
SÊ LIVRE!
“O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou dacasa da servidão.”                                               Dt. 7:8

Fala-se muito em liberdade mas não se explica o seu significado.Incentiva-se a que todos sejam livres sem nenhuma informação arespeito do que devem as pessoas estar livres.Encoraja-se a que cada um caminhe livremente mas esquecem-sede dizer como dar tais passos.Propaga-se que o maior bem do homem é a liberdade mas man-tém-se em segredo o para que da vida livre.As receitas que são prescritas às pessoas têm o caráter apenas demudar o campo da dependência ou servidão. Troca-se a servidão do partidopolítico pela servidão da religião. Muda-se da servidão da afetividade para aescravidão do trabalho. Deixa-se a dependência do consultório médico pelasacademias de ginástica. Abandona-se o trabalho intelectual pelo artesanal.Tudo isto numa demonstração de insatisfação total em que homens e mu-lheres vivem hoje consigo mesmos.Qualquer exercício do homem somente será escravizante se o seucoração for um coração de escravo. Do contrário, ele dominará tudo e assimtransformará tudo para o bem-estar de todos.Por saber que não há pessoas livres com almas escravizadas é queDeus quer salvar o homem para o exercício da vida, a partir do interior dopróprio homem.A alma livre produz corpo sadio, sonhos que se transformam em pro-jetos viáveis. A força da alma livre evidencia-se na criatividade da constru-ção de uma vida corajosa e desejosa de repartir benefícios com todos.Não é fácil ao homem fazer-se livre de si mesmo. Por isso a necessi-dade do auxílio da mão poderosa de Deus no resgate da servidão, qualquerque seja, que tudo nos rouba e nada nos dá em troca. O Senhor está próximode ti. Sê livre com Ele.

                          Rev. Geraldo Nunes de Azevedo



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Severino
Diáconos Joaber Sales, Marco Aurélio e

Fábio Severino
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
            Quarteto Quatro Cantos
Noite:    Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 45
§ 1º.  A carta de transferência é válida por um ano a contar da expedição.
§ 2º. Nenhum Presbitério poderá dar carta de transferência a ministroem licença para tratar de interesses particulares, sem que primeiro o ministroregularize sua situação.

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 Jorge Sarito, Michel Jarque e

Leonardo de Medeiros
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

           Quarteto Quatro Cantos
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,reunimo-nos em torno da MesaEucarística para celebrar a vidaque recebemos de Jesus, nossoSenhor, “o qual foi entregue porcausa das nossas transgressões,e  ressuscitou por causa da nossajustificação” (Rm.4:25).

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 as-sistência social.

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

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

ENCONTRO À MESA
Promovido pela SAF-BOTAFOGO,será realizado no próximo dia 22de novembro, no Salão Social,após o Culto Matutino.Para melhor planejamentodo encontro, adquira seu in-gresso, desde já, com nossasirmãs Vânia Regis, RachelSimplicio, Ana Maria Benincasae Sônia Regina Leite.

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 resul-tado das eleições das respec-tivas Diretorias.

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Ângela GrammaticoSeverino da Silva (2501-5003);Dia 17: Luzia Magalhães deSena Soltesz (2244-7138); Dia20: Marcia Balmant Sathler Pe-reira (2226-2475); Dia 21: Robsonda Costa (2548-0485), Lucas deFreitas Santos Gouvêa (2495-4020).



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.

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 infor-mativo, é, também, excelenteinstrumento de divulgação daIgreja 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.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feiraa sexta-feira, os Pastores estãona Igreja à disposição dos quequeiram com eles conversar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone, coma Secretária da Igreja, LeilaFerreira.

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.

       - 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.



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

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.

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

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

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Thayna e Pedro, MariaLucilene Russo e José Pedrode Souza Dias.A cada um deles nossa sauda-ção fraterna, desejando revê-losem outras oportunidades.

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

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.

NOSSOS DÍZIMOS
São entregues fiel e pon-tualmente por todos os quereconhecemos o favor de Deuspara conosco, e queremosexperimentar a graça de cola-borar, com nossos bens, com acausa do Evangelho nestemundo, lembrando-nos sem-pre da palavra bíblica que diz:“Cada um contribua segundotiver proposto no coração, nãocom tristeza ou por necessi-dade; porque Deus ama a quemdá 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.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 12 dedezembro, às 08:30h, no SalãoSocial.
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