
VIGIAI E ORAI
Estava pensando no hino “VIGIAI E ORAI” (nº 129 - NC), e como ele seaplica ao nosso cotidiano. Muitas vezes, quando estou só, com meus pensa-mentos começo a orar. Faz tão bem, porque naquele momento eu sei queestou em comunhão com o Senhor e que Ele está me ouvindo. Às vezes, nãoé pedido, é agradecimento ou, outras vezes, peço que Ele me mostre o quedevo fazer em um momento de indecisão. O mais incrível é que o Senhorsempre coloca no meu coração a resposta que Ele me dá e isto me deixaextremamente agradecida, porque eu sei que Deus está comigo, me ouvin-do, me protegendo e me abençoando nos meus caminhos. Jesus sempre procurava se recolher por algum tempo, depois de pre-gar, ensinar e curar, para orar a Deus (Mt.14:23). Nos evangelhos, podemosler essas passagens várias vezes e como era importante para Ele esse tempode comunhão com o Pai. A oração é um instrumento poderoso de comunhãoe de comunicação com Deus. É claro que Ele sabe o que está no nosso cora-ção, do que precisamos, mas Ele quer também que tenhamos essa aproxi-mação íntima com Ele e que coloquemos nossas vidas nas mãos dele. A ora-ção é a melhor forma de conversar com Deus. Orar nos acalma o sofrimentoe dá um conforto imenso saber que você não está absolutamente sozinho,que Deus está ali com você, segurando sua mão, consolando e fortalecendonosso espírito para o difícil dia a dia que temos.Jesus ensina sobre a importância da oração, não somente quandoEle se recolhia para orar, mas também nos ensinos dele: na oração do PAINOSSO (Mt.6:9; Lc.11:2-4), na forma como devemos orar (Mt.6:6). Jesus disseisso para rebater os hipócritas fariseus que gostavam de “se mostrar”, oran-do para serem vistos (Mt.6:5). Isso não impede que durante o dia, seja ondeestivermos, estejamos em silêncio orando. A oração vem do nosso coração earticulamos as palavras no cérebro, sem precisar dizê-las alto. Estes mo-mentos são de orações em secreto. Momentos de comunhão com Deus, osquais tornarão você uma pessoa mais feliz e mais recompensada pela pre-sença constante de Deus em sua vida.

                    Ângela Grammatico Severino da Silva



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho

Art. 46. A admissão de um ministro que venha de outro Presbitério depen-derá da conveniência do concílio que o admitir, podendo, ainda, este último, pro-curar conhecer suas opiniões teológicas.

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           Eduardo Gouvêa
Diáconos Joaber Sales, Aureliano Dutra e

Marco Aurélio
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Clara Albuquerque

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



AOS VISITANTES
Aos que estão conosco hoje,
Desejamos que encontrem aqui
A mão de Deus para guiar a vida,
O caminho de Jesus para nele andar,
A família do Senhor para com ela agir e
A paz de Cristo para uma vida calma e
serena.

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS
Será comemorado em nossaIgreja na próxima quinta-feira,dia 26 de novembro, às 19:30h,em Culto ao Senhor, em queestaremos rendendo graças aDeus pelas bênçãos recebidasao longo deste ano e trazendonossas ofertas em gênerosalimentícios não-perecíveis,que serão encaminhadas a ins-tituições de assistência social.

              “QUATRO CANTOS”
Sob a orientação musical doREV. CID CALDAS, o quarteto en-riquece a dinâmica litúrgica doCulto desta manhã.O grupo vocal é composto por:- PB. VITOR CAMARINHA DA SILVA;- DIAC. ANDRÉ RICARDO DE ALMEIDA      RIBEIRO;- PB. EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA;- PB. RANER JOGEMIAS SOARES DA     SILVA.

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 Marcel Couto, SergioLuiz Santiago Braga, AmandaTavares, Ariane Ladeira Vidal,Juliana Bitencourt, JulianaAlmeida Freire, Rodrigo Freire,Quessiane Braga Cordeiro dosSantos e Allan Erick Paes dosSantos.A cada um deles nossa sauda-ção fraterna, desejando revê-losem outras oportunidades.

SACRAMENTO DO BATISMO
Foi ministrado pelo Rev. MiguelRodrigues, no Culto Matutinodo último domingo, dia 15 denovembro, ao pequenino JOÃOMIGUEL PRIMO MOUTA.Deus ricamente o abençoe emuito auxilie os pais, Ananda eMarcel, na formação do carátere da personalidade cristã de seufilho, que chega para comporvida eclesial conosco.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 24: Pb. Raner JogemiasSoares da Silva, Thayná VictorioCosta Cavalcanti (2286-2044);Dia 26: Sara Celeste ManhãesSales (3988-8392); Dia 27: ClaraCaldas Soares da Silva (3079-6370); Dia 28: Júlia MarquesPires Chaves (3215-3981),Brunno Fernandes Nóbrega(2541-3229).

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



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.

       - 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.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se em PLENÁRIA hoje,às 16:00h.

ENCONTRO À MESA
Promovido pela SAF-BOTAFOGO,é realizado hoje, no Salão So-cial, após o Culto Matutino.

BAZAR DE NATAL
Promovido pela SAF-BOTAFOGO,será realizado no próximo sá-bado, dia 28 de novembro, apartir das 09:00h, no SalãoSocial.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, emmeio eletrônico, comuni-cando,no mesmo prazo, o resultado daseleições das respectivas Di-retorias.

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

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

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.

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.

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.

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

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.

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”.

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.

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 12 dedezembro, às 08:30h, no SalãoSocial.
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