
ADVENTO, TEMPO DA ALEGRIA!
Não se pode narrar a intensidade da alegria de uma criança, purezade coração inocente; não se pode descrever a alegria das aves, quando naconquista e domínio dos espaços à sua frente, sem medida, como se lhesfosse o próprio infinito! Assim é a alegria dos que têm consciência de queesperam, exultantes, o “Santo de Israel”, o Messias de Deus, ungido paraproceder nos corações a alegria de viver! Mesmo que os tempos fossem deescuridade espiritual, o povo era persuadido à alegria de um tempo próximo,assim como o semeador que aguarda o tempo da colheita!Advento, tempo da Alegria! Era antegozo, fator dominante dos queesperam. Mais que consolação, estado de alívio, era experiência sólida paraa caminhada existencial!Benjamim Franklin afirmou: “A alegria torna o homem pobre, rico; odescontentamento torna o homem rico, pobre”. Sim. A fonte da alegria é o cora-ção sustentado pela esperança. Os bens materiais não substituem os tesou-ros da vida que se aquieta em certezas que Deus lhes infunde na alma!Advento, tempo da Alegria! E não “de alegria”. Não é um fortuitosentido de prazer, mas de perenidade e solidez na alma dos que creem. Nãose pode explicar as coisas que Deus realiza no coração dos que nEle espe-ram, mas pode-se experimentar as bênçãos que Ele lhes traz. Isto se tornaconhecimento seguro. “Eu sei em quem tenho crido!” -  afirmou o ApóstoloPaulo – 2Tm.1:12.Advento, tempo da Alegria! É estado de radiante fé, qual radioso diade sol em seu zênite. Não importam as trevas, por mais espessas. Há umaluz resplendente, como o sol ao meio-dia! Há alegria que inebria o ser,inundantemente, dos que esperam o tempo de sua libertação!Advento, tempo da Alegria! Hoje, é realidade jubilosa na vida dossalvos em Jesus Cristo, que o esperam para o segundo Advento. É a “espe-rança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, paraa liberdade da glória dos filhos de Deus!” – Rm.8:21. Esta promessa lhes dáperene alegria! “Cantai louvores ao Senhor, porque fez cousas grandiosas;saiba-se isto em toda a terra” – Is.12:5.

                            Rev. Nélio Pontes Quaresma



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Eduardo Gouvêa
Diáconos              Joaber Sales, Aureliano Dutra e

Marco Aurélio
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Inês Jarque

Noite:    Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 47. A admissão de um ministro de outra comunidade evangélica aoMinistério da Igreja Presbiteriana do Brasil far-se-á por meio de carta de transfe-rência; recebida esta, o Presbitério examinará o ministro quanto aos motivosque o levaram a tal passo, quanto à vocação ministerial, opiniões teológicas,governo e disciplina da igreja, e far-lhe-á, no momento oportuno, as perguntasdirigidas aos ordenandos.

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 José  Baía, Leonardo de Medeiros  e

Fábio Severino
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Stella Junia

           Coro Marcello Ganter
Noite:   Stella Junia
           Coro Marcello Ganter

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



A D V E N T O
É o período litúrgico que seinaugura hoje, no qual a Igrejade Cristo revê toda a esperançamessiânica anunciada pelasEscrituras Sagradas.A bela decoração do San-tuário sinaliza a alegre expec-tativa do NATAL DE JESUS.“... Exultai e erguei as vossas     cabeças, porque a vossa reden-      ção se aproxima.”           Lc. 21:28

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.

SACRAMENTO DO BATISMO
Foi ministrado pelo Rev. MiguelRodrigues, no Culto Matutinodo último domingo, dia 22 denovembro, à pequenina HELENAARRUDA LENZ CESAR.Deus ricamente a abençoe emuito auxilie os pais, RitaGabriella e Cláudio, na forma-ção do caráter e da personali-dade cristã de sua filha, quechega para compor vida eclesialconosco.

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 Augusta Rodriguesda Silva, Julia Marques deFigueiredo, Consuelo de SousaPereira  e Frederico Gonçalves.A cada um deles nossa sauda-ção fraterna, desejando revê-losem outras oportunidades.

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.

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.

A N I V E R S A R I A N T E S
Hoje: Diac. Sérgio GramáticoJúnior (3495-3222), RicardoJorge Albuquerque RamirezPortela (2254-1570); Dia 05:Maria Helena da Silva Almeida(3852-9164), Claudia EliçonLeonardo Santoro (2295-1282).



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.

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.

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 informa-tivo, é, também, excelente ins-trumento 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.

JUNTA DIACONAL
Elegeu sua Diretoria para opróximo ecercício eclesiástico,ficando assim constituida:PRESIDENTE: Diac. Joaber Manhães    Sales;VICE-PRESIDENTE: Diac. Leonardo    Coelho de Medeiros;SECRETÁRIO: Diac. Michel  Beltrão    Jarque;TESOUREIRO: Diac. Marco Aurélio    de Jesus Oliveira Nóbrega.

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.



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

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

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.

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

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

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

FÉ E FIDELIDADE
As palavras fé e fidelidadetêm a mesma raiz etimológica.Afirmar que se tem fé e não serfiel é negar o conhecimento dosignificado desses atos.Se cremos que Deus é fiel emcumprir Suas promessas e nãolhe somos fiéis na consagraçãode nossas vidas e de nossosdízimos e ofertas, negamos oque cremos. Somos provadosem nossa fé, através de nossafidelidade.Deus nos confiou a grandiosaobra de proclamação do SeuEvangelho e nos promete bên-çãos se a realizarmos fielmen-te.Construímos e realizamoso Reino de Deus neste mundonão com palavras, apenas. Aelas devemos acrescentar o-bras que expressem nossa fi-delidade.Deus não nos pede nada semque, antes, não nos tenha dadotudo.

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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