito auxilie os pais, Maurício
e Márcia, na formação do ca-
ráter e da personalidade cristã
de sua filha, que chega para
compor vida eclesial conosco.

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

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a me-
nores carentes devem procurar o
Pb. Vitor Camarinha.



QUADROS DE AVISOS

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

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

Hoje: Laodice Maria de Macedo
(2226-6785); Dia 23: João Marcelo
Marques de Andrade (2568-5501).

GRUPO KALEO

Integrado por jovens de nos-
sa Igreja, participa com seus
cânticos da liturgia do Culto
Vespertino deste domingo.

CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

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.

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no domingo
passado Claudia Remy, Hilda
Helena Lima Nunes, Mônica
Richa Ribeiro e Orlando César.

A cada um deles nossa sauda-
ção fraterna, desejando revê-los
em outras oportunidades.

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 significado
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 dis-
posição dos membros da Igreja,
aos domingos, junto aos
Diáconos de Plantão.

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.

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.

ABRIGO PRESBITERIANO

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

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 do
Culto desta manhã.

BOLETIM DOMINICAL

Nele você encontra o registro
de toda a dinâmica eclesial, o
que torna sua leitura indispen-
sável 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.

LAR SAMARITANO

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

CONSELHO DA  IGREJA

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