
Para Pensar

IGREJA

Um frequentador de uma igreja escreveu para o editor de
um jornal e declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os
domingos.

“Eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo
devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas, por minha vida, com exce-
ção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles...
Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores
também estão desperdiçando o tempo deles.”

Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna “Cartas
ao Editor”, para alegria do editor-chefe do jornal, que recebeu
diversas cartas, das quais ele decidiu publicar esta resposta de
outro leitor:

“Eu estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo
minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas, por
minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me
lembrar da maioria delas, mas de uma coisa eu sei, todas elas me
nutriram e me deram a força de que eu precisava para fazer o meu
trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições,
eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma
maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma
e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espiri-
tuais.”

Feliz Ano Novo!

                                   (Transcrito)



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Paulo Severino

Diáconos              José Baía, Marco Aurélio e

Fábio Severino

Recepção              Solange Nascimento

                          Afia Mendes

Música Manhã:  Stella Junia

Noite:    Stella Junia

 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.

§ 4º  A jubilação limita o exercício pastoral; não importando, porém, na
perda de privilégios de ministro, a saber: pregar o Evangelho, ministrar os sacra-
mentos, presidir Conselho quando convidado, ser eleito Secretário Executivo ou
Tesoureiro de Concílio, podendo, em havendo vigor, excepcionalmente, a convite
de um Conselho ou a juízo de seu concílio, ser designado Pastor Efetivo não eleito,
Pastor Auxiliar, Pastor Evangelista e Missionário.

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 Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Jorge Sarito

Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes

Música Manhã: Stella Junia

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



SANTA CEIA

Juntos nos assentamos hoje
em torno da Mesa do Senhor,
no Culto Vespertino, para com
Ele repartir pão e vinho, sím-
bolos do corpo e do sangue de
Jesus Cristo, alimentando, as-
sim, nossa fé, renovando in-
tensamente nossa esperança
e fortalecendo nossa comunhão
fraterna.

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.

OBREIROS - 2016

Hoje, no Culto Matutino,
o Conselho da Igreja dá posse
aos irmãos que, neste ano, es-
tarão servindo à nossa comuni-
dade no exercício dos cargos
e funções para que foram e-
leitos ou designados, confor-
me relação anexa ao boletim
deste domingo.

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.

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

Hoje: Maria José Cunha
Moura (3215-3981); Dia 04:
Célia Lima Paradela (3872-
7558); Dia 05: Márcia Guimarães
de Lacerda (SP); Dia 06: Afia
Jesuína Mendes Silva (2293-
0825); Dia 08: Bianca Benincasa
de Souza de Lima (3102-2330);
Dia 09: Ana Carolina Marques
de Andrade (2568-5501), Claudio
dos Santos Nascimento (2261-
0498), Lucas Ribeiro Rodrigues
Pellon (SP), Malvina Salomão
de Pinho (2551-4206).

ASSEMBLEIA GERAL

Está convocada pelo Conselho
da Igreja para reunir-se ordi-
nariamente no próximo dia 17
de janeiro, das 18:00 às 20:00h,
a fim de ouvir, para informação,
o Relatório do Movimento da
Igreja em 2015, tomar conhe-
cimento do orçamento para o
ano em curso e eleger Secre-
tário de Atas.

       - 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.

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.



I N P A R

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

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.

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.

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.

CONSELHO DA  IGREJA

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

LAR SAMARITANO

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

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.

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.



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.

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.

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.

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.

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.

FÉ E FIDELIDADE

As palavras fé e fidelidade
têm a mesma raiz etimológica.
Afirmar que se tem fé e não ser
fiel é negar o conhecimento do
significado desses atos.

Se cremos que Deus é fiel em
cumprir Suas promessas e não
lhe somos fiéis na consagração
de nossas vidas e de nossos
dízimos e ofertas, negamos o
que cremos. Somos provados
em nossa fé, através de nossa
fidelidade.

Deus nos confiou a gran-
diosa obra de proclamação do
Seu Evangelho e nos pro-
mete bênçãos se a reali-
zarmos fielmente.

Construímos e realizamos o
Reino de Deus neste mundo
não com palavras, apenas. A
elas devemos acrescentar
obras que expressem nossa
fidelidade.

Deus não nos pede nada
sem que, antes, não nos te-
nha dado tudo.




