
Para Pensar

PARA SEMPRE E SEMPRE

Nada é eterno! Costuma-se dizer que o que não muda a
respeito da vida é que tudo muda. As grandes nações, os gran-
des líderes, os grandes casamentos, as grandes amizades, não
somente vêm, como também se vão. E com a vida num constante
ir e vir, onde podemos encontrar satisfação e contentamento?

Os seguidores de Cristo encontram a alegria na estabili-
dade e permanência do Reino de Deus. Creem no Pai – Aquele
que é, que era e que há de vir; creem em Jesus Cristo, que é o
mesmo ontem, hoje e para sempre; creem que têm uma nova
vida, porque o Espírito lhes deu o novo nascimento por meio da
Palavra viva e eterna de Deus; creem na promessa de que a ve-
lha ordem de coisas pecaminosas passará e o Reino de Deus
não terá fim.

O Reino de Deus não terá fim. No início, é como a semen-
te de mostarda; depois, uma grande multidão que ninguém pode
contar, de toda tribo, povo e língua. Ao mesmo tempo, o reino
deste mundo está se desfazendo. À medida que o sol aparece, a
escuridão vai se deslocando, abrindo espaço à Luz de Cristo!

Uma estrela indicou a direção aos magos; uma luz bri-
lhou, quando os anjos anunciaram o nascimento do Menino-
Deus. Jesus deu visão aos cegos e disse ser a Luz do mundo.
Sua luz inundará a terra num Reino visível e eterno.

                                     (Transcrito)



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos               Fábio Severino, Marco Aurélio e
Aureliano Dutra

Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes

Música Manhã:  Stella Junia
            Quarteto 4 Cantos
Noite:    Coro Marcello Ganter
            Cantata

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO IV

OFICIAIS

Seção 2ª - Ministros do Evangelho

Art. 49   O ministro poderá ser jubilado por motivo de saúde, idade, tempo
de trabalho ou invalidez.

§ 1º  Ao atingir trinta e cinco anos de atividades efetivas, inclusive a
licenciatura, o ministro terá direito à jubilação.

§ 2º  Ao completar setenta anos de idade a jubilação será compulsória.

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           Paulo Severino

Diáconos Leonardo de Medeiros, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Inês Jarque
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 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.

       “NOITE DE AMOR E PAZ”

É a Cantata que o Coro
Marcello Ganter, sob a re-
gência de Clara Albuquerque
e acompanhamento de Con-
junto Instrumental, apresen-
ta hoje, às 18:00h, no Culto
Vespertino.

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no do-
mingo passado Eliza Fagundes
e Túlio Fernandes.

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

RECEPÇÃO DE MEMBROS

O Conselho da Igreja intergrou à
nossa plena comunhão, por trans-
ferência da Igreja Presbiteriana do
Rio de Janeiro:

- PB. CÉLIO DE SENA TORRES;
- CARMEN ALINE VILELA DE SENA
  TORRES;
- ANA LUISA VILELA DE SENA TORRES;
- MARIANE VILELA DE SENA TORRES;
- EDUARDO ALVES CHAGAS;
Por profissão de fé, o Rev.

Miguel Rodrigues acolheu à ple-
na comunhão da Igreja, do Cul-
to Matutino de domingo passa-
do, dia 13 de dezembro,  SCHIRLEY
REGLY E SILVA.

Com intensa alegria e profun-
do carinho os recebemos, ben-
dizendo ao Senhor pelo nosso
expressivo crescimento.

       “ 4 CANTOS”

Sob a orientação musical do
Rev. Cid Caldas, o quarteto en-
riquece a dinâmica litúrgica do
Culto 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.

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

Dia 21: Vinicius Meirelles
Wantuil (2568-3026); Dia 23:
Rodrigo Corrêa da Costa (2548-
0485): Dia 25: Marcelo Pereira
da Silva, Luiza Maria Antonio
de Faria (3215-8116); Dia 26:
Fernanda de Araujo Munis (2295-
6738).



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.

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.

OBREIROS - 2016

No Culto Matutino do próxi-
mo dia 03 de janeiro, o Conse-
lho da Igreja dará posse aos
irmãos que, no próximo ano,
estarão servindo a nossa comu-
nidade no exercício dos cargos
e funções para que foram elei-
tos ou designados, conforme
relação anexa ao boletim deste
domingo.

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.

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.

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.

       - 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.

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.

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 quarta-
feira, dia 23, seus Relatórios
Anuais, em papel e, também,
em meio eletrônico, comuni-
cando, no mesmo prazo, o resul-
tado das eleições das respec-
tivas Diretorias.



BOLETIM DOMINICAL

Nele você encontra o registro de
toda a dinâmica eclesial, o que
torna sua leitura indispensável
aos membros da Igreja, sobretudo.

Além de eficaz órgão informa-
tivo, é, também, excelente ins-
trumento de divulgação da Igreja
e do Evangelho.

Assim, recomendamos que, após
sua leitura, seja oferecido a al-
guém, que, pela graça de Deus, ali
há de encontrar salvação e paz em
Cristo Jesus.

C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O

No próximo domingo, dia 27
de dezembro, 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.

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.

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.

N A S C I M E N T O

JOÃO PEDRO MARNOTO BITTENCOURT
nasceu no domingo passado,
dia 13 de dezembro, para ale-
gria e gratidão dos avós, Maria
de Fátima Marnoto e Manoel
Marnoto, Maria de Lourdes
Valente Bittencourt e Lizias
Costa Bittencourt, e de toda a
família.

Congratulamo-nos com eles,
rogando a Deus muito auxilie os
pais, Daniela e Otávio André, na
formação do caráter e da perso-
nalidade cristã do pequenino
que chega.

ABRIGO PRESBITERIANO

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

CONSELHO DA  IGREJA

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




