
CONVITE À VIDA
“Bendizei, ó povos, o nosso Deus; o que preserva com vida  a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés.”                                                                 Salmo 66: 8-9

São desanimadoras as manchetes que expressam o momento sócio-econômico que vivemos. A angústia da grande maioria do povo agrava-sedia a dia pela desconsideração dos princípios de justiça no relacionamentoentre as pessoas.Vão se aprofundando, assim, os contrastes, a exploração e a escravi-dão moderna de milhões de infelizes.“Onde andará a justiça, outrora perdida?” - pergunta o poeta; ele mes-mo denuncia: ”Some a resposta na voz, e na vez, de quem manda”.A revolta fica aprisionada no coração dos oprimidos, e não consegueexplodir, pois o sentimento de renúncia é mais forte, e determina um com-portamento de obdiência e submissão.Não foi assim, certamente, que Deus imaginou a vida das suas cria-turas. Parece irônico, no tempo presente, o convite à alegria expresso notexto bíblico: “Bendizei, ó povos, o nosso Deus”.Na verdade, a palavra sagrada não quer ser apenas um entorpecente;tampouco, aprovar essa realidade de sofrimento à nossa volta.Só podemos entendê-la como apoio e força obtidos de Deus para a lutae a superação das dificuldades contrárias à Sua vontade soberana. Ele nãonos desampara, mas se nos oferece como fonte de coragem e poder no cami-nho da vida.Deus está interessado em “preservar com vida a nossa alma, e nãopermite que nos resvalem os pés”.Sim, o Senhor deseja colocar-nos com os pés no chão da nossa reali-dade, sem alienações, mas confiantes na Sua providência apesar dasdesalentadoras aparências que nos envolvem.Por isso, podemos bendizer o Seu nome.O Pai que nos deu a verdadeira esperança de vida plena, através daressurreição de Seu Filho, Jesus Cristo, quer que o Seu povo pise firme eavance sem desânimo, para mostrar ao mundo a Sua proposta de paz, dealegria e de vida sem fim.
                              Rev. Miguel Rodrigues



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero  Eduardo Gouvêa
Diáconos  José Baía, Fábio Severino 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. 42.  Ao ministro poderá ser concedida licença, sem vencimentos, porum ano, para tratar de interesses particulares; essa licença poderá ser renovadapor mais um ano, findo o qual,  se o ministro não voltar à atividade será despojadosem censura.

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  Leonardo de Medeiros, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
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
Hoje, no Culto Matutino, par-ticipamos do Santo Sacramentoda Ceia do Senhor com alegriaem nossos corações.Trazemos na memória  o sa-crifício vicário do Senhor JesusCristo, que assumiu o nossolugar na cruz, a fim de quepudéssemos ter reconciliaçãocom a verdadeira vida que estáem Deus, o Pai, na força e nopoder do Santo Espírito.Somos o povo de Deus queparticipa da Mesa da ComunhãoEucarística.

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.

ENCONTRO À MESA
Será realizado no próximodomingo, dia 25 de outubro,no Salão Social, após o CultoMatutino.Pelo ANIVERSÁRIO DO REV. CIDCALDAS, a programação é pro-movida pela COMISSÃO DE COME-

MORAÇÕES de nossa Igreja.Adquira seu ingresso, desde já,com Ana Cristina Rodrigues,Stella Regly Ribeiro, ÂngelaGrammatico Severino e MariaEmilia Cardoso.

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Iêdda de Almeida (3404-9639), Mario Santoro Filho (2295-1282); Dia 19: Sophia RodriguesMaggessy (USA); Dia 20: MarcosPaulo Gonçalves da Silveira(2467-5517); Dia 21: DandharaGrammatico Pereira (2226-0032);Dia 23: Barbara Velloso Mattos(3617-4559).

REFORMA RELIGIOSA DO SEC. XVI
Completará, no próximo dia31 de 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
       - 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.
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.



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.

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.

ALEGRIA DE CONTRIBUIR
Fizemos um pacto comDeus, quando a Cristo aceita-mos e nele fizemos nossa pro-fissão de fé.E entendemos que, nessarelação de vida, somos res-ponsáveis por proclamar e sus-tentar sua obra com nos-savida, exemplo, testemunho econtribuição.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 expres-são da vida que consagramosa Deus.

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



LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a i-dosos devem procurar a irmãLusinete de Almeida.

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

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

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se em PLENÁRIA DE ELEIÇÃOno próximo domingo, dia 25 deoutubro, às 16:00h, no SalãoSocial.

RECEPÇÃO DE MEMBROS
O Conselho da Igreja inte-grou à nossa plena comunhão,por transferência da IgrejaPresbiteriana do Rio de Janeiro,ANA MARIA BENINCASA DE SOUZA, ocasal LIC. DIEGO BRITO STALLONE

DE LIMA e BIANCA BENINCASA DESOUZA DE LIMA, e seu filho, opequenino DAVI BENINCASASTALLONE DE LIMA.Com intensa alegria e pro-fundo carinho os acolhemos,bendizendo ao Senhor pelonosso expressivo crescimento.

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

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.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Carmen Lúcia Veras eJailton Veras.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejandorevê-los em outras oportuni-dades.

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.

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

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