
Para Pensar

ADVENTO

Hoje a cristandade celebra o Terceiro Domingo do Advento.
Mas, qual é o seu significado para os cristãos? O que significa o
Advento e quais as suas implicações? A palavra Advento vem do
latim Adventus Redemptoris - A Vinda do Redentor.  O Advento
faz parte do ano litúrgico desde o século VI.

O Advento é um tempo de expectativa. A palavra expecta-
tiva deriva-se do latim exspectatu, que quer dizer esperança.
Portanto, o Advento é um tempo de espera firmada nas promes-
sas de Deus contidas em Sua Palavra. O cristão não vive de for-
ma aleatória, mas sabe por onde anda e aonde quer chegar. A
sua expectativa não tem base em certos prognósticos de falsos
profetas, mas aguarda o retorno do Senhor em glória e a instala-
ção de novos céus e nova terra: Uma nova realidade desprovida
de todos os meios injustos.

O Advento é um tempo de preparação e de labuta da Igre-
ja. Enquanto o Senhor não volta, a Igreja faz a sua parte neste
mundo. EIa tem uma mensagem profética. Ela não fala de si
mesma, mas do poder de Deus e de Seu amor pelas pessoas e
pela criação. A Igreja prepara o mundo com o Evangelho da Paz,
da Justiça e do Amor para a volta do Senhor Jesus Cristo. O
Povo de Deus clama no culto, na evangelização e na obra social:

MARANATA! VEM, SENHOR JESUS!

Rev. Dr. Nelson Célio de Mesquita Rocha



PLANTÃO DE HOJE

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:

c) exoneração administrativa nos termos do art. 42, in fine.
§ 1º  Despojado o ministro por exoneração, designará o Presbitério a igreja

a que deva pertencer.
§ 2º  O despojamento por exoneração a pedido só se dará pelo voto de dois

terços dos membros do Presbitério.

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

 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 ce-
lebramos desde o último dia 29
de novembro, no qual a Igreja de
Cristo revê toda a esperança
messiânica anunciada 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

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.

SAF - BOTAFOGO

Está convocada por sua Pre-
sidente, Deuzélia Dutra, para
reunir-se hoje, às 16:00h,
no Salão Social - 2º andar, em
PLENÁRIA FESTIVA DE NATAL.

ENCONTRO COM A BÍBLIA

Às sextas-feiras, às 15:00h,
no Santuário, o Lic. Diego
Stallone ministra estudos bí-
blicos aos que têm gosto pelo
estudo da Palavra de Deus.

COMPAREÇA.

SOCIEDADES INTERNAS

Considerando que o ano ecle-
siástico encerra-se neste mês de
dezembro, o Conselho da Igreja
solicita que as SOCIEDADES INTERNAS

entreguem, até a próxima sexta-
feira, dia 18, seus Relatórios
Anuais, em papel e, também,
em meio eletrônico, comuni-
cando, no mesmo prazo, o re-
sultado das eleições das res-
pectivas Diretorias.

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 Salão
Social, para celebrar o NATAL DE
JESUS e a chegada de um Novo
Ano com rica CEIA TROPICAL.

Para sua melhor participação
e planejamento do encontro
procure, desde já, a Relatora
da Comissão de Comemora-
ções, nossa irmã Marcia
Sathler Pereira.

PRESBITÉRIO DO RIO DE JANEIRO

Está comemorando cento e
cinquenta anos de organização.

Como parte das celebrações,
estará reunido extraordinaria-
mente, em Culto ao Senhor,
na próxima quarta-feira, dia 16
de dezembro, às 19:30h, na
Igreja Presbiteriana do Rio de
Janeiro - Rua Silva Jardim, 23 -
Praça Tiradentes.

Na ocasião, estará pregan-
do o REV. ROBERTO BRASILEIRO,
Presidente do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil.

TODOS SÃO CONVIDADOS.



ATENDIMENTO PASTORAL

Semanalmente, de terça-feira
a sexta-feira, os Pastores estão
na Igreja à disposição dos que
queiram com eles conversar.

As entrevistas devem ser
agendadas, pelo telefone, com
a Secretária da Igreja, Leila
Ferreira.

LAR SAMARITANO

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a ido-
sos devem procurar a irmã
Lusinete de Almeida.

GRUPO KALEO

Integrado por jovens de nossa
Igreja, participa com seus
cânticos da liturgia do Culto
Vespertino deste domingo.

A N I V E R S A R I A N T E S

Hoje: Marcelo de Oliveira
Rocha (2577-7071), Carolina
Alexandra de Almeida (3236-
1662); Dia 14: Rafael Chaib
Lisboa (2543-4148); Dia 15: Isabel
Cristina Cunha do Nascimento
(3215-3981); Dia 16: Adriano
Henriques Alencar Portela,
Lucas Eliçon Santoro (2295-
1282), Pb. José Vicente Anbrósio
de Melo (2551-4206); Dia 18:
Diac. José Marques Baía (2548-
6509), Maria Regina Huet de
Baena (2268-3985), Pb. José Carlos
Coelho de Sousa (2265-1113),
Ana Maria Benincasa de Souza
(3102-2330); Dia 19: Marcos
Eduardo de Souza Ramos
(2293-4753).

REUNIÃO DE ORAÇÃO

Venha estar conosco às terças-
feiras, às 19:00h, para jun-
tos, em prece, agradecermos
a Deus as bênçãos recebidas,
suplicarmos a sua assistência
e intercedermos pelos nossos
queridos.

O encontro tem a orientação
da UPH - BOTAFOGO.

        “Muito pode, por sua e-
           ficácia, a súplica do
  justo .”  Tg.5 :16

COMPAREÇA.

N0VOS MEMBROS

Os irmãos que estão frequen-
tando a Igreja e desejam tor-
nar-se membros de nossa co-
munidade devem procurar o
Pastor, Rev. Miguel Rodrigues.

Os que ainda não foram ba-
tizados são convidados a par-
ticipar da Classe de Preparação,
todo domingo, às 09:30h, no
1º andar do Edifício Rev. Stelleo
Severino 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 nossa
identidade cristã e eclesiás-
tica, sempre numa perspectiva
bíblico-teológica.

“Lâmpada para os
                  meus pés é a tua
                  palavra e luz para
                  os meus caminhos”.
                          Sl.119:105

 COMPAREÇA.



PALAVRA E ORAÇÃO

Às quartas-feiras, às 15:00h,
no Santuário, nossa querida
irmã Luzia Soltesz orienta en-
contro de reflexão bíblica,
cânticos e preces.

COMPAREÇA.

 CORO MARCELLO GANTER

Sob a regência de Clara
Albuquerque e acompanha-
mento de Stella Junia, enri-
quece a dinâmica litúrgica do
Culto desta manhã.

 CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL

Os envelopes do 1º trimestre
de 2016, encontram-se à dis-
posição dos membros da Igreja,
aos domingos, junto aos
Diáconos de Plantão.

      “NOITE DE AMOR E PAZ”

É a CANTATA que será apre-
sentada pelo CORO MARCELLO
GANTER, sob a regência de Clara
Albuquerque e acompanha-
mento de Conjunto Instru-
mental, no próximo domingo,
dia 20 de dezembro, às 18:00h,
no Culto Vespertino.

COMPAREÇA E TRAGA SEUS CONVIDADOS.

SERMÕES GRAVADOS

As mensagens pregadas nos
Cultos Dominicais encon-
tram-se à disposição de todos.

Para ouvi-las, consulte o SITE
da Igreja ou adquira cópias para
você ou para uma pessoa amiga.

Faça sua encomenda com
Rachel Simplicio ou com Aurea
Madeira.

I N P A R

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a
menores carentes devem pro-
curar o Pb. Vitor Camarinha.

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no do-
mingo passado Samira Costa e
Fabio Teixeira.

A cada um deles nossa sauda-
ção fraterna, desejando revê-los
em outras oportunidades.

ABRIGO PRESBITERIANO

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a
idosos devem procurar a irmã
Marcia 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.

E N F E R M O S

Nossas irmãs Iêdda de
Almeida e Eliane Soares pre-
cisam de orações e contam
com nossas visitas.

CONSELHO DA  IGREJA

Está convocado para reunir-se
no próximo dia 23 de janeiro,
às 08:30h, no Salão Social.




