
UM LUGAR CERTO
                                         “Que fazes aqui?” 1Reis 19:13

A realização de cada dia depende de se estar no lugar certo e no tem-po certo. É somente assim que se consegue produzir coisas certas que dãoprazer e fazem de cada dia um prazer a ser vivido.A dificuldade de escolher momento e lugar certos reside em conhe-cer o que se deve fazer. Nem tudo se pode fazer em qualquer lugar.Caminhar sempre para frente nem sempre é sinônimo de execuçãode boa obra. Caminhar para frente pode tornar o caminhante num andarilhosolitário sem objetivo.A pergunta feita por Deus - “Que fazes aqui?” denuncia o desacerto deescolha da obra, do lugar e do momento.A obra certa no lugar errado não produz os efeitos necessários.O lugar certo com obra errada exige esforço grande e inútil.O momento certo no lugar errado dificulta o prazer da obra. Abrindointegração destes três é que Deus sempre determina, muitas vezes, que épreciso voltar ao lugar de onde se fugiu, a obra que se deixou de fazer e omomento que não foi vivido ainda.Assim como caminhar para frente por caminhar leva sempre aomesmo lugar da solidão, voltar para o nada é perder-se.Voltar é voltar com Deus, para Deus, a fim de realizar a alegria queDeus dá aos que com Ele andam.A pergunta de Deus - “Que fazes aqui?”- dispensa as enganosas res-postas humanas, mas é um convite divino para se ouvir o onde, como e paraque ir ao lugar determinante de realizações positivas e reais.Volta hoje para apropriar-te da bênção que é só tua e que deixaste emalgum lugar da estrada percorrida. Ela está lá à tua espera.“Que fazes aqui?”

                          Rev. Geraldo Nunes de Azevedo



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 38.  A atividade do ministro deve ser superintendida pelo Presbitério,ao qual, anualmente, prestará relatório dos seus atos.
Art. 39. Para ausentar-se do seu campo de trabalho por prazo superior adez dias, o pastor necessitará de licença do Conselho; por prazo inferior bastacomunicar ao Vice-Presidente. O Pastor Evangelista pedirá licença à ComissãoExecutiva do Presbitério.

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            Michel Jarque, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
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



CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
A Ceia do Senhor, sacramentodado à Igreja por Deus, é umsacro sinal e  um santo selo doPacto da Graça estabelecido emCristo para representá-lo e osseus benefícios.Na Eucaristia há uma uniãosacramental entre os sinais(pão e vinho) e aquilo que elessignificam (Corpo e Sangue deCristo). Na Ceia, a  comunhãocom Cristo é real.Celebramos a única e defini-tiva oferenda que Ele fez de Simesmo na  Cruz, numa oblaçãoespiritual de louvor .A mesa é disposta neste do-mingo no Culto Vespertino.

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.

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.

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Ruth Léa da Silveira(2543-9201); Dia 05: Julia Regisde Medeiros (2671-6212); Dia 06:Leandro Chaves da Fonseca(2539-5416), Djanir Coutinhoda Silva (2762-9140), Faustinodo Nascimento Filho (3215-3981); Dia 08: Analuz BenevidesMiranda (2490-7382); Dia 09:Diac. Raphael FernandesNóbrega (MG), Gabriela ManhãesNóbrega (MG); Dia 10: SolangeNascimento Mendes Ribeiro(3860-3789).

REFORMA RELIGIOSA DO SEC. XVI
Completará, no próximo dia 31de outubro, seu 498º ANI-

VERSÁRIO, pelo que não cessamosde render graças ao Senhor .“De natureza revolucionária ereanimadora, desviou das insti-tuições e das obras humanas aatenção dos homens, e elegeucomo centro de seu testemunho ainvasão soberana, e graciosa-mente redentora, da vida dosindivíduos e da sociedade peloDeus vivo.”           Henri Strohl
SAF - BOTAFOGO

Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se em PLENÁRIA DE ELEIÇÃOno próximo dia 25 de outubro,às 16:00h, no Salão Social.
CONSELHO DA  IGREJA

Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 07 denovembro, às 08:30h, no SalãoSocial.



ALEGRIA DE CONTRIBUIR
Fizemos um pacto comDeus, quando a Cristo acei-tamos e nele fizemos nossaprofissão de fé.E entendemos que, nessarelação de vida, somos res-ponsáveis por proclamar esustentar sua obra com nos-sa vida, exemplo, testemu-nho e contribuição.O Espírito Santo nos dá aalegria de participar do Reinode Deus em todas as suasáreas. Eis porque contribuímos.Com os bens que do Senhorrecebemos, tornamo-nos fatorabençoador da obra. E isso nosalegra.Vemos nos projetos e nas al-mas que são salvas a expressãoda vida que consagramos a Deus.

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

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de ClaraAlbuquerque e acompanha-mento de Stella Junia, enri-quece a dinâmica litúrgica dosCultos deste domingo.

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.

       - 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.

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

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.



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

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.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Hércules F. RangelRodrigues, Nina Cardoso,Rosangela Nubian  e AlexandreVasconcellos.A cada um deles nossa sauda-ção fraterna, desejando revê-losem outras oportunidades.

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, excelente ins-trumento de divulgação da Igre-ja 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.

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.

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.
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