
EU TENHO VALOR
                  “Não valeis vós muito mais do que as aves?”                                                                   Mateus 6:26

EU TENHO VALOR, porque sou obra plena manufaturada pelo Criador. Cadadetalhe do meu corpo, e o fôlego de vida, são provas de que há Deus, de fato ede verdade.EU TENHO VALOR, mesmo que carregue a marca do pecado que transtor-nou o meu ser, distanciando-me da presença do Soberano Senhor.EU TENHO VALOR, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, veio a estemundo para tornar-me feliz plenamente, através da reconciliação efetivadana rude cruz, em meu lugar, por amor, culminando na Ressurreição glo-riosa, assegurando-me a eterna salvação.EU TENHO VALOR, porque ainda que no mundo haja injustiça, opressão,acepção de pessoas, miséria e desamor, Jesus garantiu em Sua palavra queexiste um lugar melhor, onde terei paz perfeita e nenhuma ansiedade per-turbará a minha consciência; onde não precisarei correr atrás do que éefêmero. Como prelúdio, mesmo vivendo aqui na terra, posso contemplaressa gloriosa paz.EU TENHO VALOR. Não importa a minha condição social, econômica...Deus me ama como sou.EU TENHO VALOR, pois, Jesus disse que sou mais importante que as aves.Que me perdoem os ecologistas!EU TENHO VALOR, porque o Senhor prometeu suprir-me em todas as mi-nhas carências, mesmo tendo uma pequena fé.EU TENHO VALOR, ainda que tropece nalguma pedra, pois o Senhor mesustentará. A sua graça é melhor que a vida, e me torna capaz de vencer osreveses na caminhada.EU TENHO VALOR, porque, sem mérito algum, Deus me contempla e mecoloca em terra firme, se entregou por mim na rude cruz, ressurgindo den-tre os mortos, a fim de que eu tivesse vida feliz.Sou feliz. Deus me ama. Eu tenho valor, pois sou o espaço onde oSenhor trabalha.

                  Rev. Dr. Nelson Célio de Mesquita Rocha



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 37.  Os ministros poderão ser designados para exercer funções naimprensa, na beneficência, no ensino ou em qualquer outra obra de interesseeclesiástico. Em qualquer destes cargos terão a superintendência espiritual dosque lhes forem confiados.

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            Jorge Sarito, Joaber Sales e

José Baía
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Stella Junia

           Coro Marcello Ganter
Noite:   Stella Junia
           Coro Marcello Ganter

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.

       - 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 DECRIANÇAS PRESBITERIANAS e apoioda SAF-BOTAFOGO, é realizado hojeno Salão Social, após o CultoMatutino.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se em PLENÁRIA hoje, às16:00h, no Salão Social.

ABRIGO PRESBITERIANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a ido-sos devem procurar a irmã Mar-cia Sathler Pereira.

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.

SACRAMENTO DO BATISMO
Foi ministrado pelo Rev. MiguelRodrigues, no Culto Matutinodo último domingo, dia 20 desetembro, à pequenina HELOISA

DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO.Deus ricamente a abençoe emuito auxilie os pais, Roney eDenise, na formação do carátere da personalidade cristã desua filha, que chega para com-por vida eclesial conosco.
A N I V E R S A R I A N T E S

Hoje: Rosimary RodriguesBezerra Soares (3083-9109);Dia 28: Ana Lucia Paredes PinaCaldas (2565-7151), MarceloVictório de Araujo Costa (2293-2066), Simone Rego da Silva,Eduarda Pina Cantaluppi Mello(2235-0709), Gabriela RibeiroRodrigues (2543-5339); Dia 01:Sueli de Oliveira Amaral (98483-4529), Diac. Felinto Pereira deLacerda Junior (SP); Dia 02:Roney da Silva Hermenegildo(2543-9201).



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

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feira a sexta-feira, os Pastoresestão na Igreja à disposiçãodos que queiram com elesconversar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone,com a Secretária da Igreja,Leila Ferreira.

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

QUADROS DE AVISOS
Sob a supervisão pastoral eassociados ao Boletim Domi-nical, são eficaz instrumentode divulgação da dinâmicaeclesial. Por isso, devem serregularmente consultados pe-los membros da Igreja, sobre-tudo.

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

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.

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 informa-tivo, é, também, excelenteinstru-mento de divulgação daIgreja e do Evangelho.Assim, recomendamos que,após sua leitura, seja oferecidoa alguém, que, pela graça deDeus, ali há de encontrar salva-ção e paz em Cristo Jesus.

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 eclesiás-tica, sempre numa perspectivabíblico-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 31 deoutubro, às 08:30h, no SalãoSocial.



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 fidelidadetêm a mesma raiz etimológica.Afirmar que se tem fé e não serfiel é negar o conhecimento dosignificado desses atos.Se cremos que Deus é fiel emcumprir Suas promessas e nãolhe somos fiéis na consagraçãode nossas vidas e de nossosdízimos e ofertas, negamos oque cremos. Somos provadosem nossa fé, através de nossafidelidade.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 mundonão com palavras, apenas. Aelas devemos acrescentar obrasque expressem nossa fidelidade.Deus não nos pede nada semque, antes, não nos tenha dadotudo.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL
Os envelopes do 4º trimestrede 2015, encontram-se à dis-posição dos membros da Igreja,aos domingos, junto aosDiáconos de Plantão.

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.

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.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Francisca Pereira deSouza, Luana Riberto, ValériaRibeiro Felipe, Ivone da SilvaHermenegildo, Marcele Diasde Freitas Puppim, LeonardoRangel Puppim, Luiz Carlosda Silva e Samuel GonçalvesPacheco.A cada um deles nossa sauda-ção fraterna, desejando revê-losem outras oportunidades.
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