
Para Pensar

A IMPOSSIBILIDADE DOS HOMENS

O homem natural leva muito em conta a lógica da razão.
Pauta o seu caminho pelas motivações racionais, descartando
qualquer via que não seja baseada nas possibilidades humanas.

As Escrituras Sagradas narram que nações e homens, em
algum lugar de sua história ficaram encurralados, na depen-
dência de soluções sobrenaturais. O povo de Israel, na sua mar-
cha para a Terra prometida, viu diante de si o mar e atrás o
exército de Faraó. Nenhuma força ou estratégia humana resol-
veria o impasse. Era a hora de Deus! Abraão, ao levar Isaque
para o Monte Moriá, experimentou o significado desse momento
– “Deus proverá para Si, meu filho, o cordeiro para o holocausto”.
Daniel entrou na cova dos leões sabendo que Deus o livraria. É o
confronto da impossibilidade do homem com o possível de Deus!

O cristão moderno está perdendo o salutar hábito de es-
perar pelas soluções divinas para sua vida. Não raro, encon-
tramos pessoas no fundo do poço, consumidas pela angústia,
secas de esperança, amarguradas e sem  perspectiva. Ora, essa
atividade pode ser comum ao homem natural, porém o Povo de
Deus goza do “louco privilégio” de contar com o possível de Deus
nos momentos em que todos os nossos recursos falham.

É preciso ter fé, acreditar num Deus que se sobrepõe a
todas as circunstâncias, um Deus que anda conosco e intervém
na vida, quando tudo mais nega essa evidência.

Deus não se esgota no limite da nossa impossibilidade!

                                 (Transcrito)



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Vitor Camarinha

Diáconos               Aureliano Dutra, Michel Jarque e
Jorge Sarito

Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes

Música Manhã:  Lenira Leão
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.

§ 5º  O ministro jubilado, embora membro do concílio, não tem direito a
voto; tê-lo-á se eleito Secretário Executivo ou Tesoureiro.

§ 6º  Cabe ao Presbitério propor a jubilação e ao Supremo Concílio efe-
tivá-la de acordo com a lei de jubilação que estiver em vigor.

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          Eduardo Gouvêa

Diáconos Joaber  Sales, Marco Aurélio e
José Baía

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 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.

ASSEMBLEIA GERAL

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

GRUPO KALEO

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

CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

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

Dia 14: Daniel Feuser dos
Santos Rodrigues (USA),
Laura Ardorvino Barbosa Silva
(2541-7607); Dia 16: Gláucia
Maranhão Tavares (2552-5400),
Clara Fernandes Albuquerque
(2254-8326), Monica Pereira
da Silva (2537-5400).

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.

I N P A R

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

       - 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.

OBREIROS - 2016

No Culto Matutino de do-
mingo passado, dia 03 de
janeiro, o Conselho da Igreja
deu posse aos irmãos que,
neste ano, estarão servindo à
nossa comunidade no exer-
cício dos cargos e funções
para que foram eleitos ou de-
signados, conforme 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.



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.

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.

V I S I T A N T E S

Estiveram conosco no do-
mingo passado Feliciana de
Paula Gonçalves e Carlos
Henrique Alves Machado.

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

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 fi-
elmente.

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.

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.

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
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.

ABRIGO PRESBITERIANO

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a
idosos devem procurar a irmã
Ana Lucia Caldas.

SACOLAS DO AMOR

Os interessados em partici-
par desse louvável esforço be-
neficente devem procurar a
Presidente da SAF-BOTAFOGO,
Maria Emilia Cardoso, ou a
responsável 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.

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 Rônia Baía,
Iêdda de Almeida e Eliane
Soares precisam 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.

CONSELHO DA  IGREJA

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




