
VISITA

0 Natal vem chegando e, lentamente, vai transformando omundo, as casas, as lojas, as ruas, as pessoas. A própria natu-reza parece saber que o Natal se aproxima e se apronta pararecebê-lo. O ar se enche de um cheiro bom de dezembro, mistu-rando-se ao som das músicas natalinas. Tudo se torna mais levee mágico. As árvores são revestidas de luzes e cores.
Junto a tudo isto, vem brotando no coração da gente umsom de alegria e um misto de saudade; um suspiro e um sorriso.O raciocínio é limitado para conter e explicar tudo o que acon-tece nesses dias. O coração bate apressado com as emoções daexpectativa, preparação, surpresas, reencontros. A mente se calaperplexa e assiste à festa da vida que renasce, da emoção acor-dada nos dias de Natal, do mundo que é visitado por Deus.
Gladir Cabral exclama: “Bem-vindo, Jesus! A casa é tua, ocoração é teu. Quanta saudade sentida por tua ausência e quantaalegria por tua presença. Mas entra. O meu lar se contenta coma tua chegada e se transforma em teu presépio. À noite, canta-mos juntos hinos que falam de ti e contamos tua história paraas crianças; é como se voltássemos ao passado, à nossa infância.É que Tu és a nossa mais bela alegria e a nossa mais rica nostal-gia. Fica conosco!”

                                   (Transcrito)



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO IV
OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho
Art. 48. Os ministros serão despojados do ofício por:
a) deposição;
b) exoneração a pedido;

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           Mário Filipe Pereira
Diáconos Jorge Sarito  Joaber Sales e

Michel Jarque
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



A D V E N T O
É o período litúrgico inaugu-rado no domingo passado, noqual a Igreja de Cristo revê todaa esperança messiânica anun-ciada pelas Escrituras 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

SANTA CEIA
É celebrada no Culto Vespertinodeste domingo, quando nos as-sentamos ao redor da Mesa doSenhor para repartir pão e vinho,renovando nossas forças paralutar pelo Reino de Deus nestemundo.Com alegria e profunda gra-tidão participamos dessa hora.

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.

        “NOITE DE AMOR E PAZ”
É a CANTATA que será apre-sentada pelo CORO MARCELLOGANTER, sob a regência de ClaraAlbuquerque e acompanha-mento de Conjunto Instrumental,no próximo dia 20 de de-zembro, às 18:00h, no CultoVespertino.COMPAREÇA E TRAGA SEUS CONVIDADOS.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 07: Catarina ReniceGalvão Wagner (2551-0961);Dia 09: Lariana de ArdovinoReis (2541-7607), Bruno dosSantos Araujo da Volta (2295-5929); Dia 10: Eulita RufinoMartins (2556-3268), SofiaFlorence Batista Gois Rocha(2577-7071); Dia 11: DanielMaia Pimentel Vieira (2542-1413); Dia 12:  Márcia Victóriode Araujo Costa (2293-8178),Henrique Costa Hermenegildo(2543-9201), Luzia BarbaraManganello Velloso (3617-4559).

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Deuzélia Dutra, parareunir-se no próximo domingodia 13 dezembro, às 16:00h,no Salão Social - 2º andar, emPLENÁRIA FESTIVA DE NATAL.

C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O
No próximo dia 27 de dezem-bro, após o Culto Vespertino,estaremos reunidos no SalãoSocial, para celebrar o NATAL DEJESUS e a chegada de um NovoAno com rica CEIA TROPICAL.Para sua melhor participaçãoe planejamento do encontroprocure, desde já, a Relatorada Comissão de Comemora-ções, nossa irmã MarciaSathler Pereira.

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



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.

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.

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.

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de ClaraAlbuquerque e acompanhamen-to de Stella Junia, enri-quece adinâmica litúrgica dos Cultosdeste domingo.

UPA - BOTAFOGO
Elegeu a seguinte Diretoriapara o próximo exercício ecle-siástico:Presidente: Cláudia Grammatico     Severino da Silva;Vice-Presidente: Elise Regis de     Medeiros;Secretária: Letícia Paradela Diniz    Junqueira;Tesoureiro: David Ferreira   Silveira.

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.

SOCIEDADES INTERNAS
Considerando que o ano ecle-siástico encerra-se neste mês dedezembro, o Conselho da Igrejasolicita que as SOCIEDADES INTERNASentreguem, até o dia 18, seusRelatórios Anuais, em papel e,também, em meio eletrônico,comunicando, no mesmo prazo, oresultado das eleições das res-pectivas Diretorias.



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.

UMP - BOTAFOGO
Para a PRESIDÊNCIA EM 2016,reelegeu o jovem irmão GABRIELREGLY LEAL RIBEIRO, que desig-nou a seguinte EQUIPE DIRETORA:VICE-PRESIDENTE: Rodrigo Pina    Caldas;1ª SECRETÁRIA: Larissa Regly Leal     Ribeiro;2º SECRETÁRIO: Felipe Eduardo    Silva Silveira;TESOUREIRO: Pedro Silva de Moraes    Rocha.

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.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no do-mingo passado Fabíola Aragão eNelson Duarte Pires.A cada um deles nossa sauda-ção fraterna, desejando revê-losem outras oportunidades.

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

       - 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.

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 sábado, dia 12de dezembro, às 08:30h, noSalão Social.




