
DA CEIA DO SENHOR
          Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil                                                                      Cap. XXIX

Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacra-mento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observadoem sua Igreja até ao fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacri-fício que em sua morte Ele fez de si mesmo; selar aos verdadeiros crentes osbenefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual ecrescimento nele e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres paracom Ele; e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com Ele e de uns comos outros, como membros do seu corpo místico.Nesta ordenança o Senhor Jesus constituiu seus ministros para de-clarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pãoe vinho, e assim separá-los do comum para um uso sagrado, tomar e partir opão, tomar o cálice (dele participando também) e dar ambos os elementosaos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congre-gação. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagra-dos aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo Crucificado,que verdadeira, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelosnomes das cousas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo;porém em substância e natureza conservam-se verdadeira e somente pão evinho, como eram antes.Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos ele-mentos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente, pela fé,a Cristo Crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimen-tam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente,não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente nos ele-mentos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmentepresentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elemen-tos aos seus sentidos corporais.



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Mário Filipe Pereira
Diáconos José  Baía, Fábio Severino e

Jorge Sarito
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. 44.  Ao ministro que tenha servido, por longo tempo e satisfatoria-mente, a uma igreja, poderá esta, pelo voto da assembleia e aprovação do Presbi-tério, oferecer-lhe, com ou sem vecimentos, o título de Pastor Emérito.
Parágrafo único. O Pastor Emérito não tem parte na administração daigreja, embora continue a ter voto nos concílios superiores ao Conselho.

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 Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Leonardo de Medeiros
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



EM MEMÓRIA DE MIM
A Santa Ceia é uma opor-tunidade para juntos cele-brarmos a morte do SenhorJesus. Nesta experiência decomunhão, cremos na presençareal do Salvador, que se serveem encontrar-se com o Seupovo e fortalecê-lo.Participando da Ceia, procla-mamos alegremente a mortedo Senhor, até que Ele volte.Como Igreja, acercamo-noshoje, no Culto Vespertino, daMesa gratuitamente oferecidaaos que adotam Jesus como seuúnico e suficiente Salvador.

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.

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS
Será comemorado em nossaIgreja no próximo dia 26 denovembro, às 19:30h, em Cultoao Senhor, em que estaremosrendendo graças a Deus pelasbênçãos recebidas ao longo desteano e trazendo nossas ofertasem gêneros alimentícios não-perecíveis, que serão encami-nhadas a instituições de assis-tência social.

NOSSOS DÍZIMOS
São entregues fiel e pontual-mente por todos os que reco-nhecemos o favor de Deus paraconosco, e queremos experi-mentar a graça de colaborar,com nossos bens, com a causado Evangelho neste mundo, lem-brando-nos sempre da palavrabíblica que diz: “Cada um con-tribua segundo tiver proposto nocoração, não com tristeza ou  pornecessidade; porque Deus amaa quem dá com alegria”.

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

SAF - BOTAFOGO
Em reunião Plenária reali-zada no domingo passado, dia25 de outubro, elegeu para aPresidência em 2016, a irmãMARIA EMILIA MACHADO VIANNACARDOSO, que designou a se-guinte EQUIPE DIRETORA:VICE-PRESIDENTE: ANA CRISTINA RIBEIRO     RODRIGUES;1ª SECRETÁRIA: MARCIA BALMANT SATHLER     PEREIRA;2ª SECRETÁRIA: ÂNGELA GRAMMATICO     SEVERINO DA SILVA;TESOUREIRA: CÉLIA LOPES MIRANDA.

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



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.

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Carine Silva Manhães(2256-1430); Dia 03: Marcosde Barros Munis (2295-6738);Dia 04: Diac. Joaber ManhãesSales (99698-3953).

BAZAR DE NATAL
Promivido pela SAF-BOTAFOGO,será realizado no próximo dia28 de novembro, a partir das09:00h, no Salão Social.COMPAREÇA E TRAGA SEUS CONVIDADOS.

SOCIEDADES INTERNAS
Considerando que o ano ecle-siástico encerra-se no próximomês de dezembro, o Conselho daIgreja solicita que as SociedadesInternas entreguem até o dia 18daquele mês seus RelatóriosAnuais, em papel e, também,em meio eletrônico, comuni-cando, no mesmo prazo, o re-sultado das eleições das res-pectivas Diretorias.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Alda Alegre de Bruyn,Maria Helena Sanderson e JoelBento Alves.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejandorevê-los em outras oportuni-dades.

I N P A R
Os interessados no sustentodessa obra de assistência amenores carentes devem pro-curar o Pb. Vitor Camarinha.

       - 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.

QUADROS DE AVISOS
Sob a supervisão pastoral eassociados ao Boletim Domini-cal, são eficaz instrumento dedivulgação da dinâmica eclesial.Por isso, devem ser regularmen-te consultados pelos membrosda Igreja, sobretudo.



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 sal-vação e paz em Cristo Jesus.

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.

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

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.

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

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.

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 sábado, dia 07de novembro, às 08:30h, noSalão Social.
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