
Para Pensar

PASSO A PASSO COM DEUS

“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios
vem do Senhor.” Pv. 16:1

Planejar, sonhar e querer fazem parte da natureza humana e mesmo a
caracteriza.

O progresso da inteligência, a vitória sobre limites e barreiras tidas, mui-
tas vezes, como intransponíveis, deve-se ao sonho, à vontade de realizar que tão
bem distingue os homens, moldando-os como empreendedores da vida.

O Senhor nos outorga essa capacidade ímpar, tendo partilhado com Sua
criatura a possibilidade de edificar, cuidar, fazer crescer, ampliar os horizontes
do “jardim da criação”. Desde o Éden tal bênção foi outorgada à humanidade.

No limiar de um novo tempo histórico, quando nossas mentes e almas
inclinam-se na direção dos projetos, metas e planejamentos, visando alcançar os
alvos que temos diante de nós, devemos exercer, de forma consciente e aben-
çoada a faculdade criativa que o Senhor nos deu.

Olhamos a vida como a grande oportunidade de realizar coisas para a gló-
ria de Deus. Estamos no mundo para fazer, construir, edificar. O Apóstolo Paulo,
que bem sabia exercer a dádiva da vida para o Senhor, disse com acendrada
confiança: “Tudo posso n’Aquele que me fortalece” (Fp.4:13). E assim o é: Tudo
podemos nas Mãos de Deus! Tudo podemos para Deus!

Que nossos planos e alvos, objetivos e projetos para 2016 - bem como para
todos os anos que a Graça de Deus nos conceder - estejam nas Mãos do Senhor
Jesus. Pois a resposta certa, geradora de felicidade, vem dos Seus lábios para
todo o que crê.

Busquemos a Vontade d’Aquele que nos ama e entregou-Se por nós na
Cruz do Calvário. Ouçamos a resposta que promana de Seus lábios para nossa
orientação e crescimento. Não deixemos de buscar ao Senhor um só instante
sequer, pois Seu querer é bom, agradável e perfeito.

Que Ele nos abençoe e guarde!

Rev. Wladymir Soares de Brito



PLANTÃO DE HOJE

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

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.

§ 3º  A lei ordinária regulamentará a jubilação por motivo de saúde ou
invalidez.

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           Vitor Camarinha

Diáconos Leonardo de Medeiros, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Inês Jarque
Noite:   Inês Jarque

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



SANTA CEIA

Hoje, no Culto Matutino, cele-
bramos a Ceia do Senhor. É, na
vida de todos os batizados, mo-
mento de bênção e graça provi-
denciadas por Deus para conti-
nuidade da existência da Igreja
no mundo.

Com alegria partamos o pão e
bebamos o cálice, em memória
do Senhor e de seu amor por nós.

“Quem de mim se alimenta,
por mim viverá”, disse Jesus.

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.

                - A T E N Ç Ã O -

Em virtude das comerações
de fim de ano e do feriado
nacional, ficam canceladas  as
atividades da Igreja nos pró-
ximos dias 31 de dezembro e
1º de janeiro.

QUADROS DE AVISOS

Sob a supervisão pastoral e
associados ao Boletim Domi-
nical, são eficaz instrumento de
divulgação da dinâmica eclesial.
Por isso, devem ser regularmente
consultados pelos membros da
Igreja, sobretudo.

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

Hoje: Diac. Marco Aurélio de
Jesus Oliveira Nóbrega (2541-
3229), Onito Barnabé Barbosa Jr.
(2266-1672); Dia 31: Solange de
Carvalho Leal (2527-2768), João
Miguel Primo Mouta (2531-1589),
Helena Arruda Lenz Cesar
(2239-7063); Dia 01: Paula da
Silva de Carvalho (2541-8614);
Dia 02: Dahil Hastenreiter de
Oliveira (2275-8559).

OBREIROS - 2016

No Culto Matutino do pró-
ximo domingo, dia 03 de ja-
neiro, o Conselho da Igreja da-
rá posse aos irmãos que, no
próximo ano, estarão servindo à
nossa comunidade no exercício
dos cargos e funções para que
foram eleitos ou designados,
conforme relação anexa ao bo-
letim deste domingo.

C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O

Hoje, após o Culto Vesper-
tino, estaremos reunidos no
Salão Social, para celebrar o
NATAL DE JESUS e a chegada de
um Novo Ano com rica CEIA
TROPICAL.

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.



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.

GRUPO KALEO

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

CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

RECEPÇÃO DE MEMBROS

O Conselho da Igreja inte-
grou à nossa plena comunhão,
por transferência da Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro:

- PB. RANER JOGEMIAS SOARES DA
      SILVA;

- DIAC. MARCUS RAIMUNDO SOARES
      DA SILVA.

Com intensa alegria e pro-
fundo carinho os acolhemos,
bendizendo ao Senhor pelo nos-
so expressivo crescimento.

SACOLAS DO AMOR

Os interessados em partici-
par desse louvável esforço be-
neficente devem procurar a
Presidente da SAF-BOTAFOGO,
Deuzélia  Dutra , ou a respon-
sável pelo movimento, nossa
irmã Rachel Simplicio.

As ofertas em espécie ou em
cheque devem ser depositadas
no gazofilácio em envelopes
verdes com indicação de nome
e de valor.

I N P A R

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

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.

LAR SAMARITANO

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

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.

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.

ABRIGO PRESBITERIANO

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



V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no do-
mingo passado Carla Peixoto e
Saulo de Magalhães.

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

       - 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.

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.

BOLETIM DOMINICAL

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

Além de eficaz órgão informativo,
é, também, excelente instrumen-
to 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.

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.




